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การสร้างภาวะผูน้ ําเพื'อการพัฒนาผูบ้ ริหารนัน+ ต้องนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนา
คน พัฒนางาน การทํางานให้ประสบความสําเร็จในการบริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศล โดยนําหลักปาปณิกธรรม 3 เป็ น
หลักธรรมทีเ' หมาะสมในการนํามาสร้างคุณลักษณะของผูบ้ ริหาร หลัก พรหมวิหาร 4 เป็ นหลักธรรมประจําใจทีจ' ะช่วยให้
เราดํารงชีวติ อยู่ได้อย่างประเสริฐ และบริสุทธิในการทํ
างานร่วมกัน และหลักอิทธิบาท 4 หลักพืน+ ฐานแห่งความสําเร็จ
A
หรือทางสูค่ วามสําเร็จ เมื'อนําหลักธรรมทัง+ 3 นี+มาประยุกต์ใช้กบั การบริหารงานของผูบ้ ริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศล จะ
ก่อให้เกิดความรอบคอบ รอบด้านในการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน ของกลุ่มโรงเรียนการกุศล โดยการสร้าง
ภาวะผู้นํ า ของผู้บ ริห ารโรงเรีย นการกุ ศ ล ซึ'ง ผู้บ ริห ารคือ ผู้ท'ีดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้อํ า นวยการสถานศึก ษาของวัด ใน
พระพุทธศาสนา ต้องมีการพัฒนาตนเองให้มี คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน ที'ทํางานด้วยความรู้
ความสามารถ ความชํานาญการ มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริม' สร้างสรรค์ มีความตัง+ ใจจริง มีองค์ประกอบสําคัญ
คือ จักขุมา เป็ นผู้บริหารมีปัญญามองการไกล มีภูมิรู้ทางด้านการศึกษา มีการพัฒนาคนเพื'อให้การอยู่ร่วมกันด้วย
ความสุข ความเมตตา ทัง+ กาย วาจา ใจ ความกรุณา สงสารเห็นอก เห็นใจในการอยู่ร่วมกัน มุทติ า มีความยินดีเมื'อผูอ้ 'นื
มีความสุข และอุเบกขา มีความเป็ นกลางในการบริหารงาน มีการพัฒนางาน ด้วยอธิบาท 4 อันเป็ นเครื'องให้ลุถึง
ความสําเร็จ ด้วยความพึงพอใจในงาน มีความพากเพียรให้งานสําเร็จ ไม่ทอดทิง+ และวิมงั สาเพื'อให้งานสําเร็จลุล่วงไป
ได้ดว้ ยดี ซึง' ในการสร้างความสัมพันธ์เชื'อมโยงระหว่างการศึกษากับสภาวะแวดล้อมทางสังคม สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และแนวโน้มทางการศึกษาของไทยได้อย่างชัดเจน มีความเป็ นผูน้ ํา ในด้านการปฏิรปู การศึกษา เป็ นผูน้ ํา ทางวิชาการ
และเป็ นผูน้ ําในการบริหาร วิธโู ร เป็ นผูบ้ ริหารมีความเชีย' วชาญเฉพาะด้าน มีภูมริ ูท้ างการบริหาร มีความรูใ้ นหลักการ
บริหารเทคนิคทางการบริหารและการวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนสามารถนําหลักวิชามาประยุกต์ใช้ เพื'อให้การบริหาร
การจัดการศึกษาสําเร็จ ตามเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และนิสสยสัมปั นโน เป็ นผูบ้ ริหารมี
ความสามารถในการใช้ศาสตร์และศิลป์ มีทกั ษะด้านคตินิย ม ทักษะด้านมนุ ษย์ส มั พันธ์ ทักษะด้า นเทคนิค วิธี มี
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล เงิน วัสดุครุภณ
ั ฑ์และอาคารสถานที' ตลอดจนมีความสามารถในการระดม
ทรัพ ยากรทางการศึ ก ษา ทั ง+ ในสถานศึ ก ษาและในชุ ม ชนมาพั ฒ นาการบริ ห ารงานในด้ า นต่ า ง ๆ ภายใน
สถาบันการศึกษาให้ประสบความสําเร็จสูค่ วามเป็ นเลิศ
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Abstract
To build the leadership for executives, three types of dharmic principle must be applied to develop
their self-confidence and self-esteem. First is “Pa-pa-ni-ka-dham3” or “qualities of a successful shopkeeper
or businessman”, which is the most suitable one used in shaping their characteristics. Second is “Prom-wihan4” or “Four Sublime States of Mind” which can make great teamwork. And the last one is “It-thi-bat4” or
“basis for success”, which leads to the success. All of these will make executives manage charity schools
effectively. Executives are the directors of the charity school in Buddhist temple. They should be
knowledgeable, professional, creative and determined. Moreover, the important qualifications consist of Jakku-ma (expert, broad view), Met-ta (mercy), Ga-ru-na (sympathy), Mu-ti-ta (kind-hearted) and Au-bek-kha
(Neutral). In addition, It-thi-bat4 can make executives achieve their goals, feel satisfied, be patient as well as
keep working until it is done, and Wi-mang-sa can help work done effectively and efficiently. To relate
between an education and a social environment, executives ought to analyze a problem and a trend in
educational system, lead an organization, plan a strategy and be a leader. Wi-tu-ro means being
professional. This is to say, good executives take the lead. They have personality, courage, clear vision with
ambition to succeed. They also encourage the team to perform to their optimum all the time and drive
organizational success. They know that they will not have a happy and motivated team unless they
themselves exhibit a positive attitude. Ni-sa-ya-sum-pun-no applies ideology, interpersonal relations, technical
skill, human resource, fund, material, facilities into administrative management of the charity school.
Key words: The Leadership, Executive, Charity School Of Buddhist Temples.

บทนํา
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ถือเป็ นสถานศึกษาที'สาํ คัญอย่างยิง' เพราะถือว่าเป็ นโรงเรียนที'
เป็ นรากฐานการศึกษา ทีช' ่วยเหลือเด็กทีม' ฐี านะยากจนได้มโี อกาสในการศึกษาทีม' คี ุณภาพ โดยผ่านกระบวนการกล่อม
เกลาของวัดและโรงเรียน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา1 เดิมใช้ช'อื ว่าโรงเรียนราษฎร์ของวัดเกิดขึน+ ตาม
ระเบีย บกระทรวงศึก ษาธิก าร ว่ า ด้ว ยโรงเรีย นราษฎร์ข องวัด ปี พุ ท ธศัก ราช 2488 โรงเรีย นการกุ ศ ลของวัด ใน
พระพุทธศาสนา ได้ประสบปั ญหาในการดําเนินงานมาโดยตลอด เนื'องจากในช่วงแรกๆ ได้รบั อุดหนุ นเหมือนโรงเรียน
เอกชนทัวไป
' และไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจากผูป้ กครองนักเรียนได้ สาเหตุจากผูป้ กครองนักเรียนร้อยละ
95 มีฐานะยากจน จึงทําให้โรงเรียนบางแห่งต้องเลิกกิจการและบางแห่งก็ได้โอนกิจการให้รฐั บาล ปี การศึกษา 2520
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ออกนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติเริม' มีใช้ในปี พ.ศ. 2542 ออกตามรัฐธรรมนูญปี 2540 จึงได้เพิม' เติมนโยบาย การพัฒนาการศึกษาใน
ด้านปริมาณว่า "จะส่งเสริมการจัดโรงเรียนราษฎร์การกุศลมากขึน+ เป็ นพิเศษ" ปี การศึกษา 2532 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกระเบียบว่าด้วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2532 และกําหนดให้มกี ลุ่มโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาขึน+ โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื'อเป็ นศูนย์รวมโรงเรียนที'จดั การศึกษาเพื'อการกุศลและ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 2) เพื'อทําหน้าทีป' ระสานงานระหว่างโรงเรียนและหน่ วยงานทีเ' กีย' วข้อง 3) เพื'อ
ร่วมกันดําเนินการ กําหนดนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) ร่วมมือกันดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ทีจ' ดั
1

ประวัติความเป็ นมาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, [ออนไลน์], แหล่ง
http://www.srisoontorn.ac.th/main/first_time.php [15 มีนาคม 2558]

ขึน+ ร่วมกัน 5) พิจารณาเสนอแนวทางความคิดเห็นและปั ญหาแก่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.) จากนัน+ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้นํางบประมาณเหลือจ่ายมาส่งเสริมโรงเรียนที'
อยู่ในโครงการ โดยจัดซื+อหนังสือเข้าห้องสมุด สื'อวิทยาศาสตร์และวิชาการงาน ตลอดจนได้ติดตามประเมินผลการ
บริหารงานของโรงเรียนให้เป็ นไปตามแบบแผนทีว' างไว้ โครงการทดลองนี+ได้เป็ นทีน' ่าพอใจในระดับหนึ'ง แต่กถ็ อื ว่าเป็ น
จุดเริม' ต้นทีท' าํ ให้โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได้รบั การพัฒนาจนเป็ นทีย' อมรับในปั จจุบนั
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ยังมีภารกิจสําคัญในการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของ
วัด ในพระพุ ท ธศาสนา ทัง+ 6 ด้าน การบริห ารวิช าการ การบริห ารงานบุ ค ลากร การบริห ารกิจ การนัก เรีย น การ
บริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงานอาคารสถานที' และการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนให้ประสบผลสําเร็จ และสิง' ที'เป็ นกลไกสําคัญที'เป็ น สิง' ขับเคลื'อน การบริหาร การพัฒนาในด้านต่ าง ๆ ของ
โรงเรียน นัน+ ก็คอื “ผูบ้ ริหาร” ทีม' คี วามเป็ นผูน้ ําโดยมีคุณสมบัติ ทีจ' ะทําให้ประสบความสําเร็จมี 4 ประการสําคัญ2 คือ
เป็ นผูท้ ม'ี วี สิ ยั ทัศน์กว้างไกล (Creating a Vision) มีวสิ ยั ทัศน์ใหม่ ๆ และมีการร่วมกําหนดเป้ าหมายกับผูป้ ฏิบตั งิ านว่า
“การมองกว้าง มองไกล บริหารให้เป็ นไปในกระบวนการที'ดี เป็ นผูน้ ําและผูต้ ามทีด' เี พื'อพัฒนาบุคลากร และภูมทิ ศั น์
สถานที'ให้มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก้าวหน้าและก้าวไกล” ซึ'งจะทําให้ผู้ปฏิบตั ิงานมีความผูกพันกับเป้ าหมายนัน+
และจะพยายามดําเนินการเพื'อให้เป้ าหมายนัน+ บรรลุผล เป็ นผูท้ ม'ี คี วามสามารถในการสื'อสาร เป็ นผูท้ ม'ี อบอํานาจให้กบั
ผู้ป ฏิบ ัติง าน โดยให้ผู้ป ฏิบ ัติง านมีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาเป้ า หมายและนโยบาย ซึ'ง เมื'อ เป้ า หมายนั น+ บรรลุ ผ ล
ผูป้ ฏิบตั งิ านก็จะเกิดความพึงพอใจรวมทัง+ ผูน้ ําให้การสนับสนุนเพื'อพัฒนาผูป้ ฏิบตั งิ านและช่วยเหลือเพื'อให้ผูป้ ฏิบตั งิ าน
บรรลุเป้ าหมายส่วนบุคคลด้วย และเป็ นผูท้ 'เี ข้าใจตนเอง โดยรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และเป็ นผู้ท'ตี ้องการข้อมูล
ย้อนกลับของผลการปฏิบตั ิงาน เพื'อปรับปรุงตนเองให้ดยี งิ' ขึน+ และสิง' ที'ขาดไม่ได้คอื ต้องเป็ นผู้บริหารที'มคี ุณธรรม
จริยธรรม โดยผู้บริหารควรนํ าหลักพุทธธรรมมาใช้ให้เหมาะสมในด้านการครองตน3 ครองคน และครองงาน ในการ
บริหารองค์กร

ความเป็ นผูน้ ํา ผูบ้ ริ หารและความมีภาวะผูน้ ํา
ผู้นํา หมายถึง ผู้ซ'งึ เป็ นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่มเปรียบเสมือนแกนของกลุ่ม เป็ นผู้มี
โอกาสติดต่อสื'อสารกับผูอ้ 'นื มากกว่าทุกคน ในกลุ่มมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มสูง บุคคลซึง' นํากลุ่มหรือพากลุ่ม
ไปสู่วตั ถุประสงค์หรือจุดหมายทีว' างไว้ แม้แต่เพียงชีแ+ นะให้กลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็ นผูน้ ํา ทัง+ นี+รวมถึง
ผูน้ ําทีน' ํากลุ่มออกนอกลู่นอกทางด้วย บุคคลซึง' สมาชิกส่วนใหญ่คดั เลือกหรือยกให้เขาเป็ นผูน้ ําของกลุ่ม ซึง' เป็ นไปโดย
อาศัยลักษณะทางสังคมมิติของบุคคลเป็ นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผู้นําได้ บุคคลซึ'งมีลกั ษณะเฉพาะ
บางอย่าง คือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการ อันก่อให้เกิดการเปลี'ยนแปลงของกลุ่มได้มากที'สุด บุคคลซึ'ง
สามารถนํากลุ่มไปในทางทีต' ้องการ เป็ นบุคคลทีม' สี ่วนร่วมและเกีย' วข้องโดยตรงต่อการแสดงบทบาท หรือพฤติกรรม
ความเป็ นผูน้ ํา4
ผู้นํา (Leader) คือ บุคคลที'ได้รบั การแต่ งตัง+ หรือการเลือกตัง+ หรือการยกย่องจากกลุ่มให้ทําหน้ าที'ของ
ตําแหน่งผูน้ ํา เช่น การชีแ+ นะ สังการ
' และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบตั งิ านได้สาํ เร็จตามจุดประสงค์ทต'ี งั + ไว้ อย่างไรก็
ตาม ได้มี การเรียกชื'อผู้นําแตกต่ างกันออกไปตามลักษณะงานและองค์การที'อยู่ เช่น ผู้บริหาร ผู้จดั การ ประธาน

2

สกลธ์ ขุนสนิท, วิ สยั ทัศน์ ของผูบ้ ริ หาร, [ออนไลน์], แหล่งทีม' า: https://sites.google.com/ site/pudpas/ vision [21 มกราคม

2557].

3

ถวิล อรัญเวศ, นักบริ หารกับการครองตน ครองคน ครองงาน, [ออนไลน์], แหล่งทีม' า:http://www.obec.go.th/news/15381
[2มีนาคม 2558].
4
กวี วงศ์พุฒ, ภาวะผูน้ ํา, พิมพ์ครัง+ ที' 5, (กรุงเทพมหามหานคร: พี.เค.อินเตอร์ปรินท์, 2542).

กรรมการ ผู้อํานวยการ อธิการบดีผู้บญ
ั ชาการเหล่าทัพ ผู้ว่าราชการ นายอําเภอ กํานัน เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส
5
คณบดี ปลัดกระทรวง เป็ นต้น
ผูน้ ํา (Leader) เป็ นบุคคลทีท' ําให้กลุ่มดําเนินงานอย่างก้าวหน้า และบรรลุผลสําเร็จโดยใช้อทิ ธิพลทีเ' ขามีใน
การชักจูงผู้อ'นื ให้ปฏิบตั ติ ามทิศทางทีเ' ขาต้องการ โดยทีผ' ูน้ ํายังมีส่วนในการสร้างวิสยั ทัศน์ ค่านิยมร่วมของกลุ่มและ
สมาชิก สร้างความสําคัญกับเป้ าหมายของกลุ่ม และความผูกพันทีส' มาชิกจะต้องปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้ าหมายนัน+ โดยที'
ผูน้ ําจะมีองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) ความสามารถในการใช้อํานาจให้เป็ นทีย' อมรับ และเกิดผลทีต' ้องการ
2) ความสามารถในการชักจูงบุคคล และกลุ่มอย่างเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ 3) ความสามารถทีจ' ะชักนําให้ผูต้ าม
มองเห็นเป้ าหมาย และความสามารถในการทํางานให้กบั กลุ่ม 4) ความสามารถในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า6
ผูน้ ํา(Leadership) คือ ผูท้ ส'ี ามารถดําเนินงานให้สาํ เร็จด้วยความร่วมมือจากผูอ้ 'นื (Get things done through
others) นับว่าเป็ นหัวใจของการบริหาร โดยเฉพาะในเรื'องการจัดการเพราะฝ่ ายจัดการมีหน้าทีท' จ'ี ะเข้าไปใกล้ชดิ กับ
ลูกน้อง และดูแลคนงานให้อยู่ในสภาพทีจ' ะปฏิบตั งิ านให้ได้ผลผลิตอย่างเต็มทีแ' ละมีประสิทธิภาพ (High productivity
with high efficiency)7
โดยสรุป ภาวะผูน้ ํา (Leadership) หมายถึง ความสามารถหรือศิลปะหรือสภาวการณ์ทม'ี บี ุคคลหรือกลุ่มบุคคล
มีอทิ ธิพลที'จะชีน+ ํ า และผลักดันให้บุคคลอื'นร่วมกันในการดําเนินงาน จนกระทังบรรลุ
'
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เป้ าหมายของกลุ่มหรือองค์การทีต' งั + ไว้
แนวทางการบริหารสถานศึกษา
ในปั จจุบนั มีแนวทางในการกําหนดความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้พอสรุปได้ดงั นี+
การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงานของกลุ่มบุคคลในส่วนทีเ' กีย' วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าที' ความ
รับผิดชอบของสถานศึกษาให้บรรลุจุดหมายทีก' ําหนดไว้8 เป็ นกระบวนการต่าง ๆ ในการดําเนินงานของกลุ่มบุคคลที'
เรียกว่า ผูบ้ ริหาร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื'อบริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม การดําเนินงานต่าง ๆ เป็ นไปตาม
ระบบทีส' งั คมกําหนดไว้9
การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนินงานตามภารกิจของกลุ่มบุคคล ทีป' ฏิบตั หิ น้าทีร' บั ผิดชอบ
ของสถานศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื'อบริการทางการศึกษาแก่สงั คมและมีการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ
ผู้บริหารโรงเรียน เป็ นบุคคลที'มหี น้ าที'บริหารและควบคุมดูแลกิจ การซึ'งเป็ นบุคคลที'ทําหน้ าที'หวั หน้ า
หน่ วยงาน มีหน้าทีใ' นการใช้ศาสตร์และศิลป์ ใน การบริหารเพื'อสร้างความสําเร็จแก่หน่ วยงาน10 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
หมายถึง บุคลากรทีร' บั ผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทัง+ ของรัฐและเอกชนจากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหมายถึง ผูท้ ท'ี ําหน้าทีก' ํากับ ควบคุมดูแลให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผูร้ ่วมงาน เพื'อให
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เศาวนิต เศาณานนท์, ภาวะผูน้ ํา. (นครราชสีมา: คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542).
มัลลิกา ต้นสอน, การจัดการยุคใหม่ Modern management, (กรุงเทพมหานคร: เปอร์เน็ท, 2544).
7
พรนพ พุกกะพันธุ์, ภาวะผู้นําและการจูงใจ LEADERSHIP AND MOTIVATION, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จามจุรโี ปร
ดักท์, 2544).
8
สมบูรณ์ บรรณาภพ, หลักเบือY งต้นของการบริ หารโรงเรียน, พิมพ์ครัง+ ที' 2, (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, 2536).
9
นิพนธ์ กินาวงค์, หลักเบือY งต้นเกีZยวกับการบริ หารโรงเรียนและการนิ เทศการศึกษา, พิมพ์ครัง+ ที' 2. (กรุงเทพมหานคร:
บุญเจริญ, 2539).
10
ฉลอง มาปรีดา, คุณธรรมสาหรับผูบ้ ริ หาร, (กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส. พริน+ ติ+งเฮ้าส์, 2537).
6

การดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุ ประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ11 ผู้ท'ที ําหน้าที'กํากับดูแล
ควบคุมและจัดการให้โรงเรียน ดําเนินการและทุ่มเทความพยายามในการดําเนินงานทัง+ ปวงของโรงเรียน เพื'อการ
พัฒนาเด็กหรือเยาวชนทีอ' ยู่ในความรับผิดชอบ ให้บรรลุผลตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร12
จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท้ ท'ี ําหน้าทีก' ํากับ ควบคุมดูแลให้บริการ
และอํานวยความสะดวกแก่ผรู้ ่วมงาน เพื'อให้การดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ความรูค้ วามสามารถ ความชํานาญการและตัง+ ใจจริง

การเป็ นผูน้ ําทางการศึกษา
การเป็ นผูน้ ําการศึกษามีลกั ษณะทีส' าํ คัญเพราะเป็ นการให้ความรูส้ ร้างปั ญญากับผูท้ เ'ี ข้ามาศึกษาหาความรูเ้ พือ'
การพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องเป็ นผูม้ ี “ภูมริ ”ู้ ทางด้านการศึกษา เห็นความสัมพันธ์เชื'อมโยงระหว่างการศึกษากับ
สภาวะแวดล้อมในสังคม สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาของไทยได้อย่างชัดเจน มีความเป็ นผูน้ ํา
ในการปฏิรู ป การศึก ษา เป็ น ผู้นํ า ทางวิช าการและเป็ น ผู้นํ า ในการบริห ารคุ ณ ภาพการศึก ษาได้กํา หนด
คุณลักษณะของผูบ้ ริหารเป็ นเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้นแบบ ดังนี+
1) ความสามารถในการบริหารจัดการ ที'ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 พิจารณาจาก
(1) ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการบริหารทีไ' ด้มาตรฐาน ดังนี+
- ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้า งและการบริหารงานอย่างเป็ น ระบบ ครบวงจร
เพื'อให้บรรลุเป้ าหมายการศึกษา
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา และมี
บทบาทในการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community)
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้มกี ารจัดสภาพแวดล้อมทีเ' อือ+ ต่อการเรียนรูส้ ่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผูเ้ รียน
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูอย่างสมํ'าเสมอ เพื'อให้ครูมที กั ษะและมีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนที'เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์และสร้างองค์
ความรูเ้ พื'อพัฒนาการเรียนการสอน
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจัดให้มหี ลักสูตรทีเ' หมาะสมกับผูเ้ รียนและท้องถิน' มีสอ'ื การเรียนการสอนทีเ' อือ+
ต่อการเรียนรู้
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มกี ารจัดการเรียนการสอน ทีส' อดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการ
ของผูเ้ รียนและท้องถิน'
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มกี ารจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
(2) ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ ําในลักษณะเป็ นผูน้ ําทางวิชาการ (Instructional Leadership)
(3) ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (facilitator) แก่บุคลากรในโรงเรียนและผูเ้ รียน
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คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สํานักงาน, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ , (กรุงเทพมหานคร: พริกหวาน กราฟฟิ ค,

2542).
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อุทยั บุญประเสริฐ, หลักสูตรและบริ หารงานวิ ชาการของโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร: เอสดีเพรส, 2540).

(4) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการนํ าเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื'อสารมาใช้ในการปฏิรูปการ
เรียนรู้
(5) ผู้บริหารสถานศึกษามีศกั ยภาพในการพึ'งตนเอง สามารถบริหารจัดการทรัพยากร ที'มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
(6) ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีผลการปฏิบตั งิ านดีเด่น ด้านส่งเสริมผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ที'พึงประสงค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจ ารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มี
วิสยั ทัศน์ มีความรูแ้ ละทักษะทีจ' าํ เป็ นตามหลักสูตร มีทกั ษะใน การแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รักการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื'อง มีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ 'นื ได้ มีเจตคติทด'ี ตี ่ออาชีพสุจริต มี
สุขนิสยั สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด' ี ตลอดจนมีสนุ ทรียภาพและลักษณะนิสยั ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา13

ภารกิ จของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาเป็ น ผู้มีค วามสํา คัญ ที'สุด ในฐานะที'เ ป็ น ผู้มีส่ ว นรับ ผิด ชอบอย่ า งใกล้ชิด ต่ อ การจัด
การศึกษา ดังนัน+ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจึงมีความจําเป็ นต้องเข้าใจภารกิจ และขอบข่ายงานบริหารอย่างชัดเจน เพื'อให้
การดําเนินงานบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นักการศึกษาหลายท่านได้จําแนกหน้าทีแ' ละภารกิจของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนไว้ต่างกัน ดังนี+
ผูบ้ ริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต้องแสดงบทบาทและภารกิจของผูน้ ํา ดังต่อไปนี+
1) เป็ นผูน้ ําทางการศึกษา ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีหน้าทีต' อ้ งรับผิดชอบในความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยเข้าร่วม
เป็ นสมาชิกกับสมาคมวิชาชีพของตน รูจ้ กั ผลิตและใช้งานวิจยั เพื'อประโยชน์ทางการศึกษา แสดงให้เห็นว่าจุดหมายของ
โรงเรียนย่อมเหนือกว่าจุดมุ่งหมายของตนเอง รูจ้ กั ใช้คนให้เหมาะกับงานเป็ นผูท้ ม'ี คี ุณธรรม จริยธรรม มีความเชื'อมัน'
และเชื'อในศักดิศรี
A ของผูร้ ่วมงาน รูจ้ กั วิธที จ'ี ะขอคําปรึกษาจากคนอื'น ห่วงใยสวัสดิภาพของเพื'อนร่วมงาน มีความศรัทธา
ในวิชาชีพของตนเอง
2) สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เนื'องจากสถานศึกษาเป็ นสถาบันทางสังคมและเป็ นส่วน
หนึ'งของสังคม ดังนัน+ โรงเรียนควรให้บริการสังคมและสังคมควรได้ช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนด้วย
3) เป็ นผูน้ ําในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื'อการศึกษา ผูบ้ ริหารจึงจําเป็ นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ บํารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ตลอดจนอาคารสถานที' เพื'อช่วยให้การเรียนการสอนเป็ นไปด้วยความสะดวกและเกิดประโยชน์สงู สุด
4) รูจ้ กั ประเมินผลงานของตนเอง ผูบ้ ริหารโรงเรียนมิใช่มหี น้าทีป' ฏิบตั เิ ฉพาะงานประจําวันเท่านัน+ ยังต้องมี
ความเป็ นผูน้ ําและส่งเสริมการเรียนการสอน ดังนัน+ จึงจําเป็ นต้องประเมินบทบาทของตนเองอยู่เสมอ14
ภารกิจของผูบ้ ริหารโรงเรียน มี 6 ด้าน คือ
1) งานวิช าการ เป็ นกิจกรรมของผู้บริหารที'เกี'ยวข้องกับการวางแผนการดําเนินการและการประเมินผล
การศึกษา บทบาทของผูบ้ ริหารในด้านทีเ' กีย' วกับการวางจุดมุ่งหมายเฉพาะของสถานศึกษา การวางโครงการของการ
เรียนการสอน หลักสูตรและการเปลีย' นแปลงหลักสูตร การจัดและเลือกใช้สอ'ื การเรียนการสอน อุปกรณ์การสอนและการ
ประเมินผลการสอน
2) งานธุรการและการเงิน งานด้านนี+เป็ นส่วนสําคัญยิง' ในการส่งเสริมสนับสนุ นการเรียนการสอนสิง' ทีผ' ูบ้ ริหาร
ควรจะให้ความสนใจ ได้แก่ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามแบบแผนของทางราชการ งานสารบรรณงานพัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์

13

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิ ลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. (2545 2549), (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริน+ ติ+งแอนด์พบั ลิชชิง' , 2545).
14
Jones, James and Others, Secondary school administration, (New York: McGraw -Hill. , 1969).

3) การบริหารงานบุคคล ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของสถานศึกษาส่วนใหญ่ขน+ึ อยู่กบั การบริหารงาน
บุคคล ผูบ้ ริหารควรพิจารณางานบริหารบุคคลในเรื'อง นโยบายของการบริหารบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน การ
นิเทศงานและการประเมินผลประสิทธิภาพของการสอน
4) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานด้านนี+ผูบ้ ริหารควรจะต้องศึกษาเกีย' วกับลักษณะของชุมชน
ความต้องการของชุมชน การให้ขอ้ มูลของโรงเรียนแก่ชุมชน บทบาทของโรงเรียนต่อชุมชนและบทบาทขององค์กรต่าง
ๆ ในชุมชน
5) อาคารสถานทีแ' ละวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดโปรแกรมการเรียนการสอน การบริการนักเรียนจําเป็ นต้องใช้
สถานทีแ' ละวัสดุอุปกรณ์ งานด้านนี+มคี วามหมายรวมถึงอาคารสถานที' สนาม วัสดุอุปกรณ์เพื'อการศึกษา ผูบ้ ริหารควร
สนใจในเรื'องการวางแผนอาคารสถานที' การพัฒนาบํารุงรักษาอาคารสถานทีแ' ละวัสดุอุปกรณ์เพื'อช่วยในการเรียนการ
สอน
6) งานกิจการนักเรียน หัวหน้าสถานศึกษา จะต้องจัดการเกีย' วกับนักเรียนในเรื'องกิจการนักเรียนจัดรูปองค์กร
ของนักเรียน ระเบียบและทะเบียนต่าง ๆ การจัดบริการให้นักเรียน การควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของ
นักเรียน15
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ด้าน ไป
ยังเขตพืน+ ทีก' ารศึกษาและสถานศึกษา ตามมาตรา 39 จึงทําให้งานบริหารสถานศึกษาจัดกลุ่มใหม่เป็ นดังนี+
1) งานวิชาการ
2) งานงบประมาณ
3) การบริหารงานบุคคล
4) การบริหารทัวไป
' 16
จากภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของนักการศึกษาและสถาบันทางการศึกษาพอสรุปได้ว่า
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องเป็ นผูน้ ํ าทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกๆ ภารกิจ โดยงานวิชาการมีความสําคัญเป็ นอันดับ
หนึ'ง งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัวไป
' เป็ นงานสนับสนุ นแต่ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญ
เช่นกัน ทัง+ นี+ตอ้ งขึน+ อยู่กบั นโยบาย ขนาด และสภาพแวดล้อม บริบทของสถานศึกษานัน+ เป็ นหลัก

การบริ หารงานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา17 เดิมใช้ช'ือว่าโรงเรียนราษฎร์ของวัดเกิดขึ+น ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ของวัด ปี พุทธศักราช 2488 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได้
ประสบปั ญหาในการดําเนินงานมาโดยตลอด เนื'องจากในช่วงแรก ๆ ได้รบั อุดหนุนเหมือนโรงเรียนเอกชนทัวไป
' และไม่
สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจากผูป้ กครองนักเรียนได้ สาเหตุจากผูป้ กครองนักเรียนส่วนใหญ่มฐี านะยากจน จึง
ทําให้โรงเรียนบางแห่งต้องเลิกกิจการและบางแห่งก็ได้โอนกิจการให้รฐั บาลปี การศึกษา 2520 สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ออกนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติเริม' มีใช้
ในปี พ.ศ. 2542 ออกตามรัฐธรรมนูญปี 2540จึงได้เพิม' เติมนโยบาย การพัฒนาการศึกษาในด้านปริมาณว่า "จะส่งเสริม
การจัดโรงเรียนราษฎร์การกุศลมากขึน+ เป็ นพิเศษ"
15

1978).

Cambell, Roald and Others, Introduction to education administration (5th ed.), (Boston: Allyn and Bacon ,

16

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สํานักงาน, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ , (กรุงเทพมหานคร: พริกหวาน กราฟฟิ ค,

2546).

17

ประวัติความเป็ นมาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, [ออนไลน์], แหล่งทีม' า:
http://www.srisoontorn.ac.th/main/first_time.php [15 มีนาคม 2558]

ปี การศึกษา 2521-2523 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้นําข้อเสนอดังกล่าวมา
ดําเนินงานโครงการทดลองพัฒนาโรงเรียนราษฎร์ของวัด เพื'อการกุศลขึน+ โดยได้คดั เลือกโรงเรียนในภูมภิ าคต่างๆ
จํานวน 11 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียน พุทธมงคลนิมติ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนสุวรรณ
รังสฤษฎ์วทิ ยาลัย โรงเรียนวัดบ้านโป่ ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
โรงเรียนวินิตศึกษา โรงเรียนพยุหะวิทยา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนธรรมราชศึกษา และโรงเรียนพินิต
ประสาธน์ โดยจัดตัง+ "สภาโรงเรียนราษฎร์ของวัดเพื'อการกุศล" ขึน+ เป็ นครัง+ แรก โดยมีพระธรรมญาณมุนี เป็ นผู้รบั
ใบอนุญาตโรงเรียนวินิตศึกษา ได้รบั การคัดเลือกเป็ นประธานสภา รูปแรก วัตถุประสงค์ใน การจัดตัง+ สภาฯ คือ
1) เพื'อรวมโรงเรียนราษฎร์ทม'ี เี จตจํานงจะจัดการศึกษา เพื'อการกุศลทัวราชอาณาจั
'
กรให้เป็ นเอกภาพ
2) เพื'อส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนด้านการอบรมจริยธรรม พลานามัย การเลือกเรียนวิชาการงานและ
อาชีพรวมทัง+ ภาษาและหนังสือ
3) เพื'อช่วยเหลือนักเรียนยากจนให้มโี อกาสได้รบั การศึกษา ซึง' เป็ นการเพิม' ความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้แก่ประชาชนโดยไม่คาํ นึงถึงเชือ+ ชาติ ศาสนา
4) เพื'อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ ในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
5) เพื'อส่งเสริมความมันคงให้
'
แก่ผรู้ กั อาชีพครู
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้นํางบประมาณเหลือจ่ายมาส่งเสริมโรงเรียนทีอ' ยู่
ในโครงการ โดยจัด ซื+อ หนัง สือเข้าห้อ งสมุ ด สื'อวิท ยาศาสตร์แ ละวิช าการงานตลอดจนได้ติด ตามประเมิน ผลการ
บริหารงานของโรงเรียน ให้เป็ นไปตามแบบแผนทีว' างไว้โครงการทดลองนี+ได้เป็ นทีน' ่าพอใจในระดับหนึ'ง แต่กถ็ อื ว่าเป็ น
จุดเริม' ต้นทีท' าํ ให้โรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนาได้รบั การพัฒนาจนเป็ นทีย' อมรับในปั จจุบนั
ปี การศึกษา 2532 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2532 และกําหนดให้มกี ลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาขึน+ โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ
1) เพื'อเป็ นศูนย์รวมโรงเรียนทีจ' ดั การศึกษา เพื'อการกุศลและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
2) เพื'อทําหน้าทีป' ระสานงานระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานทีเ' กีย' วข้อง
3) เพื'อร่วมกันดําเนินการ กําหนดนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) ร่วมมือกันดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ทีจ' ดั ขึน+ ร่วมกัน
5) พิจารณาเสนอแนวทางความคิดเห็นและปั ญหาแก่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.)
ประธานกลุ่มรูปแรก ได้แก่ พระธรรมญาณมุณี ผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียนวินิตศึกษา สํานักงานกลุ่มตัง+ อยู่ท'ี
โรงเรียนอัมพวันศึกษา กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนสังกัดกลุ่มฯ จํานวน 42 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 24,471 คน
จํานวนครู 1,297 คน
ปี การศึกษา 2544 กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได้จดั ตัง+ เป็ นสมาคมโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาขึน+ เมื'อวันที' 10 ตุลาคม 2544 โดยมีนายชูชาติ ลาวัลย์ครูใหญ่โรงเรียนวินิตศึกษา เป็ นนายก
สมาคมคนแรก โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได้ร่วมมือกันในการพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน ทัง+ ในด้าน
อาคารสถานที' อุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิง' การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน
วิชาการทําให้โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็ นลําดับ เป็ นทีย' อมรับของชุมชน
ผูป้ กครองนักเรียน และหน่ วยงานต่าง ๆ เป็ นอันมาก ในปี การศึกษา 2552 มีโรงเรียนทีเ' ป็ นสมาชิกกลุ่มฯ จํานวน 92
โรงเรียน นักเรียน 3,086 คน และ คณะครู 4,126 คน
วัตถุประสงค์ในการจัดตังY โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได้แก่
1) เพื'อช่วยเหลือชุมชนด้านการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมสูเ่ ยาวชนไทย

2) จัดการศึกษาเพื'อการกุศลโดยไม่หวังผลกําไร มุ่งสงเคราะห์เด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษา
3) มุ่งปลูกฝั งให้เยาวชนไทยเป็ นผูท้ ม'ี คี ุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการ
ลักษณะของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ลักษณะของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยลักษณะสําคัญ ดังนี+
1) เป็ นโรงเรียนเอกชนทีว' ดั เป็ นเจ้าของและมีเจ้าอาวาสเป็ นผูร้ บั ใบอนุญาตโดยตําแหน่ง
2) การบริหารโรงเรียนอยู่ในรูปของคณะกรรมการอํานวยการ (กรรมการบริหารโรงเรียน)
3) การจัดการศึกษาแบบเรียนฟรี โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน รัฐให้การอุดหนุ นค่าใช้จ่ายราย
หัวนักเรียน 100% การให้การอุดหนุนโรงเรียนเอกชนการกุศลในปั จจุบนั ได้แก่
(1) ให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 100% ตัง+ แต่ชนั + อนุบาล 1 ถึงชัน+ มัธยมศึกษาปี ท'ี 6
(2) ให้การอุดหนุนด้านอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยตัง+ งบประมาณเป็ นรายปี
(3) ให้ขา้ ราชการไปปฏิบตั งิ านในโรงเรียนการกุศลได้ โดยถือเสมือนปฏิบตั ริ าชการตามปกติ
(4) ให้ก ารอุ ด หนุ น ค่ า ใช้จ่ า ยสํา หรับ การพัฒ นาคุ ณ ภาพ การจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนเช่ น
อุปกรณ์การศึกษา
(5) ให้การอุดหนุ นแก่โรงเรียนการกุศลของทุกโรงเรียน ทุกระดับทีไ' ด้รบั อนุ ญาตให้เปิ ดทําการสอน
หรือจัดตัง+ ขึน+ ใหม่
ปั จ จุ บ ันโรงเรีย นการกุ ศ ลของวัด ในพุ ทธศาสนาทัว' ประเทศ มีโ รงเรียนที'เ ป็ น สมาชิก กลุ่ มฯ จํานวน 103
โรงเรียน จํานวนนักเรียน 93,086 รูป/คน และคณะครู 4,126 รูป/คน
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เป็ นโรงเรียนเอกชนที'วดั เป็ นเจ้าของและมีเจ้าอาวาสเป็ นผู้รบั
ใบอนุญาตโดยตําแหน่ง การบริหารโรงเรียนอยู่ในรูปของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา การจัดการศึกษาแบบเรียน
ฟรีโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน รัฐให้การอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนร้อยละ 100 และโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา มีจาํ นวนทัง+ สิน+ 20 โรงเรียน18

หลักพุทธธรรมเพืZอสร้างความเข้มแข็งในการบริ หารงาน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที'นํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของกลุ่มโรงเรียนการกุศล ผู้วจิ ยั ได้นํา
หลักธรรมในการพัฒนาตน การพัฒนาคน และการพัฒนางาน ทีจ' ะทําให้เกิด การบริหารทีม' คี ุณภาพ ดังนี+
การพัฒนาตน
ปาปณิกธรรม 3 เป็ นหลักธรรมทีเ' หมาะสมในการนํามาสร้างคุณลักษณะของผูบ้ ริหาร ทีม' คี ุณลักษณะสําคัญ 3
ประการของนักบริหาร19 ได้แก่
1) จักขุมา หมายถึง ปั ญญามองการไกล เช่นถ้าเป็ นพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจ ต้องรูว้ ่าอนาคตเศรษฐกิจหรือ
ตลาดจะมีแนวโน้มเป็ นแบบไหนหรือสามารถคาดการณ์ทศิ ทาง หรืออนาคตในการดําเนินธุรกิจได้แม่นยําจากการอาศัย
กระบวนการคิดที'รอบคอบและมีเหตุ ผล โดยอาจใช้ประสบการณ์ ใ นอดีตร่วมในการตัดสินใจและวางแผนด้วย ซึ'ง
คุณลักษณะข้อแรกนี+ตรงกับภาษาอังกฤษคําว่า Conceptual Skill คือการชํานาญในการใช้ความคิด หรือ ทักษะ
ทางด้านความคิด

18

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, ข้อมูลกิ จกรรมกลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ปี การศึกษา 2555, (ลพบุร:ี การพิมพ์ Digital Art).
19
พระธรรมโกศาจารย์, พุทธวิ ธีบริ หาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549).

2) วิ ธโู ร หมายถึง จัดการธุระได้มคี วามเชีย' วชาญเฉพาะด้าน เช่น นักการเงินต้องมีความรูแ้ ละความเชีย' วชาญ
ทางการเงินสามารถคํานวณอัตราผลตอบแทนต่าง ๆ ได้หรือเข้าใจในงบการเงินทีใ' ช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ ใน
กรณีแพทย์ผ่าตัดสมองก็ต้องมีความเชีย' วชาญในการผ่าตัดสมอง เป็ นต้น คุณลักษณะทีส' องนี+ตรงกับคําภาษาอังกฤษ
คําว่า Technical Skill คือความชํานาญการด้านเทคนิค หรือ ทักษะทางด้านการปฏิบตั งิ าน
3) นิ สสยสัมปั นโน หมายถึง พึ'งพาอาศัยคนอื'นได้เพราะเป็ นคนมีมนุ ษย์สมั พันธ์ดี มีความสามารถในการ
ติด ต่ อ ประสานงานให้ง านสํา เร็จ ลุ ล่ ว งไปได้ ตามกรอบระยะเวลาที'กํ า หนด มีค วามสามารถในการสื'อ สารและ
ประสานงานให้ฝ่ายแต่ละฝ่ ายในองค์กร ดําเนินแนวทางตามกรอบทิศทางทีอ' งค์กรต้องการบรรลุได้ หรือมีความสามารถ
ในการผูกใจคนให้เป็ นทีร' กั ของคนโดยสามารถทําให้พนักงานแต่ละปฏิบตั ิงานตามคําสังด้
' วยความเต็มใจได้ เป็ นต้น
คุณลักษณะทีส' ามนี+ตรงกับคําภาษาอังกฤษคําว่า Human Relation Skill คือความชํานาญด้านมนุ ษย์สมั พันธ์ หรือ
ทักษะทางด้านมนุษย์สมั พันธ์ โดยคุณลักษณะทัง+ สามประการมีความสําคัญมากน้อยแตกต่างกันนัน+ ขึน+ อยู่กบั ระดับของ
นักบริหาร ถ้าเป็ นนักบริหารระดับสูงทีต' ้องรับผิดชอบในการวางแผน และควบคุมคนจํานวนมากคุณลักษณะข้อที' 1
และ 3 มีความสําคัญมาก ส่วนข้อที' 2 มีน้อย เพราะเขาสามารถใช้ผู้ใต้บงั คับบัญชาที'มคี วามสามารถเฉพาะด้านได้
สําหรับนักบริหารระดับกลาง คุณลักษณะทัง+ 3 ข้อมีความสําคัญพอ ๆ กัน นัน' คือ เขาต้องมีความชํานาญเฉพาะด้าน
และมนุษย์สมั พันธ์ทด'ี ตี ่อเพื'อนร่วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ในขณะเดียวกันต้องมีปัญญาทีม' องภาพกว้างและไกล เพื'อ
เตรียมตัวสําหรับเป็ นนักบริหารระดับสูง นอกจากนัน+ ต้องมีความสามารถในการสื'อสาร ประสานงานใน การถ่ายทอด
นโยบาย และยุ ทธศาสตร์จ ากผู้บริห ารระดับสูง มาสู่การปฏิบตั ิ ในผู้บริหารและพนักงานระดับ ล่าง และนํ าผลการ
ดําเนินงานทีไ' ด้จากการปฏิบตั งิ านมาสรุปและนําเสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูง
การปฏิบตั ติ ามฆราวาสธรรม 420 ถือเป็ นหลักการครองตน ได้แก่ 1) สัจจะ การใช้ชวี ติ โดยยึดความจริง
เป็ นทีต' งั + ได้แก่ การเป็ นคนถือความจริง เป็ นหลักธรรม สําหรับคิด-พูด และกระทํา เรียกว่า เป็ นคนจริง คนซื'อสัตย์ คน
ซื'อตรง รวมทัง+ การใช้ความจริงเป็ นหลักในการกําหนดความสัมพันธ์กบั ผูอ้ 'นื เรียกว่า เป็ นจริงใจ พูดจริงและทําจริง 2)
ทมะ: การฝึกใจตนเอง หรือข่มใจตนเองไม่ให้เป็ นทาสของกิเลศ ได้แก่ โลภ โกรธ หลง เรียกว่า เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ฝึกใจ
ตนเอง ฝึกนิสยั ตนเอง จนสามารถควบคุมใจ ควบคุมวาจา และควบคุมการกระทํา การแก้ขอ้ บกพร่องของตน และการ
ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา 3) ขันติ: เป็ นความอดทนทีต' งั + หน้าตัง+ ตาทํางานด้วย ความขยันหมันเพี
' ยร
โดยมุ่งมันอยู
' ่ทจ'ี ุดหมายของงาน ไม่ท้อถอย หนักเอาเบาสู้ ไม่หวันไหว
'
แต่เป็ นคนแข็งแกร่ง ทนทานต่ออุปสรรค 4)
จาคะ : เป็ นคนใจกว้างพร้อมรับฟั งความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของคนอื'น เป็ นคนใจไม่คบั แคบ เห็นแก่
ตนหรือเอาแต่ใจตน แต่พร้อมทีจ' ะร่วมมือช่วยเหลือเอือ+ เฟื+ อเผื'อแผ่
พัฒนาคน
พรหมวิหาร 4 แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผูเ้ ป็ นใหญ่ พรหมวิหารเป็ นหลักธรรมสําหรับทุกคน เป็ น
หลักธรรมประจําใจทีจ' ะช่วยให้เราดํารงชีวติ อยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสทุ ธิ A หลักธรรมนี+ ได้แก่
คําอธิ บายพรหมวิ หาร 4
พรหมวิห าร คือ ธรรมที'ช่ ว ยสร้า งสรรค์ส งั คม เป็ น ธรรมประจํา ใจของผู้ป ระเสริฐ หรือ ผู้มีจิต ใจยิ'ง ใหญ่
กว้างขวางดุจพระพรหม 4 อย่าง ซึง' เป็ นคุณธรรมทีบ' ุคคลควรปฏิบตั ติ ่อกัน ตลอดจนถึงการปฏิบตั ติ ่อสัตว์และธรรมชาติ
สิง' แวดล้อมด้วย และโดยเฉพาะอย่างยิง' บุคคลผูอ้ ยู่ในฐานะผูใ้ หญ่ เช่น ผูป้ กครองบ้านเมืองผูป้ กครองในระดับต่าง ๆ
ตลอดจนบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติผใู้ หญ่ทม'ี หี น้าทีใ' นการดูแลอบรม สังสอนชี
'
แ+ นะผูใ้ ต้บงั คับบัญชาบุตร
หลาน และมิตรบริวาร ซึง' เป็ นผูน้ ้อยปฏิบตั ติ ามอย่างนุ่มนวลมีระเบียบวินยั หรือเป็ นการปกครองด้วยหลักพระคุณผสม
กับพระเดชอย่างเหมาะสม แบ่งออกเป็ น 4 หลักการสําคัญ ดังนี+
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พุทธศาสนสุภาษิ ต เล่ม 1, พิมพ์ครัง+ ที' 32, (กรุงเทพมหานคร: มหาม
กุฏราชวิทยาลัย, 2538).

1) ความเมตตา ได้แก่ ความรักใคร่ ปรารถนาให้มคี วามสุขด้วยจิตอันแผ่ไมตรี และคิดปรารถนาดีนัน+ เป็ น
การแสดงออกซึ'งมิตรภาพไมตรีของมนุ ษย์ทม'ี ตี ่อกัน ตลอดถึงสัตว์และธรรมชาติสงิ' แวดล้อมด้วย ต้องการมุ่งหวังแต่
ความสุขแก่เขาไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนสิง' อื'นใดนอกจากให้เขาเป็ นสุขโดยการแสดงออก 3 ทางได้แก่ (1) เมตตา
กายกรรม เมตตาทางกาย คือ การกระทําและการแสดงออกทางกายทีป' ระกอบด้วยเมตตา (2) เมตตาวจีกรรม เมตตา
ทางวาจาคือการพูดเจรจาถ้อยคําทีป' ระกอบด้วยเมตตา (3) เมตตามโนกรรม เมตตาทางใจ คือ มีจติ ใจที'มุ่งหวังดี มี
เจตนาดีต่อผูอ้ 'นื และสิง' อื'น
2) ความกรุณา ได้แก่ ความสงสาร คือ เมื'อเห็นเขาตกอยู่ในความทุกข์ยากลําบาก เดือดร้อน ก็คดิ ใฝ่ ใจในอัน
ทีจ' ะช่วยปลดเปลือ+ งให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากลําบากเดือดร้อนนัน+ อยากช่วยเหลือผูอ้ 'นื ให้พน้ จากความเดือดร้อน
ปั ญหาหรืออุปสรรคทัง+ หลาย มีความใฝ่ ใจทีจ' ะปลดเปลือ+ งบําบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ประสบกับความสําเร็จ ความ
เจริญรุ่งเรืองโดยมีบดิ ามารดา เป็ น ตัวอย่างของการแสดงออกให้ปรากฏเป็ นพฤติกรรม เพราะบิดามารดาจะรูส้ กึ เป็ น
ทุกข์เป็ นร้อนห่วงใยบุตร เมื'อเห็นบุตรมีความทุกข์หรือผิดหวัง พร้อมกับหาวิธเี พื'อปลดเปลือ+ งความทุกข์นัน+ ด้วยความ
เอ็นดูทบ'ี ริสทุ ธิใจโดยไม่
หวังสิง' ตอบแทน
A
3) ความมุทิตา ได้แก่ ความรูส้ กึ ยินดีดว้ ยเมื'อเห็นผูอ้ 'นื หรือสิง' อื'นอยู่ดมี คี วามสุข ตัวเองก็มใี จแช่มชื'นเบิกบาน
พลอยยินดีปราบปลืม+ บันเทิงใจด้วย เมื'อเห็นเขาเหล่านัน+ ประสบความสําเร็จ มีความเจริญงอกงามในตําแหน่งหน้าทีก' าร
งานยิง' ขึน+ ไป
4) ความอุเบกขา ได้แก่ ความมีใจเป็ นกลาง คือ มองตามความเป็ นจริงโดยวางจิตเรียบ สมํ'าเสมอ มังคง
'
เที'ยงตรงดุจตราชังเมื
' 'อมองเห็นบุคคลที'ได้รบั ผลของกรรมดีหรือกรรมชัว' สมควรแก้เหตุท'ตี นได้กระทําไว้พร้อมที'จะ
วินิจฉัยวางตน และปฏิบตั ไิ ปตามความเทีย' งธรรมไม่เอนเอียงด้วย อคติ21
ผูป้ กครองควรนําหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ ดังนี+
1) ตัง+ ใจให้ความเมตตาและกรุณาต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทีป' ฏิบตั หิ น้าทีด' ว้ ยความสุจริตและ
ชอบธรรม ชอบด้วยกฎระเบียบและกฎหมายของประเทศ
2) มีความกระตือรือร้น เมื'อบริวารหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทําผลงานแก่องค์กรให้เจริญ ก้าวหน้าได้มผี ลงานใหม่
มีนวัตกรรมใหม่ออกมาสู่องค์กรและสังคม เช่น ให้การยกย่องชมเชยให้รางวัลให้เกียรติบตั รเพื'อเงินเดือน เป็ นต้น อัน
เป็ นเหตุให้บริหารผูน้ นั + มีใจกล้าหาญทีจ' ะทํางานให้กา้ วหน้ายิง' ขึน+ และทุ่มเทแก่องค์กรเป็ นทวีคณ
ู
3) รูจ้ กั การปล่อยวางหรือวางเฉยต่อบางเรื'องและบางบุคคลทีไ' ม่ควรใส่ใจเนื'องจากจะทําให้การบริหารงานของ
องค์กรหยุดชะงัก เช่น ไม่เข้าไปยุ่งเกี'ยวเรื'องส่วนตัวของบริวาร หากเรื'องที'เขากระทํานัน+ ไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อ
องค์กรของตน เช่น พฤติกรรม การสูบบุหรีก' ารเทีย' วกลางคืน เป็ นต้น
พัฒนางาน
อิ ทธิ บาท 4 บาทฐานแห่งความสําเร็จ หมายถึง สิง' ซึง' มีคุณธรรม ให้ลุถงึ ความสําเร็จตามทีค' วามประสงค์ ผู้
หวังความสําเร็จในสิง' ใด ต้องทําตนให้เป็ นมนุษย์ทส'ี มบูรณ์ ด้วยสิง' ทีเ' รียกว่า อิทธิบาท ซึง' จําแนกไว้เป็ น 4 ได้แก่ ฉันทะ
คือความพอใจ ในฐานะเป็ นสิง' ที' ตนถือว่า ดีทส'ี ดุ ทีม' นุษย์ ควรจะได้ ข้อนี+เป็ นกําลังใจ อันแรกทีท' ําให้เกิด คุณธรรม ข้อ
ต่อไป ทุกข้อ วิรยิ ะ คือความพากเพียร หมายถึง การกระทําทีต' ดิ ต่อ ไม่ขาดตอน เป็ นระยะยาว จนประสบ ความสําเร็จ
คํานี+ มีความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ดว้ ย ส่วนหนึ'ง จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิง+ สิง' นัน+ ไปจากความรูส้ กึ
ของตัว ทําสิง' ซึง' เป็ น วัตถุประสงค์ นัน+ ให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ คํานี+ รวมความหมาย ของคําว่า สมาธิ อยู่ดว้ ยอย่าง
เต็มที' วิมงั สา หมายถึง ความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความสําเร็จ เกี'ยวกับเรื'องนัน+ ๆ ให้ลกึ ซึ+งยิง' ๆ ขึน+ ไป
ตลอดเวลา คํานี+ รวมความหมาย ของคําว่า ปั ญญา ไว้อย่างเต็มที'
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุ กรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครัง+ ที' 27, (กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557).

พระธรรมปิ ฎก (ป. อ. ปยุตโฺ ต) ได้กล่าวถึง อิทธิบาท 4 : ทางแห่งความสําเร็จนอกจากการทีจ' ะมีความไม่
สันโดษ และสันโดษที'ถูกต้องแล้ว เพราะฉันทะทําให้ใจมาอยู่กบั งาน สิง' ที'ทําสิง' ทีเ' ป็ นเป้ าหมายทําให้เกิดจิตใจฝั กใฝ่
อย่างที'ว่ามาเมื'อกี+ เมื'อใจฝั กใฝ่ ก็ทํางานด้วยความแน่ วแน่ จริงจัง สภาพทีจ' ติ แน่ วแน่ อยู่กบั สิง' ทีก' ระทํานัน+ เราเรียกว่า
เป็ น สมาธิ เพราะฉะนัน+ ฉันทะก็นาไปสูส่ มาธิ สมาธิในการทางานเกิด ได้ดว้ ยการมีฉนั ทะ เมื'อมีสมาธิและใจก็รกั งานนัน+
ทํางานด้วยใจรัก ใจก็เป็ นสุข เพราะฉะนัน+ คนที'ทางานด้วยฉันทะก็มจี ติ ใจเป็ นสุข ใจเป็ นสมาธิ สมาธิกท็ ําให้เป็ นสุข
เพราะจิตใจสงบแน่วแน่ เมื'อทําจิตใจให้เป็ นสมาธิแน่วแน่ ตัง+ ใจจริงจัง ใจรักงานนัน+ ตัง+ ใจทําเต็มที' มีความเพียรพยายาม
ผลสําเร็จของงานก็เป็ นผลสําเร็จทีด' เี รียกว่านาไปสู่ ความเป็ นเลิศของงานนัน+ หมายความว่า งานนัน+ จะสําเร็จผลอย่างดี
เลิศ อันนี+กเ็ ลยพันกันไปหมด เพราะฉะนัน+ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ฉันทะเป็ นคุณธรรมอย่างหนึ'งใน อิทธิบาท 4 คือ
ธรรมทีเ' ป็ นเครื'องให้ถงึ ความสําเร็จ หรือเรียกง่ายๆ ว่า ทางแห่งความสําเร็จ เมื'อพูดมาถึงอิทธิบาทแล้ว ก็จะต้องโยงไป
ถึงคุณธรรมข้ออื'นๆ ทีเ' กีย' วข้องด้วย เพราะอิทธิบาทมี 4 ข้อ คือ ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา ฉันทะคือ ข้อทีพ' ูดมาแล้ว
ความพอใจรักใคร่ในสิง' นัน+ รักงาน รักเป้ าหมาย รักจุดหมายทีด' งี าม รักวัตถุประสงค์ของงานนัน+ ข้อต่อไปนี+คอื วิรยิ ะ
ความเพียร ความพยายาม จิตตะ ความเอาใจใส่ในสิง' นัน+ วิมงั สา ความไตร่ตรองสอบสวนพิจารณาหรือถ้าจะพูดให้สนั +
จําง่าย ๆ ก็บอกว่ามีใจรัก พากเพียรทา เอาจิตฝั กใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวนนี'เป็ น อิทธิบาท 4 ฉันทะเป็ นข้อที' 1 ตามปกติ
ถ้ามีฉนั ทะแล้ว มันก็ช่วยให้เกิดคุณธรรมข้ออื'นในอิทธิบาท 4 ตามมา มันสัมพันธ์กนั ช่วยเหลือเกือ+ หนุ นกัน พอมีฉันทะ
ใจรักแล้ว มันก็เกิดความเพียรพยายามเมื'อมีความเพียรพยายามใจก็ฝักใฝ่ จดจ่ออยู่กบั สิง' นัน+ มีใจจดจ่อเอาใจใส่แล้ว ก็
สามารถจะใช้ปัญญาพิจารณาสอนสวนเรื'องราวนัน+ ไตร่ตรองถึงข้อบกพร่อง ข้อทีค' วรแก้ไขหาทางทดลองปรับปรุงอะไร
ต่าง ๆ เหล่านี+ มันก็ตามกันมา ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สาเป็ นชุดกันทีเดียว22

กรอบแนวคิ ดการสร้างภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริ หารโรงเรียนการกุศล
การสร้างภาวะผูน้ ํ า

พัฒนาตน

พัฒนาคน

พัฒนางาน

คุณลักษณะผูบ้ ริหารงาน

การบริหารงานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
1. การบริหารวิชาการ
2. การบริหารงานบุคลากร
3. การบริหารกิจการนักเรียน
4. การบริหารงานธุรการและการเงิน
5. การบริหารงานอาคารสถานที'
6. การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
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พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การเพิZ มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมสภาและสถาบัน
บันลือธรรม, 2543).

บูรณาการหลักธรรมกับการพัฒนาผูบ้ ริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

การพัฒนาภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารกลุม่ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

(ภาพทีZ 1): ระบบการสร้างภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา
จากภาพประกอบ อธิบายได้ว่าการสร้างภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนการกุศล ซึ'งผู้บริหารคือผู้ท'ดี ํารง
ตําแหน่ งผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา ต้องมีการพัฒนาตนเองให้มี คุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน ทีท' าํ งานด้วยความรูค้ วามสามารถ ความชํานาญการ มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริม' สร้างสรรค์
มีความตัง+ ใจจริง มีองค์ประกอบสําคัญคือ จักขุมา เป็ นผูบ้ ริหารมีปัญญามองการไกล มีภูมริ ูท้ างด้านการศึกษา มีการ
พัฒนาคนเพื'อให้การอยู่ร่วมกันด้วยความสุข ความเมตตา ทัง+ กาย วาจา ใจ ความกรุณา สงสารเห็นอก เห็นใจในการอยู่
ร่วมกัน มุทติ า มีความยินดีเมื'อผูอ้ 'นื มีความสุข และอุเบกขา มีความเป็ นกลางในการบริหารงาน มีการพัฒนางาน ด้วย
อธิบาท 4 อันเป็ นเครื'องให้ลุถงึ ความสําเร็จ ด้วยความพึงพอใจในงาน มีความพากเพียรให้งานสําเร็จ ไม่ทอดทิง+ และ
วิมงั สาเพื'อให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ซึง' ในการสร้างความสัมพันธ์เชื'อมโยงระหว่างการศึกษากับสภาวะแวดล้อม
ทางสังคม สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาของไทยได้อย่างชัดเจน มีความเป็ นผู้นา ในด้านการ
ปฏิรปู การศึกษา เป็ นผูน้ ํา ทางวิชาการและเป็ นผูน้ ําในการบริหาร วิธโู ร เป็ นผูบ้ ริหารมีความเชีย' วชาญเฉพาะด้าน มีภูมิ
รูท้ างการบริหาร มีความรูใ้ นหลักการบริหารเทคนิคทางการบริหารและการวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนสามารถนาหลัก
วิชามาประยุกต์ใช้ เพื'อให้การบริหารการจัดการศึกษาสําเร็จ ตามเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด และนิสสยสัมปั นโน เป็ นผูบ้ ริหารมีความสามารถในการใช้ศาสตร์และศิลป์ มีทกั ษะด้านคตินิยม ทักษะด้านมนุษย์
สัมพันธ์ ทักษะด้านเทคนิควิธี มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล เงิน วัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที'
ตลอดจนมีความสามารถในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ทัง+ ในสถานศึกษาและในชุมชนมาพัฒนาการบริหารงาน
ในด้านต่าง ๆ ภายในสถาบันการศึกษาให้ประสบความสําเร็จสู่ความเป็ นเลิศ เป็ นที'ยอมรับจากผู้เกี'ยวข้องทุกฝ่ าย
เพื'อให้เกิดการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา อันประกอบไปด้วยงานทีส' าํ คัญ คือ การ
บริหารวิชาการ การบริหารงานบุคลากรการบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงาน
อาคารสถานที' และ การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื'อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารโรงเรียนการกุศลต่อไป

บทสรุป
การสร้างภาวะผูน้ ําเพื'อการพัฒนาผูบ้ ริหารนัน+ ต้องนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาคน
พัฒนางาน การทํางานให้ประสบความสําเร็จในการบริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศล โดยนําหลักปาปณิกธรรม 3 เป็ น
หลักธรรมทีเ' หมาะสมในการนํามาสร้างคุณลักษณะของผูบ้ ริหาร หลัก พรหมวิหาร 4 เป็ นหลักธรรมประจําใจทีจ' ะช่วยให้
เราดํารงชีวติ อยู่ได้อย่างประเสริฐ และบริสุทธิในการทํ
างานร่วมกัน และหลักอิทธิบาท 4 หลักพืน+ ฐานแห่งความสําเร็จ
A
หรือทางสูค่ วามสําเร็จ เมื'อนําหลักธรรมทัง+ 3 นี+มาประยุกต์ใช้กบั การบริหารงานของผูบ้ ริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศล จะ
ก่อให้เกิดความรอบคอบ รอบด้านในการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน ของกลุ่มโรงเรียนการกุศลต่อไป
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