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บทที่  5
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based  
Management : SBM)  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2  คร้ังนี้ใชวิธีวิจัยเชิงบรรยาย  (Descriptive Research)  โดยทําการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะไวดังนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.  เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management : 

SBM)  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2
2.  เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management : 

SBM)  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
ที่เหมาะสมกับสภาพของเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2

วิธีดําเนินการวิจัย
 กลาวโดยสรุปผูวิจัยดําเนินการดังนี้

1. ขอมูล  ผูวิจัยศึกษาขอมูลเบื้องตน เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยทําการ
ศึกษาวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของ เร่ืองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management : 
SBM)  เชิงวิเคราะหและสังเคราะห

2. ประชากร   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูบริหารสถานศึกษา   สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   จํานวน  183  คน

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   ผูวิจัยใชแบบสอบถามความคิดเห็น เร่ืองรูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management : SBM)  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีและ
ขอมูลที่เกี่ยวกับการบริหารจากนักวิชาการ  ผูเชี่ยวชาญทางการบริหารและนักการศึกษาผาน
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน  5 ทาน  (รายช่ือ
ปรากฏในภาคผนวก  ก)  แบบสอบถามแบงออกเปน  5 แบบ  ดังนี้
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แบบที่  1   รูปแบบที่ผูบริหารเปนหลัก
แบบที่  2   รูปแบบที่ครูเปนหลัก
แบบที่  3   รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทเปนหลัก
แบบที่  4   รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก
แบบสอบถามดังกลาว  เปนการสอบถามเกี่ยวกับระดับความสําคัญของรูปแบบ

ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management : SBM)   ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   ตามความเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  5  ระดับ  คือ ระดับความสําคัญ
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย และนอยที่สุด  จํานวน  4 แบบๆ  ละ  20 ขอ รวม  80 ขอ  ซ่ึงมี
คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ  0.95

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยสงแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดวยวิธีการสงใหโรงเรียนโดยผานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2  จํานวน  183  ฉบับ  ไดรับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้น  183  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 
100

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรทั้งหมด   แลววิเคราะหขอมูลโดยใช

คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  เพื่อวิเคราะหคาสถิติ
ขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School -

Based Management : SBM)   ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   ตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง  4  รูปแบบ  โดยหาคาเฉลี่ย  
(Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  แตละรูปแบบ แลวนําคาสถิติแตละ
รูปแบบมาวิเคราะหเปรียบเทียบหาความแตกตาง

5.1   สรุปผลการวิจัย

จากวัตถุประสงคของการวิจัย  ที่มุงศึกษารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   
(School - Based Management : SBM)  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   และนําเสนอรูปแบบที่ไดจากการวิจัย  มีการดําเนินการตามขั้นตอน
ตางๆ  ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based 
Management : SBM)  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2  ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงค  จึงสรุปผลการวิจัยดังนี้

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หมายถึง  แนวคิดการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
ไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด  โดยแตละโรงเรียนมีคณะกรรมการ  ซ่ึงประกอบดวยผูปกครอง  ครู   
สมาชิกในชุมชน   ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545   มาตรา 
39  และมาตรา 40   โรงเรียนสามารถบริหารจัดการไดตามสภาพบริบทของโรงเรียนทําใหเกิด
คุณภาพและประสิทธิภาพอยางยิ่ง   ปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก  
การกระจายอํานาจอยางแทจริง   การบริหารแบบมีสวนรวม   การคืนอํานาจใหประชาชน   หลักการ
บริหารตนเอง   การตรวจสอบและถวงดุล   ตลอดจนการมีวิสัยทัศนรวมกันที่ชัดเจน

จากวัตถุประสงคของการวิจัยที่มุงศึกษารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  เปนแบบใดและ
นําเสนอรูปแบบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดจาก
การวิจัย   ซ่ึงมีการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ  จนไดผลการวิจัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1.1 การศึกษารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School-Based Management : 
SBM)  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2    
ทั้ง  4 รูปแบบ  ซ่ึงไดแก  รูปแบบที่มีผูบริหารของโรงเรียนเปนหลัก  (Administrative Control) 
รูปแบบที่ครูเปนหลัก  (Professional Control)   รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (Community 
Control)   และรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (Professional and Community Control)  
โดยการเปรียบเทียบจากคาเฉลี่ย และคารอยละ  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ 
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานแตละรูปแบบมากที่สุด  ซ่ึงสามารถแสดงไดโดย
เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย   ดังนี้

ขอ  4   รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (μ  =  4.08,  σ  =  .83)

ขอ  2   รูปแบบที่มีครูเปนหลัก  (μ  =  3.65,  σ  =  .81)

ขอ  3   รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (μ  =  3.43,  σ  =  .87)

ขอ  1   รูปแบบที่ผูบริหารของโรงเรียนเปนหลัก  (μ  =  3.27,  σ  =  .98)
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5.1.2 ผลการศึกษารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็น
วาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ที่มีรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (Professional and 
Community Control)  เปนรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด  ซ่ึงสามารถแสดงไดโดยเรียงลําดับความสําคัญ
ของประเด็นคําถามจากมากไปหานอย   ดังนี้

ขอ  1   โรงเรียนเปนสถานที่ที่นักเรียน  ครู  ผูบริหาร  และชุมชนรวมกันในการ

พัฒนาโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ   (μ  =  4.55,  σ  =  .60)

ขอ  4   การบริหารโรงเรียนในรูปคณะกรรมการ   (μ  =  4.54,  σ  =  .61)

 ขอ  2   ครู  ชุมชน และผูปกครองมีความสําคัญในการจัดการศึกษา   (μ  =  4.51,   

σ  =  .66)

ขอ  7   ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทเปนเลขานุการของคณะกรรมการ   (μ  =  4.47,  

σ  =  .74)
ขอ  6   การตัดสินใจในรูปคณะกรรมการ  ถือเสียงขางมากในการตัดสินเปน

เอกฉันท   (μ  =  4.39,  σ  =  .80)
ขอ  5   คณะกรรมการมาจากผูแทนคณะบุคคลฝายตางๆ   ตามสัดสวนในการ

เลือกตั้ง   (μ  =  4.39,   σ  =  .75)

ขอ  3   ครูใชความรูความชํานาญสนองความตองการของชุมชน   (μ  =  4.27,  

σ  =  .69)
ขอ  13   ครูและชุมชนรวมกันจัดกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีวิธี

การเรียนรูที่หลากหลาย  (μ  =  4.13, σ  =  .85)
ขอ  8   คณะกรรมการสถานศึกษากําหนดนโยบายการบริหารของสถานศึกษา   

(μ  =  4.10,  σ  =  .82)
ขอ  15   ครูและชุมชนรวมกันสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู ภายในโรงเรียนและมี

การแสวงหาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนอยางเปนระบบสอดคลองเพียงพอตอการจัดการเรียน

การสอน   (μ  =  4.09,  σ  =  .86)
ขอ  12.  ครูและชุมชนรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชนใหเขมแข็งทางวิชาการ

มีการใชภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรู   (μ  =  4.11,  σ =  .81)
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ขอ  9   คณะกรรมการรวมกันบริหาร   กํากับ   ดูแล   และจัดการศึกษา   (μ  =  

4.05,  σ  =  .90)
ขอ  20   ครูและชุมชนระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  ไดทั้งการระดม

ทุนการศึกษาการบริหารกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาการจัดสวัสดิการเพื่อการศึกษา  การจัดการ

ทรัพยากรที่หามาได   (μ  =  3.97,  σ =  .98)
ขอ  10   ครูและชุมชนรวมกันจัดทําหลักสูตรและบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  

(μ  =  3.96,  σ  =  .96)
ขอ  11   ครูและชุมชนรวมกันจัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและมี 

การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง   (μ  =  3.93,  σ  =  .97)
ขอ  18   ครูและชุมชนรวมกันตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินประสิทธิภาพ

การใชจายงบประมาณภายในโรงเรียน   (μ  =  3.73,   σ  =  1.00)
ขอ  19   ครูและชุมชนรวมกันจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหกับหนวยงานภายใน

โรงเรียนไดอยางเหมาะสม  (μ  =  3.72,   σ  =  1.02)
ขอ  14   ครูและชุมชนรวมกันดําเนินการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล

การเรียน  (μ  =  3.61,   σ  =  1.02)
ขอ  16   ครูและชุมชนรวมกันจัดตั้งงบประมาณ  โดยจัดทําแผนกลยุทธและ

งบประมาณระยะกลาง  (MTEF)  (μ  =  3.59,  σ  =  1.08)
ขอ  17   ครูและชุมชนรวมกันเบิกจาย  และอนุมัติงบประมาณในโรงเรียนซึ่งเปนไป

ตามแผนปฏิบัติการประจําปตรงกับประเภท และรายการที่ไดรับจัดสรร   (μ  =  3.51,  σ  =  1.10)

5.2   อภิปรายผล

จากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด นํามาสรุปผล
การวิจัยรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management : SBM)   ผูวิจัย
พบประเด็นที่นานํามาอภิปราย  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ใหความสําคัญตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (Professional and Community Control)  
มากที่สุด   สอดคลองกับ  อนันต   เพียรพานิชย   (2545 : บทคัดยอ)    ซ่ึงศึกษาเรื่องการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก   ผลการวิจัยพบวา  ครูและผูนํา
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ชุมชนเห็นดวยกับการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบที่ครูและชุมชนมี
บทบาทเปนหลัก  อยูในระดับมาก  ไดแก  ดานบริหารทั่วไป   ดานวิชาการ   ดานบุคลากร  และดาน
งบประมาณ และสุนิจจา   ทัพศาสตร  (2546 : บทคัดยอ)   ศึกษาความพรอมในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ประกอบดวย  5  ดาน  คือ  ดานการกระจายอํานาจ   ดานการมีสวนรวม   ดานการ คืนอํานาจการจัด
การศึกษาใหประชาชน   ดานการบริหารตนเอง  และดานการตรวจสอบและถวงดุล   ผลการศึกษา
โดยรวม  พบวา  โรงเรียนมีความพรอมในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมาก  
โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบและถวงดุล   ดานการบริหารตนเอง  และการมีสวนรวมดังนี้   
พบประเด็นที่ควรนําเสนอและอภิปราย  ดังนี้

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ในดานรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (Professional and 
Community Control)  โดยโรงเรียนเปนสถานที่ที่นักเรียน   ครู   ผูบริหาร  และชุมชนรวมกันพัฒนา  
โดยยึดหลักการกระจายอํานาจชุมชนและผูปกครองมีความสําคัญในการจัดการศึกษา   การบริหาร
โรงเรียนอยูในรูปของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมาจากผูแทนบุคคลฝายตางๆ  การตดัสินใจ
อยูในรูปคณะกรรมการ  ซ่ึงถือเสียงขางมากเปนเอกฉันท   ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทเปน
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาสอดคลองกับ  สมหมาย   สรอยนาคพงษ   (2545 : 2)   กลาว
ไววา   การบริหารและการจัดการศึกษาที่หนวยปฏิบัติโดยมีโรงเรียนเปนฐานหรือเปนองคกรหลัก
ในการจัดการศึกษา   ซ่ึงตองมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลาง
ไปยังโรงเรียนใหโรงเรียนมีอํานาจ   มีหนาที่รับผิดชอบ   มีความอิสระคลองตัวในการบรหิาร
จัดการทั้งดานวิชาการ   งบประมาณ   บุคลากร และการบริหารทั่วไป   ภายใตคณะกรรมการ
โรงเรียน  (School Board)  หรือ  School Committee  หรือ  School Council  ซ่ึงประกอบดวยผูแทน
ผูปกครอง   ผูแทนครู   ผูแทนองคกรชุมชน   ผูแทนศิษยเกา   ผูแทนนักเรียน และผูบริหารโรงเรียน  
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปโดยมีสวนรวม และตรงตามความตองการของผูเรียน  ผูปกครองและ
ชุมชนมากที่สุด  และ ยุวดี   ศันสนียรัตน  (2542 : 2 – 4)  กลาววา   การบริหารจัดการที่สถานศึกษา
เปนการถายโอนอํานาจของสถานศึกษาไปสูชุมชนเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารอยางมี
ประสิทธิภาพสถานศึกษาสามารถกําหนดความตองการไดดวยตนเอง  สมาชิกฝายตางๆ  ของ   
สถานศึกษาจึงตองมีอิสระและความรับผิดชอบในการใชทรัพยากรมากขึ้น  และสงผลดีตอ
การพัฒนาสถานศึกษาในระยะยาว
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การบริหารตามรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (Professional and Community 
Control)  ครูและชุมชนมีบทบาทและหนาที่ในการสงเสริม และพัฒนาแหลงเรียนรูภายในและ
ภายนอกโรงเรียนใหเพียงพอกับการจัดการศึกษา  ระดมทรัพยากรตางๆ  จัดสวัสดิการ  จัดทําและ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา  รวมกันคิดจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  และติดตาม
ตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ   จัดทํางบประมาณ   จัดทําแผนกลยุทธ  
ตลอดจนรวมกันเบิกจายและอนุมัติงบประมาณในโรงเรียน   ซ่ึงเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป
ตรงกับประเภทและรายการที่ไดรับจัดสรร

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกัดสํานักงานเขต   
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  เฉพาะรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (Professional  
and Community Control)  สอดคลองกับแนวคิด  ทฤษฎี และแนวทางการนํานโยบายปญจปฏิรูป
การศึกษาไปสูการปฏิบัติวา  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อนําไปสูความสําเร็จไดนั้น   
จะตองบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานซึ่งมีการกระจายอํานาจ   เนนการมีสวนรวมจากการวิจัย  
ผูวิจัยจึงนําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบ
ที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของ  ดร.อุทัย   บุญประเสริฐ   เปนกรอบดังตอไปนี้
 หลักการสําคัญ

1. หลักการบริหารรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก
2. โครงสรางการบริหารรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก
3. องคประกอบการบริหารรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก
4. บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาตามรูปแบบครูและชุมชนมีบทบาท

เปนหลัก
5. แนวคิดการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงเรียนที่บริหารรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาท

เปนหลัก
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก

โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1   หลักการบริหารรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก

จากการวิจัย   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญ
การบริหารรูปแบบที่ครูและชุมชมมีบทบาทเปนหลักมากที่สุด  โดยผูวิจัยสรุปเปนหลักการบริหาร 
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โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management : SBM)   รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาท
เปนหลัก  (Professional and Community Control)   สอดคลองกับ  อุทัย   บุญประเสริฐ  (2545 :  
บทคัดยอ)   ซ่ึงทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management)   โดยมีวัตถุประสงค  
เพื่อวิจัยเอกสารแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใชโรงเรียนเปนฐานทั้งตางประเทศและ
ในประเทศไทย   ศึกษา / วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระจายอํานาจจาก
สวนกลางไปยังสถานศึกษา   วิเคราะหและเสนอแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  จากแหลงขอมูลส่ิงพิมพตางๆ  และ Internet  
รวมทั้งการสอบถาม  สัมภาษณ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูรูและผูมีประสบการณโดยตรง  
วิเคราะหขอมูล   โดยการวิเคราะหเนื้อหา  รางรูปแบบ และแนวทางการบริหารและจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐานแลวนําเสนอในการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ  ผลการวิจัย
พบวา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หมายถึง  การบริหารและจัดการศกึษาโดยมุงกระจาย
อํานาจไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด  โดยแนวคิดพื้นฐานนั้นเปนการกระจายอํานาจจากสวนกลาง
ไปยังสถานศึกษา   โดยมีหลักการสําคัญคือ   1)  หลักการกระจายอํานาจ    2)  หลักการมีสวนรวม    
3)  หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน   4)  หลักการบริหารตนเอง   5)  หลักการ
ตรวจสอบและถวงดุล  โดยรูปแบบการบริหารที่สําคัญมีอยางนอย   4  รูปแบบ  ไดแก   1) รูปแบบ
ที่ผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก   2)  รูปแบบที่มีครูเปนหลัก   3)  รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทเปนหลัก   
4)  รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  ผลกระทบที่สําคัญในการกระจายอํานาจ  ไดแก 
ดานการเมืองการปกครอง  นโยบาย  การจัดโครงสรางองคการ  วัฒนธรรมองคการ  งบประมาณ  
การตอตานของคนบางกลุม   ความพรอมของหนวยงานระดับตางๆ   คณะกรรมการสถานศึกษา  
การจัดการเรียนการสอนและเวลา  รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทย  คือ  รูปแบบที่มีการบริหารจัดการโดยมีชุมชนเปนหลัก  (Community Control 
SBM)   คณะกรรมการประกอบดวย   ผูแทนผูปกครอง   ผูแทนองคกรชุมชน   ผูแทนครู   ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ผูแทนศิษยเกา   ผูทรงคุณวุฒิ  โดยมีผูบริหารโรงเรียนเปนกรรมการ
และเลขานุการ   คณะกรรมการจะทําหนาที่คณะกรรมการบริหารมากกวาคณะกรรมการที่ปรึกษา  
และ สุนิจจา   ทัพศาสตร  (2546 : บทคัดยอ)   ศึกษาความพรอมในการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ประกอบ
ดวย  5  ดาน  คือ  ดานการกระจายอํานาจ   ดานการมีสวนรวม   ดานการคืนอํานาจการจัดการศึกษา
ใหประชาชน   ดานการบริหารตนเอง และดานการตรวจสอบและถวงดุล   ผลการศึกษาโดยรวม
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พบวา  โรงเรียนมีความพรอมในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมาก  โดยเฉพาะ
เร่ืองการตรวจสอบและถวงดุล  ดานการบริหารตนเอง  และการมีสวนรวมดังนี้

1)  หลักการกระจายอํานาจ
 การบริหารสถานศึกษารูปแบบครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (Professional  
and Community Control)  เปนการถายโอนอํานาจหนาที่   ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจ
ในเรื่องตางๆ  เชน  งานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปของ
ผูบริหารไปใหผูปฏิบัติ  ซ่ึงไดแก  ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา  ตลอดจนผูเกี่ยวของไป
ดาํเนินการและตัดสินใจดําเนินงานดวยตนเอง

2)  หลักการบริหารแบบมีสวนรวม
การบริหารแบบมีสวนรวม  เปนการบริหารที่เปดโอกาส และใหความสําคัญ

แกบุคคล  ใหเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น   กําหนดเปา   ตัดสินใจ   ดําเนินการ   
ตลอดจนรวมพิจารณากําหนดความตองการและแนวทางในการพัฒนารวมกัน   เพื่อสนองความ
ตองการพื้นฐานของชุมชนที่ตองการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ  ซ่ึงสอดคลองกับ      
การบริหารในระบอบประชาธิปไตย

3)  หลักการคืนอํานาจการจัดการใหประชาชน
หลักการคืนอํานาจการจัดการใหประชาชน  หมายถึง  การคืนอํานาจการจัด

การศึกษาไปใหทองถ่ินเปนผูดําเนินการ   ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนใหครูและชุมชนเขามามีอํานาจ
ในการจัดการศึกษา  โดยเขามามีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา  ตามสัดสวน
ที่กําหนด

4)  หลักการบริหารตนเอง
หลักการบริหารตนตามรูปแบบการบริการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (Professional and Community Control)  เปนหลักการ
ที่โรงเรียนสามารถบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ   งบประมาณ   การบริหารงาน
บุคคล  และการบริหารทั่วไปไดดวยตนเอง  โดยโรงเรียนกําหนดใหมีการบริหารตนเองใน
รูปคณะกรรมการ  ซ่ึงมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอันประกอบดวย   ผูแทนผูปกครอง 
ผูแทนครู   ผูแทนองคกรชุมชน   ผูแทนองคกรปกครองทองถ่ิน   ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา 
ผูแทนพระภิกษุสงฆ หรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่  และผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่กํากับ และ
สงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารตนเอง  โดยที่โรงเรียนมีอิสระ
ในการบริหารจัดการ   คิดเอง   ทําเอง   แกปญหาอยางมีระบบ  โดยเฉพาะกําหนดวิธีทํางานอยางมี
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ระบบโดยใชวงจรคุณภาพ เดมมิ่ง  (Plan – Do – Check – Action : P–D–C–A)   กําหนดหลักเกณฑ
ในการทํางานของบุคคลากรในโรงเรียนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

5)  หลักการตรวจสอบและถวงดุล
   หลักการตรวจสอบและถวงดุลตามรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (Professional and Community Control)  หมายถึง
การติดตาม   ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และใหขอเสนอแนะแกโรงเรียน  ทั้งนี้จะอยูในรูปของ
คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งมาจากผูแทนฝายตางๆ  ตามสัดสวน

5.2.2  โครงสรางการบริหารรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก
(Professional & Community Control)  แนวคิดของรูปแบบการบริหารลักษณะนี้มีความเชื่อวา
ทั้งครูและผูปกครองตางมีความสําคัญในการจัดการศึกษาใหแกเด็ก   ครูจะไดรับรูคานิยม  และ
ความตองการของผูปกครอง   ในขณะเดียวกันผูปกครองก็มีโอกาสชวยสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของครู   ดวยสัดสวนของผูแทนครู  และผูแทนจากผูปกครอง / ชุมชน  จะมีเทาๆ  กัน 
ในคณะกรรมการโรงเรียน

การบริหารตามรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก   เปาหมายสําคัญมุงใช
ความรูความชํานาญของครูซ่ึงอยูใกลชิดนักเรียนมากที่สุด  ใชความรูความชํานาญของครูตาม
ความตองการของชุมชน   ครู   ผูปกครอง และผูแทนชุมชน  มีอํานาจในการตัดสินใจ  โดยเฉพาะ
ในเรื่องงบประมาณ   บุคลากร   หลักสูตร   เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการ  ซ่ึงมาจากครู   
ผูปกครอง และผูแทนชุมชน   ผูทรงคุณวุฒิ   ศิษยเกา  ในสัดสวนที่เทาๆ  กัน   คณะกรรมการ
มีอํานาจในการตัดสินใจมากที่สุด   ผูบริหารมีหนาที่เพียงเลขานุการของคณะกรรมการ

แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  รูปแบบครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545  มาตรา 39  และมาตรา 40  (2545 : 25)   ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   พ.ศ. 2543  โดยการบริหารตามรูปแบบที่ครูและชุมชนมี
บทบาทเปนหลัก   สถานศึกษามีหนาที่ในการบริหารงานวิชาการ   งบประมาณ   การบริหารงาน
บุคคล  และการบริหารทั่วไป   โดยชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ในรูปของ
องคคณะบุคคล  ประกอบดวย   ผูแทนจากฝายตางๆ  สถานศึกษาละเจ็ดคน  แตไมเกิน สิบหาคน  
ไดแก  ผูแทนผูปกครอง   ผูแทนครู   ผูแทนองคกรชุมชน   ผูแทนองคกรปกครอง   สวนทองถ่ิน  
ผูแทนศิษยศิษยเกาของสถานศึกษา   ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
และผูทรงคุณวุฒิ   โดยผูวิจัยสรุปไดดังภาพตอไปนี้
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ภาพ 5   โครงสรางการบริหารรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก

5.2.3   องคประกอบการบริหารรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก
    จากการวิจัย  พบวา  องคประกอบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบ

ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลักสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และ
ที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 40  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2543  สอดคลองกับ อุทัย  บุญประเสริฐ  (2545 :  
บทคัดยอ)  ทําการวิจัย เร่ืองการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management) โดยมีวัตถุประสงค  
เพื่อวิจัยเอกสารแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ทั้งตางประเทศและ
ในประเทศไทย   ศึกษา / วิเคราะห ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระจายอํานาจจาก
สวนกลางไปยังสถานศึกษา  วิเคราะหและเสนอแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช

กรอบภารกิจของสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

ผูบริหาร

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป
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โรงเรียนเปนฐานที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย   จากแหลงขอมูลส่ิงพิมพตางๆ  และ
อินเตอรเน็ต  รวมทั้งการสอบถาม  สัมภาษณ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูรูและผูมีประสบการณ
โดยตรง  วิเคราะหขอมูล   โดยการวิเคราะหเนื้อหา  รางรูปแบบ  และแนวทางการบริหารและ
จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  แลวนําเสนอในการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผูทรง
คุณวุฒิ   ผลการวิจัยพบวา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หมายถึง  การบริหารและจัด
การศึกษาโดยมุงกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด  โดยแตละโรงเรียนมีคณะกรรมการ
โรงเรียน  ซ่ึงประกอบดวยผูปกครอง   ครู   สมาชิกในชุมชน   ผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารโรงเรียน   
มีอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนใหเปนไปตามความตองการของนักเรียน  ผูปกครอง  
และชุมชน   ซ่ึงองคประกอบของการบริหารรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลักชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาในรูปขององคคณะบุคคล   ประกอบดวยบุคคลจากผูแทนฝาย
ตางๆ  ดังนี้

1)   ผูแทนผูปกครอง  หมายถึง  ผูแทนของผูมีรายช่ือเปนผูปกครองตามทะเบียน
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น   จํานวนไมเกิน  2  คน

2)   ผูแทนครู  หมายถึง  ผูแทนของขาราชการครูที่ปฏิบัติการสอนและผูชวย
ผูบริหารสถานศึกษานั้น  จํานวนไมเกิน  2  คน

3)   ผูแทนองคกรชุมชน  หมายถึง  ผูแทนของชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  องคกรเอกชน  
หรือกลุมบุคคลในรูปอ่ืนใด  ที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนของสาธารณะ และมีที่ตั้งอยูในเขต
บริการของสถานศึกษานั้น  จํานวนไมเกิน  2  คน

4)   ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หมายถึง  ผูแทนของเทศบาล  องคการ
บริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล   กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่น   จํานวนไมเกิน  2  คน

5)   ผูแทนศิษยเกา  หมายถึง  ผูแทนของสมาคมศิษยเกา  ชมรมศิษยเกา หรือบุคคล
ที่เคยศึกษาจากสถานศึกษานั้น  จํานวนไมเกิน  2  คน

6)   ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนศาสนาอื่นในพื้นที่  หมายถึง  ผูแทน
พระภิกษุสงฆ และหรือผูนําศาสนาอื่นในพื้นที่  จํานวน  1 องค

7)   ผูทรงคุณวุฒิ  หมายถึง  ผูทรงภูมิปญญาไทยในทองถ่ิน ขาราชการบํานาญ  
ขาราชการอื่นนอกสังกัดสถานศึกษา  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   เจาหนาที่ในหนวยงานอื่นของรัฐ  
เจาของหรือผูบริหารสถานประกอบการทั้งในและนอกเขตบริการของสถานศึกษานั้นไมเกิน          
4  คน
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จากองคประกอบของการบริหารตามรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก   
ซ่ึงประกอบดวยองคคณะบุคคลจากฝายตางๆ  ที่เปนผูแทนตามสัดสวน   ผูวิจัยเสนอเปนกรอบ
แนวคิดและภาพแผนภูมิ  ดังนี้

กรรมการ / ผูแทน กรอบแนวคิด / ความหมาย
1. ผูแทนผูปกครอง ผูแทนของผูมีรายช่ือเปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กําลัง

ศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น   จํานวนไมเกินสองคน
2. ผูแทนครู ผูแทนของขาราชการครูที่ปฏิบัติการสอนและผูชวยผูบริหาร

สถานศึกษานั้น  จํานวนไมเกินสองคน
3. ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนของชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  องคกรเอกชน  หรือกลุม

บุคคลในรูปอื่นใด ที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนของ
สาธารณะและมีที่ตั้งอยูในเขตบริการของสถานศึกษานั้น
จํานวนไมเกินสองคน

4. ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

ผูแทนของเทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการ
บริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยาหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่น  จํานวนไมเกินสองคน

5. ผูแทนศิษยเกา ผูแทนของสมาคมศิษยเกา  ชมรมศิษยเกา หรือบุคคลที่เคยศึกษา
จากสถานศึกษานั้น  จํานวนไมเกินสองคน

6. ผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงภูมิปญญาไทยในทองถ่ิน  ขาราชการบํานาญ  ขาราชการ
อ่ืนนอกสังกัดสถานศึกษา  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจาหนาที่ใน
หนวยงานอื่นของรัฐ  เจาของหรือผูบริหารสถานประกอบการ
ทั้งในและนอกเขตบริการของสถานศึกษานั้น ไมเกินสามคน

7. ผูแทนพระภิกษุสงฆและ
หรือผูแทนศาสนาอื่นใน
พื้นที่

ผูแทนพระภิกษุสงฆ   และหรือผูนําศาสนาอื่นในพื้นที่  จํานวน
1  องค

ภาพ  6   กรอบแนวคิด / ความหมาย  ของคณะกรรมการสถานศึกษาตามรูปแบบที่ครูและชุมชน
มีบทบาทเปนหลัก



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

90

ภาพ  7   คณะกรรมการสถานศึกษาตามรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก

5.2.4   บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาตามรูปแบบครูและชุมชนมี
บทบาทเปนหลัก

จากการวิจัย  รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  พบวา  แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานรูปแบบครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก จะดําเนินการบริหารโรงเรียนในรูปคณะกรรมการ  
โดยกําหนดบทบาทและหนาที่ในรูปองคคณะบุคคลซึ่งเปนผูแทนจากฝายตางๆ  สถานศึกษาละ 
7  คน แตไมเกิน 15  คน ดังนี้  ผูแทนผูปกครอง   ผูแทนครู   ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนศาสนาอื่น
ในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ  
โดยกําหนดบทบาทและหนาที่ตามกรอบแนวคิดไวดังนี้

ประธานคณะกรรมการ

เลขานุการ

ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมผูแทนผูปกครอง

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา

ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือ
ผูแทนศาสนาอื่น

ผูทรงคุณวุฒิ
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1) กําหนดนโยบาย  และแผนพัฒนาการศึกษา
แนวปฏิบัติศึกษาและทําความเขาใจในความมุงหมาย  หลักการของการจัด

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545   ศึกษาและทําความเขาใจขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของ  ชุมชน / ทองถ่ิน  ที่ตั้งของ
สถานศึกษา   กําหนดนโยบายเปาหมายและทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
กําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาดานวิชาการ  บุคลากร  งบประมาณ   การบริหารทั่วไป   กําหนดให
สถานศึกษาจัดทําธรรมนูญโรงเรียน / แผนกลยุทธ   แผนปฏิบัติการ

2) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
แนวปฏิบัติ   ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจําปของสถาน

ศึกษา  พิจารณาความสอดคลองของแผนปฏิบัติการประจําปกับแผนพัฒนาสถานศึกษาพิจารณา
ความเปนไปไดและความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการหรือยุทธศาสตรการดําเนินงานของกิจกรรม / 
งาน / โครงการที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการสถานศึกษาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา

3) ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน
 แนวปฏิบัติ   ศึกษาหลักสูตร  จุดหมาย   โครงสรางของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พิจารณาความสอดคลองของสาระการเรียนรูกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พิจารณาความถูกตอง   ความสมบูรณของสาระการเรียนรูและความสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน  ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระการเรียนรูของสถานศึกษา

4) กํากับ และติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
        แนวปฏิบัติ  กําหนดแผนการกํากับและติดตามรวมกับสถานศึกษา ไดแก วิธีการ  
ระยะเวลา   ดําเนินการกํากับติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาตามแผนที่กําหนดไว  โดยใช
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  ใหขอมูลปอนกลับแกสถานศึกษาและใหความชวยเหลือ  
สนับสนุน และขวัญกําลังใจในการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง

5) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
 แนวปฏิบัติ   สถานศึกษาจัดทําขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับจํานวนนักเรียน  
การคมนาคม  สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน และขอมูลอ่ืนที่จําเปนและเปนปจจุบัน   สนับสนุน
และจัดหาที่เรียนใหแกเด็กในเขตพื้นที่บริการไดเขาเรียนในสถานศึกษาใหมากที่สุด  รวมทั้ง
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การประสานงานเพื่อจัดหาที่เรียนใหแกเด็กไดเขาเรียนในสถานศึกษาอื่นๆ  ที่อยูใกลเคียงหรือ
เสนอแนะใหเรียนนอกระบบหรือเรียนตามอัธยาศัย

6) สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
 แนวปฏิบัติ   สนับสนุนใหเด็กพิการไดเรียนรวมกับเด็กปกติ  สอดสองดูแลเด็ก
ที่ไดรับการทารุณ   กดขี่   ขมเหง  ลวงละเมิดทางเพศ  ใชแรงงานเด็ก   กักขัง ฯลฯ  ใหไดรับ
ความชวยเหลือและสงไปขอรับบริการที่เหมาะสม   สอดสองดูแลเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย 
จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ  
หรือบุคคลซึ่งไมสามารถชวยตนเองได  หรือไมมีผูดูแล  หรือดอยโอกาสใหไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง   สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษใหไดรับการพัฒนาเปนรายบุคคลใหมากที่สุด   สนับสนุนสงเสริมการทํางานรวมกับองคกร
พิทักษเด็ก

7) เสนอแนวทางและมีสวนรวมในดานการบริหารจัดการ   ดานวิชาการ   ดาน
งบประมาณ   ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา

    แนวปฏิบัติ
    การบริหารจัดการดานวิชาการ  มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานวิชาการของ

สถานศึกษา  มีสวนรวมในการจัดหา  ผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
    การบริหารจัดการดานงบประมาณ  มีสวนรวมในการกําหนดวิธีการบริหาร       

งบประมาณของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ   มีสวนรวมในการกําหนดวิธีการตรวจสอบ   
ติดตามและประเมินผล
 การบริหารจัดการดานการบริหารงานบุคคล   มีสวนรวมในการกําหนดแผน
พัฒนาครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษาและสงเสริมใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  ใหขวัญและ
กําลังใจ และยกยองเชิดชูเกียรติแกครู และบุคลากรอื่นในสถานศึกษา
 การบริหารจัดการดานการบริหารทั่วไป  เสนอแนวทางใหมีการใช  ดูแลและ
บํารุงรักษาอาคาร   สถานที่  วัสดุครุภัณฑของสถานศึกษาใหเกิดประโยชน   สงเสริมใหมีการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหรมร่ืนสวยงาม

8) สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน  รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ
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 แนวปฏิบัติ  จัดหารายไดจากทรัพยสินและทรัพยากรเพิ่มจากแหลงตางๆ  เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  สงเสริมและกํากับติดตามการใชวิทยากรและภูมิปญญาทองถ่ิน       
สงเสริมและกํากับ  ติดตาม  เพื่อใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสืบสานจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
ของทองถ่ินและของชาติ  พรอมทั้งการยกยองเชิดชูเกียรติภูมิปญญาทองถ่ินตามความเหมาะสมและ
โอกาสอันควร

9) เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  ตลอดจนประสานงาน
กับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน   เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวน
ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน
 แนวปฏิบัติ   สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษารวมกับชุมชน  องคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทองถ่ิน   สงเสริมและสนับสนุนให
สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการใหบริการดานตางๆ  แกชุมชน

10) ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําป  ของสถานศึกษากอนเสนอ
ตอสาธารณชน
 แนวปฏิบัติ   ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป  เสนอแนะ
ในการปรับปรุงรายงานผลการดําเนินงานประจําป   ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษากอนเผยแพรตอสาธารณชน

11) แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ   เพื่อดําเนินงานตามระเบียบนี้ตาม
ที่เห็นสมควร

แนวปฏิบัติ   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาแตงตั้งที่ปรึกษา  และหรือ
คณะอนุกรรมการตามความเหมาะสมและความจําเปนในแตละกรณี

12) ปฏิบัติการอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษานั้น
 แนวปฏิบัติ   นอกจากภารกิจหลักดังกลาว   หนวยงานตนสังกัดอาจพิจารณา
มอบหมายงานอื่นใหตามที่เห็นสมควร

จากการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดังกลาว ผูวิจัยเสนอกรอบแนวคิด
หนาที่  แนวปฏิบัติ และหลักฐานการปฏิบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามรูปแบบ
ที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก   ดังนี้
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บทบาท / หนาที่ แนวปฏิบัติ หลักฐานการปฏิบัติ
1.  กําหนดนโยบาย

และแผนพัฒนา
การศึกษา

1. ศึกษาและทําความเขาใจในความมุงหมาย
หลักการของการจัดการศึกษาตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545

2. ศึกษาและทําความเขาใจขอมูลเกี่ยวกับ
สภาพปจจุบันของชุมชน / ทองถ่ิน
ที่ตั้งของสถานศึกษา

3. กําหนดนโยบาย เปาหมาย และทิศทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา

4. กําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาดานวิชาการ
บุคลากร  งบประมาณ  การบริหารทั่วไป

5. กําหนดใหสถานศึกษาจัดทําธรรมนูญ
โรงเรียน / แผนกลยุทธ   แผนปฏิบัติการ

1.   มีนโยบาย,  เปาหมาย
      และทิศทางการพัฒนา
2.   มีแผนกลยุทธ

แผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน

2.  ใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปของ
สถานศึกษา

1.   ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
การประจําปของสถานศึกษา

2.   พิจารณาความสอดคลองของแผนปฏิบัติการ
ประจําปกับแผนพัฒนาสถานศึกษา

3.   พิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสม
เกี่ยวกับวิธีการหรือยุทธศาสตร
การดําเนินงานของกิจกรรม / งาน /
โครงการ ที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการ
สถานศึกษา

4.   ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา

1.  มียุทธศาสตรการทํางาน
2.  มีโครงการ,  กิจกรรม,
     งาน

ภาพ  8   กรอบแนวคิดหนาที่และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาตามรูปแบบที่ครูและ
ชุมชนมีบทบาทเปนหลัก
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บทบาท / หนาที่ แนวปฏิบัติ หลักฐานการปฏิบัติ
3.  ใหความเห็นชอบ

ในการจัดทําสาระ
หลักสูตรให
สอดคลองกับ
ความตองการของ
ทองถ่ิน

1.  ศึกษาหลักสูตร  จุดหมาย โครงสรางของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พิจารณาความสอดคลองของสาระการเรียน
รูกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. พิจารณาความถูกตอง  ความสมบูรณของ
สาระการเรียนรูและความสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ิน

4. ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระการ
เรียนรูของสถานศึกษา

1.  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
     สอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ิน

4.  กํากับและติดตาม
การดําเนินงาน
ตามแผนของ
สถานศึกษา

1. กําหนดแผนการกํากับและติดตามรวมกับ
สถานศึกษา  ไดแก  วิธีการ  ระยะเวลา

2. ดําเนินการกํากับติดตามการดําเนินงานของ
สถานศึกษาตามแผนที่กําหนดไว  โดยใช
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย

3. ใหขอมูลปอนกลับแกสถานศึกษาและให
ความชวยเหลือ  สนับสนุน และขวัญกําลังใจ
ในการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไป
ตามแผนและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

1.  มีแผนการกํากับติดตาม
     การดําเนินงานของ
     สถานศึกษา

5.  สงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็ก
ทุกคนในเขต
บริการไดรับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึง  มี
คุณภาพ และได
มาตรฐาน

1.  สถานศึกษาจัดทําขอมูล  สารสนเทศที่เกี่ยว
กับจํานวน  นักเรียน  การคมนาคม  สภาพ
ทางเศรษฐกิจของชุมชน  และขอมูลอ่ืนที่จํา
เปนและเปนปจจุบัน

1.  มีขอมูลสารสนเทศของ
     โรงเรียน
2.  มีสถานที่เรียนเพียงพอ
     กับความตองการ
3.  มีทุนการศึกษาและสื่อ
     เทคโนโลยีการศึกษาให
     นักเรียน

ภาพ  8  (ตอ)   กรอบแนวคิดหนาที่และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาตามรูปแบบที่ครู
และชุมชนมีบทบาทเปนหลัก
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บทบาท  /  หนาที่ แนวปฏิบัติ หลักฐานการปฏิบัติ
2.  สนับสนุนและจัดหาที่เรียนใหแกเด็กในเขต

พื้นที่บริการไดเขาเรียนในสถานศึกษาให
มากที่สุด  รวมทั้งการประสานงานเพื่อจัดหา
ที่เรียนใหแกเด็กไดเขาเรียนในสถานศึกษา
อ่ืนที่อยูใกลเคียงหรือเสนอแนะใหเรียน
นอกระบบหรือเรียนตามอัธยาศัย

3.  จัดหาทุนการศึกษา  อุปกรณการศึกษาและ
ส่ิงจําเปนอื่นๆ  แกผูเรียนที่ขาดแคลน

6.  พิทักษสิทธิเด็ก
ดูแลเด็กพิการ
เด็กดอยโอกาส
และเด็กที่มีความ
สามารถพิเศษให
ไดรับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ

1.  สนับสนุนใหเด็กพิการไดเรียนรวมกับเด็ก
ปกติ

2.  สอดสอง  ดูแลเด็กที่ไดรับการทารุณ  กดขี่
ขมเหง  ลวงละเมิดทางเพศ  ใชแรงงานเด็ก
กักขัง ฯลฯ ใหไดรับความชวยเหลือและ
สงไปขอรับบริการที่เหมาะสม

3.  สอดสองดูแลเด็กที่มีความบกพรองทาง
รางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  สังคม
การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกาย
พิการหรือทุพพลภาพ  หรือบุคคลซึ่งไม
สามารถชวยตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือ
ดอยโอกาสใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึง

4.  สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการ
ศึกษาใหแกเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหได
รับการพัฒนาเปนรายบุคคลใหมากที่สุด

1.  มีองคกรพิทักษเด็กทํา
หนาที่สอดสองดูแลให
ความคุมครองเด็ก

ภาพ  8  (ตอ)   กรอบแนวคิดหนาที่และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาตามรูปแบบที่ครู
และชุมชนมีบทบาทเปนหลัก
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บทบาท / หนาที่ แนวปฏิบัติ หลักฐานการปฏิบัติ
7.  เสนอแนะแนวทาง

และมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ
ดานวิชาการ         
ดานงบประมาณ     
ดานบริหารงาน
บุคคล  และดาน
การบริหารทั่วไป
ของสถานศึกษา

การบริหารจัดการดานวิชาการ
1.  มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานวิชาการ

ของสถานศึกษา
2.  มีสวนรวมในการจัดหา  ผลิตสื่อ  เพื่อพัฒนา

การเรียนการสอน

การบริหารจัดการดานงบประมาณ
1.  มีสวนรวมในการกําหนดวิธีการบริหาร

งบประมาณของสถานศึกษา  โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพ

2.  มีสวนรวมในการกําหนดวิธีการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผล

1.  มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา

2.  มีแนวทางที่กําหนด
บทบาทของการมี
สวนรวมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

การบริหารจัดการดานการบริหารงานบุคคล
1.  มีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาครูและ

บุคลากรอื่นในสถานศึกษาและสงเสริมใหมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง

2.  ใหขวัญและกําลังใจและยกยองเชิดชูเกียรติ
แกครู และบุคลากรอื่นในสถานศึกษา

การบริหารจัดการดานการบริหารทั่วไป
1.  เสนอแนวทางใหมีการใช  ดูแลและบํารุง

รักษาอาคาร   สถานที่  วัสดุ  ครุภัณฑของ
สถานศึกษาใหเกิดประโยชน

2.  สงเสริมใหมีการจัดบรรยากาศและสภาพ
แวดลอมของสถานศึกษาใหรมร่ืนสวยงาม

ภาพ  8  (ตอ)   กรอบแนวคิดหนาที่และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาตามรูปแบบที่ครู
และชุมชนมีบทบาทเปนหลัก
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บทบาท / หนาที่ แนวปฏิบัติ หลักฐานการปฏิบัติ
8.  ระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา ตลอดจน
วิทยากรภายนอก
และภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ทั้งนี้เพื่อ
เสริมสรางพัฒนาการ
ของนักเรียนทุกดาน
รวมทั้งสืบสาน
จารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินและของชาติ

1.  หารายไดจากทรัพยสินและทรัพยากรจาก
แหลงตาง ๆ  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน

2.  สงเสริมและกํากับติดตามการใชวิทยากรและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

3.  สงเสริมและกํากับ  ติดตามเพื่อใหสถานศึกษา
จัดกิจกรรมสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ
พรอมทั้งการยกยองเชิดชูเกียรติภูมิปญญา
ทองถ่ินตามความเหมาะสมและโอกาส
อันควร

1.  มีกองทุนรายไดของ
โรงเรียน

2.  มีแนวทางการสงเสริม
การจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา

9.  เสริมสรางความ
สัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับ
ชุมชน  ตลอดจน
ประสานงานกับ
องคกรทั้งภาครัฐ
และเอกชน  เพื่อให
สถานศึกษาเปน
แหลงวิทยากร
ชุมชนและมีสวน
รวมในการพัฒนา
ชุมชนและทองถ่ิน

1.  สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษารวม
กับชุมชน  องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนา
ทองถ่ิน

2.  สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาเปน
แหลงวิทยาการใหบริการดานตางๆ
แกชุมชน

1.  มีแผนการจัดกิจกรรม
     พัฒนาการศึกษาและ
     พัฒนาทองถ่ิน

ภาพ  8  (ตอ)   กรอบแนวคิดหนาที่และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาตามรูปแบบที่ครู
และชุมชนมีบทบาทเปนหลัก
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บทบาท / หนาที่ แนวปฏิบัติ หลักฐานการปฏิบัติ
10. ใหความเห็นชอบ

รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป
ของสถานศึกษา
กอนเสนอตอ
สาธารณชน

1.  ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป

2.  เสนอแนะในการปรับปรุงรายงานผล
การดําเนินงานประจําป

3.  ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษากอนเผยแพรตอสาธารณชน

1.  มีรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป

2.  มีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน

     ตอสถานศึกษา

11. แตงตั้งที่ปรึกษา
และหรือ
คณะอนุกรรมการ
เพื่อการดําเนินงาน
ตามที่เห็นสมควร

1.  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาแตงตั้ง
ที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการตาม
ความเหมาะสมและความจําเปนในแตละกรณี

1.  มีคณะที่ปรึกษาและ
     คณะอนุกรรมการ

12. ปฏิบัติการอื่นตาม
ที่ไดรับมอบหมาย
จากหนวยงาน
ตนสังกัด

1.  นอกจากภารกิจหลักดังกลาว   หนวยงาน
ตนสังกัดอาจพิจารณามอบหมายงานอื่นให
ตามที่เห็นสมควร

1.  มีกรอบภารกิจรองใน
การปฏิบัติงานที่ได
รับมอบหมายจาก
หนวยงานตนสังกัด

ภาพ  8  (ตอ)   กรอบแนวคิดหนาที่และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาตามรูปแบบที่ครู
และชุมชนมีบทบาทเปนหลัก

5.2.5 แนวคิดการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงเรียนที่บริหารรูปแบบที่ครูและชุมชน
มีบทบาทเปนหลัก

จากการวิจัยการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน  (School - Based Management)  ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  พบวา  รูปแบบที่ครู
และชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  เปนการบริหารที่แตกตางจากการบริหารโรงเรียนในรูปแบบอื่น  
โดยมีแนวคิดและหลักการพื้นฐานในการบริหารที่สําคัญ  คือ  การกระจายอํานาจ  การมีสวนรวม  
การคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน   การบริหารตนเอง และการตรวจสอบและถวงดุล



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

100

นอกจากนี้  ยังพบวา โรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบที่ครูและ
ชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  จําเปนตองมีมาตรฐานโรงเรียนเปนกรอบในการวัดความเปนรูปแบบ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไดตามวัตถุประสงค  และหลักการ   ซ่ึงตางไปจากการบริหาร
โรงเรียนรูปแบบอื่น   (การนําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน.  2545 : 22)

ผูวิจัยจึงเสนอกรอบแนวคิดการปฏิบัติงานที่ไดจากขอคําถามปลายปดและปลายเปด   
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบที่ครูและชุมชนมี
บทบาทเปนหลัก   โดยอาศัยหลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่ไดเสนอไวแลวนํา
มาตรฐานโรงเรียนกําหนดเปนกรอบการปฏิบัติงานของโรงเรียนดังนี้

ดานที่  1   การกระจายอํานาจและการบริหารจัดการตนเอง
มาตรฐานที่  1.1  โรงเรียนมีอิสระและศักยภาพในการบริหารจัดการดาน

วิชาการในการจัดทําหลักสูตร   การจัดการเรียนการสอน   การประเมินผลการเรียนรู   การใชแหลง
เรียนรู   ส่ือและเทคโนโลยี   การเทียบโอนผลการเรียนดวยตนเอง

กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
1)   โรงเรียนจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใหทุกฝายมีสวนรวม

และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน   ชุมชนและสังคม
2)   โรงเรียนนําหลักสูตรไปใชอยางมีแผนและขั้นตอนในการดําเนินงาน
3)   โรงเรียนมีการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดยการ มีสวนรวม

ของทุกฝาย
4)   โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  ยืดหยุน  เหมาะสมกับ

ธรรมชาติและความตองการของผูเรียน
5)   โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหทันสมัยและเหมาะกับ

บริบท  (Context)  ของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
6)   ครูผูรับผิดชอบแตละกลุมสาระการเรียนรูและชวงชั้นการเรียนรูมีอิสระ 

ในการออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู
7)   โรงเรียนมีการจัดระบบการนิเทศภายใน  รวมทั้งใหคําปรึกษาและแกปญหา

การเรียนการสอนของตนเอง
8)   ผูบริหารสถานศึกษาจัดระบบอํานวยการ  และกํากับ   ติดตามเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอน
9)   โรงเรียนมีอิสระในการเลือกใชแบบเรยีนหนังสือประกอบและกําหนด

มาตรฐานของสื่อการเรียนการสอนการไดตรงกับความตองการ
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10)  โรงเรียนจัดแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกพรอมระบบฐานขอมูล
แหลงเรียนรู

11)  โรงเรียนมีรูปแบบและวิธีการประเมินผลที่หลากหลายและสอดคลองกับ   
สาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน

12)  โรงเรียนจัดทํารูปแบบการสอบ รวมทั้งการวัดกําหนดมาตรฐานและเกณฑ
การเทียบโอน  พรอมทั้งใบรับรองผลการเทียบโอนเอง

มาตรฐานที่  1.2  โรงเรียนมีอิสระและอํานาจการตัดสินใจในการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนเกี่ยวกับการวางแผน  การสรรหาและการคัดเลือก  การใช  การพัฒนา  
การประเมิน   การใหผลประโยชนตอบแทน   การดําเนินการทางวินัย และการใหพนจากงาน

กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
1)   โรงเรียนกําหนดอัตรากําลังและมาตรฐานตําแหนงของครูและบุคลากรของ

โรงเรียนที่ตรงกับความตองการไดดวยตนเอง
2)   โรงเรียนจัดทําระบบการสรรหาครูและบุคลากรพรอมทั้งแผนการพัฒนา

บุคลากรดวยตนเอง
3)   โรงเรียนกําหนดมาตรฐานในการพิจารณาใหประโยชนตอบแทนแกครูและ

บุคลากร
4)   โรงเรียนจัดทําแผนการในใชและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชนและ

ทองถ่ินเพื่อการศึกษา
5)   โรงเรียนสรางเครือขายทรัพยากรบุคคล  และองคกรเพื่อการศึกษาไดตาม

ความตองการ
มาตรฐานที่ 1.3  โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการการเงิน  งบประมาณ  

ทรัพยสินและรายไดตางๆ  ดวยตนเองและมีระบบการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
1)   โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการการเงิน  งบประมาณทรัพยสิน  

และรายไดตางๆ  ของโรงเรียนของตนเอง
2)   โรงเรียนจัดทํางบประมาณระยะกลาง  (MTEF)
3)   โรงเรียนระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาจากแหลงตางๆ  และ

มีอิสระในการใชรายไดตางๆ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4)   โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ  การเงิน  ทรัพยสิน  และ

รายไดตางๆ  ของตนเอง
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มาตรฐานที่  1.4  โรงเรียนมีอิสระและอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร
งานธุรการ   การเงินและบัญชี   การพัสดุ   งานอาคารสถานที่   การประชาสัมพันธ และการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนทองถ่ิน

กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
1)   โรงเรียนมีมาตรฐานการตรวจสอบ  มีระบบและเกณฑการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การกําหนดมาตรฐานการบริหารงานธุรการ  การเงินและบัญชี   การพัสดุ   งานอาคารสถานที่  
การประชาสัมพันธและการสรางความสัมพันธกับชุมชนทองถ่ิน

2)   โรงเรียนดําเนินการประชาสัมพันธกิจการของโรงเรียนและสรางความ
สัมพันธที่ดีกับชุมชน

ดานที่  2   การบริหารแบบมีสวนรวม
มาตรฐานที่  2.1   โรงเรียนบริหารโดยองคคณะบุคคล
กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
1)   โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งประกอบดวย   ผูแทนที่หลาก

หลายสาขาโดยเฉพาะดานวิชาการ   บริหารงานบุคคล   งบประมาณและการบริหารทั่วไป
2)   โรงเรียนจัดใหมีสัดสวนกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิและประชาชนมีมาก

กวากรรมการโดยตําแหนง
3)   จัดใหมีการประชุมกรรมการสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอและนํามติที่ประชุม

ไปสูการปฏิบัติจริง
4)   ผูบริหารสถานศึกษาทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 

ที่เขมแข็งในการเตรียมการประชุมและอํานวยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเปนอยางดี
5)    คณะกรรมการสถานศึกษามีความเขาใจในเปาหมายการดําเนินงานและ  

มุงประโยชนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่  2.2   โรงเรียนมีระบบและการบริหารจัดการแบบเครือขาย  รวมทั้ง

บุคคล  องคกรและเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
1)   โรงเรียนมีและใชระบบเครือขายทั้งดานบุคคล   องคกรและเทคโนโลยีเพื่อ

การบริหารโรงเรียน
2)   บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการบริหาร  การตัดสินใจ  รวมปฏิบัต ิและ

รวมรับผิดชอบการดําเนินงานของโรงเรียน
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มาตรฐานที่  2.3   โรงเรียนเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม    
ในกระบวนการการบริหารกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ

กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
1)   ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับเชิญเขารวมกระบวนการจัดกิจกรรม

ของโรงเรียนในสัดสวนที่เหมาะสม
2)   ผูปกครอง และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร

กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดอยางสม่ําเสมอ
มาตรฐานที่  2.4   โรงเรียนตอบสนองผูปกครองและชุมชนในดานการจัด

หลักสูตรการเรียนการสอน   การดูแลชวยเหลือนักเรียน และการใหการศึกษาอบรมแกผูปกครอง
และชุมชน

กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
1)   โรงเรียนมีและใชฐานขอมูลและทรัพยากรตางๆ  ของชุมชนในการจัดทํา

หลักสูตรและการเรียนการสอน
2)   โรงเรียนมีและใชฐานขอมูลนักเรียนและสภาพครอบครัวเพื่อสงเสริม

สนับสนุนและการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีระบบ
3)   โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายรูปแบบใหแกผูปกครอง

และชุมชนตามความตองการ และความจําเปนของแตละชุมชน
ดานที่  3   การบริหารจัดการที่ดี

มาตรฐานที่  3.1   ผูบริหารมีการบริหารที่ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดและ
ยึดความมุงหมายที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
1)   การบริหารจัดการโรงเรียน มุงเนนประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ
2)   โรงเรียนบริหารจัดการสอดคลองกับจุดมุงหมายการศึกษาที่กําหนดไว
มาตรฐานที่  3.2   ผูบริหารมีการบริหารอยางมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพและเปนที่ยอมรับของผูเรียน  ครู  ผูปกครองและชุมชน
กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
1)   ผูบริหารปฏิบัติตนและบริหารงานไดมาตรฐานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2)   ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีเปนที่ยอมรับของผูเรียน   ครู  ผูปกครอง และ

ชุมชน
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มาตรฐานที่  3.3   ผูบริหารมีระบบการบริหารที่พรอมรับการตรวจสอบ
กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
1)   โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการที่มีความเปนอิสระเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติ

งานภายในโรงเรียนทั้งดานวิชาการ   งบประมาณ   การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
2)   ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีเปนที่ยอมรับของผูเรียนครูผูปกครองและชุมชน
มาตรฐานที่  3.4   ผูบริหารมีหลักการบริหารคุณภาพสถานศึกษาโดยมีการ

ประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่เปนระบบครบวงจรและเปนวัฒนธรรมองคกร
กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
1)   โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่พรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก
2)   โรงเรียนมีหลักฐานการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพและมี

การพัฒนาอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่  3.5   ผูบริหารจัดใหมีและใชระบบสารสนเทศในการบริหาร 

จัดการที่มีประสิทธิภาพ
กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
1)   โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมฐาน ขอมูลในการ

บริหารทั้ง  4  ดานที่เปนปจจุบัน
2)   โรงเรียนมีหลักฐานการใชและพัฒนาสารสนเทศ  เปนฐานในการตัดสินใจ  

และการบริหารไดตรงกับความตองการและมีประโยชนตอผูเรียน
จากมาตรฐานโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบที่ครูและชุมชน

มีบทบาทเปนหลัก   ผูวิจัยสรุปเปนกรอบแนวคิดการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
โรงเรียนที่บริหารตามรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก   ดังภาพ  9
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ดานที่  1   การกระจายอํานาจและการบริหารจัดการตนเอง

มาตรฐานที่ กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
1.  โรงเรียนจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให

ทุกฝายมีสวนรวมและสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน  ชุมชนและสังคม

2.  โรงเรียนนําหลักสูตรไปใชอยางมีแผนและขั้นตอน
ในการดําเนินงาน

3.  โรงเรียนมีการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา
โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย

4.  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
ยืดหยุน  เหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการ
ของผูเรียน

5.  โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหทันสมัย
และเหมาะกับบริบท (Context)  ของโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง

6.  ครูผูรับผิดชอบแตละกลุมสาระการเรียนรูและชวงชั้น
การเรียนรูมีอิสระในการออกแบบ และจัดกิจกรรม
การเรียนรู

7.  โรงเรียนมีการจัดระบบการนิเทศภายใน  ใหคําปรึกษา
และแกปญหาการเรียนการสอนของตนเอง

8.  ผูบริหารสถานศึกษาจัดระบบอํานวยการและกํากับ
ติดตาม  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

1.1  โรงเรียนมีอิสระและศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ  ดานวิชาการ
ในการจัดทําหลักสูตร    การจัด
การเรียนการสอน  การประเมินผล
การเรียนรู  การใชแหลงเรียนรู
ส่ือและเทคโนโลยี  การเทียบโอน
ผลการเรียนดวยตนเอง

9.  โรงเรียนมีอิสระในการเลือกใชแบบเรียน  หนังสือ
ประกอบ และกําหนดมาตรฐานของสื่อการเรียน
การสอน ไดตรงกับความตองการ
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ภาพ  9   กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก

มาตรฐานที่ กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
10. โรงเรียนจัดแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก  พรอม

ระบบฐานขอมูลแหลงเรียนรู
11. โรงเรียนมีรูปแบบและวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย

สอดคลองกับสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียน

12. โรงเรียนจัดทํารูปแบบการสอบวัด  กําหนดมาตรฐาน
และเกณฑการเทียบโอน  พรอมทั้งใบรับรองผลการ
เทียบโอนเอง

1.  โรงเรียนกําหนดอัตรากําลังและมาตรฐานตําแหนง
ของครูและบุคลากรของโรงเรียนที่ตรงกับความตองการ
ไดดวยตนเอง

2.  โรงเรียนจัดทําระบบการสรรหาครูและบุคลากร
พรอมทั้งแผนการพัฒนาบุคลากรดวยตนเอง

3.  โรงเรียนกําหนดมาตรฐานในการพิจารณาใหประโยชน
ตอบแทนแกครูและบุคลากร

4.  โรงเรียนจัดทําแผนการในใชและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในชุมชนและทองถ่ินเพื่อการศึกษา

1.2  โรงเรียนมีอิสระและอํานาจการ
ตัดสินใจในการบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียนเกี่ยวกับการวางแผน
การสรรหาและการคัดเลือก
การใช  การพัฒนา  การประเมิน
การใหผลประโยชนตอบแทน
การดําเนินการทางวินัย  และ
การใหพนจากงาน

5.  โรงเรียนสรางเครือขายทรัพยากรบุคคล  และองคกร
เพื่อการศึกษาไดตามความตองการ

1.  โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการการเงิน
งบประมาณ  ทรัพยสิน และรายไดตางๆ  ของโรงเรียน
ของตนเอง

1.3  โรงเรียนมีอิสระในการบริหาร
จัดการการเงิน  งบประมาณ
ทรัพยสิน  และรายไดตางๆ
ดวยตนเอง และมีระบบการ
ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ

2.  โรงเรียนจัดทํางบประมาณระยะกลาง (MTEF)
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ภาพ  9  (ตอ)   กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานโรงเรียนที่บริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก

มาตรฐานที่ กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
3.  โรงเรียนระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

จากแหลงตางๆ  และมีอิสระในการใชรายไดตางๆ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

4.  โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ
การเงิน  ทรัพยสิน  และรายไดตางๆ  ของตนเอง

1.  โรงเรียนมีมาตรฐานการตรวจสอบ  มีระบบและเกณฑ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานการบริหาร
งานธุรการ   การเงินและบัญชี  การพัสดุ  งานอาคาร
สถานที่  การประชาสัมพันธ และการสรางความสัมพันธ
กับชุมชนทองถ่ินของตนเอง

1.4  โรงเรียนมีอิสระและอํานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงาน
ธุรการ  การเงินและบัญชี
การพัสดุ  งานอาคารสถานที่
การประชาสัมพันธและการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนทองถ่ิน 2.  โรงเรียนดําเนินการประชาสัมพันธกิจการของโรงเรียน

และสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน

ดานที่  2   การบริหารแบบมีสวนรวม

มาตรฐานที่ กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
1.  โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา  ซ่ึงประกอบ

ดวย  ผูแทนที่หลากหลายสาขา  โดยเฉพาะดานวิชาการ
บริหารงานบุคคล   งบประมาณและการบริหารทั่วไป

2.  โรงเรียนจัดใหมีสัดสวนกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิ
และประชาชนมีมากกวากรรมการโดยตําแหนง

2.1  โรงเรียนบริหารโดยองคคณะบุคคล

3.  จัดใหมีการประชุมกรรมการสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ
และนํามติที่ประชุมไปสูการปฏิบัติจริง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

108

ภาพ  9  (ตอ)   กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานโรงเรียนที่บริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก

มาตรฐานที่ กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
4.  ผูบริหารสถานศึกษาทําหนาที่เปนเลขานุการกรรมการ

สถานศึกษาที่เข็มแข็งในการเตรียมการประชุมและ
อํานวยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเปนอยางดี

5.  คณะกรรมการสถานศึกษามีความเขาใจใน  เปาหมาย
การดําเนินงานและมุงประโยชนผูเรียนเปนสําคัญ

1.  โรงเรียนมีและใชระบบเครือขายทั้งดานบุคคล  องคกร
และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารโรงเรียน

2.2  โรงเรียนมีระบบและบริหารจัดการ
แบบเครือขายทั้งบุคคล องคกร และ
เทคโนโลยี  ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน

2.  บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการบริหาร  การตัดสินใจ
รวมปฏิบัติ  และรวมรับผิดชอบการดําเนินงานของ
โรงเรียน

1.  ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับเชิญเขารวม
กระบวนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในสัดสวนที่
เหมาะสม

2.3  โรงเรียนเปดโอกาสใหผูมีสวนได
สวนเสียเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการการบริหารกิจกรรม
ตางๆ  ของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 2.  ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในกระบวน

การบริหารกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดอยางสม่ําเสมอ

1.  โรงเรียนมีและใชฐานขอมูลและทรัพยากร ตางๆ ของ
ชุมชนในการจัดทําหลักสูตร   และการเรียนการสอน

2.  โรงเรียนมีและใชฐานขอมูลนักเรียนและสภาพครอบครัว
เพื่อสงเสริมสนับสนุน และการดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางมีระบบ

2.4  โรงเรียนตอบสนอง  ผูปกครองและ
ชุมชนในดานการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน   การดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  และการให
การศึกษาอบรมแกผูปกครองและ
ชุมชน 3.  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย

รูปแบบ ใหแกผูปกครองและชุมชนตามความตองการ
และความจําเปนของแตละชุมชน
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ภาพ  9  (ตอ)   กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานโรงเรียนที่บริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก

ดานที่  3   การบริหารจัดการที่ดี

มาตรฐานที่ กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
1.  การบริหารจัดการโรงเรียน  มุงเนนประโยชนของผูเรียน

เปนสําคัญ
3.1  ผูบริหารมีการบริหารที่ถือวาผูเรียน

มีความสําคัญ   ที่สุดและยึด
ความมุงหมายที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

2.  โรงเรียนบริหารจัดการสอดคลองกับจุดมุงหมาย
การศึกษาที่กําหนดไว

1.  ผูบริหารปฏิบัติตนและบริหารงานไดมาตรฐานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3.2  ผูบริหารมีการบริหารอยางมี
คุณธรรม จริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และเปนที่
ยอมรับของผูเรียน  ครู  ผูปกครอง
และชุมชน

2.  ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดี  เปนที่ยอมรับของผูเรียน  ครู
ผูปกครอง  และชุมชน

1.  โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการที่มีความเปนอิสระเพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนทั้งดานวิชาการ
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป

3.3  ผูบริหารมีระบบการบริหาร
ที่พรอมรับการตรวจสอบ

2.  โรงเรียนมีหลักฐานการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียนทั้ง  4  ดาน โดยคณะกรรมการอิสระ

1.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่พรอมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก

3.4  ผูบริหารมีหลักการบริหารคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยมีการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกที่เปน
ระบบครบวงจรและเปนวัฒนธรรม
องคกร

2.  โรงเรียนมีหลักฐานการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
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ภาพ  9  (ตอ)   กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานโรงเรียนที่บริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก

มาตรฐานที่ กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
1.  โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ครอบคลุม

ฐานขอมูลในการบริหารทั้ง 4 ดานที่เปนปจจุบัน
3.5  ผูบริหารจัดใหมีและใชระบบ

สารสนเทศในการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 2.  โรงเรียนมีหลักฐานการใชและพัฒนาสารสนเทศเปนฐาน

ในการตัดสินใจ และการบริหารไดตรงกับความตองการ
และมีประโยชนตอผูเรียน

5.3   ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารโรงเรียน  ดังนี้
5.3.1   ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียน

1)   ผูบริหารโรงเรียน   คณะกรรมการโรงเรียนตองเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง  
ควรรวมมือกันในการหารือนําแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่ไดรับไปสูการปฏิบัติ
โรงเรียนตองสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

2)   โรงเรียนตองสรางความเขมแข็งใหกับคณะกรรมการโรงเรียน   ผูปกครอง และ
ชมุชน   กระจายความรับผิดชอบ   เนนการบริหารแบบมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ

5.3.2   ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
1) เรงสรางความรู ความเขาใจกับโรงเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโดยใช 

โรงเรียนเปนฐาน
2) เขตพื้นที่การศึกษา  จัดสงบุคลากรที่มีความรูความเขาใจและมีประสบการณ

ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ใหความรูแกผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจน
ผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อทําใหโรงเรียนในเขตพื้นที่มีมาตรฐานเดียวกัน

3) ผลการวิจัยคร้ังนี้ใชไดกับเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  หากนํา
แบบสอบถามนี้ไปใชกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่น  ผลที่ไดจากการวิจัยอาจเหมือนกันหรือแตกตางกัน
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5.3.3   ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1) ศึกษาความพรอมของผูปกครอง  ชุมชน  และองคการปกครองสวนทองถ่ิน

ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
2) ศึกษาความตองการของชุมชนในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน
3) ศึกษาผลของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


