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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

2.1 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาในระบบ 
2.2 ความเปนมาของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 

2.2.1 ความหมายของนิติบุคคล 
2.2.2 อํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
2.2.3 วัตถุประสงคของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
2.2.4 สิทธิหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
2.2.5 อํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 
2.2.6 อํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ใหปฏิบัติราชการแทน 
2.2.7 แนวทางสงเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 

2.3 การบริหารสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนนิติบุคคล 
2.3.1 ดานการบริหารวิชาการ 
2.3.2 ดานการบริหารงบประมาณ 
2.3.3 ดานการบริหารงานบุคคล 
2.3.4 ดานการบริหารทั่วไป 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาในระบบ 
 
 การศึกษาในประเทศไทยในปจจุบันกิจกรรมกวารอยละ 98  เปนการจัดการศึกษา            
ในระบบโรงเรียน  (Formal Education)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดใหคําอธิบายวา  



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

 13

“การศึกษาในระบบ”  เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลา 
ของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซ่ึงเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 
 ในปจจุบันสถานศึกษาของไทยจัดการศึกษาในระบบเปนอันดับตางๆ  เหมือนของสากล  
คือ  ระดับอนุบาล  ซ่ึงระดับอนุบาลนั้นมีอยู  2  ระบบ  คือ ระดับอนุบาล  3  ป  และระดับอนุบาล  
2 ป   ระดับประถมศึกษา  6  ป   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  3  ป  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
3 ป  และระดับอุดมศึกษาแบงเปน 3  กลุม  คือ  อุดมศึกษากอนปริญญาตรี  สวนใหญเปนหลักสูตร  
2 ป  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง และหลักสูตรอ่ืนๆ  ที่เทียบเทาระดับปริญญาตรี  และระดับ
บัณฑิตศึกษา  ดังภาพ  2 
 

ปริญญาโท – เอก  
5 ป ประกาศนียบัตร  2 ป 
ปริญญาตรี  4  - 5 ป  
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ  3 ป 
มัธยมศึกษาตอนตน  3 ป  
ประถมศึกษา  6 ป  

อนุบาลศึกษา  2 – 3  ป  
 
ภาพ  2  ระบบการศึกษาไทย 
(ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2.  

2546 : 45) 
 
 
 จากภาพจะเห็นไดวา  ระบบการศึกษาของไทยเราเปนเพียงระบบที่แข็งและตายตัว  ทั้งนี้
จะเนนใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบเพียงอยางเดียว  แมกระท่ังการศึกษาในระดับอนุบาล 
ซ่ึงนักการศึกษาหลายคนมีความเห็นวา  นาจะจัดการศึกษาแบบ  “นอกระบบโรงเรียน”  มากกวา 
 ที่ผานมาการจัดการศึกษาของเด็กอนุบาลเปนการศึกษาในระบบโรงเรียน จึงมีผูพยายาม
จะใหมีหลักสูตร  การวัดผล  และกําหนดเวลาเรียนที่ชัดเจน  ซ่ึงทําใหผิดเพี้ยนไปจากปรัชญา  และ     
วัตถุประสงคที่แทจริงของอนุบาล  (Kindergarten)  คือ  เพื่อเตรียมความพรอมท่ีจะเรียนของเด็ก
มากกวาที่จะยัดเยียดความรูให 
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 ไดมีการทบทวนกันใหมวา  การศึกษาในระดับอนุบาลนั้น  ควรจะใหเปนการศึกษา 
นอกโรงเรียนที่มีความยืดหยุนมากกวา  เพราะในปจจุบันการศึกษาระดับอนุบาลของประเทศไทย  
เปนการศึกษาในระบบที่เขมมาก  เด็กมาอยูโรงเรียนทั้งวัน และตองเรียนหนังสือเกือบเต็มวันจะมี
เวลาวางก็ตอเมื่อเด็กไดนอนพักในชวงบาย  ปญหาสําคัญประการหนึ่งที่โรงเรียนตองพิจารณา 
ทบทวนเรื่องอนุบาลศึกษา  คือ  ในการกําหนดพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับใหมนั้น   
อายุเด็กที่เขาเรียนอนุบาล  1  สําหรับอนุบาลประเภท  3  ป  จะเริ่มตนที่อายุ  2  ป  4 เดือน  ซ่ึงใน 
แงความพรอม  ดูเหมือนวาเด็กจะยังไมพรอม  ควรจะปรับจาก 3  ป  เปน 2  ป  เพื่อเด็กจะไดเร่ิม 
เขาเรียนเมื่ออายุ  3 ป  4  เดือน สวนการศึกษาในระดับประถมศึกษา  รัฐบาลสามารถจัดการศึกษา
ไดเกือบครบทุกคน  รวมทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนก็เชนเดียวกัน  การศึกษาในระบบตั้งแต
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนตนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542    ถือเปน
การศึกษาภาคบังคับ และรัฐกําลังสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสเรียนตอถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย   
ตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป 
 

2.2  ความเปนมาของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
 
 การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย 
ที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีความสามารถ และมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลัง
และมีประสิทธิภาพจําเปนที่จะตองมีการกระจายอํานาจ  อีกทั้งยังใหทุกฝายการมีสวนรวม    
ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540   และ
เปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545   ซ่ึงใหมีการจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาของไทย 
มีเอกภาพเชิงนโยบาย  และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ   มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่ 
การศึกษาและสถานศึกษาดังปรากฏ    ในบทบัญญัติ  มาตรา 39   “กําหนดใหกระทรวงกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา   ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ   การบริหารงานบุคคล  
และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง” 
 การกระจายอํานาจดังกลาวจะทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว  และยังมีอิสระใน 
การบริหารจัดการ  เปนไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based 
Management : SBM)  ซ่ึงจะเปนการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา   สามารถ 
จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานและสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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 จากแนวคิดดังกลาวเพื่อใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระและมีความเขมแข็ง 
รัฐจึงใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล โดยไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวง ศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  ในมาตรา 35  “สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 
34 (2)  เฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล   เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง  
ใหความเปนนิติบุคคลสิ้นสุดลง” 
 2.2.1 ความหมายของนิติบุคคล 
   นิติบุคคล  เปนบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นเพื่อใหสิทธิ  หนาที่ และสามารถทํา 
กิจการอันเปนการกอนิติสัมพันธกับบุคคลอื่นไดภายในขอบเขตวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
  นิติบุคคลแบงออกเปน  2 ประเภท คือ 

1) นิติบุคคลในกฎหมายเอกชน  หมายถึง  นิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติ
ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   โดยจะเกิดขึ้นเมื่อกลุมบุคคลธรรมดารวมกันทํากิจกรรม
อันใดอันหนึ่ง และเพื่อกอใหดําเนินกิจการนั้นๆ ได  นิติบุคคลจําเปนที่จะตองมีทรัพยสินและ
สามารถทํานิติกรรมตางๆ ได   ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการดําเนินกิจการ   กฎหมายจึงกําหนดให
บุคคลดังกลาวจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นตามกฎหมายและดําเนินกิจการภายใตนิติบุคคล
เพียงคนเดียว หรือในกรณีที่เปนการรวมทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนกองทุนเพื่อดําเนินกิจการอันใด
อันหนึ่ง  เชน  เพื่อการศึกษาศาสนา  หรือเพื่อสาธารณประโยชนอยางอื่น  โดยมิไดมุงหาประโยชน
และเมื่อไดจดทะเบียนตามกฎหมายแลวยอมเปนนิติบุคคล  เชน  สมาคม  มูลนิธิ   เปนตน 
    นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายมหาชน  หมายถึง  นิติบุคคลที่เกิดขึ้น 
ตามกฎหมายมหาชน   กลาวคือ  มีพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรองที่อยูอาศัยอํานาจจาก 
พระราชบัญญัติกําหนดใหจัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะ 
    นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน  หมายถึง  นิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย
มหาชน   กลาวคือ  มีพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรองที่อาศัยอํานาจจากพระราชบัญญัติ
กําหนดใหจัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะ 

2) นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน จึงดําเนินกิจกรรมที่เปนบริการสาธารณะ 
และมีการใชอํานาจมหาชน  เชน  กระทรวง ทบวง กรม องคการมหาชนของรัฐ เทศบาล วัด เปนตน 
    ในกรณีสถานศึกษา   สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับสถานภาพเปนนิติบุคคล  โดยบทบัญญัติในมาตรา 35   แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ   กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 
    สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลจึงหมายถึงโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่กฎหมายยอมรับใหสามารถกระทํากิจการตางๆ  ไดดวยตนเองภายในขอบวัตถุประสงค มีสิทธิ
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และหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดสิทธิและหนาที่ของสถานศึกษาไวเปน 
การเฉพาะ 
    ดังนั้น  จึงมีความจําเปนที่กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะตองใชอํานาจตามมาตรา 8  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติ 
หนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเปนกรอบขอบเขตในการปฏิบัติ
หนาที่และวางหลักเกณฑในการดําเนินการตางๆ  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนนิติบุคคลเหลานั้น 
 2.2.2 อํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมีเจตนารมณ
กําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลก็เพื่อใหสถานศึกษามีความเปนอิสระ  คลองตัว สามารถ
บริหาร และ จัดการศึกษาในสถานศึกษาไดสะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ตามหลักการกระจาย
อํานาจ และ  การบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน  (School Based Management : SBM)  โดยมุงใหการบริหาร 
จัดการศึกษาเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษา   อยางไรก็ตามโดยเหตุที่สถานภาพความเปนนิติบุคคลเกิดขึ้น
โดยกฎหมายกําหนด  อํานาจหนาที่ของนิติบุคคลและความเปนอิสระในการบริหารงานจะมีมาก
นอยเพียงใด  ยอมเปนไปตามลักษณะ  รูปแบบ  หลักการหรือวิธีการจัดระเบียบองคกรบริหาร 
ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนดดวย  เชน  การบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งเปนนิติบุคคลยอมมี 
ความเปนอิสระ   มีความคลองตัวในการบริหารมากกวาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เปน 
นิติบุคคล   เพราะมหาวิทยาลัยมีกฎหมายจัดตั้งเปนของตนเอง   อีกทั้งมีมาตรา 36   แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2545   รองรับ 
หลักการนี้ไว หรือเทียบกับกรณีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เชน  องคการบริหารสวนจังหวัด
กรุงเทพมหานคร   เทศบาล  เปนตน  ซ่ึงเปนนิติบุคคลที่มีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2540  มาตรา  248  บัญญัติรับรองหลักการแหงความอิสระขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินวา   องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหลายยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย 
การปกครองการบริหารงานบุคคล   การเงิน และการคลัง  และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
ซ่ึงหลักการดังกลาวนี้   เปนหลักการกระจายอํานาจที่สมบูรณ (Decentralization)  และการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินก็จัดไวเชนนั้น 
โดยจัดระเบียบบริหารราชการเปนราชการบริหารสวนกลาง  สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  
สําหรับกรณีการจัดระเบียบบริหารราชการ   กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ  กระทรวง 
ศึกษาธิการ ไดจัดระเบียบบริหารเปนราชการบริหารสวนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา
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ของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล   โดยที่เขตพื้นที่การศึกษายังเปนสวนราชการ 
ที่สังกัดราชการบริหารสวนกลาง  คือ  สังกัดกระทรวง หรือกรม และไดกําหนดอํานาจหนาที่ 
ของเขตพื้นที่การศึกษาไว   ในกฎหมายวามีอํานาจหนาที่อะไรบาง  ในลักษณะที่สวนกลางแบง
อํานาจหนาที่ใหทํา  (Deconcentration)   สําหรับในกรณีของสถานศึกษา   ถึงแมกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหเปนนิติบุคคลก็ตาม   แตสถานศึกษาก็ยังเปน
หนวยงานที่สังกัด   เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลางและ มิไดมีฐานะเปนสวน
ราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหาร  ราชการแผนดินแตอยางใด แมวาสถานศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคล  แตความเปน
นิติบุคคลของสถานศึกษา ก็ไมเหมือนกับนิติบุคคลของกระทรวง  ทบวง  กรม  ที่มีอํานาจหนาที่
กวางขวางกวา   ในกรณีของสถานศึกษา  หากจะเทียบคงเทียบไดกับความเปนนิติบุคคลของจังหวัด
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินที่ไมอาจบริหารราชการภายในจังหวัดไดอยาง
อิสระเหมือนอยางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   หากแตยังตองรับนโยบายจากสวนกลางมาปฏิบัติ
อีกทั้งการจัดซ้ือจัดจางก็ตองดําเนินการภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม  เปนตน   ดังนั้น การเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา จึงมิใชวา 
สถานศึกษาจะใชอํานาจหนาที่ไดเองโดยอิสระ  ปราศจากขอบเขตของกฎหมาย   เชน  สถานศึกษา
ไมอาจจํานองที่ดินที่มีผูบริจาคใหสถานศึกษา  ไมสามารถกูยืมเงินจากธนาคารหรือหนวยธุรกิจ 
ที่มีวัตถุประสงคในการกูยืมเงิน หรือดําเนินการนอกจากอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย  
หรือนอกขอบวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถานศึกษา หรือดําเนินการในเรื่องอื่นใดที่กฎหมาย 
หรือนอกขอบวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถานศึกษา หรือดําเนินการในเรื่องอื่นใดที่กฎหมาย
กําหนดไวโดยเฉพาะ  เชน  การจัดทํางบประมาณตองจัดทําตามกฎหมายวาดวยวิธีการ  งบประมาณ
การเบิกจายเงินตองเปนไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  เปนตน 
  อนึ่ง  เปนขอสังเกตวา ความเปนนิติบุคคลของหนวยงานรัฐไมวาจะมีฐานะเปน
สวนราชการหรือมิใชสวนราชการก็ตาม  ยอมมีสิทธิหนาที่เชนเดียวกับนิติบุคคลโดยทั่วไปที่ไมใช
เปนเหมือนหนวยงานของรัฐ  เชน  สมาคม  มูลนิธิ  บริษัทจํากัด  เปนตน แตนิติบุคคลที่เปน
หนวยงานของรัฐจะใชคําวา  “อํานาจและหนาที่”  หรือ  “อํานาจหนาที่”  แทนที่จะใชคําวา  “สิทธิ
และหนาที่”  หรือ  “สิทธิ  หนาที่”  เชนเดียวกับกับนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย 
ที่เปนเชนนี้   ก็เพราะวาวัตถุประสงคในการกอตั้งหนวยงานของรัฐขึ้นมาก็เพ่ือใหบริการสาธารณะ
เปนหลัก  ฉะนั้น การที่จะใหหนวยงานของรัฐจัดทําบริการสาธารณะไดสําเร็จตามเจตนารมณ 
ของการกอตั้ง  ก็ตองกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจหนาที่โดยนัยของการมี  “อํานาจ”   
ก็หมายความวา  อีกฝายหนึ่งคือ  “รัฐ”  มีอํานาจเหนืออีกฝายหนึ่ง คือ  “ประชาชน”  อยางไรก็ตาม 
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ความเปนนิติบุคคลของหนวยงานของรัฐก็มีสิทธิหนาที่เหมือนกับนินิบุคคลอื่นๆ  ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาวแลว  เชน  กรณีที่หนวยงานของรัฐทํานิติกรรมสัญญากับเอกชน 
โดยหนวยงานของรัฐ  ลดฐานะของตัวเองที่มีอํานาจเหนือกวาลงไปเหมือนกับเอกชน และ 
ทําสัญญาในฐานะเอกชนกับเอกชนดวยกัน   ซ่ึงตองบังคับใชตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย  
เปนตน 
 2.2.3 วัตถุประสงคของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 

1) เพื่อใหสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ คลองตัว  ใหสามารถบริหาร
จัดการศึกษาไดสะดวก  รวดเร็ว   มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํานาจและการบริหารที่ใช 
โรงเรียนเปนฐาน 

2) เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  
ทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมไทยในการดํารงชีวิต  
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 2.2.4 สิทธิหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
  ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา  นอกจากจะตองดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งสถานศึกษา  ยังมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายกําหนดทั้งกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  กฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
  ดังนั้น  สถานศึกษาจะดําเนินการตางๆ  ได  ตองอยูในกรอบของอํานาจและ 
หนาที่ตามกฎหมายและวัตถุประสงคการจัดตั้งสถานศึกษาเทานั้น  ซ่ึงเปนอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว
ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นๆ  โดยไดกําหนดใหมีผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชา
ของขาราชการและมีอํานาจหนาที่ในการบริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย      
กฎ ระเบียบขอบังคับของทางราชการรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
  การดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  มาตรา 39  แหงกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูแทนของ
สถานศึกษาในกิจการทั่วไป  รวมทั้งการจัดทํานิติกรรมสัญญาในนามของสถานศึกษาตามวงเงิน 
งบประมาณที่สถานศึกษาไดรับมอบหมายหรือตามระเบียบบริหารการเงินของสถานศึกษา  เปนตน
ฉะนั้น  ผูอํานวยการสถานศึกษาจึงมีฐานะเปนผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยที่กําหนด
อํานาจหนาที่อธิการบดีใหเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป  ซ่ึงมีฐานะเปนผูแทน 
นิติบุคคลตามสภาพที่กฎหมายกําหนด  
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  นอกจากนี้  มาตรา 44  วรรคหนึ่ง และมาตรา 45  วรรคหนึ่ง แหงกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจและการมอบอํานาจ
ของสวนราชการที่เกี่ยวของใหแกสถานศึกษา  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษา 
ความอิสระและคลองตัว 
 2.2.5 อํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของ 
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 66  บัญญัติวา  “นิติบุคคลยอมมีสิทธิ
และหนาที่ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นภายในขอบแหงอํานาจหนาที่
หรือวัตถุประสงค  ดังไดบัญญัติหรือกําหนดไวในกฎหมาย  ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง”  ดังนั้น
สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย และบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่มีขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสถานศึกษา
ไวเปนการเฉพาะ  เชน  กฎหมายการศึกษาแหงชาติ   กฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวง     
ศึกษาธิการ    กฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตการกระทําการใดๆ  
ตามสิทธิและหนาที่ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติไวดังกลาขางตนนั้น   สถานศึกษาจะตองดําเนินการภายใน
ขอบแหงอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคของตน   ทั้งนี้เพราะนิติบุคคลจะมีฐานะเปนบุคคลตาม
กฎหมายไดก็เพียงแตกิจการอันอยูในขอบวัตถุประสงคเทานั้น 
  สําหรับวัตถุประสงคของสถานศึกษาที่มีฐานะเปนนิติบุคคลนั้น  มาตรา 35  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  บัญญัติใน 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคล  โดยมิไดกําหนด
ขอบวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน  แตเมื่อพิจารณาจาก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546   โดยรวมแลวยอมเห็นได
วาขอบวัตถุประสงคของสถานศึกษาที่มีฐานะเปนนิติบุคคลบัญญัติขึ้นเพื่อใหจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในระดับชั้นที่คณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษากําหนด 
  อยางไรก็ตาม แมกฎหมายจะกําหนดใหสถานศึกษาที่มีฐานเปนนิติบุคคล 
สามารถกระทํากิจการตางๆ  ได   ภายในขอบวัตถุประสงคของสถานศึกษา  คือ  การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในระดับชั้นที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากําหนด  แตขอบวัตถุประสงคนี้ 
ยอมรวมความถึงกิจการใดๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาวดวย 
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 การพิจารณาอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล  ทั้งนี้แบงออกเปน  
2  ลักษณะใหญๆ  ดังนี้ 

1) สิทธิและหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลโดยทั่วไปตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และประมวลกฎหมายอาญา  เชน  สามารถทํานิติกรรมตางๆ  ภายใน      
ขอบวัตถุประสงคไดเอง  ตัวอยางเชน  การซื้อขาย   แลกเปลี่ยนทรัพยสิน และการจัดหารายได 
ของสถานศึกษา  อาจเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ และถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตางๆ  โดยเฉพาะ 
ทรัพยสินที่มีผูอุทิศ   รวมทั้งเปนโจทยและจําเลยในอรรถคดีตางๆ   ทั้งคดีแพงและคดีอาญา  
นอกจากนี้สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลยังตองรับผิดชอบในทางแพงและรับผิดในทางอาญาภายใต
บทบัญญัติแหงกฎหมายและภายใตขอบวัตถุประสงคของตนดวย 
  นอกจากนี้สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลยังมีสิทธิ หนาที่  ขอจํากัด  และตอง 
ผูกพันตามขอกําหนดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนี้ 

(1) มีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา  เวนแตสิทธิและหนาที่ 
ที่จะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น  ไดแก  สิทธิในการหมั้น   การสมรส   การรับบุตร
บุญธรรม   สิทธิและหนาที่ในครอบครัว  เชน  การอุปการะเลี้ยงดู และการใหการศึกษาแกบุตร  
ผูเยาว และสิทธิในการทําพินัยกรรม  เปนตน 

(2) การแสดงเจตนารมณหรือความประสงคในการทํากิจการใดๆ ของ 
สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล   ยอมแสดงออกโดยผานทางผูแทนของนิติบุคคล  ไดแก  ผูบริหาร
สถานศึกษา   ดังนั้น  หากผูบริหารสถานศึกษาไดแสดงเจตนาเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ 
สถานศึกษาไปอยางไร  ยอมมีผลผูกพันสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล  ไมผูกพันตัวผูบริหาร 
สถานศึกษาเปนการสวนตัว   แตหากผูบริหารสถานศึกษากระทําการนอกเหนือขอบวัตถุประสงค
ของสถานศึกษา ก็ตองถือวา  มิไดกระทําในฐานะเปนตัวแทนของสถานศึกษา   สถานศึกษาไมตอง
รับผิดชอบในผลการกระทําของผูบริหารสถานศึกษาสําหรับกรณีนั้น 
   สําหรับการกระทําของผูบริหารสถานศึกษาที่กอใหเกิดความเสียหาย 
แกบุคคลภายนอกนั้น  หากเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ภายในขอบวัตถุประสงคเปนเหตุใหเกดิ
ความเสียหายแกบุคคลอื่น   สถานศึกษาจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น
ใหแกผูท่ีไดรับความเสียหาย   แตสถานศึกษายังสามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูบริหารสถานศึกษา 
หรือเจาหนาที่คนอื่นที่กอใหเกิดความเสียหายได  ซ่ึงจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  แตหากการกระทําใหเกิดความเสียหายแก
บุคคลภายนอก  เกิดจากการกระทําที่ไมอยูในขอบวัตถุประสงค หรืออํานาจหนาที่ที่กอของ
สถานศึกษา 
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ผูบริหารสถานศึกษานั้นจะตองรับชดใชคาสินไหมใหแกผูที่ไดรับความเสียหายเอง 
(3) ถาประโยชนไดเสียของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลขัดประโยชนไดเสีย

ของผูบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงเปนตัวแทนนิติบุคคลในกิจการอันหนึ่งก็ตาม  ผูบริหารสถานศึกษา 
จะทําหนาที่เปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการอันนั้นไมได 

(4) อํานาจและหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอื่นนอกจากอํานาจและหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลจะมีมีกฎหมายการศึกษาแลว 
สถานศึกษาซึ่งเปนหนวยงานใหบริการสาธารณะของรัฐตองจัดการศึกษา และกระทํากิจกรรมตางๆ 
ของสถานศึกษาตามหลักการใหบริการสาธารณะของรัฐ   ดังนี้ 

ก.  ความเสมอภาค ซ่ึงเปนหลักสําคัญในการจัดทําบริการสาธารณะ  
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดทําบริการสาธารณะมิไดจัดทําขึ้น  เพื่อประโยชนของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ  
แตกระทําเพื่อประชาชนทุกคน   ดังนั้นประชาชนทุกคนยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติหรือไดรับ 
ผลประโยชนจากบริการสาธารณะอยางเสมอกัน การจัดการศึกษาก็เชนเดียวกัน  หนวยงานทางการ
ศึกษาและสถานศึกษาทุกแหงตองคํานึงถึงหลักความเสมอภาคเสมอ 

ข.  ความตอเนื่องของบริการสาธารณะ เนื่องจากบริการสาธารณะเปน
กิจการที่จําเปนสําหรับประชาชน  หากหยุดชะงักประชาชนผูไดรับบริการยอมไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายได  การจัดบริการทางการศึกษาและกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษาจึงตองดําเนินการ
ไปอยางตอเนื่อง  มิใหหยุดชะงัก 

ค.  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้บริการสาธารณะตองมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใหทันกับความตองการของผูใชบริการอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ 
ของประชาชนและประโยชนของประชาชน 

 สําหรับอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่จะเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทยนั้นเห็นวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติ 
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ซ่ึงสถานศึกษาตองระมัดระวังมิใหมีการกระทําที่เปน 
การละเมิดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องดังตอไปนี้ 

1) การดําเนินการใดๆ ของสถานศึกษาตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงประชาชนทุกคนยอมอางศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 
และไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 

2) สถานศึกษาจะกระทําการใดๆ  อันเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่
รัฐธรรมนูญรับรองไวมิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อกิจการ  
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ที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว และเทาที่จําเปนเทานั้น และการกระทําดังกลาวจะกระทบกระเทือน 
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได (มาตรา 29) 

3) รัฐธรรมนูญไดรับรองเร่ืองความเสมอภาควาบุคคลทุกคนมีความเสมอภาค
กันในทางกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชาย หญิง มีสิทธิเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตาง 
ในเร่ืองถ่ินกําเนิดเชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  สภาพรางกายหรือสุขภาพ  สถานะภาพของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง  
อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได (มาตรา 30)  

4) บุคคลทุกคนยอมทีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา 
หรือลัทธินิยมในศาสนาและมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม 
ความเชื่อถือของตนเมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบ 
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   ในการใชเสรีภาพดังกลาว ยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใดๆ 
อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุที่ถือศาสนานิกายของศาสนา 
ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติตามพิธีกรรมตามความเชื่อแตกตาง
จากบุคคลอื่น (มาตรา 38) 

5) บุคคลทุกคนยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด  การเขียน  
การพิมพ   การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 
   การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได  เวนแตจะมีบทบัญญัติแหง
กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ  เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุมครองสิทธิ  เสรีภาพ   
เกียรติยศ  ชื่อเสียง  สิทธิในครอบครัว  หรือความเปนสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ 
หรือสุขภาพของประชาชน (มาตรา 39) 

6) บุคคลทุกคนยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ รวมทั้งไดรับความคุมครอง 
ในเรื่องการศึกษา  อบรมการเรียนการสอน  การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ  
จากรัฐและหนวยงานของรัฐเทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(มาตรา 42) 

7) บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 
สิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเกบ็คาใชจาย   ทั้งนี้การจัดการศึกษา 
อบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน   นอกจากนี้ 
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รัฐธรรมนูญยังใหความคุมครององคกรวิชาชีพที่จะจัดการศึกษาภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 43) 

8) เด็ก  เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐ 
จากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติตนอันไมเปนธรรม เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแล  มีสิทธิ 
ไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ   ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ (มาตรา 53) 

9) บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปน
สาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ   ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 55) 

10) บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหนวยราชการ   หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน  เวนแตการเปดเผย 
ขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ   ความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึง 
ไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น   ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 58) 

11) บุคคลยอมมีสิทธิที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
ราชการ   สวนทองถ่ินหรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือ 
การละเวนการกระทําของขาราชการ   พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้นยอมไดรับความ 
คุมครอง   ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 62) 
 นอกจากจะตองระมัดระวังมิใหมีการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาวแลว  สถานศึกษาในฐานะที่เปนหนวยราชการ 
ยอมตองปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับของราชการ  ซ่ึงการปฏิบัติ 
หนาที่ดังกลาว  ยอมตองดําเนินใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทาง  แผนปฏิบัติราชการกระทรวง  
และนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีดวย  เชน  กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
กฎหมายวาดวยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาที่  กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทาง 
ราชการ  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับวิธีการ  งบประมาณ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ  เปนตน 
 2.2.6  อํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายให
ปฏิบัติราชการแทน 
  หากจะพิจารณาถึงอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีฐานะเปน 
นิติบุคคลแลว  จะเห็นไดวาผูอํานวยการสถานศึกษาจะมีฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคลแตก็มิไดมี  
อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางกวางขวางเชนเดียวกับหัวหนาสวนราชการ
ระดับกระทรวง  ทบวง  กรม  ทั้งนี้เพราะในระบบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการ 
ของไทยนั้น  ใหความไววางใจแกหัวหนาสวนราชการในระดับกระทรวง  ทบวง  กรม  ที่จะใช
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อํานาจหนาที่ตามกฎหมายไดอยางกวางขวาง  เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  บัญญัติใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล แตมิไดแกไขปรับปรุง
กฎหมายอื่นๆ ใหผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจหนาที่ในการกระทํากิจกรรมตางๆ  ได  เชนเดียวกับ
หัวหนาสวนราชการในระดับกระทรวง  ทบวง และกรมดวย   จึงเปนผลใหผูบริหารสถานศึกษายัง
ไมอาจบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีความอิสระคลองตัวและมีประสิทธิภาพไดอยางแทจริงเพราะ
อํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการในหลายเรื่องยังเปนอํานาจหนาที่ของหัวหนาสวนราชการใน
ระดับกระทรวง ทบวง และกรมอยู   หากจะใหสถานศึกษาบริหาร จัดการไดอยางอิสระและคลองตัวในเรื่องใด  
ก็จําเปนตองจัดใหมีการกระจายและมอบอํานาจในเรื่องนั้นๆ  ใหแกผูบริหารสถานศึกษา  ดังนั้น 
มาตรา 44  และมาตรา 45  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. 2546  จงึไดบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและมอบอํานาจดังนี้ 

1) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาจะตองกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  อีกทั้งดานวิชาการ    
งบประมาณ   การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง และหากเรื่องใดมีกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงดังกลาวไวเปนการเฉพาะ  ก็ใหดํารงตําแหนงดังกลาวมอบอํานาจ
ใหแกผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา   ภายใตหลัก 
การบริหารงานการศึกษา   ดังนี้ 

(1) อํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณ และ  
การดําเนินการทางงบประมาณของผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา   รวมตลอดจนถึงหลักการการใหสถานศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจ
ทํานิติกรรมสัญญาในวงเงิน งบประมาณที่ไดรับอนุมัติแลว 

(2) หลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ  การพัฒนา และดําเนินการ 
ทางวินัยกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธกับแนวทางที่กําหนดในกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   การกระจายอํานาจและการมอบอํานาจ 
ดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวง 

2) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   เลขาธิการสภาพการศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ยังอาจกําหนดหลักเกณฑใหหัวหนาสวนราชการในสังกัดมอบอํานาจในสวน 
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ที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผูอํานวยการ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงก็ได 

3) ผูอํานวยการสํานักบริหารงาน ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และผูอํานวยการสํานักบริหารงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการตางๆ   ก็อาจมอบอํานาจ 
ในสวนที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ หรือที่ไดรับมอบหมายตามระเบียบขอบังคับตางๆ  จาก
สํานักงานคณะกรรมการตางๆ  ไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการ
สถานศึกษาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากับผูอํานวยการสถานศึกษา
โดยตรง   ทั้งนี้โดยจะตองไมขัดตอนโยบายหรือการสั่งการของกระทรวงหรือคณะกรรมการ 
ตนสังกัด 

4) อํานาจในการสั่งการ   การอนุญาต   การอนุมัติ   การปฏิบัติราชการหรือ 
ดําเนินการอื่นที่ผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมายระเบียบ  
ขอบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด   ถากฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หรือ
คําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น 
หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไวผูดํารงตําแหนงนั้น   อาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่น
ปฏิบัติราชการแทนได  โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ   การบริหารงานที่คลองตัวในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บัญญัติในมาตรา 44 (1) และ (2)  ดังนี้ 

(1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวย 
วาการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการ หรือหัวหนาสวนราชการ  ซ่ึงดํารงตําแหนง
เทียบเทาอธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผูวาราชการ
จังหวัด 

(2) ปลัดกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวง ผูชวย
ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการ   อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาใน
สังกัด หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูวาราชการ
จังหวัด 

(3) เลขาธิการอาจมอบอํานาจใหรองเลขาธิการ ผูชวยเลขาธิการ อธิการบดี          
ในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัดผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการ       
สํานักบริหารงานหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ 
ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูวาราชการจังหวัด 
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(4) ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสํานักบริหารงาน หรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทา  อาจมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา    
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

(5) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา       
อาจมอบอํานาจใหขาราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา หรือ 
หัวหนาหนวยงานที่ เรียกชื่ออยางอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนรับผิดชอบไดตามระเบียบ 
ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

(6) ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา อาจมอบอํานาจให
ขาราชการในสถานศึกษาหรือในหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นได ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  
เขตพื้นที่การศึกษากําหนด 

(7) ผูดํารงตําแหนง (4.1)  ถึง (4.6)  มอบอํานาจใหบุคคลอื่นไดตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

5) การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนนี้ตองทําเปนหนังสือ  ซ่ึงการทําเปน
หนังสือนั้นอาจจะทําเปนคําสั่งหรืออาจจะเปนบันทึกการสั่งก็ได 

6) คณะรัฐมนตรีก็อาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจน
อาจมอบอํานาจใหทํานิติกรรม  ฟองคดี หรือดําเนินคดีแทนกระทรวงศึกษาธิการ   สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ 
อุดมศึกษาไดหรืออาจกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ หรือเงื่อนไขในการมอบอํานาจ ใหผูมอบอํานาจ
หรือผูรับมอบอํานาจปฏิบัติก็ได 

7) เมื่อมีการมอบอํานาจดังกลาวขางตนแลว ผูที่ไดรับมอบอํานาจ  ซ่ึงไดแก 
หัวหนาสถานศึกษา และผูดํารงตําแหนงอื่นๆ  มีหนาที่ตองรับมอบอํานาจ และปฏิบัติราชการตาม 
ที่ไดรับมอบอํานาจนั้น   ตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจและใหเกิดผลดีแกทางราชการ  
จะปฏิเสธไมรับมอบอํานาจหรือมอบอํานาจตอใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได   เวนแต 
เปนกรณีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด   ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจใหผูดํารง
ตําแหนงอื่นตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินก็ได 
 ในเรื่องนี้จึงมีขอสังเกตวาหากผูอํานวยการสถานศึกษาไดรับมอบอํานาจให
ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องใดแลวจะมอบอํานาจใหขาราชการในสถานศึกษาคนอื่นปฏิบัติราชการ
แทนตนอีกตอหนึ่งไมได  แตอาจมอบหมายใหผูอ่ืนดําเนินการตางๆ โดยอยูในความรับผิดชอบ  
การสั่งการอนุญาต  อนุมัติของผูอํานวยการสถานศึกษาที่เปนเจาหนาที่หรือเปนผูใตบังคับบัญชาได 
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8) ผูมอบอํานาจยังตองคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  ความ 
รวดเร็วในการปฏิบัติราชการ   กระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหนงของผูรับมอบอํานาจ 
ซ่ึงผูมอบอํานาจยังมีหนาที่กํากับ  ติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจและมีอํานาจ
แนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได 
 ในการมอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษา  ซ่ึงเปนผูแทนของสถานศึกษา 
ที่เปนนิติบุคคลนี้เห็นวาเปนดุลพินิจของผูดํารงตําแหนงตางๆ ซ่ึงเปนเจาของอํานาจที่จะมอบอํานาจ
ใหผูอํานวยการสถานศึกษามากนอยเพียงใดก็ได   แตตองอยูภายในกรอบและหลักเกณฑตาม 
กฎกระทรวงวาดวยการกระจายอํานาจและการมอบอํานาจ การบริหาร  และการจัดการศึกษา    
ดังนั้นในการมอบอํานาจนี้   ทั้งนี้ผูมอบอํานาจจะพิจารณาถึงความพรอมและประสิทธิภาพของ
สถานศึกษาแตละแหงโดยอาจมอบอํานาจใหไมเทากัน 

9) ในระยะเริ่มตนที่มีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
ใหม และยังมิไดปรับปรุงแกไขการมอบอํานาจของกรมตางๆ ใหแกสถานศึกษานั้น  คําส่ังมอบ
อํานาจที่กรมตางๆ  มอบหมายใหหัวหนาสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนอยูกอนนั้น จะมีผลใช 
บังคับอยูตอไปหรือไมเห็นวา  มาตรา 73  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  บัญญัติใหบรรดากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศและคําส่ัง 
เกี่ยวกับการศึกษาที่ใชบังคับอยูในวันกอนที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และไมขัดหรือแยงกับ 
บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะไดมีการดําเนินการปรับปรุงแกไข
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
และพระราชบัญญัตินี้ตองไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
ใชบังคับ 
 ดังนั้นจึงเห็นวาตราบใดที่ยังไมมีการแกไขปรับปรุงคําส่ังมอบอํานาจที่กรมตางๆ 
มอบอํานาจใหแกหัวหนาสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนและยังไมเกินกําหนดหาป  ทั้งนี้นับตั้งแต 
วันที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   คําสั่งมอบอํานาจเหลานั้นนาจะมีผลใช 
บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 
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ตาราง  1   เปรียบเทียบสถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคล และเปนนิติบุคคล 
 

ประเด็น สถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคล สถานศึกษาของรัฐที่เปนนิตบิุคคล 

สถานภาพ 
สถานศึกษา 

  เปนสวนราชการตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ   สังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

  เปนสวนราชการมีสภาพเปน 
นิติบุคคลตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ   สังกัด
สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงคของ 
การจัดการศกึษา 

  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทั้ง 
รางกาย   จิตใจ   สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม  มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง 
มีความสุข 

 วัตถุประสงคและหลักการ
เชนเดยีวกับสถานศึกษาที่ไมเปน
นิติบุคคล 

ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สํานกังานคณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  มีสวนรวมในการ 
รับผิดชอบกับสถานศึกษาในฐานะ
ที่สถานศึกษาเปนหนวยงานที่อยู
ในสังกัด 

  สถานศึกษาหรือผูบริหาร
สถานศึกษารับผิดชอบตามที่ได
กําหนดไวในกรอบอํานาจหนาที่ที่
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของสถานศึกษาโดยตรง  
จึงเปนความรบัผิดชอบของ 
สถานศึกษาโดยตรง 
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ตาราง  1  (ตอ)  เปรียบเทียบสถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคล และเปนนิติบุคคล 
 

ประเด็น สถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคล สถานศึกษาของรัฐที่เปนนิตบิุคคล 

อํานาจหนาที ่   มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา
ทั้ง  4 ดาน  คือ ดานการบรหิาร 
วิชาการ  ดานการบริหาร 
งบประมาณ   การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไปตามกฎหมาย
วาดวยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาต ิ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2544  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 
2546 พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
พ.ศ. 2546  และกฎหมายอื่นที่ 
เกี่ยวของ 

  อํานาจหนาที่เชนเดยีวกัน 
สถานศึกษาทีไ่มเปนนิติบุคคล  

  อํานาจหนาที่ที่เพิ่มขึ้นในฐานะ   
นิติบุคคลที่กําหนดไวในมาตรา 59 
แหงพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาต ิพ.ศ. 2542  แกไขเพิม่เติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดให
สถานศึกษาของรัฐที่เปนนิตบิุคคล
มีอํานาจในการปกครองดูแล
บํารุงรักษา ใช และจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินของ
สถานศึกษา  
ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุ ตามกฎหมาย
วาดวยที่ราชพสัดุ และที่เปน 
ทรัพยสินอื่น รวมทั้งจัดหารายได
จากบริหารของสถานศึกษา และ
เก็บคาธรรมเนียมการศึกษาทีไ่มขัด
หรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค 
และภารกิจหลักของสถานศึกษา 

 
 
 2.2.7   แนวทางสงเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
  นอกจากการบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การของผูเรียนแลว รัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชนใหมีความพึงพอใจ 
ในการบริการภาครัฐมากขึ้น   เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาวสํานักนายกรัฐมนตรีจึง 
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ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  
พ.ศ. 2542  ขึ้นเพื่อใหทุกกระทรวง  ทบวง  กรม และสวนราชการถือปฏิบัติ 
  การบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกประชาชน 
และเปนสถานศึกษาของรัฐ  จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี   
ซ่ึงเรียกกันโดยทั่วไปวา  “ธรรมาภิบาล”  มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปนนิติบุคคลดวยหลักการดังกลาว  ไดแก  หลักนิติธรรม   
หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุมคา 
  หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเขากับการดําเนินงานดานตางๆ  ของสถานศึกษา
ซ่ึงไดแก  การดําเนินงานดานวิชาการ  งบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และบริหารทั่วไป และ 
เปาหมายในการจัดการศึกษาคือทําใหผูเรียนเปนคนดี  เกง และมีความสุข  ดังภาพความสัมพันธ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  3  ภาพรวมการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปนนติบิุคคล  
(ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ เขต 2.    

 2546 : 31) 

        ดาน 
 งบประมาณ 

   หลัก 
คุณธรรม 

หลัก 
นิติธรรม 

          หลัก 
ความคุมคา          ดาน 

วิชาการ 

 ดาน 

  บริหารทั่วไป 

ดาน 
บริหารงาน 

บุคคล 

หลัก 
     ความ 

โปรงใส 

  หลัก 
ความรับ 

           ผิดชอบ 

หลัก 
การมีสวนรวม 

ผูเรียน เปนคนดี 
เกง มีความสุข 
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ภาพ 4  ขอบขายการบริหารสถานศึกษาทั้ง  4 ดาน  
(ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ เขต 2.    

 2546 : 32) 

ขอบขายและกจิการบริหารและจัดการสถานศึกษา 

ดานการบริหารวชิาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทัว่ไป 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3. การวัดผล ประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรม  

และเทคโนโลยี 
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การสงเสริมความรูดาน 

วิชาการแกชุมชน 
11. การประสานความรวมมือใน

การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น 

12.การสงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคล  
ครอบครัว องคกร หนวยงาน 
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 

1. การจัดทําและเสนอ 
งบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบ   ติดตาม 

ประเมินผลและรายงาน 
ผลการใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน 

4. การระดมทรัพยากรและ 
การลงทุนเพื่อการศึกษา 

5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบัญชี 
7. การบริหารพัสดุและ 

สินทรัพย 

1. การวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหนง 

2. การสรรหาและการ
บรรจุแตงตั้ง 

3. การเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ 
ราชการ 

4. วินัยและการรักษาวินัย 
5. การออกจากราชการ 

1. การดําเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. งานพัฒนาระบบและเครือขาย 

ขอมูลสารสนเทศ 
4. การประสานและพัฒนาเครือขาย

การศึกษา 
5. การจัดระบบการบริหารและ 

พัฒนาองคกร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การสงเสริมสนับสนุนดวยวิชาการ 
8. การดูแลอาคารสถานที่และ

สภาพแวดลอม 
9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
10. การรับนักเรียน 
11. การสงเสริมและประสานงาน 

การศึกษาในระบบนอกระบบและ  
ตามอัธยาศัย 

12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13. งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
14. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
15. การสงเสริมสนับสนุนและ     

ประสานงานการศึกษาของบุคคล
ชุมชน องคกร หนวยงานและ
สถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

16. งานประสานราชการกับเขต 
 พ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 

17. การจัดระบบการควบคุมใน 
หนวยงาน 

18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 
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2.3  การบริหารสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนนิติบุคคล 
   
 การบริหารโรงเรียนในรูปแบบที่เปนนิติบุคคลจะมีความแตกตางไปจากการบริหาร 
แบบเดิมทั้งในเรื่องของโครงสรางการบริหารงาน  การบริหารในฝายงานยอย  ซ่ึงผูบริหารจะตอง  
ใหความสนใจและวางแผนการบริหารงานในฝายตางๆ  ดังนี้ 
 2.3.1   ดานการบริหารวิชาการ 
 1)   แนวคิด 
 งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอํานาจ 
ในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการ
ไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา ชุมชน  
ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษา 
มีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
ตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2)  วัตถุประสงค 
  (1)   เพื่อใหโรงเรียนบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว 
และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 
  (2)   เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและ 
มีคุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนา
ตนเอง และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
  (3)   เพื่อใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัดปจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน โดยยึด 
ผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  (4)   เพื่อใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนและของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นๆ  อยางกวางขวาง 
 3)  ขอบขาย/ภารกิจ 
   (1)   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ควรวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ
ปญหา และความตองการของสังคม ชุมชน และทองถ่ิน  วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมิน
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สถานภาพสถานศึกษา  เพื่อกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย  คุณลักษณะที่พึงประสงค โดย 
การมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดทําโครงสรางหลักสูตร 
และสาระตางๆ  โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวาง
กลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม  นําหลักสูตรไปใช  มีการนิเทศการใชหลักสูตร  ติดตาม
และประเมินผล  และปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
  (2)   การพัฒนากระบวนการเรียนรู  ควรสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  จัดกระบวนการเรียนรู โดยจัด 
เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวน 
การคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ  การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา  
การเรียนรูจากประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยาง 
ตอเนื่อง การผสมผสานความรูตางๆ ใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม และ
แหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรูและการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขาย  
ผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม จัดใหมี  
การนิเทศการเรียนการสอน  สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตาม 
ความเหมาะสม 
  (3)   การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  กําหนดระเบียบ  
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล 
และการประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู  
หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยเนนการประเมินตาม
สภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติ และผลงาน  จัดใหมีการเทียบโอนความรู  ประสบการณ  
ทักษะและผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และอื่นๆ  ตามแนวทางที่กระทรวง 
ศึกษาธิการกําหนดพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
  (4)   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย การบริหาร  
การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโดยรวมของสถานศึกษา  และสงเสริมใหครูศึกษา 
วิเคราะห  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู  ประสานความรวมมือ 
ในการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่น 
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   (5)   การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ศึกษา วิเคราะห 
ความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ  
และสงเสริมใหครูผลิต  พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน  ประสานความรวมมือ 
ในการผลิต จัดหา  พัฒนาและการใชส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี  รวมทั้งใหมีการประเมินผล 
การพัฒนาการใชส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
   (6)   การพัฒนาแหลงการเรียนรู  มีการสํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน ทองถ่ิน ในเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง  
จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรู  พัฒนาแหลงการเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู 
ประสานความรวมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่น       
ที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน  และสงเสริม สนับสนุนใหครู   
ใชแหลงการเรยีนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู  โดยครอบคลุมภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
   (7)   การนิเทศการศึกษา  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา  ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ ในรูปแบบหลากหลาย ประเมินผล   การจัดระบบ 
และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา  ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา  
เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณ 
การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น  
   (8)   การแนะแนวการศึกษา  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพ 
ภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
ดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา  ติดตามและ 
ประเมินผลประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณดานการแนะแนว 
การศึกษากับสถานศกึษาหรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
  (9)   การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดระบบ 
โครงสรางองคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  กําหนดเกณฑ    
การประเมิน  เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัด 
ของกระทรวง เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมิน 
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยการวางแผน  การดําเนิน 
การพัฒนางานตามแผน  ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา หนวยงานอื่น  และเขตพื้นที่ 
การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา 



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

 35

และการประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 
   (10)   การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน   ควรมีการศึกษา  สํารวจ 
ความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน  จัดใหความรู เสริมสรางความคิด และเทคนิค     
ทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทองถ่ิน
การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน  มีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา
และที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   
   (11)   การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ 
องคกรอื่น  ควรมีการประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของ       
รัฐ  เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา        
ทั้งบริเวณใกลเคียง ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ตางเขตพื้นที่การศึกษา 
   (12)   สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  ควรสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษารวมทั้งความตองการ 
ในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องคกร หนวยงาน และสถาบัน 
สังคมอื่น  ที่จัดการศึกษา และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
 2.3.2  ดานการบรหิารงบประมาณ 
  1)   แนวคิด 
   การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระในการบริหาร
จัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและบริหาร 
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้ง
จัดหารายไดจากบริการใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้น 
ตอผูเรียน 
  2)   วัตถุประสงค 
  (1)   เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระคลองตัว 
โปรงใส ตรวจสอบได 
  (2)   เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
  (3)   เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอ และ               
มีประสิทธิภาพ 
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  3)  ขอบขายภารกิจ 
  (1)   การจัดทําและเสนอของบประมาณ  การวิเคราะหและพัฒนานโยบาย 
ทางการศึกษา  มีการจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา  การวิเคราะหความเหมาะสม   
การเสนอของบประมาณ 
  (2)   การจัดสรรงบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา  รวมทั้ง
การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ  การโอนเงินงบประมาณ 
  (3)   การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงิน  และ 
ผลการดําเนินงาน  มีการตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน  และการประเมินผล   
การใชงานและผลการดําเนินงาน 
   (4)   การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา  มีการจัดการทรัพยากร   
การระดมทรัพยากร  การจัดหารายไดและผลประโยชน กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษากองทุนสวัสดิการ
เพื่อการศึกษา   
  (5)   การบริหารการเงิน  การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน   
การจายเงิน  การนําสงเงิน  และการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
  (6)   การบริหารบัญชี   การจัดทําบัญชีการเงิน   การจัดทํารายงาน  ทางการเงิน
และงบการเงิน  และการจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
  (7)   การบริหารพัสดุและสินทรัพย  การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของ 
สถานศึกษา  การจัดหาพัสดุ  การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อ   จัดจาง  
และการควบคุมดูแล บํารุงรักษา  และจําหนายพัสดุ 
 2.3.3  ดานการบริหารงานบุคคล 
  1)   แนวคิด 
   การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา   เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมให 
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ขาราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญ 
และกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผล 
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
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  2)  วัตถุประสงค 
  (1)  เพื่อใหดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตองรวดเร็วเปนไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
  (2)   เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และมีจิตสํานึกใน 
การปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
  (3)   เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ  
โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
  (4)   เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
  3)  ขอบขาย/ภารกิจ 
  (1)   การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

ก.  การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน  วิเคราะหภารกิจและประเมิน
สภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา  จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด  นําเสนอแผนอัตรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบตอ  อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา  นําสูการปฏิบัติ 

ข.  การกําหนดตําแหนง  ใหสถานศึกษาจัดทําภาระงานสําหรับขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนําเสนอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และหรือ  ก.ค.ศ. แลวแต
กรณี พิจารณาอนุมัติ 

ค.  การขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการ
ครู  สถานศึกษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง / ขอเล่ือนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ตําแหนง / ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดําเนินการประเมิน  และสงคําขอปรับปรุง  กําหนดตําแหนง /
เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อนําเสนอ  อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาและหรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณพีิจารณาอนุมัติและเสนอผูมีอํานาจแตงตั้ง 
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    (2)   การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
ก.  ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรับมอบอํานาจจาก  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  โดย
การสอบแขงขัน การบรรจุแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญระดับสูง 

ข.  การจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว  กรณีการจางลูกจางประจํา
และลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง
หรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  กรณี 
การจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก สถานศึกษาสามารถดําเนินการจาง 
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษาภายใต 
หลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด 

ค.  การแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   การยาย 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต 
พื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น  และการโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน 

ง.  การบรรจุกลับเขารับราชการ  ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีออกจากราชการ  (มาตรา  64)  ออกจาก 
ราชการตามมติคณะรัฐมนตรี  (มาตรา  65)  ออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมาย 
วาดวยการรับราชการทหาร  (มาตรา  66)  และลาออกจากพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่น 
ที่ไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (มาตรา  67) 

จ.  การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง  กรณีที่ไมมีผูดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูอํานวยการสถานศึกษา
รักษาราชการแทนถามีรองผูอํานวยการสถานศึกษาหลายคนใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาแตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถาไมมีให   ผูดํารง
ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดให 
สถานศึกษาเสนอขาราชการที่เหมาะสม ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้ง   
ขาราชการในสถานศึกษา คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน  (มาตรา 54 แหงกฎหมายระเบียบ
บริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ) 
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 (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ก.  การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดแก  การพัฒนา
กอนมอบหมายการปฏิบัติหนาที่   การพัฒนาระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการ (ม. 79)  การพัฒนา 
กอนเลื่อนตําแหนง  (ม. 80)  การพัฒนากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ (ม. 55) 
  ข.  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให 
ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดี ความชอบของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  คณะกรรมการพิจารณาความดี ความชอบ พิจารณาตาม 
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้น 
เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีส่ังไมเล่ือนขั้นเงินเดือน 
ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตองชี้แจงเหตุใหขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวทราบ  กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการใหรายงานไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.ค.ศ. กําหนด  รายงาน
การสั่งเล่ือนและไมเล่ือนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดเก็บขอมูลลงในทะเบียนประวัติตอไป   
  ค.  การเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว  กรณีการเพิ่มคาจาง 
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กําหนด  และในกรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 
สถานศึกษาสามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงิน
รายไดของสถานศึกษา ภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด 
  ง.  การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน  ดําเนินการตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
   จ.  เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่น  ดําเนินการตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 
  ฉ.  งานทะเบียนประวัติ  การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติของ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง  และการแกไข วัน  เดือน  ปเกิด  ของ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง 



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

 40

   ช.  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ใหมีการตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวน  
สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ  ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิ์มาลา แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
   ซ.  การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  ใหผูขอมีบัตรกรอกรายละเอียด
ขอมูลสวนบุคคลตางๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวของ  ตรวจสอบเอกสาร ความถูกตอง   
นําเสนอผูมีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัว โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ โดยคุมทะเบียน
ประวัติไว  และสงคืนบัตรประจําตัวถึงสถานศึกษา 
  ฌ.  งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ  
งานขออนุญาต ลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ ยกยอง  เชิดชูเกียรติและ
ใหไดรับเงินวิทยพัฒนและการจัดสวัสดิการ ดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ หลักเกณฑและ 
วิธีการที่เกี่ยวของ 

 (4)  วินัยและการรักษาวินัย 
  ก.  กรณีความผิดวินัยไมรายแรง  ใหผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้ง 
คณะกรรมการ เพื่อดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยไมชักชา เมื่อมีกรณี
อันมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยไมรายแรง  และ 
ส่ังยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวาไมไดกระทําผิดวินัย หรือส่ังลงโทษ  
ภาคภัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวามีความผิดวินัย
ไมรายแรง ใหรายงานการดําเนินงานทางวินัยไมรายแรงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ข.  กรณีความผิดวินัยรายแรงใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา  
53  แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีอันมีมูลวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  เสนอผลการพิจารณาให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
ลงโทษ  และรายงานการดําเนินงานทางวินัยไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ค.  การอุทธรณ 
    ก)  การอุทธรณกรณีความผิดวินัย  กรณีการอุทธรณความผิดวินัยไม 
รายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 
การศึกษา  ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.ค.ศ. กําหนด 
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   ข)  กรณีการอุทธรณความผิดวินัยรายแรง ใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณตอ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
  ง.  การรองทุกข  กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ถูกสั่งให
ออกจากราชการใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง  กรณีขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ เนื่องมาจากการกระทํา
ของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหรองทุกข  ตอ  อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 
  จ.  การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย  ใหผูอํานวยการ 
สถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา   ดําเนินการใหความรู ฝกอบรม  
การสรางขวัญและกําลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และ 
พฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา  หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส ปองกันและขจัดเหตุ   เพื่อ 
มิใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ใหรองทุกขตอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.  
แลว แตกรณี 
  ฉ.  การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย  ใหผูอํานวยการ 
สถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา   ดําเนินการใหความรู  ฝกอบรม  
การสรางขวัญและกําลังใจการจูงใจ ฯลฯ  ในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และ 
พฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา 

 (5)  งานออกจากราชการ 
  ก.  การลาออกจากราชการ 
  ข.  การใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ 
ไมผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
  ค.  การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
  ง.  การใหออกจากราชการไวกอน 
  จ.  การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน
กรณีเจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาที่โดยสม่ําเสมอ กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงคของ 
ทางราชการ  กรณีส่ังใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30  แหงกฎหมาย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย (ม.30 (1)) กรณีเปน 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ตาม (ม. 30 (4))   กรณีเปน
คนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
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(ม. 30 (5))  กรณีเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี (ม.30 (5) (7))  กรณีเปนกรรมการบริหารพรรค 
การเมืองหรือเปนเจาหนาที่ในพรรคการเมือง (ม. 30 (8)) หรือกรณีเปนบุคคลลมละลาย (ม.30 (9))  
กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนผูไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ม.30 (3)) 
  ฉ.  กรณีมีมลทินมัวหมอง 
  ช.  กรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาลหรือรับโทษจําคุกโดย  ทั้งนี้ 
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความลหุโทษ 
 2.3.4  ดานการบริหารทั่วไป 
         1)  แนวคิด 
   การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการ
บริหารงานอื่นๆ บรรลุตามผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาท 
หลักในการประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใหบริการ 
การศึกษา   ทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม   
สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนน 
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ตลอดจน  
การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
  2)  วัตถุประสงค 
    (1)   เพื่อใหบริการ  สนับสนุน  สงเสริม ประสานงาน  และอํานวยการให         
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    (2)   เพื่อประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสาร และผลงานของสถานศึกษา
ตอสาธารณชน  ซ่ึงจะกอใหเกิด  ความรู  ความเขาใจ  เจตคติที่ดี  เล่ือมใส  ศรัทธาและให 
การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  3)  ขอบขายและภารกิจ 

(1) การดําเนินงานธุรการ 
(2) งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(3) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
(4) การประสานและพัฒนาเครือขายการศกึษา 
(5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
(6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(7) การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหาร 
ทั่วไป 

(8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
(9) การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
(10) การรับนักเรียน 
(11) การสงเสริมการประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย 
(12) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(13) การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
(14) การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
(15) การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล  

ชุมชนองคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
(16) งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
(17) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
(18) งานบริการสาธารณะ 
(19) งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.4.1   งานวิจัยในประเทศ 
  การวิจัยเกี่ยวกับคาดหวังในการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาไปสูโรงเรียน
เทาที่ผูวิจัยไดศึกษา ยังไมพบวามีการวิจัยเร่ืองนี้โดยตรง เนื่องจากเปนเรื่องใหม  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ใหมีหนวยงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นภายในสามป ขณะนี้ยังไมมี 
การจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาดังกลาว อยางไรก็ตามผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
สถานศึกษา หลักและแนวคิดในการกระจายอํานาจของนักบริหารการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
และนํามาเปนขอมูลเหตุผลประกอบการศึกษาคนควาซึ่งจะนํามากลาวดังตอไปนี้ 
  มงคล   อ๊ิดเหล็ง  (2542 : 55)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การมีสวนรวมของครูใน 
การตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด  พบวา  
การมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนอยูในระดับกลาง 
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  สมปอง  นิลลวน  (2530 : 75)  ไดทําการศึกษาปญหาของการบริหารบุคคลของ 
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  พบวา ปญหาใน
ดานการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับปานกลาง  มีสาเหตุจากการขาดงบประมาณในการฝกอบรม
อยางตอเนื่อง  บุคลากรขาดความกระตือรือรน  การนิเทศการศึกษาไมประสบความสําเร็จ  และขาด
การวางแผน 
  สมศักดิ์   คงเที่ยง  (2531 : 55)  ไดทําการศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษาพบวา  โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในสวนกลางและสวน 
ภูมิภาค  ตองการใหจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทการฝกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติ 
การมากที่สุด 
  โสภณ   สารธรรม  (2533 : 45)  ไดทําการศึกษาความตองการในการพัฒนาครู 
กรมสามัญศึกษาในทรรศนะครู  โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา   จังหวัดนครสวรรค  
พบวา  ความตองการในการพัฒนาอยูในระดับสูง 
  อนันต   ขันธราช  (2534 : 109)   ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นในการพัฒนา
ตนเองของครูประจําการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม พบวา ครูประจําการในโรงเรียน
มัธยมศึกษาทุกตัวแปรที่ศึกษา  โดยเฉลี่ยมีความตองการในการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมาก 
  จรุง   รัตตะมาน  (2527 : 24)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การกระจายอํานาจการบริหาร
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติระยะที่  4  ศึกษาเฉพาะกรณี
การบริหารการศึกษาของกรมสามัญศึกษา พบวา การบริหารงานของกรมสามัญศึกษาเปนรูปแบบ
การบริหารรวมอํานาจเขาสูสวนกลาง   ซ่ึงมีสาเหตุมาจากที่กรมสามัญศึกษายึดรูปแบบบริหาร 
ราชการแผนดินเปนหลัก  สวนใหญสอดคลองกับรูปแบบการบริหารราชการแผนดิน แตบางสวน
ไมสอดคลองกัน   เพราะกรมสามัญศึกษาแบงสวนราชการตามพระราชกฤษฎีกาการแบง 
สวนราชการกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2532  เปนราชการสวนกลางทั้งหมด 
  กฤชอุดม   กล่ินเกตุ  และคณะ  (2543 : 69)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  การศึกษา 
บทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่คาดหวังของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาที่ไมเปนครู   
ตอการมีสวนรวมในการบริหารงานในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กําแพงเพชร  ผลการศึกษาพบวา   
  1)  บทบาทที่เปนจริงของคณะกรรมการโรงเรียนตอการมีสวนรวมในการ
บริหารงานโรงเรียนแยกตามงานวิชาการ  งานกิจกรรมนักเรียน  งานบุคลากร  งานธุรการและงาน
การเงิน       งานอาคารสถานที่  และงานสัมพันธชุมชน  ในสวนรวมเห็นวาคณะกรรมการโรงเรียน
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มีสวนรวม  ในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอของแตละงาน
สวนใหญเห็นวา  คณะกรรมการโรงเรียนตอการมีสวนรวมในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง 
  2)  บทบาทที่คาดหวังของคณะกรรมการโรงเรียนตอการมีสวนรวมในการ
บริหารงานโรงเรียนแยกตามงานวิชาการ  งานกิจกรรมนักเรียน  งานบุคลากร  งานธุรการและงาน
การเงิน  งานอาคารสถานที่  และงานสัมพันธชุมชน  ในสวนรวมเห็นวาคณะกรรมการโรงเรียนมี
สวนรวมในการบริหารงานอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอของแตละงานสวนใหญ
เห็นวา  คณะกรรมการโรงเรียนตอการมีสวนรวมในการบริหารงานอยูในระดับมาก  
  3)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการโรงเรียนตอการมีสวนรวม    
ในการบริหารงานโรงเรียน  พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  เกชา   เดชา และคณะ (2544 : 14) ไดทําการศึกษาเรื่อง  การศึกษาความพรอมและ
ความคาดหวังในการบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกําแพงเพชรเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ผลการศึกษาพบวา   
  1)   ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรมี         
ความพรอมเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
  2)  ผูบริหารโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  ประสบการณตางกันและวุฒิการศึกษา 
ตางกัน  มีความพรอมในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3)  ผูบริหารโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  ประสบการณตางกันและวุฒิการศึกษา 
ตางกัน  มีความคาดหวังเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถติิ 
  ธวัชชัย   อินออน และคณะ (2544 : 4)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  ความพรอม และ         
ความคาดหวังในการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนเปนนิติบุคคลและ
คณะกรรมการอํานวยการ โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบจังหวัดกําแพงเพชร  ผลการวิจัย
พบวา   
  1)   ผูบริหารและคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา 
ในระบบ  จังหวัดกําแพงเพชร  มีความพรอมในการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียน
เปนนิติบุคคลโดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  สวนใหญอยูใน 
ระดับมากมีเพียงดานเดียวที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
  2)   ผูบริหารและคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา 
ในระบบ  จังหวัดกําแพงเพชร  มีความคาดหวังในการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบ 
โรงเรียนเปนนิติบุคคลโดยรวมอยูในระดับมาก 
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  3)   ผลการเปรียบเทียบความพรอมในการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบ
โรงเรียนเปนนิติบุคคลของผูบริหารและคณะกรรมการอํานวยการที่มิใชผูบริหารโรงเรียนเอกชน     
ที่จัดการศึกษาในระบบ  พบวา  มีความพรอมโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ      
ทางสถิติ 
  4)   ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังในการบริหารและการจัดการศึกษาใน 
รูปแบบโรงเรียนเปนนิติบุคคลของผูบริหารและคณะกรรมการอํานวยการที่มิใชผูบริหารโรงเรียน
เอกชนที่จัดการศึกษาในระบบ  พบวา  มีความคาดหวังโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ  และ  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ชิต   คําชั่ง  และคณะ  (2544 : 179)  ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของ 
ผูบริหารสถานศึกษาตอบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดนาน  ผลการวิจัยพบวา  ความคาดหวังของผูบริหารสถานศึกษา
ตอบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก  และเมื่อเปรียบเทียบ
ตามประสบการณการบริหาร  ขนาดและที่ตั้งของสถานศึกษา  พบวา  ไมแตกตางกัน 
  อนันต   บํารุงแจม  และคณะ  (2544 : 51)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานโรงเรียนกรมสามัญศึกษา  สหวิทยาเขต 
จามเทวี  จังหวัดลําพูน  ปการศึกษา  2543  ผลการวิจัย พบวา   
  1)   คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการครูและผูปกครอง  คณะกรรมการ
ศิษยเกามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยใชโรงเรียนเปนฐานดานวิชาการ  ดานบุคลากร   
ดานงบประมาณ  และดานการบริหารทั่วไปอยูในระดับปานกลาง 
  2)   ผูมีอุปการคุณตอโรงเรียนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน 
เปนฐาน  ในดานงบประมาณคือ  ผูมีอุปการระคุณมีสวนรวมในการใหทุนการศึกษาแกนักเรียน  
และดานการบริหารทั่วไปคือ  มีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนแหลง
สนับสนุนและใหบริการดานตาง ๆ  แกชุมชน 
  3)   ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน 
เปนฐาน  ในดานวิชาการคือ  มีสวนรวมในการใหคําปรึกษาแกศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  
สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาเยาวชนใหเปน
พลเมืองดี 
  4)   ปญหาอุปสรรคที่พบคือ  คณะกรรมการสวนใหญยังไมชัดเจนในหนาที่ของ 
ตนเอง  มีขีดจํากัดในเรื่องเวลาเขารวมกิจกรรมหรือการประชุมของสถานศึกษา  ขอเสนอแนะและ
แนวทางแกไข คือ ทุกฝายควรมีการแบงหนาที่อยางชัดเจนและปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน 
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  วิเชียร   พงษไพบูลย  และคณะ  (2544 : 77)  ไดทําการศึกษาเรื่อง   ศึกษา 
ความพรอมและปญหาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดนครสวรรค  ตามทัศนะของผูบริหาร  ครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ผลการศึกษาพบวา  ความพรอมในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครสวรรค  มีความพรอมโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
  ปยะ  แสงเดือน  และคณะ (2544 : 103)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  สภาพการ
ดําเนินงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน  สังกัด
สํานักงาน         การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ผลการศึกษาพบวา   
  1)   ผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  มี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากทั้งโดยรวมและรายดาน 
  2)   ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีประสบการณต่ํากวา  5 ป   
และตั้งแต  5 – 10  และมากกวา  10  ป  มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานไมแตกตางกัน  ทั้งโดยรวมและรายดาน 
  บังคม   พิมพาสาร  และคณะ  (2544 : 113)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  การบริหารและ     
การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน : ศึกษากรณีสหวิทยาเขตขุนกรณ  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัยพบวา  สภาพการปฏิบัติงานโดยใชคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสหวิทยาเขตขุนกรณสวนใหญยังไมสามารถดําเนินการตามตัวช้ีวัดของ    
กรมสามัญศึกษาไดอยางสมบูรณ  ตัวช้ีวัดที่ปฏิบัติไดคอนขางดี  ไดแก  การจัดวางตัวบุคคลเพื่อ 
รองรับการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  สภาพการบริหารโดยใชคณะกรรมการสถานศึกษา
ใหมีความยั่งยืนถาวร  อุปสรรค  โรงเรียนสวนใหญขาดการวางแผน  และวิเคราะหหาขอมูลชุมชน
ที่ควบคุม  รวมทั้งการวิเคราะหภาระงาน  ตามหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูบริหาร 
บางสวนขาดความถนัดในการบริหารโดยใชคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และขาด 
งบประมาณในการดําเนินงาน  เกี่ยวกับการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน   
คณะกรรมการศึกษาสวนหนึ่งยังขาดความตระหนักในหนาที่ไมมีเวลาและมีความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษานอย   แนวทางการบริหารการจัดการหนวยงานในระดับสูงควร 
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสถานศึกษา  ระเบียบ
กระทรวงศกึษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2543  ตองมีความชัดเจน
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และมีผลบังคับใชจริงจัง  ตลอดจนการกระจายอํานาจทางการศึกษาไปยังสถานศึกษาตองเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ที่กําหนดไวจริง 
 2.4.2   งานวิจัยตางประเทศ 
  สมิท  และ แอทกินสัน  (Smith  and Atkinson  อางถึงใน  มานพ  แกวขาว.  
2538  : 43)  ไดสํารวจความเห็นเรื่องงานในหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนโดยสรุปวาผูบริหาร 
โรงเรียนมีความรับผิดชอบในงานบริหารงานโรงเรียน 7 ประการ  โดยมีอัตราสวนดังนี้  งานใน
หนาที่ทั่วไป  ประมาณรอยละ  5 งานบุคลากร  ประมาณรอยละ  20  งานบริหารหลักสูตร  หรือ 
ดานวิชาการ  ประมาณรอยละ  40  งานบริหารอาคารสถานที่ประมาณรอยละ 5  งานบริหารงาน 
การเงิน ประมาณรอยละ 5 งานบริหารกิจการนกัเรียน ประมาณรอยละ 20  และงานบริหาร 
ดานความสัมพันธกับชุมชนประมาณรอยละ  5   
  จอหน   สเตอรส  (John  Sters  อางถึงใน มานพ  แกวขาว.  2536 : 43)  ไดทํา 
การศึกษาแรงจูงใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเขารับการศึกษาระหวางประจําการ  
ปรากฏวาแรงจูงใจที่ทําใหครูตองการศึกษาระหวางประจําการที่สําคัญเรียงลําดับดังนี้  เพื่อเพิ่ม
เงินเดือน      เพื่อพัฒนาสถานภาพของตนเอง เพื่อมีความรูความสามารถกวางขวางและทันสมัย  
เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง  เพื่อมีโอกาสมีสวนรวมกับกลุม เพื่อสนองความพึงพอใจและการ
ยอมรับจากสังคม เพื่อใหสามารถเขาใจระบบการศึกษาอื่นๆ  และเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
  โจนส  (Jones.  1981 : 4235-A) ไดวิเคราะหงานการบริหารแบบ  POSDCORB   
และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาของชุมชนโรงเรียนประถมศึกษา รัฐอิลลินอยส   พบวา  
การวางแผนจะชวยแกปญหาในการกําหนดโครงการ เพื่อนําทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาใชใหเกิด
ประโยชนอยางเต็มที่และการลงทุนทางการศึกษา เปนเงื่อนไขสําคัญที่สุดในการกําหนดโครงการ 
และการศึกษาของชุมชนดําเนินไปได  ผูบริหารตองระลึกอยูเสมอวากระบวนการบริหารมี 
ความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาของชุมชน 
  ฟงค  (Fink.  1984 : 2481-A)  วิจัยเร่ือง  ความรูและทักษะทางการบริหารของ 
ผูบริหารการศึกษาพิเศษในรัฐ ไอดาโฮ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  ความรูและทักษะทางการบริหาร 
ที่สําคัญตอการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพของผูบริหารการศึกษาพิเศษ  คือ  การบริหารงาน
บุคคล   การพัฒนาบุคลากร การบริหารโครงการ การบริหารงบประมาณ ความสัมพันธกับชุมชน 
การวิจัยและพัฒนา สําหรับการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงานก็เปนส่ิงจําเปนในทุกดานยกเวน 
ดานการบริหารงบประมาณและความสัมพันธกับชุมชน  ทั้งนี้  ฟงค ยังไดทําการศึกษาสมรรถภาพ 
ที่จําเปนสําหรับอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเทศไนจีเรีย  โดยใชแบบสอบถามความ
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คิดเห็นทักษะทางการบริหาร ถามอาจารยใหญและอาจารยอ่ืนๆ ในรัฐที่เปนกลุมตัวอยาง  
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเห็นวาสมรรถภาพทั้ง  6  ดาน  คือ  การบริหาร การ
จัดองคการ การปรับปรุงการสอน  งานฝายบุคคล  งานกิจการนักเรียน  การเงินและจัดการทรัพยากร  
ความสัมพันธกับชุมชนนั้นเปนสิ่งจําเปนถึงจําเปนมากสาํหรับการเปนอาจารยใหญ  
  ชุวี  (Schewe.  1988 : 25) ไดทําการวิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดโปรแกรมการพัฒนา
วิชาชีพ สําหรับผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาล-เกรด 12  พบวา 
  1)  ผูอํานวยการ  จํานวน  247  คน และผูชวยผูอํานวยการ จัดลําดับความสําคัญ 
เกี่ยวกับความตองการการพัฒนาวิชาชีพที่อยูในระดับสูง ไดแก การพัฒนาคณะครูดานวิชาชีพ  
การประชุมสัมมนากับคณะครู การจัดตามกําหนดความตองการของโรงเรียน ตามทิศทางของ 
หลักสูตร การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการเรียนการสอน การนําโปรแกรมและการปฏิบัติ 
ใหมๆ  ไปใช การมีความรูความสามารถในเรื่องวิธีการกลุม การนิเทศแบบคลินิกแกคณะครู  
และการติดตามการเรียนการสอน 
  2)  มีความตองการเกี่ยวกับระบบเพื่อเลือกไดสําหรับการพัฒนาวิชาชีพของ 
ผูอํานวยการมากกวาที่ใชอยูปจจุบันในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสมาคมวิชาชีพ 
  3)  โปรแกรมตาง ๆ เปลี่ยนแปลงขึ้นกับความตองการกลุมเล็ก และการประชุม  
มากครั้งสวนมากจะเปนโปรแกรมระยะยาว 
  4)  ผูอํานวยการมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องโปรแกรมเนื้อหา หลักสูตร  
รวมทั้งการดําเนินการ และการกําหนดความตองการควรทําเปนรายป 
  5)  ผูอํานวยการควรกําหนดตนเองเขารวมโปรแกรม เมื่อเห็นวามีคุณคาและ 
ผลงานวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับความตองการของครูใหญและครูโรงเรียนประถมศึกษา 
  อัลเมคฮคาฟ  อับ ดู โมฮัมเมด (Almekhafi Abdu Mohammed.  1990 : 117)  
ไดศึกษาเพื่อ    ดูลําดับความตองการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน  2 เมือง คือ  Sana และ  Taiz 
ประเทศเยเมน  (Yamen)  โดยวิธีสํารวจครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  ประกอบดวย  ผูอํานวยการ   
ครูใหญ  ครูผูสอน  ผูประสานงานครูฝายวิชาการ เพื่อตองการตอบคําถามตอไปนี้ 
  1)  อะไรเปนความตองการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตามความคิดเห็นของ 
ผูอํานวยการ  ครูใหญ  ครูผูสอน  ผูประสานงาน  ครูฝายวิชาการ 
  2)  ไมมีความแตกตางกันในดานความคิดเห็นของครูในดานวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ  อายุ  เพศ  และระดับชั้นที่สอน  คือ  มีความตองการในดานการบริหารทางการศึกษา  
คือ  การฝกอบรม 
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  แฮรีส  (Harris. 1994 : 4318-A) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรูของฝายสนับสนุนครู
และผูบริหารที่มีตอการบริหารงานของผูชวยครูใหญที่เปนเพศชายและเพศหญิง ในโรงเรียน 
มัธยมศึกษาในรัฐมิสซูร่ี  ในป ค.ศ. 1993  ผลการวิจัยพบวา  การบริหารของผูชวยครูใหญท่ีเปนเพศ
หญิงมีความรูความสามารถในการบริหารงานสูงกวาผูชวยครูใหญที่เปนเพศชาย โดยครูและ 
ผูบริหารเห็นวาการบริหารงานของผูชวยครูใหญมีความรูความสามารถสูงกวาฝายสนับสนุน 
ในดานความรูความสามารถในการบริหาร ความคลองตัวในการบริหาร และการติดตอส่ือสาร 
ทั้งทางวาจาและเปนลายลักษณอักษร ฝายสนับสนุนมีความคิดเห็นวาผูชวยครูใหญที่เปนเพศชาย 
มีการบริหารงานสูงกวาในดานการตัดสินใจ ภาวะผูนํา ความอดทนตอความเครียด และผูบริหาร
เห็นวาผูชวยครูใหญมีทักษะการบริหารงานทั้ง 3  ดานสูงกวาฝายสนับสนุน ความคิดเห็นของครู 
และผูบริหารเห็นวาผูชวยครูใหญมีทักษะการบริหารงานสูงกวา ความคิดเห็นของฝายสนับสนุน 
  แซงกา  (Sanga. 1994 : 3955-A) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ผลของการอบรมกอน 
ประจําการของครูใหญที่มีสัญชาติแอฟริกันและอเมริกัน เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการบริหาร 
ในรัฐคาโลไลนา  ตอนใต ในป 1993  ผลการวิจัยพบวา โปรแกรมการฝกอบรมกอนประจําการ 
โดยใชทักษะการบริหาร  12  ทักษะ ทําใหผูเขารับการอบรมเกิดประสบการณตรง ความเชื่อมั่น 
ในตนเอง  นอกจากนั้นผลของการฝกอบรมไมแตกตางกัน และพบวาโปรแกรมการฝกอบรม 
ผูบริหารควรจะดําเนินการอยางตอเนื่อง และควรมีการติดตามผลของการปฏิบัติงาน 
  แบงคสตัน (Bankston. 1994 : 99) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การสอนดาน 
พฤติกรรมผูนําของกลุม เลือกสรรของครูใหญใน Northeast Texas วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้
เพื่อบงชี้ผลการใชการฝกอบรมที่ไดจัดใหกับนักเรียน การวิจัยใชวิธีสอบกอน - หลัง (Pretest - 
Posttest Control) ในกลุมควบคุมการเก็บขอมูลเก็บจากคณะครูและครูใหญในโรงเรียน  ซ่ึงครูใหญ
ไดรับการอบรมเกี่ยวกับการสอนพฤติกรรมผูนํา ทําการวัดโดยใชแบบสอบถาม และมีการเก็บ 
ขอมูลจากโรงเรียน     ที่ครูใหญไมไดรับการฝกอบรมมากอน ขอมูลมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียน  ซ่ึงวัดจากเครื่องมือประเมินทักษะของโรงเรียนในรัฐเท็กซัส (Texas)  และนํามา
วิเคราะหหาระดับความสัมพันธของพฤติกรรมผูนําผลการศึกษาเปรียบเทียบกอนและหลัง 
การทดสอบในกลุมทดลองบงชี้วาการกําหนดเปาประสงคและหนาที่ ความสัมพันธของโรงเรียน
กับชุมชน  การติดตอประสานงาน  การพัฒนาเจาหนาที่ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติมากขึ้น บรรยากาศในโรงเรียนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติลดลง  
เมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบกอน - หลัง ขอมูลที่ไดจากครูใหญในกลุมควบคุม  พบวา 
มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติลดลงจาก  5 ใน 6  ของหนาที่ผูนํา ขอมูลที่ได 
มีความสัมพันธกับหนาที่ของโรงเรียนกับชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่เพิ่มขึ้นในดานกิจกรรม
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ขอมูลจากกลุมทดลอง  พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเพิ่มขึ้น ดานกิจกรรม 
ทั้ง 6 หนาที่ตามแบบประเมิน และพบวาผลจากกลุมควบคุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ลดลงจาก 5  ใน  6  ของหนาที่ผูนาํ สวนการกําหนดเปาหมายมีความสําคัญทางสถิติ 
ในระดับ 0.5  คาคะแนนเฉลี่ยเปรียบเทียบกลุมสูงกับ  กลุมต่ํา พบวา  มีความแตกตางกันอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 รอดเจอรส (Rodgers. 1999 : 3709) ไดศึกษาเกี่ยวกับการรับรูของครูเรื่องระบบ 
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล เมืองมาริโคปา มลรัฐอริโซนา 
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจดูวาโรงเรียนประถมที่มีการนําระบบบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองคกรไปใชมีผลอยางไร ซ่ึงมีการประเมิน  9  ดาน ไดแก การวางแผนงานอยางมีระบบ  
การวิเคราะหขอมูล  การอบรมบุคลากร การรวมมือของภาควิชาและบุคลากร ความพึงพอใจ 
ของบุคลากร   ความรวมมือของนักเรียน การประเมินการดานการบริหาร ความพอใจของลูกคา 
และความสําเร็จของนักเรียน ในการศึกษาครั้งนี้พบวาโรงเรียนที่มีการนําระบบการบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองคกรมาใช   มีความแตกตางอยางชัดเจนกับโรงเรียนที่ยังไมไดนําระบบการบริหาร 
คุณภาพทั่วทั้งองคกรมาใช  กลาวคือ  ครูในโรงเรียนที่มีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรมี 
ความตระหนักในการปฏิบัติงานทั้ง  9  ดาน มากกวามีความมุงมั่นในเปาหมายที่กําหนดไว  
มีการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค มีการวิเคราะหประสิทธิภาพของ 
การทํางาน จัดอบรมบุคลากรตั้งแตเร่ิมตน  และตอเนื่อง สงเสริมความเปนผูนําแกภาควิชา 
และบุคลากรรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย ครูมีจรรยาบรรณสูงและมีความพึงพอใจในการงาน  
นักเรียนมีความตระหนักในการเรียนสามารถตามขอสอบมาตรฐานไดดีขึ้น ครูมีความพึงพอใจ 
ในผลสัมฤทธิ์ดาน  พูด  ฟง  อาน  เขียน และคณิตศาสตรของนักเรียน นักเรียนมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับตนเองและมีความสัมพันธกับผูอ่ืนในแงอ่ืนมีความคิดเห็นอยางเปนระบบมากขึ้นและ 
แกปญหาอยางเปนขั้นตอน  สรุปไดวาโรงเรียนที่มีการนําระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร 
มาใช   มีการพัฒนาอยางเห็นไดชัด 
  เฮยเวิรด  (Hayward. 1999 : 4019) ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการนําระบบ   
การบริหารคุณภาพการศึกษาทั่วทั้งองคกรมาใชในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล ประเทศ 
แอฟริกาใต พบวาการนําหลักการของการบริหารคุณภาพการศึกษามาใช จากการศึกษาครั้งนี้ 
มีแนวโนมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาในแอฟริกาใต โดยมีสถานศึกษาที่สามารถ      
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ใหกับนักเรียนไดอยางแทจริง 
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2.5   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล 
ครั้งนี้  ผูวิจัยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยตามหลักการบริหารโรงเรียนเปนนิติบุคคล  ซ่ึงมี 
การบริหารงานโรงเรียนเปน  4  ฝาย  ดังนี้ 
  2.5.1   ดานการบริหารวิชาการ 
  1)  เพื่อใหโรงเรียนบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว และ
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน และทองถ่ิน 
  2)  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดมาตรฐาน และมี 
คุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อพัฒนา
ตนเอง และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
  3)  เพื่อใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัดปจจัย 
เกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน โดยยึด 
ผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  4)  เพื่อใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนและของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นๆ อยางกวางขวาง 
 2.5.2  ดานการบริหารงบประมาณ 
  1)  เพื่อใหโรงเรียนบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ  คลองตัว   
มีความโปรงใส  ตรวจสอบได 
  2)  เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
  3)  เพื่อใหโรงเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอ และ                  
มีประสิทธิภาพ 
 2.5.3   ดานการบริหารงานบุคคล 
  1)  เพื่อใหดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตองรวดเร็ว เปนไปตาม         
หลักธรรมาภิบาล 
  2)  เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
  3)  เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ  โดย 
ยึดมั่นในระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวชิาชีพ 
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  4)  เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
 2.5.4   ดานการบริหารทั่วไป 
  1)  เพื่อใหบริการ  สนับสนุน  สงเสริม  ประสานงานและอํานวยการให 
การปฏิบัติงานของโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย   มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2)  เพื่อประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสาร และผลงานของโรงเรียนตอ 
สาธารณชน  ซ่ึงจะกอใหเกิด ความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี เล่ือมใส ศรัทธาและใหการสนับสนุน  
การจัดการศึกษา 

  


