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บทที่  1 
บทนํา 

 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

               การศึกษาเปนกระบวนการพฒันาคนในดานตาง ๆ  และเปนรากฐานที่สําคญัที่สุด

ประการหนึง่  ในการสรางสรรคความเจริญความกาวหนาในการแกไขปญหาสงัคม  ในปจจุบนัสงัคม

ไดกาวเขาสูยคุโลกาภิวัตน ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  ดานการสื่อสารโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  การไดรับขอมูลขาวสาร  ตลอดจนวัฒนธรรมตางชาติ

มีผลตอชีวิตความเปนอยูของคนไทย  ซึ่งประเทศไทยในปจจุบันตกอยูในภาวะที่ขีดความสามารถ

ในการแขงขันระหวางประเทศมีแนวโนมตํ่าลง  สถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาดานการจัดการ  

(International Institute for Management Development : IMD) จัดลําดับความสามารถของการ

แขงขันดานวิชาการ  ปรากฏวาความสามารถดานวิชาการของไทยอยูในลําดับที่ 44  จาก 49  ประเทศ 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545 : 1-4) 

               จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหเกิดกระแสเรียกรองใหมีการปฏิรูปการศึกษาซึ่งกําหนด

ไวในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศกัราช  2540  มาตรา 43  ซึง่กลาววา  "บุคคลยอม

มีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทัว่ถงึ

และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถงึการมีสวนรวมของ

องคกรปกครองสวนทองถิน่และเอกชน”  และมาตรา 81  ยังกําหนดให  “รัฐตองจัดการศึกษาอบรม

และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับ

การศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  

สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถกูตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สนบัสนุนการคนควาวิจยัในศิลปวิทยาการตาง ๆ  เรงรัด

พัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนาประเทศ  พฒันาวชิาชีพคร ู และสงเสริมภูมิปญญา

ทองถิน่  ศิลปะและวัฒนธรรมของชาต”ิ     

               ประเทศไทยมกีฎหมายที่เกี่ยวกบัการศึกษา คอื  พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ 

พ.ศ. 2542  และไดปรับปรุงกฎหมายอยางตอเนื่อง  จนกระทั่งเปนพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาต ิ พ.ศ. 2542  และทีแ่กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  จากการศึกษาพระราชบัญญัติ 
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การศึกษาแหงชาติดังกลาว  จะใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาเปนอยางมาก  โดยกําหนดไว

ในมาตรา 24  ระบุใหสถานศกึษาตองจัดกระบวนการเรียนรู  ดงันี ้ ประการทีห่นึง่  จัดเนื้อหาสาระ

และกิจกรรมใหสอดคลองกบัความสนใจและความถนดัของผูเรียนโดยคํานงึถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล  ประการที่สอง   ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  

และการประยกุตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา  ประการที่สาม  จัดกจิกรรมใหผูเรียนได

เรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทาํเปน  รักการอาน  และเกิดการใฝรู

อยางตอเนื่อง  ประการที่ส่ี  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ  อยางได 

สัดสวนสมดุลกัน  รวมทัง้ปลูกฝงคุณธรรมคานยิมที่ดงีาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวใน 

ทุกวิชา  ประการทีห่า  สงเสรมิสนับสนนุใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน

และอาํนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัย 

เปนสวนหนึง่ของกระบวนการเรียนรู  ทั้งนีผู้สอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกนัจากสื่อการเรียน

การสอนและแหลงวทิยาการประเภทตาง ๆ  และประการทีห่ก  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา 

ทุกสถานที่  มกีารประสานความรวมมือกัน  บิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทกุฝาย  เพื่อ

รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศกัยภาพและ  มาตรา 29  ยังระบุวา  “ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  

ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  

สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสงัคมอื่น  สงเสริมความเขมแข็งของชมุชน  โดยจัด

กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู  

ขอมูล  ขาวสาร  และรูจักเลอืกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ  เพือ่พัฒนาชมุชนใหสอดคลอง

กับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ

การพฒันาระหวางชมุชน” นอกจากนี้ยงัมกีารเปลี่ยนแปลงวธิีการบริหารโดยกําหนดไวใน มาตรา 39  

ระบุวา  “ ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ 

การบรหิารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป ไปยงัคณะกรรมการและสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

และสถานศกึษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  ”มาตรา 40 ระบุวา  “ ใหมีคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทาํหนาที่กาํกับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  

ประกอบดวย   

ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนคร ู ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทนศิษยเกา

ของสถานศึกษา  ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอืน่ในพื้นที่และผูทรงคุณวฒุิ

โดยใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานกุารของคณะกรรมการสถานศึกษา” 

               การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษา  จะมีอยู  2  ลักษณะ  ไดแก  การม ี
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สวนรวมโดยตรง  คือ  ผูมีสวนรวมในกิจกรรมโดยการกระทําดวยตนเองในฐานะผูปกครองนักเรียน 

ที่ตองสงเสริมสนับสนนุบุตรหลานตนเองในทุก ๆ  ดาน  และการมีสวนรวมโดยทางออม  คอืเขามามี

สวนรวมในกิจกรรมโดยการผานตัวแทนหรือบุคคลอื่นไมวาการมีสวนรวมจะอยูในลักษณะใดก็ตาม  

ทุกฝายก็ยงัคงมีสวนรวมในการทําประโยชนใหแกโรงเรียนอยูเสมอ 

               ยวุฒัน  วฒุิเมธ ี (2534 : 12)  กลาววา  การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การดําเนินงานอยางจริงจงัและจริงใจ  ดวยการเปดโอกาสใหมีการศกึษา (Education)  การรวม 

พิจารณา (Consensus)  และการตกลงใจดวยกนั (Consent)  ในการแกปญหาหรือวางโครงการ

ตาง ๆ  เพื่อใหประชาชนมีสิทธิและความเสมอภาคในความรับผิดชอบสังคม  มีโอกาสรวมคิด  รวม

ตัดสินใจ  รวมปฏิบัติ  และรวมรับผิดชอบ 

               เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2537 : 186 – 187)  กลาววา  โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน

ชุมชนเปนสิง่แวดลอมที่มีอิทธิพลตอโรงเรียนมาก  ดังนั้นภารกิจของโรงเรียน  คือการใหบริการทาง

การศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของสังคม  ดวยเหตุนี ้ ประชาชนจึงควรมี

สวนรวมในการกําหนดนโยบายและการบริหาร  ในบางประเทศ  เชน  สหรัฐอเมริกา  ยอมรับวา

การศึกษาเปนหนาที่ของทองถิ่น  เมื่อประชาชนตองเสียภาษีการศึกษาใหกับทองถิน่  ประชาชน 

จึงตองเขามาเปนกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา  (Board  of  Education)  เพือ่กําหนด

นโยบาย  ควบคุม  ติดตาม  และประเมนิการจัดการศึกษาของทองถิน่  ผลของการมีสวนรวมทาํให

ผูปกครองมีความพึงพอใจโรงเรียน  มีความเชื่อมั่น  ศรัทธาในโรงเรียน  โดยทั่วไปแลวการมีสวนรวม

ของผูปกครองและชุมชน  เปนองคประกอบที่สําคัญทีท่าํใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จ  โรงเรียนที่

ปราศจากความรวมมือและสนับสนนุจากประชาชนจะประสบผลสําเร็จไดยาก  การมีสวนรวมของ

ประชาชนมิไดมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อสงเสริมความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกับชมุชนเทานั้น  แตยงั

เปนวธิีการที่สําคัญในการพฒันาการศึกษาอีกดวย  ทั้งนีเ้พราะปจจุบนัสังคมและชุมชนได

เปลีย่นแปลงไปสูสังคมอุตสาหกรรม  โรงงานตาง ๆ  ตองการคนงานที่มคีวามรูความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีใหม ๆ  ผูปกครองตองพยายามสงบุตรหลานเขาเรยีนตอในระดับสูง  สถานศึกษาก็

จําเปนตองตอบสนองความตองการของชมุชน  อยางไรก็ตามการพัฒนาการเรียนการสอนยงัตอง

ไดรับความรวมมือชวยเหลือสนับสนนุจากชุมชน  เชน  การพัฒนาหองวิทยาศาสตร  

หองปฏิบัติการ 

ทางภาษา  หองคอมพวิเตอร  และนอกจากนี้ชุมชนตองเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหเพื่อหา 

จุดพัฒนาการศึกษารวมกบัคณะครูในโรงเรียน  รวมคนหาผูมีความรูความสามารถในทองถิน่เขามา

รับสภาพความตองการของชุมชน  ผสมผสานกับความรูสมัยใหมที่โรงเรียนจัดให  (สํานักงานคณะ 
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กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2540 : 23) 

               ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  มีความแนบแนนตั้งแตอดีตเปรียบเสมือน

เหรียญมี  2  ดาน  ไมสามารถแยกออกจากกันไดจนในปจจุบันกม็ิไดคลายความชวยเหลือเกื้อกลู

ซึ่งกนัและกนั  แมวารัฐจะมีหนาที่และมีงบประมาณในการบริหารราชการแผนดินก็ตาม  หากจะ

ใหเปนภาระของรัฐแตเพียงฝายเดียว  การศึกษาคงจะไมราบร่ืน  ประชาชนจึงไดใหการสนับสนุน

ทุกทางทีโ่รงเรยีนรองขอ  เพือ่มุงหวงัทีจ่ะใหกุลบุตรกุลธดิาของตนไดเลาเรยีนมกีารศึกษาที่ดี  ในดาน

ราชการกม็องเห็นถึงความสาํคัญและคุณคาของการมีสวนรวมของประชาชนเชนเดียวกนั  จึงไดมี

นโยบายในรูปของคาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา  แผนการศึกษาชาต ิ นโยบายระดับ

กระทรวง  ทบวง  กรม  สงเสริมใหประชาชนและผูปกครองไดมีสวนรวมรับผิดชอบการจัด

การศึกษา  จากนโยบายดงักลาว  กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย

คณะกรรมการโรงเรียน  พ.ศ.  2539  เพื่อใหเกิดแนวทางและความชัดเจนในการที่จะใหประชาชน

เขามามีสวนรวมกับโรงเรียนใหมากที่สุด  คือกลุมกรรมการศึกษาประจําโรงเรียน  ทัง้นี้เพราะกรรม

การศึกษา  คอืตัวแทนของชุมชนในทองถิ่นที่เขามาดูแลการจัดการศกึษาในทองถิน่ 

               จากเหตุผลดังกลาว  การบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ม ี 4  ดาน  ไดแก  ดาน

การบริหารวิชาการ  ดานบรหิารงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป 

ซึ่งในการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานทัง้ 4 ดานนัน้  ตองอาศัยผูมีความรูความสามารถ

และความเชีย่วชาญในสาขาหลากหลายของทุกฝาย  และเขาใจการศกึษา  มีความมุงมั่น  มีเวลาที่

จะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศกึษาของชุมชนใหมีคณุภาพและไดมาตรฐานตามที่ชุมชน  สังคม

และประเทศชาติตองการ  เขามามีสวนรวมในการบรหิารงานของสถานศึกษา กลาวคือ การมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูวิจัยจึงมุงศกึษาแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนตอ

การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานของจังหวดัฉะเชิงเทรา  เพื่อนาํขอมูลที่ไดจาก

การศึกษาครั้งนี้ มาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  และเขตพื้นที่อ่ืน ๆ  อีกทัง้เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรฐัตามบทบัญญัตทิี่กาํหนดไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  พทุธศักราช  2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี

ประสิทธิภาพ 

ตอไป 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

               1.2.1  เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการบริหาร

การศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของจังหวัดฉะเชงิเทรา 

               1.2.2  เพื่อศึกษาความตองการการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษาตอการ

บริหารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

               1.2.3  เพื่อนําเสนอแนวทางการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการบริหาร

การศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของจังหวัดฉะเชงิเทรา 

 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

               1.3.1  ทาํใหทราบระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการบริหาร

การศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของจังหวัดฉะเชงิเทรา 

               1.3.2  ทาํใหทราบความตองการการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษาตอการ

บริหารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย  
 

               1.4.1  ขอบเขตดานประชากร 

                         การวิจัยครัง้นี ้ จะศึกษาเฉพาะคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานที่เปน 

สถานศกึษาทีส่ังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม) ในจงัหวัดฉะเชิงเทรา  จาํนวน 31  แหง 

                         กลุมตัวอยาง  ไดแก  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที่เปนสถานศึกษา

สังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม) ในจงัหวัดฉะเชิงเทรา  ที่เปนผูบริหารโรงเรียน  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูแทน 

ผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนศิษยเกา  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

ตําแหนงละ 1  คน  จากจํานวนสถานศึกษา 31  แหง  ไดกลุมตัวอยาง 217  คน 

               1.4.2  ขอบเขตดานเนื้อหา 



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

 

 

   

 

6 

 

                         ศึกษาบทบาท  หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการมีสวนรวมบริหารงาน

ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  4  งาน  คือ การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหาร 

งานบุคคล  และการบริหารทั่วไป 

1.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

               ตัวแปรตน                                                               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

               เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจยันี้ตรงกนั  ผูวจิัยจึงนิยามความหมายของ

คําในการศึกษาวิจัย  ดงันี ้

                         การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  หมายถึง   กระบวนการทีบุ่คคลหรือ

คณะบุคคลเขาไปมีสวนรวมในการบรหิารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ขององคกร 

                         คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถงึ  คณะบุคคลที่ที่ทาํงานรวมกบัสถานศกึษา

เพื่อใหสถานศกึษามคีวามเขมแข็ง  สามารถบรหิารจัดการศึกษาดวยตนเองไดตามกรอบทีก่ฎหมาย

กําหนด 

                         ผูแทนผูปกครอง  หมายถงึ  ตวัแทนของผูปกครองนกัเรียนตามทะเบยีนนกัเรยีนที่

กําลงัศกึษาอยูในสถานศึกษา  ซึง่ไมเปนครู  เจาหนาทีห่รือลูกจางของสถานศึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึง่

มีสัญญาจางกบัสถานศกึษานัน้ 

                         ผูแทนครู  หมายถงึ  ตัวแทนครูที่อยูในสถานศกึษานัน้     

      สถานภาพของคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

      1.  เพศ 

      2.  อาย ุ

      3.  ระดับการศึกษา 

      4.  ขนาดของโรงเรียนทีสั่งกัด 

    การมีสวนรวมบริหารในสถานศกึษา 

ทั้ง 4  งาน  คอื 

         1.  การบริหารวิชาการ 

         2.  การบริหารงบประมาณ 

         3.  การบริหารงานบุคคล 

         4.  การบริหารทัว่ไป 
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                         ผูแทนองคกรชุมชน  หมายถึง  ตัวแทนขององคกรในชุมชน  ที่มีที่ตั้งอยูในทองที่

ตําบลเปนภูมิลําเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือทองที่ตําบลที่สถานศึกษาตั้งอยู ตองไมเปนครู  

เจาหนาทีห่รือลูกจางของสถานศึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึง่มีสัญญาจางกบัสถานศกึษานัน้ 

                         ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่  หมายถึง  ตัวแทนของสมาชกิองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นที่ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายซึ่งสถานศึกษาต้ังอยู  

                         ผูแทนศิษยเกา  หมายถึง  ตัวแทนของศิษยเกาที่เปนผูเคยศึกษาหรือสําเร็จ

การศึกษาจากสถานศึกษา  ตองไมเปนครู  เจาหนาทีห่รือลูกจางของสถานศึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่ง

มีสัญญาจางกบัสถานศกึษานัน้     

                         ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอืน่ในพื้นที่  หมายถงึ  ตัวแทน

ของพระภิกษสุงฆ  และหรือตัวแทนขององคกรศาสนาอืน่ในพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู 

                         ผูทรงคุณวฒุิ  หมายถงึ  ผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณในดานตาง ๆ 

ที่จะชวยเสริมใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดครอบคลุมในทกุ ๆ  ดานไดอยางมีคุณภาพและม ี

ประสิทธิภาพ  ทาํใหสถานศกึษามีความเขมแข็งและมีการพัฒนาทีย่ั่งยนื  และไมเปนครู  เจาหนาที่

หรือลกูจางของสถานศึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกบัสถานศกึษานัน้ 

                         ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถงึ  หวัหนาสถานศกึษาทีม่ีหนาที่บริหาร  ซึ่งจะตอง

เปนกรรมการและเลขานุการ  เปนบุคคลสําคัญที่จะสะทอนภาพของการบริหารจัดการ  ชวยเหลือ   

ใหคําปรึกษา  สะทอนความคิด  แรงจูงใจ  ในการพัฒนาสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  รวมทัง้นํามต ิ ขอคิดเห็น  ที่ไดจากการประชุมไปสูการปฏิบัติ 

                         การบริหารการศึกษา  หมายถงึ  การดําเนนิกิจกรรมรวมกันของบคุคล  เพื่อให

การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  บรรลุ

ภารกิจตามจดุประสงคที่กาํหนดไว 

                         สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  หมายถงึ  สถานศึกษาที่เปดสอนระดับมธัยมศึกษาใน

สังกัดกรมสามัญ (เดิม)  ในเขตพื้นทีก่ารศกึษาจงัหวัดฉะเชิงเทราทั้ง 2  เขต 

                         ระดับการศึกษา  หมายถงึ  คุณวุฒิของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่

จําแนกไว  3  ระดับ  คือ  ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  และสงูกวาปริญญาตรี 

                         ขนาดของโรงเรียนที่สังกดั  หมายถึง  ขนาดของสถานศึกษาตามเกณฑในประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  ซึง่กาํหนดขนาดของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  ดังนี้  คือ  ขนาดเล็ก 

มีนักเรียนไมเกิน  500  คน  ขนาดกลาง  มีนักเรียน  ตั้งแต  501  คนถึง  1,500  คน  และขนาดใหญ 

มีนักเรียนตั้งแต 1,501  คนขึน้ไป 
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                         การมีสวนรวมในการบริหารวิชาการ  หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลเขาไปมี

สวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง  พัฒนาคุณภาพ

ทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอผูเรียน 

                         การมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ  หมายถงึ  บุคคลหรือคณะบคุคลเขาไปมี

สวนรวมในการบริหารในสถานศึกษาที่เกีย่วของกับการวางแผน  ปฏิบัติการเกี่ยวกบังบประมาณ

ทุกชนิดและการตรวจสอบเพื่อใหมีความโปรงใสและเกดิประโยชนสูงสดุ 

                         การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  หมายถงึ  บุคคลหรือคณะบคุคลเขาไปมี

สวนรวมในการบริหารหรือดําเนนิกิจกรรมเกี่ยวกบัการวางแผน  การพฒันาครูและบคุลากร

ทางการศึกษา  และการสงเสริมมาตรฐานวชิาชพี   

                         การมีสวนรวมในการบริหารทั่วไป  หมายถึง  บุคคลหรือคณะบุคคลเขาไปมีสวนรวม

ในการบรหิารและวางแผนจัดการศึกษา  มกีารอาํนวยความสะดวก  กํากบั  ติดตามและตรวจสอบ

เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูเรียนสงูสุด 

               

 

   

 


