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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

               การศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาสาระสําคัญ

ของการมีสวนรวมของคณะกรรมสถานศึกษาในบทบาทและภาระหนาที่การปฏิบัติงานในฐานะ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  ซึ่งตองเกีย่วของกับปจจัยดานนโยบาย

ทางการศึกษาหลายประการ  นโยบายที่สําคัญประการหนึ่ง  ไดแก  การกระจายอํานาจใหคณะ 

กรรมการสถานศึกษาในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  เพื่อใหเกิดความเขาใจเร่ืองดังกลาว

อยางกวางขวางยิ่งขึ้น  ผูวิจัยไดศึกษา  หลักการ  แนวคิดทฤษฎี  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ประกอบดวย

สาระสําคัญ  ดังนี ้

               2.1  แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม 

                      2.1.1  แนวคดิการมีสวนรวม 

                      2.1.2  ความหมายและความสําคัญ 

                      2.1.3  ลักษณะและรูปแบบของการมีสวนรวม 

                      2.1.4  แนวคดิเกี่ยวกบัการกระจายอาํนาจ 

                      2.1.5  การบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Base Management) 

               2.2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                      2.2.1  คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

                      2.2.2  วิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                      2.2.3  วิธีการเลือกประธานและกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

                      2.2.4  การดํารงตําแหนงและการพนวาระของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                      2.2.5  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

               2.3  การบริหารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 

                      2.3.1  การบรหิารวิชาการ 

                      2.3.2  การบรหิารงบประมาณ 

                      2.3.3  การบรหิารงานบุคคล 

                      2.3.4  การบรหิารทัว่ไป 
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               2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

                      2.4.1  งานวจิยัในประเทศ 

                      2.4.2  งานวจิยัตางประเทศ 

               2.5  กรอบภาระงานของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

                 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม 
 

               2.1.1  แนวคิดการมีสวนรวม 

                         ในสภาวการณที่ประเทศไทยตองเผชิญวิกฤตหลายดาน  ทําใหเกิดแนวคิดทาง

สังคมในมุมมองใหมวา  การทํากิจกรรมใด ๆ  ก็ตามหากทําตามลําพงัแลวยากที่จะประสบผลสําเร็จ 

ในขณะเดียวกันกิจกรรมของมนุษยในองคกรสวนใหญตองอาศัยการมีสวนรวมของบุคคล  ซึ่งบุคคล

เดียวไมสามารถที่จะทํากิจกรรมทุกอยางไดดวยตนเอง  ทั้งนี้มีขอจํากดัทางดานสงัคมและทางดาน

เศรษฐกิจ  การมีสวนรวมจึงเปนความเกีย่วของในดานจติใจและอารมณของบุคคลที่มีตอกิจกรรม

ของกลุม  เปนตัวกระตุนใหมกีารทาํงานใหประสบผลสาํเร็จตามเปาหมาย  การจัดการศึกษาปจจุบนั

จะตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนและสังคมเปนสาํคัญ  เพราะลาํพังรัฐคงไมสามารถจัด

การศึกษาใหสมบูรณทุกดาน  อันเนื่องจากรัฐบาลมีขอจํากัดในดานงบประมาณจึงมคีวามจาํเปน

ที่จะตองมีการบริหารทรพัยากรที่ดี  มีการระดมทรัพยากร  รูจักใชทรัพยากรรวมกนั  รูจักนาํภูมิปญญา

ไทย 

มาใชใหเกิดประโยชน  มีการใหสังคมเขามามีสวนรวมรับผิดชอบทางการศึกษามากขึ้น 

 การบริหารและการจัดการโรงเรียนในประเทศไทยที่ผานมานัน้  ปรากฏวาไดพยายามให 

ผูปกครองและชุมชนเขามามสีวนรวมในการจัดการศึกษาคอนขางมาก  ในรูปของคณะกรรมการ

สถานศกึษาแตในบทบาททีเ่ปนจริงแลว  สวนใหญมีบทบาทเปนคณะกรรมการที่ปรึกษามากกวา

การเปนคณะกรรมการบริหาร  และเมื่อพจิารณาโดยทศันะเชงิการบริหารแลวอาจกลาวไดวา

คณะกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนนอยมาก  ตอมาไดมีการปฏิรูป

ระบบการบริหารการศึกษาในประเทศไทย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  

ไดระบุไวชัดเจนวา  ใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบรหิารและการจัดการศึกษาทัง้

ดานการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบรหิารงานบุคคล  และการบริหารทัว่ไปยงั

คณะกรรมการสถานศึกษา  การบริหารสถานศกึษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา  ซึ่งพิจารณา
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แบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก  จุดประสงคของแบบการบริหารที่ควบคุมโดยชุมชน  คือ  การเพิ่ม

ความ 

รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกชุมชนและผูปกครอง  และเพื่อใหผูรับบริการการศึกษาม ี

ความพึงพอใจในการศึกษาทีจ่ัดใหมากที่สดุ  แนวคิดสําคัญก็คือ  คณะกรรมการโรงเรียน  จึงม ี

สัดสวนจาํนวนตัวแทนผูปกครองและชุมชนมากที่สุด 

               สาํหรับประเทศไทย  คณะกรรมการสถานศกึษาตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542  ไดเลือกรูปแบบคณะกรรมการที่มาจากชุมชนมีบทบาทหลกัโดยมีสัดสวนคณะกรรมการ

ที่มาจากชมุชน  ซึ่งประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทน

ศิษยเกา  และผูทรงคุณวุฒ ิ มากที่สุด 

               การบริหารแบบมสีวนรวมนัน้มมีาตั้งแตอดีต  มนษุยรวมตัวกันเพื่อรวมกนัคิดวางแผน 

ที่จะตอสูกับธรรมชาติ  การทํากจิกรรมใดก็ตามหากทําตามลําพังแลวก็ยากที่จะประสบผลสําเร็จ  

การมีสวนรวมเปนความเกีย่วของทางดานจิตใจ  และอารมณของบุคคลที่มีตอกิจกรรมของกลุม 

เปนตัวกระตุนใหงานสาํเร็จไดตามเปาหมาย  เพราะการมีสวนรวมเกีย่วของกับการเขาไปเกี่ยวของ

ดวย  (Involvement)  การชวยเหลือและการทําประโยชน  (Contribution)  และการรบัผิดชอบ 

(Responsibility)  ดังนัน้ ประสิทธผิลขององคกรข้ึนอยูกบัการรวมพลงัทีผ่ลักใหภารกจิบรรลุเปาหมาย  

เพราะในบางสถานการณหลายหวัดีกวาหัวเดียว  ซึ่งชีใ้หเหน็วา  หลายสมองหลายความคิดดีกวา

ความคิดเดียว  (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ.  2537 : 182) 

               พนสั  หันนาคนิทร  (2525 : 67-68)  ไดพูดถงึงานในหนาที่ของกรรมการศกึษาวาเปน

ผูใหการแนะนาํในการกําหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาโรงเรียน  การใหขอเสนอแนะใน

การจัดโรงเรียนใหเปนประโยชนตอชุมชน  การใหขอเสนอแนะในการชวยเหลือการจดักิจกรรม

โรงเรียนตลอดจนการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงดานอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน 

               สายพิณ  เชื้อชูชาติ  (2541 : 101)  ไดกลาววาคณะกรรมการการศึกษามีการใหคําปรึกษา

และนําการพฒันาโรงเรียนในดานการสรางความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกับชมุชน  ตลอดจน 

แนวทางในการพัฒนาโรงเรยีนใหมีคุณภาพ   

               สรุปไดวา  การมสีวนรวมของชมุชนในการจัดการศึกษาในรปูแบบของคณะกรรมการ

การศึกษาของโรงเรียน  ซึง่เปนการคนือํานาจการจัดการศึกษาจากรัฐสูชุมชน  โดยเปดโอกาสให

ชุมชนมีสวนรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของโรงเรียนระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  และ

องคกรชุมชนอื่น ๆ ไดใหการสนับสนนุ  ความรวมมือ  เพื่อเปนการสรางความผูกพนัของชุมชนตอ

โรงเรียนอกีดวย 
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               2.1.2  ความหมายและความสาํคัญ 

                         1)  ความหมายของการมสีวนรวม 

                               นิรันดร  จงวุฒเิวศย  (2525 : 183)  กลาววา  การมีสวนรวม  หมายถงึ  การ

เกี่ยวของทางดานจิตใจ  อารมณ  ของบุคคลในสถานการณกลุม  ซึ่งผลของการเกีย่วของดังกลาว 

เปนเหตุเราใจใหกระทําการ  ใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น  กับทั้งใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบ 

กับกลุมดังกลาวดวย  

                               เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2537 : 182 – 184)  ใหความหมายการมีสวนรวม  

หมายความวา  การที่บุคคลหรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือ  สนับสนุน  ทําประโยชนในเรื่องตาง ๆ  

หรือกิจกรรมตาง ๆ  อาจเปนการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหาร  การ 

ใหบุคคลมีสวนรวมในองคการนั้น  บุคคลตองมีสวนเกี่ยวของในการดาํเนนิการหรือปฏิบัติภารกิจ 

ตาง ๆ  เปนผลใหบุคคลนั้นมีความผกูพนัตอกิจกรรมและองคการในทีสุ่ด 

                               อัมสไตน  (Amstein, 1969.  อางถงึในอรุณ  รักธรรม.  2536 : 270)   

การมีสวนรวม  หมายถงึ  ผูเขาไปมีสวนรวมจะตองมีอํานาจและการควบคุมอยางแทจริงในอันที ่

จะกระทาํการอยางใดอยางหนึง่ใหบงัเกิดขึ้น 

                               เบริคเลย  (Berkley, 1975.  อางถงึในอรุณ  รักธรรม. 2536 : 270)   

การมีสวนรวม หมายถึง  การที่ผูนําอนุญาตใหผูตามเปนจํานวนมากทีส่ดุเทาที่จะมากได  ใหเขาไป

มีสวนรวมในการตัดสินใจมากที่สุดเทาที่จะมากได 

                               จากความหมายของการมีสวนรวม  สรุปไดวา  การมีสวนรวม  หมายถงึ  

กระบวนการทีบุ่คคลหรือคณะบุคคล  เขาไปรวมกนัดําเนนิกจิกรรมใดกจิกรรมหนึง่หรอืหลายกจิกรรม  

เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคขององคกร 

                         2)  ความสาํคัญของการมีสวนรวม 

                               เฮิรส  (Hirsch, 1990.  อางถึงในสุรพล  พุฒคํา.  2544 : 62)  ไดสรุปประโยชน

ของการมีสวนรวมไว  3  ดานดังนี ้ 

                               (1)  ดานบริบท  การมีสวนรวมในการพัฒนาที่เกดิจากบุคคลในชุมชน  ซึ่งมี

ความใกลชิดกับบริบทของชุมชนเปนอยางดี  ยอมทําใหการตัดสินใจในการดําเนินกจิกรรมมีความ

ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

                               (2)  ดานการปฏิบัติ  การมีสวนรวมในการตัดสนิใจของประชาชนในชมุชนทาํให

ประชาชนเกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา  และยงัเปนแรงกระตุนใหประชาชนไดมี

โอกาสใชความสามารถของตนทั้งในดานความคิดและปฏิบัติอยางเต็มที ่
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                               (3)  ดานจิตใจ  การมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชนในการพัฒนา ยอม

ทําใหประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของ  ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอการดําเนินชีวิตในสังคม 

                               ธรรมรส  โชติกุญชร  (2536 : 224)  ไดกลาวถงึประโยชนของการมีสวนรวม  

ดังนี ้

                               (1)  เปนกระบวนการของการใหผูใตบังคับบัญชา  มีสวนเกี่ยวของในการ 

ตัดสินใจ 

                               (2)  เปนการมีสวนรวมอยางแข็งขันของบุคคล 

                               (3)  ใชความคิดสรางสรรคและความเชี่ยวชาญในการแกปญหาของการ

บริหาร 

                               (4)  เปนการตัง้อยูบนฐานแนวความคิดของการแบงอํานาจหนาที่  ที่ผูบริหาร

แบงอํานาจหนาที่การบริหารใหกับผูใตบังคับบัญชา    

                               (5)  ตองการใหผูใตบงัคับบัญชาเขามีสวนเกีย่วของอยางแทจริงในกระบวนการ

ตัดสินใจที่สําคัญขององคการ  มิใชแตหวงใยหรือสัมผัสปญหา 

                         ฮอย  และมสิเกล  (Hoy  and  Miskel, 2001 : 341)  ไดกลาวถงึการมสีวนรวมใน

การตัดสินใจของคนงานวา  จะชวยใหเกิดการปรับปรุงผลผลิตใหเพิ่มขึ้นได  และยังกลาวถึงขอสรุป

ที่ไดจากงานวจิัยและทฤษฎีเกี่ยวกบัการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูเปนดงันี ้

                               (1)  การเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย  ซึง่ถือ

ไดวาเปนปจจัยที่สาํคัญ  ทีท่าํใหครูมีขวัญกําลังใจ  และมีความกระตือรือรนเพื่อโรงเรียนเพิม่ข้ึน  

                               (2)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจเปนสัมพนัธภาพทางบวกที่จะทําใหครู 

แตละคนเกิดความพึงพอใจกับอาชีพของครู 

                               (3)  ครูจะชื่นชมครูใหญที่ใหครูมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 

                               (4)  ในการตัดสินใจทีผ่ิดพลาดอาจเปนเพราะวาเปนการตัดสินใจที่ดอยคุณภาพ 

หรือเปนเพราะครูใหญยังไมเปนทีย่อมรับจากผูใตบังคบับัญชา 

                               (5)  ครูมิไดคาดหวังที่จะเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในทุกกรณี  และใน

ความเปนจริงการเขาไปเกี่ยวของมากนกัก็ไมบังเกิดผลดีดวยเชนกัน 

                               (6)  บทบาทและหนาที่ในการตัดสนิใจทัง้ของครูและผูบริหารจะเปลี่ยนแปลงไป

ตามธรรมชาตขิองปญหา 

                         จากการศึกษาความสําคญัของการมีสวนรวมดังกลาว  สามารถสรุปความสาํคัญ

ของการมีสวนรวม  ไดดังนี้   
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                         การดําเนนิกิจกรรมใดก็ตามตองอาศยัการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร  

รวมกันคิด  รวมกันทํา  รวมกันแกไขปญหาและรวมกนัตดัสินใจ  เพื่อใหองคกรบรรลวุัตถุประสงค 

               2.1.3  ลักษณะและรูปแบบของการมีสวนรวม 

                         พุตตี ้ (Putti, 1987.  อางถึงในสุรพล  พฒุคํา.  2544 : 59)  ไดกลาวถึงรูปแบบ

การบริหารแบบมีสวนรวม  8  รูปแบบ  ดงันี ้

                         1)  การวางแผนแบบสแกนลอน  (Scanlon)  เปนแนวทางที่ประสบความสาํเร็จ 

มากที่สุดแนวทางหนึ่ง  เปนการทาํงานเปนทีมระหวางคนงานกับผูบริหารเพื่อลดตนทุนการผลิต

และการเพิม่ผลผลิต  คาจางและผลกําไร 

                         2)  เจเคกรุป  (J K. group) เปนการจัดตั้งกลุมอิสระเล็ก ๆ  ที่มีอํานาจเด็ดขาด

กลุมเหลานี้จะพิจารณาปญหาที่เกี่ยวกับการทํางาน แลวพยายามที่จะหาขอยุติอยางสรางสรรค 

ผูนํากลุมอาจจะไดรับการเลอืกตั้งหรือสับเปล่ียนกนัระหวางสมาชกิภายในกลุม  กลุมจะตองมี

ความเปนอันหนึง่อันเดยีวกนั 

                         3)  การปรกึษาตามสายการบังคับบัญชา  เปนวิธกีารที่ใหลูกจางมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ  โดยผานเครือขายคณะกรรมการตาง ๆ  ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมตาง ๆ ในบริษัท 

                         4)  ทีกรุป  (T. group)  วิธนีี้เปนการบริหารแบบมีสวนรวมในการฝกอบรมและ

มนุษยสมัพนัธของฝายบริหาร  เทคนิคชนิดนี้ใชเพื่อทําความเขาใจคนอื่น และทํางานรวมกับผูอ่ืน  

รูถึงคานยิม แรงจูงใจ  จุดออนและจุดแขง็ของผูใตบงัคับบัญชา โดยที่แตละคนตองเขาใจตนเองกอน 

                         5)  การบรหิารทีม่ีสวนเกีย่วของกับผูบริหารระดับตาง ๆ  ในองคการ   เปนการ

บริหารแบบมสีวนรวมในกระบวนการตัดสินใจโดยมีความตั้งใจที่จะแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นจาก

การตัดสินใจเพียงคนเดียว  จึงตองการที่จะใหบุคคลระดับตาง ๆ  มีสวนรวมในการบริหารดวยคิวซีซี  

ระบบคิวซีซีเปนการทํางานของคนกลุมเล็ก ๆ  ซึง่มีบุคคลตั้งแต  3 – 15  คนโดยมีวัตถุประสงคทีจ่ะ

แกไขปญหารวมกนั  โดยวเิคราะหปญหาที่สงผลกระทบตอการทํางานจากนัน้จึงหาแนวทางแกไข 

                         6)  แนวทางการใชคณะกรรมการในการบริหารแบบมีสวนรวม  คณะกรรมการเปน

เครื่องมือสําคญัในการนําแนวความคิดการบริหารแบบมีสวนรวมไปใชปฏิบัติ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในระดับที่สูงกวาพนักงานปฏิบัติ  คณะกรรมการจะเปนกลุมที่จัดตั้งชั่วคราวเพื่อปรึกษาปญหา

เฉพาะหนา 

                         7)  การมีสวนรวมและการสรางทมี  กิจกรรมการมีสวนรวมและการสรางทมีมี

ความสมัพันธกันอยางใกลชดิ  เมื่อการมีสวนรวมในการบริหารของบุคลากรในองคการมีความ

มั่นคง 
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สมาชิกของกลุมจะชวยเหลอืซ่ึงกนัและกนั  มีความคิดริเร่ิม    

                         เดวิส  และนิวสตรอม  (Davis  and  Newstorm, 1989 : 243 – 248)  ไดเสนอ 

รูปแบบของการมีสวนรวม  7  รูปแบบ  ดงันี ้

                         1)  รูปแบบที่ผูบริหารใชวธิีการปรึกษาหารือกับบุคลากรเพื่อกระตุนใหบุคลากร

แสดงความคดิเห็นกอนที่ผูบริหารจะตัดสนิใจ 

                         2)  รูปแบบที่ผูบริหารใหอํานาจในการตดัสินใจแกบุคลากร 

                         3)  การปรบัสภาพในการทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการ  ซึ่งประกอบดวย  

ลูกจาง  และฝายบริหาร 

                         4)  การกระตุนใหบุคลากรแตละคนใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงงาน  ซึง่จะเนน

การแกไขปญหาไปทีบุ่คลากรแตละคนมากกวาการแกไขปญหากลุมโดยรวม 

                         5)  กลไกของกลุมเพื่อปรับปรุงการมีสวนรวมของผูบริหารระดับกลางในการ

บริหารองคการระดับสูง 

                         6)  การกําหนดของรัฐบาลใหคนงานมีสวนรวมไดหลายระดับในองคการ  เปนการ

ใหมีสวนรวมในการบรหิารผานกลไกทางสถาบัน 

                         7)  การมีสวนรวมในการเปนเจาของ  เพื่อกระตุนใหพนักงานมีสวนรวมอยางสงู

ในกระบวนการตัดสินใจ 

                         อรุณ  รักธรรม  (2536 : 270)  กลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวม  มีหลายรูปแบบ  

ดังนี ้  

                         1)  การมีสวนรวมโดยดทูี่กจิกรรม  เชน  การมีสวนรวมในการเลือกตั้ง  ในการติดตอ

กับผูอ่ืน 

                         2)  การมีสวนรวมโดยพิจารณาจากระดับการบริหาร  การมีสวนรวมในประเด็นนี้

เปนการมีสวนรวมได 3  ระดับ  คือ  ในระดับแนวราบ  เปนการมีสวนรวมโดยไมจริงจัง  การมี

สวนรวมในแนวดิ่ง  เปนการมีสวนรวมกับผูที่มีอํานาจมากกวาหรือผูทีม่ีผลประโยชนมากกวา  และ

การมีสวนรวมในการบริหารงานที่เกี่ยวของทัง้ในแนวดิ่งและแนวราบ 

                         3)  การมีสวนรวมที่เขาไปเกี่ยวของกับการเขาไปมีอํานาจและการควบคุม  ซึ่ง

แบงออกไดเปน  8  กลุมดวยกัน  คือ 

                               (1)  กุศโลบาย  เปนการเขามาเพียงเพื่อประชาสมัพันธตนเอง  ไมไดมุงหวัง

การมีสวนรวม 

                               (2)  การรักษา  คลาย ๆ  กบักุศโลบาย  แตเปนการเขามามีสวนรวม  เพื่อให 
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ทุกคนอยูรวมกันและมพีฤตกิรรมตามที่ผูนําตองการเทานัน้ 

                               (3)  การบอกกลาว  เปนการที่ผูนาํใหผูตามเขามามีสวนรวมเพียงเล็กนอย 

                               (4)  การใหคําปรึกษา  เปนการที่ผูนาํใหผูตามคอยพิจารณาถงึขอคิดเหน็ตาง ๆ  

แตไมไดบังคับใหผูนาํตองทาํตามการมีสวนรวมของผูตาม 

                               (5)  การปลอบโยน  มลีักษณะเหมือนกบัการเหน็อกเหน็ใจ  คลอยตามแตในใจ  

แตไมไดมีการยอมรับที่จะปฏิบัติตามเลย 

                               (6)  การเปนหุนสวน  หมายถึง  การมีสวนรวมนั้นจะมีลักษณะรวมกันคิด  

รวมกันทํา และรวมตัดสินใจมากขึ้น 

                               (7)  การมอบอาํนาจ  เปนการที่ผูนาํมอบอาํนาจใหผูตามปฏิบัติแทน  ซึง่เปน

การเขามามีบทบาทในกิจกรรมของผูตามมากขึ้น 

                               (8)  อํานาจและการควบคุม  อยูในมือของผูตาม  เปนการที่ผูตามเขามามีสวน

รวมและกําหนดบทบาทอยางแทจริง 

                         สุรพล  พุฒคํา  (2544 : 62)  กลาวถงึรูปแบบของการมีสวนรวม  ดังนี ้

                         1)  รูปแบบการมีสวนรวมโดยพิจารณาจากบุคลากร  สามารถแบงรูปแบบการมี

สวนรวมไดดังนี ้

                               (1)  การมีสวนรวมเปนรายบุคคล 

                               (2)  การมีสวนรวมในรูปแบบของคณะกรรมการ 

                               (3)  การใหพนกังานทกุคนในองคกรหรือหนวยงานมีสวนรวม 

                         2)  รูปแบบการมีสวนรวมโดยพิจารณาจากผลงาน  สามารถแบงรูปแบบการ 

มีสวนรวมไดดังนี ้

                               (1)  การใหคําปรึกษาหารือหรือขอแนะนาํในการปฏิบัติงาน 

                               (2)  การเขารวมในการวางแผนและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

                               (3)  การเขารวมในการปฏิบัติงาน 

                               (4)  การมีสวนรวมในการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน 

                         3)  รูปแบบการมีสวนรวมโดยพิจารณาภาระงาน  สามารถแบงรูปแบบการ 

มีสวนรวม  ไดดังนี ้

                               (1)  การมีสวนรวมนอกเหนือภาระงานที่ตนรับผิดชอบ 

                               (2)  การมีสวนรวมในขอบเขตภาระงานที่ตนรบัผิดชอบ   

                         จากการศึกษาลักษณะหรอืรูปแบบการมีสวนรวม  พอสรุปไดวา  ลักษณะหรือ 
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รูปแบบการมสีวนรวมมีทัง้ที่เปนบุคคล  กลุมบุคคล และตามภารกิจงาน  จะมีลักษณะหรือรูปแบบ 

เฉพาะที่แตกตางกนั 

               2.1.4  แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ 

                         การบริหารการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พทุธศักราช  

2542  มีเจตนารมณใหมีการศึกษาในรูปแบบที่มีการกระจายอาํนาจ  ซึ่งไดระบุไวในมาตรา 39  วา  

“ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การ

บริหารงานบุคคล  และการบริหารทัว่ไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานกังานการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม  เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาโดยตรง”   

                         ดังนั้นจึงเหน็ไดวา  การบริหารสถานศึกษายงัตองเกีย่วของอยูกับอํานาจหนาที ่

ในการบริหาร  ผูบริหาร  และผูเกี่ยวของ ซึง่มีหลายทัศนะในการใหแนวคิดเกี่ยวกับการกระจาย

อํานาจไวดังนี ้

                         พิณสุดา  สริิธรังศรี  (2541 : 35)  กลาววา  การกระจายอาํนาจการบริหารการศึกษา  

เปนการถายโอนอํานาจหนาที ่ ความรับผิดชอบในการตดัสินใจทางการบริหารการศกึษา  จาก

สวนกลางไปสูระดับลางหรือระดับปฏิบัติไดแก  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ชุมชนในทองถิน่  

หนวยงาน  และสถานศึกษา   

                         เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  และคนอื่น ๆ  (2541 : 17)  กลาววาการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษา  เปนการถายโอน (Transfer)  อํานาจ  (Power)  อํานาจหนาที ่ (Authority)  และ 

ความรับผิดชอบจากศูนยกลางหรือศูนยรวมอํานาจไปยงัพืน้ที ่ จากระดับบนไปสูระดับลาง  หรือ

จากระดับชาตไิปสูทองถิน่  เปนการถายโอนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจทัง้หมดหรือบางสวนก็ได 

                         ดังนั้นสรุปไดวาการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา  เปนการถายโอนอํานาจ

หนาที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจตาง ๆ  จากสวนกลางไปยงัสวนทองถิน่หรือสถานศึกษา

โดยตรง                                         

               2.1.5  การบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Base Management) 

                         การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ในฐานะเปนแนวคิดหนึ่งที่แสดงถ ึงการ

กระจายอาํนาจ  และยงัเปนแนวทางหนึง่ของการปฏิรูปโรงเรยีน  ซึง่แสดงถงึความยืดหยุน  คลองตวั  

และมีอิสระในการตัดสินใจในระดับโรงเรียน  โดยตระหนกัถึงความตองการที่แทจริงและทรัพยากร

ที่มีอยู  การเปลี่ยนแปลงบทบาท  ความรบัผิดชอบของผูบริหารโรงเรยีน  การใชหลกัการมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการกิจการตาง ๆ  ของโรงเรียน  และการเสริมสรางศกัยภาพในดานประสิทธิภาพ  

และประสิทธผิลใหกับโรงเรียน  (Sapra, C.L., 1995 : 131) 
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                         การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนรูปแบบที่สําคัญของการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษาและลดการควบคุมของโรงเรยีนจากทางราชการลง  โดยใหความสําคญักับอํานาจ 

หนาที่ของโรงเรียน  (Sackney and Dibski. 1995 : 30)  

                         ดังนั้น  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนการบรหิารจัดการโรงเรียน  โดย 

ยึดหลักความตองการของโรงเรียนและคาํนึงถงึทรัพยากรที่มีอยู เพื่อใหโรงเรียนเกิดการพัฒนาตาม

ความตองการโดยการมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  และชุมชน   

                         รูปแบบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนี้  (Kenneth and Teresa  

1998 : 3 -8)  ไดนําเสนอไว  4  รูปแบบคือ 

                         1)  รูปแบบที่ผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจในการตัดสินใจ  (Administrative Control 

SBM : Principal Decide)  การบริหารในรูปแบบนี้เปนการใหอํานาจหนาที่ในดานงบประมาณ  

บุคลากร  และดานหลักสูตร  แกผูบริหารโรงเรียนในการตัดสินใจดําเนนิการ  โดยคณะกรรมการ

โรงเรียนมีหนาที่ในการใหคําปรึกษาแกผูบริหารโรงเรียนเทานั้น  ดงันัน้  เพื่อเปนหลักประกันในการ

บริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  เขตพื้นที่จะตองเพิม่การตรวจสอบใหมากขึ้น  เพื่อให

การใชจายทรพัยากรของโรงเรียนเกิดประโยชนแกผูเรียนมากที่สุด 

                         2)  รูปแบบที่ครูมีอํานาจในการตัดสินใจ (Professional Control SBM : Teacher 

Decide)  เปนรูปแบบที่คณะกรรมการโรงเรียนมีอํานาจในการตัดสินใจทั้งในดานงบประมาณ  

บุคลากร  และดานหลักสูตร  โดยมีตัวแทนครูเขารวมเปนคณะกรรมการโรงเรียนในสดัสวนที่

มากกวากลุมอ่ืน ๆ  เชน  ผูปกครอง  นักเรียน  ผูบริหาร  เปนตน  และเนื่องจากมีตวัแทนครูใน

สัดสวนที่มากกวาดงักลาว  จึงทาํใหครูมีบทบาทในการตดัสินใจสูง   ทัง้นี้กเ็ปนไปตามแนวคิดทีว่า  

ครูเปนผูใกลชดินักเรียนยอมสามารถที่จะพจิารณาตัดสนิใจแกปญหาตาง ๆ ใหสอดคลองและมี

ประสทิธิภาพ 

                         3)  รูปแบบที่ผูปกครองและชุมชนมีอํานาจในการตัดสินใจ  (Community 

Control SBM : Parent/ Community Members Decide)  เปนรูปแบบที่เพิม่อํานาจในการ 

ตรวจสอบใหแกผูปกครองและชุมชนมากขึ้น  ซึง่เปนไปตามแนวทางที่จะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ  

โดยใหชุมชนเปนผูดูแล 

                               แนวคิดพื้นฐานของการบริหารโรงเรียนในแบบนี้มีอยูวา  หลกัสูตรของโรงเรยีน

ควรจะสะทอนใหเหน็ถงึคุณคาและความตองการของผูปกครองและชมุชน 
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                               เมื่อมีอํานาจในการตดัสินใจเกี่ยวกบัหลักสูตร  งบประมาณ  และบุคลากร  

อยูในมือของผูปกครองและชมุชน  การบริหารจัดการเพื่อตอบสนองตอคุณคาและความตองการ

ของผูปกครองและชุมชนจะมีมากขึน้กวาที่อํานาจการบริหารไปตกอยูในมือผูอ่ืน (ครูและผูบริหาร) 

                               การบริหารในรูปแบบนี้จะมีสัดสวนของผูปกครองและชุมชนรวมเปน

คณะกรรมการโรงเรียนในสดัสวนที่มากกวาสมาชิกในกลุมอ่ืน ๆ  ดังนัน้  การบรหิารจัดการ

โรงเรียนจงึ 

ตกอยูภายใตการกํากับดูแลของผูปกครองและชุมชน 

                         4)  รูปแบบที่ผูปกครองและครูมีอํานาจในการตัดสินใจ  (Balanced  Control  

SBM : Parents and Teachers, as Equals, Decide)  รูปแบบนี้เปนการผสมผสานระหวางผูปกครอง 

กับครู  ใหมีบทบาทในการกาํกับดูแลโรงเรยีนดวยกนัทัง้สองฝาย 

                               แนวคิดพื้นฐานของการบริหารในรปูแบบนี้มีอยูวา  ครูกม็ีความตั้งใจที่จะ

ตอบสนองตอคุณคาและความตองการของผูปกครอง  ในขณะที่ผูปกครองก็ตองการที่จะมีสวนรวม

รับผิดชอบในการดําเนินการใหเกิดผลดีแกเด็ก ๆ  ของตนในโรงเรียน 

                               ดังนั้น  ทั้งผูปกครองและครูจึงมีความสําคัญตอการตัดสินใจทั้งในดาน 

หลักสูตร  งบประมาณ  และบุคลากร  คณะกรรมการโรงเรียนในรูปแบบนี้จึงเปนคณะกรรมการที่มี

อํานาจในการตัดสินใจ  และมีความสมดุลระหวางสมาชกิที่ไดมาจากครูและผูปกครอง 

 
2.2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

               จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545  มาตรา 5 และมาตรา 40  และพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  มาตรา  8  และมาตรา  38  ตลอดจนกฎกระทรวงศึกษาธกิาร   

ไดกําหนดใหมคีณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวฒุิ  ผูแทนผูปกครอง  

ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา  

ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอืน่ในพื้นที่  โดยมีผูบริหารสถานศกึษาเปน

กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 

               2.2.1  คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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                         1)  ประธานกรรมการและกรรมการที่มาจากผูทรงคณุวุฒิ  ตองไมเปนกรรมการ

สถานศกึษาในเขตพื้นที่การศึกษาเกนิกวา 3  แหงขึ้นไปในเวลาเดียวกนั  และไมเปนครู  เจาหนาที่

หรือลูกจางของสถานศึกษา  ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ  ซึง่มีสัญญาจางกับสถานศึกษานัน้ 

                         2)  กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง  ตองเปนผูปกครองตามทะเบียนนกัเรียนที่

กําลังศกึษาอยูในสถานศึกษานัน้  และไมเปนครู  เจาหนาทีห่รือลูกจางของสถานศึกษา  ที่ปรึกษา 

 หรือผูเชี่ยวชาญ  ซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น 

                         3)  กรรมการที่เปนผูแทนครู  ตองเปนครูในสถานศึกษานัน้ 

 

                         4)  กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน  ตองเปนผูแทนชุมชนหรือองคกรที่มี

ประชาชนรวมตัวกันไมนอยกวาสิบหาคน  เพื่อดําเนนิกจิกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชน

โดยสวนรวมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งป  มีผลงานทีห่นวยงานเกี่ยวของหรือ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง  และมีที่ตั้งอยูในทองที่ตําบลหรอืแขวงที่เปนภมูิลําเนาของ 

นักเรียนในสถานศึกษาหรือทองที่ตําบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู ไมเปนครู  เจาหนาทีห่รือ 

ลูกจางของสถานศึกษา  ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ  ซึง่มสีัญญาจางกบัสถานศกึษานั้น  

                         5)  กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่  ตองเปนสมาชกิองคการ

บริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตาํบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพทัยาและองคกร

ปกครองสวนทองถิน่อืน่ที่ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายซึ่งสถานศึกษาต้ังอยู 

                         6)  กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา  ตองเปนผูทีเ่คยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา 

จากสถานศกึษานัน้ ไมเปนครู  เจาหนาทีห่รือลูกจางของสถานศึกษา  ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ  

ซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศกึษานัน้ 

                         7)  กรรมการที่เปนพระภกิษุและหรือผูแทนองคกรศาสนา  ตองเปนพระภิกษุและ

หรือผูแทนองคกรศาสนาอืน่  อยูในทองที่ตําบลหรือแขวงที่สถานศกึษานั้นตัง้อยู 

                         8)  ผูอํานวยการสถานศกึษาตองเปนผูอํานวยการสถานศึกษานั้น 

               2.2.2  วิธกีารสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                         ใหบุคคลแตละประเภทเสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการ  จากนั้นใหผูไดรับการ

เสนอชื่อเลือกกันเองใหเหลอืแตละประเภท  ดังนี ้

                         ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  2  คน   

ผูแทนผูปกครอง  จํานวน  1  คน ผูแทนครู  จํานวน  1  คน  ผูแทนองคกรชุมชน จํานวน  1  คน 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  1  คน  ผูแทนศิษยเกา  จาํนวน  1  คน  ผูแทน 
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พระภิกษุและหรือผูแทนองคกรศาสนา  จาํนวน  1  รูปหรือ  จํานวน  1  คน   

                         ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  7  คน   

ผูแทนผูปกครอง  จํานวน  1  คน  ผูแทนคร ู จาํนวน  1  คน  ผูแทนองคกรชุมชน  จํานวน  1  คน   

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่  จาํนวน  1  คน   ผูแทนศิษยเกา  จํานวน  1  คน  ผูแทน 

พระภกิษุและหรือผูแทนองคกรศาสนา  จาํนวน  2  รูปหรือ  จํานวน  2  คน   

               2.2.3  วิธกีารเลือกประธานและกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

                           ใหผูไดรับการคัดเลอืกเปนกรรมการจากผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกร

ชุมชน    ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่  ผูแทนศิษยเกา  ผูแทนพระภกิษุและหรือผูแทนองคกร 

ศาสนาอืน่ในพืน้ที่  ผูทรงคุณวุฒ ิ รวมกนัเลอืกประธานกรรมการที่มาจากผูทรงคุณวุฒ ิ ตอจากนัน้ 

ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหาและไดรับการคัดเลือกเปนประธาน

กรรมการ  ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนประธานกรรมการ

และกรรมการ  

               2.2.4  การดํารงตาํแหนงและการพนวาระของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                         คณะกรรมการสถานศึกษาทีม่าจากผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกร 

ชุมชนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทนศิษยเกา  ผูแทนพระภิกษุและหรือผูแทนองคกร

ศาสนาอืน่ในพืน้ที่  ผูทรงคุณวุฒ ิ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับการแตงตัง้ใหม

อีกได  แตจะดาํรงตําแหนงเกนิสองวาระติดตอกันไมได  และการพนจากตําแหนงเมื่อตาย  ลาออก 

คณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษาใหออกเพราะบกพรองตอหนาที ่ ทาํใหเสื่อมเสียตอสถานศกึษา  

หรือหยอนความสามารถ  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  ไดรับโทษจาํคกุ

โดยคาํพพิากษาถงึที่สุดและพนจากการเปนพระภิกษเุฉพาะกรรมการซึ่งเปนผูแทนพระภิกษ ุ  

                         ในกรณีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มาจากผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทน

องคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่  ผูแทนศิษยเกา  ผูแทนพระภิกษุและหรือผูแทน

องคกรศาสนาอื่นในพื้นที ่ ผูทรงคุณวุฒิ  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการสรรหา  

เลือกและแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายในเกาสิบวนั  เวนแตวาระของกรรมการ

เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการก็ได  ใหผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน

เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

                         ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศกึษาทีม่าจากผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทน

องคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่  ผูแทนศิษยเกา  ผูแทนพระภิกษุและหรือผูแทน

องคกรศาสนาอื่นในพื้นที่  ผูทรงคุณวุฒิจะพนจากตําแหนงตามวาระใหดําเนินการสรรหากรรมการ



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

 

 

22 

 

ใหมภายในเกาสิบวันกอนวันครบวาระ  และใหผูซึ่งพนจากตาํแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไป

จนกวาประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแตงตั้งใหมเขามารับหนาที ่

               2.2.5  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

                         ตามมาตรา  38  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร  

พ.ศ. 2546  รวมทัง้อํานาจหนาทีก่ารบรหิารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายวาดวยระเบยีบ

บริหารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สรุปอํานาจ  หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานไดดังนี ้

                         1)  กํากับการดําเนนิกิจการของสถานศกึษาใหสอดคลองกับกฎหมาย  กฎ  

ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และความตองการของชมุชนและทองถิน่ 

                         2)  สงเสริมและสนับสนนุการดําเนินการกิจการดานตาง ๆ  ของสถานศึกษา 

                         3)  มีอํานาจหนาทีเ่กี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษากําหนด 

                         4)  ปฏิบัตหินาที่อ่ืนตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  กาํหนดใหเปน

อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

               เพื่อเปนการทบทวนถึงอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้น  

ในทีน่ี้จะไดพิจารณาถึงอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศกึษา  โดยพิจารณาจากนานา

ประเทศ  เพื่อเปนขอมูลประกอบการพจิารณาศึกษาตอไป  ดังนี ้

                         1)  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา : กรณีของนิวซีแลนด 

(พิณสุดา  สิริธรังศรี.  2539 : 31-37)  

                         สถานศึกษาทุกระดับต้ังแตศูนยเด็กกอนวัยเรียนจนกระทั่งถึงมหาวทิยาลัยจะมี

ความเปนอิสระในการจัดการศึกษาของตนเองภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร 

โรงเรียน (Board  of  Trustees)  ทั้งในเรื่องของบุคลากร  งบประมาณเพื่อการศึกษา  หลักสูตร

และการจัดการตางๆ  (ยกเวนการกาํหนดอัตราเงินเดือนและคาจางรายเดือน)  ใหสอดคลองกับ

นโยบายการจดัการศึกษาแหงชาติ  โดยมผูีบริหารสถานศึกษา  (Principal)  เปนผูบริหารโรงเรียน  

ซึ่งมาจากการจางโดยการสรรหาและแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  (Board  of  

Trustees) 
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                         คณะกรรมการบริหารโรงเรียน/สถานศกึษา  เปนคณะกรรมการที่ไดรับการสรรหา

และแตงตั้งจากชุมชน  ผูปกครอง  ครูใหญ  ครูและนักเรียน  (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา)  เพื่อทํา

หนาที่รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย  เปาหมายทาง 

การศึกษาของชาติ  หลักสูตร  ธรรมนูญของโรงเรียน/สถานศกึษา  ตลอดจนใหสอดคลองกับสภาพ

ปญหาและความตองการทางการศึกษาของชุมชน  โดยยึดหลักการบริหารแบบการใชคณุคารวมกัน  

(A  Community  of  Share  Values)  และการตัดสินใจโดยองคคณะบุคคล 

                         องคประกอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประกอบดวย 

                               (1)  ผูแทนชมุชน  3 -7  คน  (แลวแตขนาดของโรงเรียน) 

                               (2)  อาจารยใหญ  1  คน 

                               (3)  ผูแทนครู  1  คน 

                               (4)  นักเรียน  1  คน  (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา) 

                         บทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

                         ดานหลกัสตูร  มีหนาที่อํานวยการใหมหีลักสูตรที่เหมาะสมตามนโยบายการ 

 ศึกษาแหงชาติดังนี ้

                               (1)  ปรับโปรแกรมการเรียนรูของเด็กโดยยึดหลกัการ  สาขาการเรียนรูและ

ทักษะที่จาํเปนและเหมาะสมสําหรับเด็กตามวัตถุประสงคที่วางไว 

                               (2)  ติดตามพัฒนาการของเด็กโดยยึดวัตถุประสงคเปนเกณฑ 

                               (3)  วิเคราะหปญหา และอุปสรรคการเรียนรูและสัมฤทธผิลของเด็ก  พฒันา

และปรับกลยทุธเพื่อสนองความตองการเรยีนรูของเด็กและเพื่อขจัดปญหาและอุปสรรคทั้งปวง 

                               (4)  ประเมินสมัฤทธิผลของเด็ก  เก็บรักษาประวัติและรายงานความกาวหนา

ของเด็ก 

                         การจางงานและการบรหิารงานบุคคล 

                               (1)  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนผูจางครูใหญ  และครูใหญจะเปน   

ผูวาจางครูและบุคลากรในโรงเรียนอีกชั้นหนึง่ 

                               (2)  พฒันาและติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรยีนตามนโยบายที่รัฐบาล 

กําหนดในการเพิ่มพนูศักยภาพการทาํงานของบุคลากร  การใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางม ี

ประสิทธิภาพ  ตลอดจนการตระหนักในความตองการของเด็ก 

                               (3)  เปนนายจางที่ดตีามกฎหมายการศึกษา  State  Sector  Act  1988  

และปฏิบัติตามเงื่อนไขการจางงานทัง้ตอผูสอนและผูสนบัสนุนการสอน 
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                         ดานการเงนิและทรพัยสนิ 

                               (1)  จัดสรรงบประมาณการบริหารโรงเรียนตามลาํดับความสาํคัญที่กําหนด

ไวในธรรมนูญโรงเรียน  (School  Charter) 

                               (2)  ควบคุม  ติดตามการใชจายเงนิของโรงเรียนและการจัดทาํบญัชีเปน

ปจจุบันตามทีร่ะบุไวในกฎหมาย  The  Finance  1989  และ  Educational  Act  1989 

                               (3)  จัดการเรื่องทรัพยสิน  อาคาร  สถานที ่ ใหมคีวามปลอดภยัและสราง 

สิ่งแวดลอมทีด่ีใหแกนักเรยีน 

                         ดําเนนิงานดานอื่น ๆ  ไดแก 

                               (1)  ปฏิบัติตามนโยบายของมตวิาดวยการศึกษา  (National  Education   

Guideline) 

                               (2)  รักษาระบบการประเมินตนเอง 

                               (3)  ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยเวลาการปฏิบัตงิาน  การรักษาเวลาเรียน 

 และชวงปการศึกษาของนกัเรียน 

                               (4)  ใหประกันดานความปลอดภัยแกนักเรียนและบุคลากรตาง ๆ  ในโรงเรียน 

                         ลักษณะการบริหารงานของกระทรวงศกึษาธกิารหรือสํานักงานปลดักระทรวง

ศึกษาธกิารของนวิซีแลนดดังกลาว  จะสั่งตรงไปยังโรงเรยีนภายใตการบริหารงานและกํากับดูแล 

ของคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน  ในทางปฏิบัติ  คณะกรรมการบริหารโรงเรยีนจะมกีารมอบอาํนาจ

ใหหวัหนาสถานศึกษาเปนผูบริหารงานทัง้ในเรื่องการบริหารบุคลากร  หลักสูตร/แผนงาน  และ 

การเงิน  ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนเดือนละ 1  คร้ัง  เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของโรงเรียนและปรับปรุงพัฒนา 

งานใหเปนไปตามกฎหมายและธรรมนูญโรงเรียน  หลักสูตรที่กําหนดในแตละระดับ  ตลอดจน 

ปญหาและความตองการชุมชนทางการศึกษา 

                         2)  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา  :  กรณีของสาธารณรัฐเกาหล ี 

(ศักดิ์ชัย  นิรัญทว.ี  2542 : 22-23) 

                               ในทุกโรงเรียนทั้งระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะจัดใหมีสภาโรงเรียน  

(School  Council)  ทั้งนี้เพื่อประกันความมีอํานาจในตวัเองของโรงเรยีน  รวมทั้งเปนการระดม 

ผูมีสวนไดสวนเสียใหเขามารวมกนัจัดการศึกษา 
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                               คณะกรรมการในสภาโรงเรียนมีจาํนวนอยูระหวาง  7-15  คน  โดย 40 -50% 

ตองเปนผูปกครองนักเรียน  30-40%  เปนผูบริหารโรงเรียน  10-30%  เปนตัวแทนจากชุมชน

กรรมการในสวนของผูปกครองนักเรียนไดมาจากการเลือกตั้งจากกลุมผูปกครองนกัเรียน  สวน 

ตัวแทนประชาชนในชมุชนไดมาจากคําแนะนําของตวัแทนผูปกครองและครู  กรรมการในสวนของ

ตัวแทนผูปกครองและตวัแทนชมุชนอยูในวาระไดคราวละ 1  ป  และสามารถดาํรงตําแหนงใน

คณะกรรมการติดตอกันได  3  คร้ัง 

                               หนาที่ของสภาโรงเรียน 

                               สภาโรงเรียนมีหนาทีพ่ิจารณางบประมาณโรงเรียน  ปรับปรุงหลักสูตรจัด 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  จัดกิจกรรมที่สรางความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชมุชน  จัดกิจกรรม 

สวัสดิการนกัเรียน  และใหคาํแนะนําเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน  นอกจากสภาโรงเรียนแลว   

โรงเรียนแตละแหง  ยงัมีสมาคมผูปกครองนักเรียนที่คอยใหการสนับสนุนโรงเรียนในกิจการดาน

ตาง ๆ  อีกดวย 

                         3)  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา : กรณีของฝรั่งเศส 

(ภัทรนันท  พฒัิยะ.  2542 : 45-46) 

                               ในสถานศึกษาจะมีสภาบริหาร (Council Administration) ซึ่งมหีัวหนา   

สถานศกึษาเปนประธาน  มีสมาชิกมาจากองคกรทองถิ่นตางๆ  จากฝายบริหารและบุคลากรของ

สถานศกึษา  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนนักเรียน  และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษา สภา 

บริหารมหีนาที่ควบคุม  ดูแลการดําเนินการศึกษา  กาํหนดแนวทางสาํหรับแผนพัฒนาสถานศึกษา 

และวางหลักการอื่น ๆ  สําหรับการดําเนนิการอื่น ๆ  สําหรับการดําเนนิการตาง ๆ  ตามอํานาจ 

ปกครองตนเองที่มีอยูซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องตาง ๆ  ดังนี ้

                               (1)  การจัดชั้นเรียนและกลุมนักเรียน 

                               (2)  การกําหนดการจดัตารางเวลาและตารางการสอน  (โดยใหสอดคลองกับ

ปฏิทินการศึกษาของชาติ) 

                               (3)  การเปดรับและการปรับใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  

สังคม  และวฒันธรรมในทองถิ่น 

                               (4)  การใหการศึกษาในสาขาวิชาพิเศษที่ตองการสงเสริม  หรือมีความจําเปน 

                               (5)  การจัดกิจกรรมพเิศษตาง ๆ 

                         4)  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา : กรณีของสหราชอาณาจกัร 

(สุรางค  โพธิพ์ฤกษาวงศ.  2542 : 62) 
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                               คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหีนาที่ความรับผิดชอบดังนี ้

                               (1)  จัดทําแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนทัว่ไป 

                               (2)  การปฏิบัติตามหลักสูตรแหงชาติ 

                               (3)  งบประมาณของโรงเรียน 

                               (4)  การกําหนดจํานวนบุคลากรและการคัดเลือกครูและครูใหญ 

                               (5)  การจัดทํารายงานประจําป 

                               (6)  การสงเสริมความสัมพนัธระหวางโรงเรียน  ผูปกครองและชุมชน 

                         5)  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา : กรณีของเดนมารก 

(เสริมศักดิ์  วศิาลาภรณ  และคนอื่น ๆ.  2541 : 51) 

                               ในแตละโรงเรียนจะมคีณะกรรมการโรงเรียน  ประกอบดวย  ผูปกครอง 7 คน  

ครู  2  คน  และนักเรียน  2  คน  คณะกรรมการโรงเรยีนมีอํานาจหนาที่  ดังนี ้

                               (1)  กาํหนดแนวทางการบริหารของครูใหญ 

                               (2)  อนมุัติงบประมาณโรงเรียน 

                               (3)  การจัดทําแผนการศึกษาของโรงเรียน 

                               (4)   ตารางสอน 

                               (5)  วัสดุ  อุปกรณการสอน 

                               (6)  กฎระเบียบของโรงเรียน 

                               (7)  การเสนอการแตงตั้งครู 

                         6)  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา : กรณีของออสเตรเลีย 

(กาญจนา  คณุารักษ  และประกอบ  คุณารักษ.  2540 : 116) 

                               สภาหรอืคณะกรรมการโรงเรียน  (School  Council)  มีบทบาทสูงสุดในการ

บริหารในระดบัโรงเรยีน  สภาหรือคณะกรรมการโรงเรยีนประกอบดวย  ครูใหญ  ครู  ผูปกครอง   

และสมาชิกชมุชนทั่วไป  (โดยการเลือกตัง้)  จํานวนสมาชิกระหวาง  6 -15  คน  ปฏิบัติหนาที่ใน 

รูปแบบของอาสาสมัครตามแนวทางที่รัฐกําหนดไว คณะกรรมการโรงเรียนรับผิดชอบดําเนนิการใน

เร่ืองตอไปนี้   

                               (1)  จัดทํากฎบัตรหรือธรรมนูญโรงเรียน 

                               (2)  กาํหนดนโยบายของโรงเรียน 

                               (3)  ใหขอเสนอแนะในการแตงตัง้ครูใหญ 

                               (4)  วาจางบุคลากรในสายงานสนบัสนุน 
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                               (5)  กาํหนดหลักเกณฑในการควบคุมประพฤตินกัเรียน 

                               (6)  รายงายผลการบริหารตอชุมชนและฝายอํานวยการศึกษา 

                               (7)  เร่ืองการเงินและบัญชีของโรงเรียน 

                               (8)  สัญญาวาจางทาํความสะอาดโรงเรียน 

                               (9)  สัญญาจางงานกอสราง 

 

 

 

 

2.3   การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                

               การพิจารณาถึงขอบขายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในแตละดานในที่นี้เปนการ

พิจารณาโดยใชแนวทางจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ที่ระบุไวในมาตรา 39   

วา  “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งดานการบริหารวิชาการ  การบริหาร 

งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยังสถานศึกษาโดยตรง” 

               ความสัมพนัธระหวางบทบาทหนาที่ของสถานศกึษากบัคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน     

                 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  อาจแบงไดเปน 3  ลักษณะ  คือ  

1)  กํากับ  2)  สงเสริม  สนบัสนุน  และ  3)  มีอํานาจอืน่ตามที่กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ประกาศ   

ฯลฯ  กําหนด  ซึ่งมกีรอบในการดําเนินงาน  ดังนี ้

                         1)  อํานาจหนาที่ในการกาํกับ  หมายถงึการกาํกับใหสถานศกึษาดาํเนนิงานดาน

วิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทัว่ไป  ใหสอดคลองกบักฎหมาย  กฎ 

ระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สาํนักงานคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  และสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

               อํานาจหนาที่ในการกํากับการดําเนนิงานของสถานศึกษา  หลายคนเปรียบเทียบวา   

ทําหนาที่คลายกรรมการกาํกับเสน  (Lineman)  ในกีฬาฟุตบอล  คือ  กรรมการกํากบัเสน  ไมใช 

ผูตัดสิน  และไมใชตัวนกักีฬาฟุตบอลในสนาม  ไมมีสิทธิเปานกหวีด  ไมมีสิทธิเตะฟตุบอลใน

ขณะที่มีการแขงขัน  เพราะคนมีสิทธิเปานกหวีดคือกรรมการตัดสิน  (Referee)  คนมีสิทธิเตะ

ฟุตบอล  คือ  นักกีฬาของทัง้สองทมี  สวนกรรมการกํากับเสนมีสทิธแิละหนาที่ในการยกธงเมื่อผูเลน

ไมปฏิบัติตามกติกา  เมื่อกรรมการกํากับเสนยกธง  กรรมการตัดสินกจ็ะเปานกหวีดยุติการแขงขัน
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ชั่วคราวกอนเริ่มเลนใหม  ซึง่โดยบทบาทนี้คณะกรรมการสถานศึกษาตองคอยกาํกบัสถานศกึษา  

โดยการติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  รวมทัง้ใหความเหน็  ใหขอเสนอแนะและ

คําปรึกษาเพื่อใหสถานศึกษาดําเนนิการใหเปนไปตามกติกา  ไดแก  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

ประกาศ  คําสัง่  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สาํนกังาน 

เขตพื้นทีก่ารศกึษา  และของสถานศกึษาออกเอง  หากสถานศกึษาดาํเนินการไมสอดคลอง  

หรือไมดําเนนิการใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  และนโยบายดังกลาว   

คณะกรรมการสถานศึกษาตองแจงใหสถานศึกษาดําเนนิการ  หากสถานศึกษายงัไมดําเนนิการ  

คณะกรรมการตองเสนอความเห็นไปยังกรรมการตัดสินซึ่งไดแก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ

พิจารณาสัง่การหรือแจงสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  สัง่การตามอํานาจหนาที่ตอไป 

                         2)  อํานาจในการสงเสรมิและสนับสนนุกจิการของสถานศึกษา  เพื่อใหสถานศกึษา

มีความเขมแข็ง  บริหารงานอยางเปนระบบ  มปีระสทิธภิาพ  สามารถใหบริการการศึกษาแกเยาวชน

และประชาชนไดอยางกวางขวางทั่วถึง  และจัดการศึกษาไดอยางมีคณุภาพเปนที่ยอมรับ  ศรัทธา  

เชื่อถือ  ของประชาชน  ชมุชน  และทองถิน่ 

                         3)  อํานาจหนาที่เกี่ยวกับงานบุคคล  สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษา  อํานาจหนาที่ในสวนนี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษากาํหนดใหเปนอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 

                         4)  ปฏิบัตหินาที่อ่ืนตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  กาํหนดใหเปน

อํานาจของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

               การพิจารณาเชนนี้เพื่อเปนการสะดวกตอการศึกษาถงึอํานาจหนาที่ของสถานศกึษาที่

พึงจะมีขึ้นสาํหรับการศึกษาในครั้งนี้  ดังนั้น ขอบขายอาํนาจหนาที่การบริหารสถานศึกษาจึงจะ

พิจารณาใน  4  ดาน  ตอไปนี ้

               2.3.1  การบรหิารวิชาการ 

               2.3.2  การบรหิารงบประมาณ 

               2.3.3  การบรหิารงานบุคคล 

               2.3.4  การบรหิารทั่วไป 

               ขอบขายอาํนาจหนาที่ของสถานศึกษาในแตละดานจะมีรายละเอียดเปนประการใด 

ควรที่จะไดทบทวนดูจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเสียกอนอันเปนการพิจารณาในบริบท 
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ทั่วไป  ดังนี้     

               2.3.1  การบรหิารวิชาการ 

                         การบริหารวิชาการเปนงานที่สําคัญสําหรับผูบริหารสถานศกึษา  เนือ่งจากการ

บริหารวชิาการเกี่ยวของกับกจิกรรมทกุชนิดในสถานศึกษา  โดยเฉพาะเกีย่วกับการปรับปรุงคุณภาพ

การเรียนการสอนซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษา  และเปนเครื่องชี้วัดถึงความสาํเร็จที่สําคัญ

และความสามารถของผูบริหาร  การบริหารงานวิชาการคืออะไร  พิจารณาไดดังนี ้

                         ความหมายของการบรหิารวิชาการ 

                         ภิญโญ  สาธร  (2526 : 324)   กลาวถงึการบรหิารงานวชิาการวา  หมายถงึ  การ

บริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซึง่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการสอนนักเรียนใหไดผลดีและมี 

ประสิทธิภาพที่สุด 

                         ไพฑูรย  เจริญพันธวุงศ  (2529 : 105)  กลาววา  งานบริหารวิชาการเปนงาน

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

มากยิง่ขึ้น 

                         ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535 : 16)  การบริหารงานวิชาการ  หมายถงึ   การ

บริหารสถานศกึษาโดยมีการจัดกิจกรรมทกุสิ่งทกุอยางทีเ่กี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ

สอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสงูสดุกับผูเรียน 

                         การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การดําเนินกิจการทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาและปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนของนักเรียนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ซึ่งไดแก  งานหลักสูตร  การจัดแผนการเรยีน  การจัดตารางการเรียนการสอน  การจัดครูเขาสอน       

การพัฒนาการเรียนการสอน  การพัฒนาครูทางดานวิชาการ  การวัดและการประเมินผลการเรียน 

(รายงานวิจัยสภาพการบริหารงานของผูบริหารในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูอาจารยและ

ผูบริหารในสถานศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา.  2537: 3) 

                         การบริหารงานวิชาการ  หมายถงึ  การจัดการเกี่ยวกบังานดานหลกัสูตร  การนํา

หลักสูตรไปใชงานการเรียนการสอน  งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  งาน 

สงเสริมการสอน  งานวัดและประเมินผล  งานหองสมุด  งานนิเทศการศึกษา  งานวางแผนและ

กําหนดวธิีการดําเนนิงาน  งานประชมุอบรมทางวิชาการ  (รายงานวิจยัสภาพการบริหารงานของ 

ผูบริหารในสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของครูอาจารยและผูบริหารในสถานศึกษา  สงักัดสาํนักงาน

คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ. 2537 : 3) 
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                         กลาวโดยสรุป การบรหิารวิชาการ  คือการจัดการผสมผสานทรพัยากรและกจิกรรม

ทางการศึกษาเพื่อใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดผลดี  มีประสิทธภิาพและเกิด

ประโยชนสงูสดุกับผูเรียน 

                         ขอบขายอาํนาจหนาที่ของการบรหิารงานวิชาการ 

                         ขอบขายอาํนาจหนาที่ของการบรหิารงานวิชาการนี้มีผูพจิารณาไวในหลายประการ

ดวยกนั  คือ 

                         วนิัย  สมมติร และคนอื่น ๆ  (2527 : 141-142)  กลาววา  หนาที่ความรับผิดชอบ

ของฝายวิชาการในโรงเรียน  มีหนาที่ดังนี ้

                               (1)  วางโครงการดําเนินงานของฝายวิชาการ 

(2) จัดทาํโครงการสอนใหเปนไปตามหลกัสูตรและปรับปรุงใหใชไดเหมาะสม 

อยูเสมอ 

                               (3)  แนะนํา  ควบคุมการสอนของครูใหดําเนนิการไปตามโครงการสอน 

                               (4)  จัดกิจกรรมตาง ๆ  ที่เปนการสงเสริมการเรียนการสอน 

                               (5)  ดําเนินการวัดผลการศึกษาใหถกูตองตามระเบยีบและหลักการวัดผล

การศึกษา 

                               (6)  สนบัสนุนการคนควาทดลอง  ปรับปรุงวิธีสอนใหดียิง่ขึ้น 

                               (7)  จัดใหมกีารประชมุครูในโรงเรียน  เชน  การปฐมนิเทศครูใหม  การประชุม

ครูเพื่อพิจารณาปญหาตาง ๆ  เปนตน 

(8) รับผิดชอบควบคุมงานในฝายวิชาการ  ใหเปนไปตามเปาหมายและ 

แผนงานของโรงเรียน 

                               (9)  วางแผนงานดานวิชาการโดยรวมมือกับหัวหนาหมวดและฝายตาง ๆ  

                               (10)  เปนที่ปรึกษาของเจาหนาที่ตาง ๆ  ในสายงานวิชาการ 

                               (11)  ตรวจและวัดผลงานดานวิชาการโดยอาศัยรายงานของหมวดตาง ๆ 

                               (12)  รายงานผล  เสนอแนะความคิดเห็นตอครูใหญเกี่ยวกับงานวิชาการ 

                         สมพร  สุทศันีย  (2525 : 62)  กลาววา  หนาที่ความรบัผิดชอบของฝายวิชาการ

ในโรงเรียนมีดงันี ้

                               (1)  วางโครงการดําเนินงานของฝายวิชาการ  และจัดทําโครงการสอนให

เปนไปตามหลกัสูตร 

                               (2)  เปนที่ปรึกษาของผูบริหารเกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียน 
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                               (3)  แนะนําและดูแลการสอนของครู  ใหดําเนินไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

                               (4)  จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน 

                               (5)  จัดโปรแกรมการเรียนเทาที่โรงเรียนจะเปดสอนได 

                               (6)  ดําเนินการวัดผลการศึกษาใหถกูตองตามระเบียบและหลักการวัดผล 

                               (7)  สนบัสนุนใหมีการคนควาทดลองและปรับปรุงวิธีสอนใหดียิง่ขึ้น 

                               (8)  จัดใหมีการประชมุและอบรมครูในโรงเรียน 

                               (9)  เปนที่ปรึกษาของครูในสายวิชาการ 

                               (10)  จัดตารางสอน 

                               (11)  วางแผนงานดานวิชาการรวมกับหัวหนาหมวดและฝายตาง ๆ  

                               (12)  ใหคําปรึกษาแกครูใหญในการจัดครูเขาประจําชัน้ 

                               (13)  รายงานผล  เสนอแนะตอครูใหญในดานวิชาการ 

                         จิระพันธ  เดมะ  (2542 : 65 - 66) กลาวถึงการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดใหญ  ในเขตเมือง  ของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย  ไววา  ผูบริหารโรงเรียน

จะตองวางแผนและบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา หลักสูตร

การศึกษา  และนโยบายพิเศษอื่น ๆ  ของกระทรวงศกึษาธิการ  เชน       

                               (1)  จัดทําจุดมุงหมายและเปาหมายการบริหารประจําโรงเรียน 

                               (2)  กําหนดรายวิชาเลือกตามทีห่ลกัสูตร  เปดโอกาสใหทางโรงเรียนเลือก

ตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียน 

                               (3)  วางแผนพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน  ชัน้เรยีน  รายวิชา 

และนักเรียนรายกลุมหรือรายบุคคลแลวแตกรณี 

                               (4)  สรรหาปจจัยทางการเรียนการสอน  และใหการสนับสนนุการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนของครูใหสามารถดาํเนนิการไดตามเปาหมายของหลักสูตร 

                               (5)  บริหารกิจกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนในโรงเรียน 

                               (6)  นําผลการเรียนมาวิเคราะหเพื่อการแกปญหา  หรือสงเสริมการเรียน 

การสอนในโรงเรียน 

                               (7)  กิจกรรมอื่น ๆ  ทีเ่กี่ยวของกับงานวิชาการ 

                         ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535 : 17 - 19) กลาววา ขอบขายงานวชิาการ

ประกอบดวย 
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                         1)  การวางแผนเกีย่วกับงานวชิาการ  เปนการวางแผนเกี่ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร

และการนาํหลกัสูตรไปใช  การจัดการลวงหนาเกีย่วกับการเรียนการสอน  มีรายละเอยีดงานดังนี ้

                               (1)  แผนปฏิบัติงานวชิาการ  ไดแก  การประชมุเกีย่วกับหลักสูตร  การจัด

ปฏิทินการศึกษา  การรับผิดชอบงานตามภาระหนาที ่ การจัดขั้นตอนและเวลาในการทาํงาน 

                               (2)  โครงการสอน  เปนการจัดรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่ตองสอนตาม 

หลักสูตร 

                               (3 )  บันทกึการสอน  เปนการแสดงรายละเอียดของการกาํหนดเนื้อหาทีจ่ะ

สอนในแตละคาบเวลาของแตละวันหรือสัปดาห  โดยการวางแผนไวลวงหนาและยึดโครงการสอน 

เปนหลกั 

                         2)  การจัดดําเนนิงานเกีย่วกับการเรียนการสอน  เพือ่ใหการสอนในสถานศึกษา

ดําเนนิไปดวยดี  และสามารถปฏิบัติได  จงึตองมีการจัดเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ดังนี ้

                               (1)  การจัดตารางสอน  เปนการกําหนดวิชา  เวลา  ผูสอน  สถานที่  ตลอดจน  

ผูเรียนในแตละรายวิชา 

                               (2)  การจัดชั้นเรียน  เปนงานที่ฝายวชิาการตองประสานกับฝายอาคารสถานที ่    

รวมทัง้การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ในหองเรียน 

                               (3)  การจัดครูเขาสอน  การจัดครูเขาสอนตองพจิารณาถงึความพรอมของ

สถานศกึษา  และความพรอมของบุคลากร  รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาชวยสอน 

                               (4)  การจัดแบบเรียน  โดยปกติสถานศึกษาในสงักัดกระทรวงศึกษาธกิารจะ

ใชแบบเรียนทีก่ระทรวงศึกษาธิการกําหนด  นอกจากนัน้  ครูอาจใชหนงัสืออ่ืนเปนหนังสือประกอบ  

หรือจากเอกสารที่ครูเตรียมเอง 

                               (5)  การปรับปรุงการเรียนการสอน  เปนการพัฒนาครูผูสอน  ใหกาวทนั

วิทยาการเทคโนโลยีใหม ๆ  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ   

ความกาวหนาของสังคม  ธรุกิจ  อุตสาหกรรม  เปนตน 

                               (6)  การฝกงาน  จุดมุงหมายของการฝกงานเปนการใหนกัเรียนนักศึกษารูจัก 

นําเอาทฤษฎมีาประยกุตใชกับชีวิตจริง  ทัง้ยังมุงใหผูเรียนไดเห็นปญหาที่แทจริงในสาขาวิชาและ

อาชีพนั้นๆ  เพื่อใหโอกาสผูเรียนไดเตรียมตัวที่จะออกไปเผชิญกับชีวิตจริงตอไป 

                         3)  การจัดบริการเกี่ยวกบัการเรียนการสอน  เปนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก  

และการสงเสรมิการจัดหลกัสูตรและโปรแกรมการศึกษาใหมีประสิทธภิาพและคุณภาพ  ไดแก 

งานดังตอไปนี ้
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                               (1)  การจัดสื่อการเรียนการสอน  เปนสิ่งที่เอื้อตอการศึกษาของนักเรียน 

นักศึกษา  เนนเครื่องมือและกิจกรรมใหครูไดเลือกใชในการสอน 

                               (2)  การจัดหองสมุด  เปนที่รวมหนงัสือ  เอกสาร  ส่ิงพิมพ  และวัสดุอุปกรณ 

ที่เปนแหลงวิทยาการ  ใหนกัเรียนนกัศึกษาไดศึกษาและคนควา 

                               (3)  การนิเทศการสอน  เปนการชวยเหลือแนะแนวครูใหเกิดการปรับปรุง   

แกไขปญหาการเรียนการสอน 

                         4)  การวดัและประเมนิผล  เปนกระบวนการทีใ่ชเปนเครือ่งมอืในดานการตรวจสอบ

และวิเคราะหผลการเรียน 

                         สุรพนัธ  ยนัตทอง  (2526 : 36 - 37)  กลาววา  งานวชิาการของโรงเรียน

ประถมศึกษา  ไดแก  การรับเด็กเขาเรียน  การจัดครูเขาประจําชัน้  การจดัตารางสอน  การจัดครู

เขาสอน   

การควบคุมมาตรฐานทางวชิาการ  การเตรียมงานกอนเปดเรียน  วัสดุเกี่ยวกับการสอน  ไดแก   

หลักสูตร  ประมวลการสอน  โครงการสอน  แบบเรียน  ระเบียบตาง ๆ  การวัดผล   สมุดประจําตัว

นักเรียน  บัญชีเรียกชื่อ  สมดุประจําชั้น  เปนตน  บริการหองสมุด  บริการอุปกรณการสอน  บริการ

แนะแนว  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมลูกเสอืและเนตรนารี  กิจกรรม ยวุกาชาด   

กิจกรรมการกฬีา  กิจกรรมการเรียนการสอน  ฯลฯ 

                         สวาง  ปานมั่น  (2522 : 68 ) กลาวถงึหนาที่ความรับผิดชอบของผูชวยผูบริหาร 

ฝายวิชาการ   โรงเรียนมัธยมศึกษาไวดังนี ้

                         1)  เปนประธานคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียน 

                         2)  นิเทศหลักสูตรและการสอนในทกุ ๆ  หมวดวิชา 

                         3)  จัดทําตารางสอนของโรงเรียน  ครู  และนักเรียน 

                         4)  จัดทําปฏิทินการทาํงานของฝายวิชาการ 

                         5)  จัดโครงการเรียนหรือโปรแกรมการเรียน 

                         6)  จัดและควบคุมการลงทะเบียนวิชาเรียน 

                         7)  จัดและควบคุมการวดัผลการเรียน 

                         8)  จัดใหมกีารวเิคราะหหลักสูตรและวิเคราะหขอสอบ 

                         9)  ปฐมนเิทศครูใหมและนักเรียนใหมเกี่ยวกับการเรียนการสอนการวัดผล  และ 

โปรแกรมการเรียน 

                         10)  จัดทําสถิติและวิจัยงานดานวชิาการ 
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                         11)  จัดทําแผนปฏิบัติงานฝายวิชาการ 

                         12)  จัดทําคูมือนักเรียน  คูมือครู  คูมือลงทะเบียนวิชาเรียน 

                         13)  จัดใหมีบริการในการผลิตเอกสารประกอบการสอนแกครู 

                         14)  จัดหาวัสดุ  อุปกรณการสอนใหเพยีงพอ 

                         15)  ประสานงานกับหนวยงานสงเสรมิวิชาการในโรงเรียน 

                         จากเอกสารและงานวิจัยที่นาํเสนอมานี้  จะเห็นไดวา  ขอบขายอํานาจหนาที่ของ

การบริหารวิชาการในสถานศึกษามีเปนจาํนวนมาก  และเปนบทบาทที่สําคัญที่สุดของสถานศึกษา  

ในทีน่ี้  สามารถสรุปใหเหน็ถงึอํานาจหนาที่ของสถานศกึษาในดานวชิาการ  ดังนี ้

                         งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกจิหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มุงใหกระจายอาํนาจ

ในการบริหารจัดการไปใหสถานศกึษาใหมากที่สุด  ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนนิการ

ไดโดยอิสระ  คลองตวั  รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถิน่

และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสยีทกุฝาย  ซึง่จะเปนปจจัยสาํคญัทําใหสถานศึกษามีความ

เขมแข็งในการบริหารและการจัดการ  สามารถพัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู  ตลอดจน

การวัดผลประเมินผล  รวมทัง้การวัดปจจัยเกื้อหนุนการพฒันาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ทองถิน่ได

อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  จะเหน็ไดวาขอบขายอํานาจหนาที่ของการบริหารวิชาการใน

สถานศกึษามเีปนจํานวนมาก  และเปนบทบาทที่สาํคญัอีกประการหนึง่ของสถานศึกษาในทีน่ี้   

สามารถสรุปใหเหน็ถงึอํานาจหนาที่ของสถานศกึษาในดานวชิาการ  ดังนี ้

                         1)  การพฒันาหลักสูตรสถานศกึษา 

                         2)  การพฒันากระบวนการเรียนรู 

                         3)  การวัดผลประเมินผลและการเทยีบโอน 

                         4)  การวจิยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา 

                         5)  การพฒันาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

                         6)  การพฒันาแหลงเรียนรู 

                         7)  การนิเทศการศึกษา 

                         8)  การแนะแนวการศึกษา 

                         9)  การพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                         10)  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

                         11)  การประสานความรวมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
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                         12)  การสงเสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  

หนวยงานและสถาบันอืน่ที่จดัการศึกษา 

               2.3.2  การบรหิารงบประมาณ 

                         วิศิษฎ  กมลานนท.  (ม.ป.ป.-13)  กลาววา  การงบประมาณ  หมายถึงการจัดทํา 

งบประมาณ  การจัดทาํบัญชี  การใชจายเงิน  และการควบคุมตรวจสอบทางดานการเงินและ

ทรัพยสิน   

                         สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ, ชุดฝกอบรมดวยตนเอง เลม 6. 

(2534 : 19)  ใหความหมายของการบรหิารงบประมาณวา  งบประมาณเปนแผนการใชเงินเพื่อให

การดําเนินการตาง ๆ  บรรลุถึงเปาหมายทีว่างไว  อยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถใชเปน

เครื่องมือในการควบคุมดูแลการดําเนินงานไดอีกดวย  

                         ขอบขายอาํนาจหนาที่หรือภารกิจของการบริหารงบประมาณของสถานศกึษา 

มุงเนนความเปนอิสระ  ในการบริหารจัดการ  มีความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลัก 

การบรหิารมุงเนนผลสมัฤทธิแ์ละบรหิารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ใหมกีารจัดหาผลประโยชน 

จากทรัพยสินของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชน

ทางการศึกษา  สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีข้ึนตอตัวผูเรียน  จะเหน็ไดวาขอบขายอํานาจหนาที่ของ

การบริหารงบประมาณในสถานศกึษามีเปนจํานวนมาก  และเปนบทบาทที่สาํคญัอีกประการหนึง่

ของสถานศึกษา  ในที่นี ้  สามารถสรุปใหเห็นถึงอาํนาจหนาที่ของสถานศึกษาในดานงบประมาณ  

ดังนี ้

                         1)  การจัดทําและเสนอของบประมาณ 

                         2)  การจัดสรรงบประมาณ 

                         3)  การตรวจสอบ  ติดตาม ประเมนิผลและรายงานการใชเงินและผลการดําเนนิงาน 

                         4)  การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพื่อการศึกษา 

                         5)  การบรหิารการเงนิ 

                         6)  การบรหิารบัญช ี

                         7)  การบรหิารพัสดุและสินทรัพย 

               2.3.3  การบรหิารงานบุคคล 

                         การบริหารงานบุคคลเปนเรื่องเกีย่วกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย  ซึ่งเปน

เร่ืองที่มีความสําคัญและปฏบิัติไดยาก  ดงันัน้  จงึตองแสวงหาคนดีมีความสามารถเขามาปฏิบัติงาน  

และสงเสริมใหบุคคลเหลานั้นไดทาํงานไดอยางดทีี่สุด 
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                         ความหมายของการบรหิารงานบุคคล 

                         เสนาะ  ติเยาว  (2534 : 8)  กลาววา  การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการทีท่าํ

ใหไดคน  ใชคน และบาํรุงรักษาคนที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในจํานวนที่เพียงพอและ

เหมาะสม นั่นคือหนาที่ทางดานการรับสมัคร  การคัดเลือก  การฝกอบรม  การพัฒนาตัวบุคคล  

การรักษาระเบียบวนิัย  การใหสวัสดิการและการโยกยาย  เปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน 

                         ฟลิปโป (Edwin  B.  Flippo. 1976 : 4 - 5  )  กลาววา  การบริหารงานบุคคลคือ   

การวางแผน  การจัดองคการ  การอํานวยการ  และการควบคุมงาน  การพัฒนา  การใหคาตอบแทน  

การบริหารในภาพรวม  และการบํารุงรักษาบุคลากรเพื่อใหเขาไดสรางสรรคงานตามวัตถุประสงค

ใหกับองคการ  บุคคลและสงัคม 

                         ไนโกร (Felix  A.  Nigro. 1959 : 36 ) กลาววา  การบริหารงานบุคคล หมายถึง  

ศิลปะในการคดัเลือกบุคลากรใหมและใชประโยชนจากบคุลากรที่มีอยูเดิม เพื่อใหเกิดผลผลิตและ 

บริการทัง้ในดานคุณภาพและปริมาณสูงสดุ 

                         การบริหารงานบุคลากร  หมายถงึ  การดําเนนิงานทุกอยางที่เกีย่วกบับุคลากรใน

โรงเรียนนับต้ังแตการสรรหา  การมอบหมายงาน  การพฒันา  การบํารุงขวัญ  การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  การพิจารณาความดีความชอบ  การลงโทษ  และการใหออกจากงาน  (สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการครู.  2537 : 3) 

                         การบริหารงานบุคลากร  หมายถงึ  การจัดการเกี่ยวกบัโครงสรางการบริหาร

บุคลากรใหเปนระบบ  การปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในโรงเรียน  

การกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรแตละคนใหชัดเจน  การมอบหมายงานตามความรู

ความสามารถของบุคลากร  การควบคุม  กํากับ  ติดตาม  และนิเทศบุคลากรใหปฏิบัติงานเต็ม

ความสามารถ  และเปนไปตามจุดประสงคของโรงเรียน  การสงเสริมขวญัและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร  การดูแลและดําเนินการเกีย่วกบัการเขารับราชการ  และออกจากราชการ

ของบุคลากรในโรงเรียน  (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร.ู  2537 : 3) 

                         ขอบขายอาํนาจหนาที่ของการบรหิารงานบุคคล 

                         อํานาจหนาที่หรือขอบขายภารกิจของการบริหารงานบุคคลนี้  มีผูพจิารณาไวใน

หลายประการดวยกนั 

                         เคสเตลโล และคนอื่น ๆ  (Richard  T.  Castallo and others. 1992 : 10 - 13)   

กลาววา  การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนไดนําหลกัในการบริหารงานบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน 

มาใชดวย  และไดจําแนกอํานาจหนาที่ของการบรหิารบคุคลในโรงเรียน  พิจารณาไดดังนี ้
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                         1)  การวางแผนงานบุคคล 

                         2)  การสรรหา 

                         3)  การคัดเลือก 

                         4)  การปฐมนิเทศ 

                         5)  การพฒันาบุคลากร 

                         6)  การกาํหนดแนวปฏิบตัิของบุคลากร 

                         7)  การใหผลตอบแทน 

                         8)  การเจรจาตอรองและการทาํสัญญาจางบุคลากรในโรงเรียน 

                         9)  เงื่อนไขการจางงานและขอปฏิบัติตาง ๆ 

                         10)  การจดัทําขอมูลบุคลากรหรือทะเบียนประวัติบุคคล 

                         11)  กลุมชวยอํานวยการเพื่อสนับสนนุสงเสริมการบริหารงานโรงเรยีน 

                         12)  การใหอํานาจแกครูผูสอน 

                         13)  การวางนโยบายและแนวปฏิบัติ 

                         14)  ความกาวหนาในอาชีพ 

                         ไนโกร  (Felix  A.  Nigro. 1959 : 37)  ไดแบงขอบขายภารกิจของการบริหารงาน

บุคคล  ดังนี ้

                         1)  การพฒันาโครงสรางองคการใหเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหนาที่บริหารงานบุคคล 

                         2)  มีการจาํแนกตําแหนงที่ยืดหยุนและเปนระบบ  มกีารกาํหนดแผนอัตราเงนิเดือน 

                         3)  มีการจดัทําแผนบรรจแุตงตั้งที่ชัดเจน  และจูงใจผูมีคุณสมบัติเหมาะสม 

                         4)  มีการกาํหนดระบบการคัดเลือกที่นาเชื่อถือ  และเปนหลกัประกนัความมัน่ใจ 

ใหผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด จะไดรับแตงตั้งและบรรจุในตําแหนงงานทีม่ีความเหมาะสมมาก

ที่สุด 

                         5)  มีโปรแกรมการฝกอบรมในระหวางประจําการอยางกวางขวางโดยมุงพฒันา

ทักษะของบุคลากร ยกระดบัขวัญและกําลังใจรวมไปถงึการเตรียมบคุลากรเพื่อตําแหนงที่สูงขึ้น 

                         6)  มีแผนการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่เหมาะสม  เพื่อพัฒนา 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสามารถจําแนกศักยภาพของบุคลากรได 

                         7)  มีแผนการเลื่อนตําแหนงโดยยึดหลกัคุณธรรมซึ่งเปนการวางระบบความกาวหนา

ในอาชพีโดยมุงหวังใหบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมไดรับการบรรจุ  และจากผลงานที่
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มีคุณภาพของเขาจะตองไดรับการพิจารณาเขาสูตําแหนงสูงขึ้น  จนกระทั่งถึงตาํแหนงสูงสุดที่พงึ

ไดรับ 

                         8)  มีความพยายามสม่ําเสมอที่จะปรับปรุงทักษะในดานมนุษยสมัพันธของ 

หัวหนางานและบุคคลอื่น ๆ  เพื่อใหเกิดความเอาใจใสในเรื่องมนุษยสมัพันธ 

                         9)  มีโปรแกรมที่สมบูรณในดานการบํารุงรักษา  ขวัญกําลังใจ  และวินัยของ

บุคลากร 

                         บีช  (Dales  S. Beach. 1980 : 52 - 58)  กลาววา    ขอบขายภารกจิของการ

บริหารงานบุคคลแบงออก  ไดดังนี้  

                         1)  การจางงาน 

                         2)  การโยกยาย  การเลื่อนระดับตําแหนง  และการใหออกจากงาน 

                         3)  การฝกอบรมและพัฒนา 

                         4)  การบรหิารคาจางและเงนิเดือน 

                         5)  การจัดสวัสดิการดานสุขภาพและความปลอดภัย 

                         6)  วินยัและการใหออกจากงาน 

                         7)  แรงงานสัมพันธ 

                         8)  ผลประโยชนเกื้อกูลและบริการ 

                         9)  การวางแผนองคการ 

                         10)  การพฒันาองคการ 

                         11)  การวางแผนงานบุคคล 

                         12)  ความเสมอภาคในการทํางาน 

                         13)  การวิจยัดานบุคลากร 

                         14)  ระบบขอมูลสารสนเทศบุคลากร 

                         ภิญโญ  สาธร  (2526 : 268 - 269)  กลาววา  การบริหารงานบุคคลหรือการ

บริหารบุคลากรที่เกีย่วของกับโรงเรียนมขีอบขายภารกจิโดยละเอียดดังนี ้

                         1)  การวางนโยบายและการออกระเบียบขอบังคับเกีย่วกับตัวบุคคลเพื่อให 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของโรงเรียน 

                         2) การวางแผนเกี่ยวกับการจัดกําลงัคน  และการมอบอํานาจหนาที่ใหแกบุคคล

เพื่อใหทํางานไดสะดวกตามแผนงานที่ไดวางไว 

                         3)  การวางโครงการของงานตาง ๆ  ใหบุคคลปฏิบัติตามแผนที่ไดวางไว 
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                         4)  การกาํหนดคุณสมบัติและหนาที่ซึง่ควรมอบใหแกผูปฏิบัติที่มารับตําแหนง 

                         5)  การจัดลําดับการบงัคับบัญชางานและตําแหนงภายในโรงเรียน 

                         6)  การดําเนินงานเกีย่วกบัอัตราเงินเดอืนและคาจาง  

                         7)  การแสวงหาคนเขามาทาํงาน  การคัดเลือกและการสอบคัดเลือก 

                         8)  การบรรจุแตงตั้ง 

                         9)  การปฐมนิเทศครูใหมหรือรับยายมาใหมและการทดลองปฏิบัติงานของ 

ครูใหม  ดงักลาว 

                         10)  การทาํและรวบรวมทะเบียนประวตัิ  ตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ  

                         11)  การโอนและการยาย 

                         12)  การฝกอบรมในระหวางปฏิบัติงาน 

                         13)  การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ 

                         14)  การพจิารณาความดีความชอบ 

                         15)  การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงหรือการใหส่ิงตอบแทนความดีความชอบอยางอื่น 

                         16)  การรักษาสุขภาพพลานามัย  และการใหความปลอดภัยในการทํางาน 

                         17)  การจดัสวัสดิการ 

                         18)  การปกครองบังคับบัญชา 

                         19)  การรักษาวินัย 

                         20)  การใหพนจากงาน 

                         21)  การใหบําเหน็จบํานาญหรือส่ิงตอบแทนอยางอื่นเมื่อตองพนจากงานตาม

วาระ 

                         22)  การวิจยัและคนควาเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบับุคคล 

                         เสนาะ  ติเยาว  (2534 : 24 -30 )  กลาวถึงหนาที่ของการบริหารงานบุคคล 

พิจารณาไดใน  2  สวนคือ 

                         1)  หนาที่เกี่ยวกบัองคการ  ไดแก  การริเร่ิมและการกําหนดนโยบายทางดาน

บคุคล  การใหคําแนะนําเกีย่วกับการบริหารคนแกผูเกี่ยวของในองคกร  การใหบริการเกี่ยวกับงาน

บุคคล  และการควบคุมการบริหารหรือการปฏิบัติงานทางดานบุคคล 

                         2)  หนาที่เกี่ยวกบับุคคล  ไดแก 

                               (1)  การวางแผนกําลงัคน 

                               (2)  การจางงาน  เชน  การสรรหา  คัดเลือก  บรรจุ  แตงตัง้  เปนตน 
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                               (3)  การโยกยาย  เลือ่นตําแหนง  และใหออกจากงาน 

                               (4)  การอบรมและพัฒนา 

                               (5)  การบริหารคาตอบแทน 

                               (6)  สุขภาพและความปลอดภัยในการทาํงาน 

                               (7)  ประโยชนและบริการพนักงาน 

                               (8)  การรักษาระเบียบวินัย 

                               (9)  แรงงานสัมพนัธ 

                               (10)  การวางแผนจัดองคการ 

                               (11)  การวิจัยงานบุคคล 

                         อํานาจหนาที่ของสถานศึกษาดานการบรหิารบุคคล  เปนภารกจิสําคญัที่มุงสงเสริม

ใหสถานศึกษาสามารถปฏบิัติงานเพื่อตอบสนองภารกจิของสถานศกึษา  เพื่อดําเนินการดานการ

บริหารบุคคลใหเกิดความคลองตัว  อิสระภายใตกฎหมาย  ระเบยีบ  เปนไปตามหลกัธรรมาภิบาล

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา  มีความรู  ความสามารถ  มีขวัญกําลังใจ  ไดรับ

การยกยองเชดิชูเกียรติ  มีความมัน่คงและกาวหนาในวชิาชีพ  ซึง่จะสงผลตอการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ  จะเห็นไดวาขอบขายอํานาจหนาทีข่องการบริหารบุคคลใน

สถานศกึษามเีปนจํานวนมาก  และเปนบทบาทที่สาํคญัอีกประการหนึง่ของสถานศึกษา  ในทีน่ี้

สามารถสรุปใหเหน็ถงึอํานาจหนาที่ของสถานศกึษาในดานการบริหารบุคลากร  ดังนี ้

                         1)  การวางแผนอัตรากําลงัและกําหนดตําแหนง 

                         2)  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

                         3)  การเสรมิสรางประสทิธิภาพในการปฏิบัติหนาที ่

                         4)  วินยัและการรักษาวนิยั 

                         5)  การออกจากการเปนครู 

               2.3.4  การบรหิารทั่วไป 

                         การบริหารโรงเรียนมีภารกิจหนาที่ที่ตองดําเนินการในหลายดาน  เชน  ดาน 

วิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  ดานกิจการนกัเรียน  ดานอาคารสถานที่  

ดานโรงเรียนกบัชุมชน  การจัดโรงเรียน  งานสารบรรณ  ฯลฯ 

                         ภารกิจหนาที่ในแตละดานยอมมีลกัษณะเฉพาะตามการแบงสวนงานนัน้ ๆ   

อยางไรก็ตามในบางกรณีมภีารกิจหนาที่ในดานยอย ๆ  ที่แตกตางกันอยูหลายดาน  ดังนัน้จงึมีการ

รวมภารกิจหนาที่ในดานยอย ๆ  เหลานั้นเขามาอยูดวยกัน  และกลายเปนภารกิจหนาที่ในดานใหม 
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ขึ้นมาซึง่ไมสามารถระบุใหเดนชัดวาเปนดานใดดังเชนดานวิชาการ  เปนตน  และภารกิจหนาที่ใน 

ดานใหมนี ้ กย็ังเปนภารกิจหนาทีท่ี่ตองมกีารบริหารจัดการ  จึงมกัมีการเรียกชื่อภารกิจหนาที่ใน 

ลักษณะนีว้าเปน  "การบริหารงานทัว่ไป "  หรืออีกกรณหีนึ่งก็อาจจะรวมเอาภารกิจหนาที่ที่เหน็วา 

เปนดานยอย ๆ  และไมรูจะจัดเขาไปไวในภารกิจหนาทีห่ลักดานใดได  กน็ํามารวมเขาดวยกนั 

กลายเปนภารกิจหนาที่ในดานการบริหารทั่วไป  เปนตน 

                         จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกบัการบริหารโรงเรียน  พบวา  การบริหาร

ทั่วไปของโรงเรียนจะรวมงานในดานตาง ๆ  เขามาไวดวยกันมากบาง  นอยบาง  แลวแตมุมมอง

และเหตผุลของนกัวิชาการแตละคน  และมักจะเรยีกชื่องานในกลุมนี้ตาง ๆ  กนัไป  เชน การ

บริหารงานทัว่ไป  การบรหิารงานธุรการ  การบริหารงานดานธุรการ  หรือในบางกรณีก็เรียกชื่องาน

ดานยอย ๆ  เรียงตอกนัไปทําใหมีชื่อยาว  เชน  งานบรหิารธุรการ  การเงิน  อาคารสถานที่และ

บริการ  เปนตน 

                         ในทีน่ี้จะไดทําการตรวจสอบแนวคิดทัว่ไปเกี่ยวกับงานการบรหิารทัว่ไป หรือการ

บริหารงานธุรการ  ถึงนิยาม  ความหมายและขอบขายหนาที ่ ความรับผิดชอบ  ดงันี ้

                         ความหมายของการบรหิารทั่วไป 

                         สุรพนัธ  ยนัตทอง  (2526 : 164, 199)  กลาววา  การบริหารงานธรุการทั่วไป  

หมายถงึงานที่เกี่ยวกับเอกสารตาง ๆ  ของโรงเรียนทีจ่ําเปนตองปฏิบตัิ  ทัง้ที่เปนงานภายในและ

งานติดตอกับบุคคลหรือหนวยงานภายนอก  เพื่อให โรงเรียนสามารถดําเนนิกิจการไปไดอยางดี   

มีประสิทธิภาพถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  ใหการเรียนการสอนเปนไปอยางคลองตวัยิ่งขึ้น  

อันที่จริงแลวงานธุรการในโรงเรียนเปนงานทุกชนิดที่ไมใชงานสอน  งานธุรการเปนงานประจาํที่

ตองทาํอยูทกุวนัไมมกีาํหนดเสร็จ  ผูทาํงานธุรการของโรงเรียนเปรยีบเสมือนเปนแมบานของโรงเรียน

นัน้ ๆ  

                         หวน  พนิธพุันธ  (2528 : 59)  กลาววา  การบริหารงานธุรการ  คือ  การดําเนินงาน

ที่เกี่ยวกับการบริการหนวยงานตาง ๆ  ในโรงเรียน  ทั้งในดานงานสารบรรณ  งานการเงิน  งานพัสดุ  

งานอาคารสถานที่  งานบุคคล  และงานบริการทั่ว ๆ  ไป  เพื่อใหการดําเนินงานทุกอยางในโรงเรียน

บรรลุจุดมุงหมายที่วางไว  เราจึงมกัเรียกใหเต็มรูปวา  “การบริหารงานธุรการ  การเงินและบริการ” 

                         พนัส  หันนาคินทร  (2529 : 325)  กลาววา  การบริหารงานดานธุรการ  เปนการ

บริการหนวยตาง ๆ  ของโรงเรียนใหสามารถดําเนนิไปตามจุดหมายที่ตองการหรือที่ไดวางไวแลว  

โดยเหตนุี้เองเราจึงมกัจะเผลอไปวางานบริหารของสถาบันก็คืองานธุรการนี่เอง  จนบางครั้งเรา

เรียกผูชวยครูใหญที่ควบคมุงานธุรการวา  ผูชวยครูใหญฝายบริหาร 
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                         ไพฑูรย  เจริญพันธวุงศ  (2529 : 115)  กลาววา  งานบริหารธุรการ  การเงิน  

อาคารสถานทีแ่ละบริการ  เปนงานที่ชวยสนับสนนุงานวิชาการ  ความเจริญกาวหนาทางวิชาการมี

สวนสัมพนัธกบังานดานนี้เปนอันมาก 

                         กลาวโดยสรุป  การบริหารงานทั่วไปเปนงานที่ไมใชภารกิจ  หนาทีห่ลัก  แตก็มี

ความสาํคัญตอการดําเนินงานของโรงเรยีนในการใหบริการแกหนวยตาง ๆ  ของโรงเรียนใหสามารถ

ดําเนนิไปตามจุดหมายที่ตองการหรือที่ไดวางไว 

                         ขอบขายอาํนาจหนาที่  ความรับผิดชอบของงานบริหารทั่วไป 

                         ภิญโญ  สาธร  (2526 : 340 - 360)  กลาววา  การบริหารงานธุรการโรงเรียนควร

จะเกี่ยวของกบัเรื่องตาง ๆ  ดังนี ้

                         1) งานธุรการโรงเรียน  ไดแก 

                               (1)  การจัดการโรงเรยีน  (Organizing  School) 

                               (2)  กิจการนักเรียน 

                               (3)  บุคลากร 

                               (4)  หลกัสูตร  แบบเรยีน  และอุปกรณอยางอื่นที่เกี่ยวกบัการสอน 

                               (5)  กิจกรรมตาง ๆ  

                               (6)  งานธุรการ 

                         2)  งานสารบรรณ  เปนงานที่เกี่ยวกับหนังสือ  นับต้ังแตการคิด  ราง  เขียน  แตง  

พิมพ  จด  จาํ  ทาํสําเนา  รับ  บนัทกึ  ยอเร่ือง  เสนอ  สัง่การ  ตอบ  เกบ็เขาที ่ และคนหา 

                         3)  การจัดสํานักงานธุรการโรงเรียน 

                         4)  การบรหิารอาคารสถานที่และบริเวณของโรงเรียน 

                         5)  บริการตาง ๆ  ของโรงเรียน 

                         6)   การเงนิโรงเรียน 

                         7)  ทฤษฎีการเงินโรงเรียน 

                         พนัส  หันนาคินทร (2529 : 355 - 357)  กลาววา  งานธุรการในโรงเรียนแบง

ออกเปน 9  ประเภท  คือ 

                         1)  งานสารบรรณ 

                         2)  งานการเงิน  ไดแก  งานควบคุมเก็บรักษา  จัดทาํงบประมาณการใชจายและ 

หลักฐานการรับจายเงิน 

                         3)  งานเกีย่วกับการควบคุมวัสดุและครุภัณฑ 
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                         4)  งานเกีย่วกับการจัดทํางบประมาณประจําปไดแกการตรวจดูความตองการที่

จะใชเงนิ  ประเมินความตองการออกเปนตัวเงนิใหใกลเคียงความจริง  ปรับประมาณการจายเงนิ

ใหเขากับเงนิที่มี  ขออนุมัตใิชเงินตามงบประมาณที่จัดทําไวตอผูมีอํานาจตามลําดบั  เปนตน 

                         5)  งานเกีย่วกับการทะเบยีนและการรายงานตาง ๆ  

                         6)  งานเกีย่วกับการดูแลรักษาอาคารสถานที ่

                         7)  งานเกีย่วกับการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกบัชุมชน 

                         8)  งานดานการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

                         9)  การบรหิารงานบุคคลที่ไมเกี่ยวกับการสอน 

                         สุรพนัธ  ยนัตทอง  (2526 : 199 - 200)  กลาววาโดยทั่วไปแลวงานธุรการใน 

โรงเรียนแบงออกไดเปนหนวยยอย ๆ  ดังนี ้

                         1)  งานสารบรรณ 

                         2)  งานทะเบียนและสถิต ิ

                         3)  งานการเงินและพัสดุ 

                         4)  งานสวสัดิการครู  อาจารยและคนงาน 

                         5)  งานวางแผนและโครงการ 

                         6)  งานดานอาคารสถานที ่

                         7)  งานพยาบาลและสุขาภิบาล 

                         8)  งานประชาสัมพันธ 

                         สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2534 : 4 -13) ระบุถึงขอบขาย

ของงานธุรการวา  ประกอบดวย  4  งานคอื 

                         1)  งานสารบรรณ  ไดแก  การผลิตหรือจัดทําเอกสาร  การสงและการรับเอกสาร  

การเก็บรักษาและการยืม  การทําลายเอกสาร 

                         2) งานทะเบียนและรายงาน  ไดแก  งานทะเบียนในโรงเรียน  เชน  งานทะเบียน  

เกี่ยวกับนักเรยีน  งานทะเบยีนเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน  และงานทะเบียนที่เกี่ยวของกับโรงเรียน 

การเสนอขอมลูและรายงาน 

                         3)  งานเกีย่วกับการรักษาความปลอดภยัในดานอาคารสถานที ่

                         4)  งานประชาสัมพันธ 

                         จากทีก่ลาวมาขางตน  จะเห็นไดวา  งานบริหารทั่วไปมีขอบขายอํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบในหลายดานดวยกนั  ซึ่งนักวชิาการไดจัดแบงแตกตางกนัไป  มากบาง  นอยบาง  
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ในทีน่ี้จะไดจัดแบงขอบขายอํานาจหนาทีค่วามรับผิดชอบของงานบรหิารทัว่ไปในสถานศกึษา  โดย

ยึดตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 

2545  ที่ใหมีการกระจายอํานาจดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และ

ดานการบริหารทั่วไป  ไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  นั่นคือจะยึดหลักที่วา  ภารกิจหนาที่

ที่ไมอาจจะจัดเขาไวในภารกจิหนาทีห่ลักดานอืน่ ๆ  ได  (เชน  ดานวิชาการ  ดานการบริหารงาน

บุคคล  และดานงบประมาณ)  ก็นํามารวมเขาดวยกันกลายเปนภารกจิหนาที่ในดานบริหารทั่วไป

ซึ่งสามารถสรปุไดดังนี ้

                         1)  การดําเนินการธุรการ 

                         2)  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                         3)  การพฒันาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

                         4)  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

                         5)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

                         6)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                         7)  การสงเสริมสนับสนนุดานวชิาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทัว่ไป 

                         8)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

                         9)  การจัดทําสาํมะโนผูเรียน 

                         10)  การรับนักเรียน 

                         11)  การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตาม

อัธยาศัย 

                         12)  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

                         13)  การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 

                         14)  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

                         15)  การสงเสริมสนับสนนุและประสานงานการจัดการศึกษาของบคุคล  ชุมชน  

องคกร  หนวยงาน  และสถาบันทางสงัคมอื่นที่จัดการศึกษา 

                         16)  งานประสานราชการกับเขตพื้นทีก่ารศึกษาและหนวยงานอื่น 

                         17)  การจดัระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 

                         18)  งานบริการสาธารณะ 

                         19  งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 
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2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
                

               2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 

                         โยทะกา  แกวปลั่ง  (2529 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจยัเรื่อง  สภาพการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการสถานศกึษาจงัหวัดอบุลราชธานี  พบวา  คณะกรรมการสถานศึกษาไดปฏิบัติ 

หนาทีเ่กี่ยวกับการใหความชวยเหลือในดานการพัฒนาโรงเรียนมากที่สุด  สวนการใหคาํปรึกษา 

และแนะนาํไดปฏิบัตินอย  คณะกรรมการศึกษาสวนมากพบวา  ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

โรงเรียนเทากบัครู 

                         อุษา  ภูมี  (2535 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  ความรวมมือระหวางโรงเรียน

ประถมศึกษากับชุมชน  ศึกษาเฉพาะกรณี  จังหวัดสมทุรสาคร  ซึง่ดาํเนนิการวิจัยระหวางเดือน

มิถุนายน 2533 – เดือนมีนาคม  2544  ผลการวิจัยพบวา  ลักษณะของชุมชนมีสวนกาํหนด

ความรวมมือในการทํากิจกรรมกับโรงเรียนประถมศึกษา  คือ  ชมุชนเกษตรกรรมใหความรวมมือ

ในการทํากจิกรรมเพราะในชมุชนอุตสาหกรรมตองทํางานในโรงงาน  จงึไมมีโอกาสเพียงพอที่จะ

รวมกจิกรรมกบัโรงเรยีนประถมศกึษา  แตใหความรวมมอืในรูปแบบอ่ืน  เชน  การบริจาคเงนิ  ส่ิงของ  

และที่สําคัญความสมัพนัธระหวางครูกับผูคนในชุมชนกเ็ปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความรวมมือ 

                         นรีวรรณ  พรมชุม  และคนอื่น ๆ  (2537 : ก – ค)  ไดทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวม

ของกรรมการศึกษาประจาํโรงเรียนในโครงการศึกษาเพือ่พัฒนาหมูบานในเขตชนบทยากจน  

จังหวัดขอนแกน  พบวา  กรรมการศึกษาไมมีลักษณะเปนตัวแทนของคนในชุมชน  ทัง้เพศ  อายุ  

ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม  สาํหรับปญหาการมีสวนรวมของกรรมการศึกษาสวนใหญ  คือ  

ขาดความรูเกีย่วกับงานและบทบาทของตนเอง  ไมมเีวลาพอและถกูขอบริจาคสิ่งของ  สวนปญหา

ของกรรมการศึกษาเกือบครึง่หนึ่ง  คือผูบริหารโรงเรยีนไมใหโอกาสในการมีสวนรวมและขาดความ

รวมมือจากประชาชนในการติดตอ 

                         เรืองยศ  พจนนุสนธ  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาท

ของคณะกรรมการโรงเรยีนประถมศึกษา  จังหวัดมหาสารคาม  พบวา  การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการโรงเรียนโดยรวมทกุดานอยูในระดับปานกลาง  สําหรบัปญหาการปฏิบตัิงานพบวา  

คณะกรรมการโรงเรียนขาดความรูความเขาใจเรื่องการจดัการศึกษา  และขาดความรูความเขาใจ

ใน 

บทบาทหนาที่ของตนเอง  อันเนื่องมาจากมีการอบรมพัฒนาตนเองนอย  มีภารกิจงานมาก   

พื้นฐานการศกึษาต่ํา  ไมมีเวลาในการมีสวนรวม 
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               2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 

                         แอบเดล  (Abdel. 1973 : 185)  ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา 

ในประเทศอียปิต  ไดแสดงใหเหน็วา  การมีสวนรวมของชุมชนเปนหลกัสําคัญของประชาธิปไตย 

จําเปนตองปรับปรุงรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน  และควรกาํหนดเปาหมายของการมี

สวนรวมของประชาชน  ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางประชาชนกับสถานศึกษา  รวมทั้งประเด็น

หรือกิจกรรมทีป่ระชาชนควรมีสวนรวม 

                         พุตตี ้ (Putti. 1987.  อางถึงในสุรพล  พฒุคํา.  2544 : 63)  ไดทําวิจยัเกี่ยวกับ

การบริหารแบบมีสวนรวม  สรุปไดวา  การมีสวนรวมในการบริหารของผูใตบังคับบัญชามีความ

เปนอิสระเพิ่มมากขึน้  เปนการใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความสามารถ  ทําให

ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกวาตนมีคุณคา  มีความสาํคัญ  กอใหเกิดความรวมมือซึ่งมีผลไปสู

การเพิ่มผลผลิต  นอกจากนี้  ยังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ด ี สรางบรรยากาศของ

ความสามัคคี  เปนประชาธิปไตย  ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น  ลดปญหาความ

ขัดแยง  ลดความ 

ไมพอใจที่เปนเหตุใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน 

                         ชูเลอร  (Schuler. 1990 : 2595 - A, อางถึงในเสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ. 2537 : 

185)  ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัยมนินิโซตา  

สหรัฐอเมริกา  โดยศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนอยางมปีระสิทธิภาพ  ผลปรากฏวา  

การมีสวนรวมอยางไมมีประสิทธิภาพเกิดจากความบกพรองในการตดิตอส่ือสาร  ปญหาการมี

สวนรวมไดแก  ระดับของการมีสวนรวม  การเขารวมเพยีงครึง่เดยีว  การเขารวมโดยขาดความเขาใจ

ในสถานการณทั้งหมดขาดขอตกลงเกี่ยวกับขอบเขตของการมีสวนรวม 

 

2.5  กรอบภาระงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          

               จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวจิัยสรุปเปนกรอบภาระงานทั้ง 4  งาน

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดังนี ้

               การมีสวนรวมของชุมชนตอการบริหารงานวิชาการ ไดแก การมีสวนรวมในการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา การมสีวนรวมในการจัดทําหลกัสตูรทองถิน่เพื่อใชในสถานศึกษา  การให

ความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  การพฒันาปรับปรุงหลักสูตรวิชาแกนแตละกลุม

วิชาใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น   การจดัหาวทิยากร  ภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงประกอบการ

เพื่อฝกประสบการณ    การรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบปฏิบัติงานวิชาการ  การกําหนดหนาที่
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ความรับผิดชอบของบุคลากรงานวิชาการ  การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใชในงานวิชาการ

การพัฒนากระบวนการเรียนรู  การสรางบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา  การระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาการ  การรณรงคใหเด็กทกุคนในพื้นที่

บริการไดรับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  การใหความคิดเหน็และขอเสนอแนะเพื่อใชในการปรับปรุงและ

พัฒนางานวิชาการ 

               การมีสวนรวมของชุมชนตอการบริหารงานงบประมาณ  ไดแก  จัดทําแผนการใช

จายเงินงบประมาณ  การพจิารณาแผนการใชจายเงินงบประมาณ  การบริหารงบประมาณให

บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  การติดตามรายงานผลการใชงบประมาณ  การกาํหนคุณ

ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ  การแตงตั้งคณะกรรมการจัดซือ้ - จัดจาง  ควบคุมการกอสราง  ตรวจการ

จาง  ตรวจรับพัสดุ  การเบิก จายเงินประเภทตาง ๆ  การเรียกเก็บเงินคาบํารุงประเภทตาง ๆ 

จาก 

ผูปกครอง  การดําเนนิการดานกองทนุกูยมืเพื่อการศกึษา  และการใหความคิดเหน็และขอเสนอแนะ

ในการพัฒนางานดานงบประมาณ 

               การมีสวนรวมของชุมชนตอการบริหารบุคคล  ไดแก  การวางแผนอัตรากําลัง  การพัฒนา

บุคลากร  การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบแกบุคลากร  การจัดองคกรในสถานศึกษา  การจดั

บุคลากรใหเหมาะสมกับงาน  การพิจารณาความดีความชอบ  การสงเสริมวนิัยและดําเนนิการทาง

วินัย  การสรรหา  บรรจุ  แตงตั้ง  โอน  ยายบุคลากรในสถานศกึษา  การพิจารณาเขาศึกษาอบรม

การศึกษาตอของบุคลากรในสถานศึกษา  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

               การมีสวนรวมของชุมชนตอการบริหารทั่วไป  ไดแก  การออกระเบียบ  ขอบังคับ  

ประกาศ  คําสั่งของสถานศึกษา  การจัดทําตาราง  แผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  การกําหนด

แผนการใชอาคารสถานที่และหองเรียน  การจัดหาทุนการศึกษา  การสงเสริมการจัดกิจกรรมทาง

ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณทีองถิ่น  การประชาสัมพันธ  เผยแพรขาวสารเกียรติคุณ

สถานศกึษา  การจัดทาํใหบริการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนแกชมุชน  การสงเสรมิสนับสนุน 

กิจกรรมของสมาคมศิษยเกา  สมาคมผูปกครองและครู  การระดมความรวมมือจากชุมชนเพื่อ 

จัดการศึกษา  การบริหารแหลงวิทยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษา   การรวมโครงการ

ปองกันสารเสพติดในสถานศึกษา  การแนะแนวการศึกษาและอาชพีแกนักเรียน  การสํารวจความ

ตองการดานการศึกษาแกชมุชน  การรายงานผลการดําเนินงานของสถานศกึษา  และการให 

ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 


