
 

บทที่  2 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
 
          ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจยัไดรวบรวมแนวคิดทฤษฏี  เอกสารและงานวจิัยท่ีเกีย่วของดังตอไปน้ี    
    2.1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาชลบุรี เขต 2        

 2.2  แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         2.2.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

   2.2.2  การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล 
          2.2.3  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (SBM) 
 2.3 การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

           2.3.1  การบริหารวิชาการ  
          2.3.2  การบริหารงบประมาณ   

    2.3.3  การบริหารงานบุคคล 
   2.3.4  การบริหารทั่วไป 

   2.4  แนวคิดทฤษฏีการมีสวนรวม 
            2.4.1  ความหมายการมีสวนรวม 

          2.4.2  การบริหารแบบมีสวนรวม 
          2.4.3  ลักษณะของการบริหารแบบมีสวนรวม 
    2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
          2.5.1  งานวิจยัในประเทศ 
         2.5.2  งานวิจยัตางประเทศ 
   2.6  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
   มีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบรุี เขต 2        
            
          สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ประกอบดวยอําเภอพานทอง  อําเภอพนัสนิคม  อําเภอบอทอง  และอําเภอเกาะจันทร  มีสถานศึกษา
ในสังกัด  จํานวน  138  แหง  แบงออกเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  จํานวน  127  แหง  และสถานศึกษาเอกชน  จํานวน  11  แหง 
            การบริหารราชการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใต
การกํากับดูแล  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 และมาตรา  37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  กําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ี  ดังนี ้
(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2, 2550, หนา 22)      
   1)  จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

ใหสอดคลองกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และความตองการของทองถ่ิน 

   2)  วิเคราะห การจัดต้ังงบประมาณ  เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา  และหนวยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ  รวมท้ัง
กํากับตรวจสอบติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
   3)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตร  รวมกับสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา 
   4)  กํากับ  ดแูล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   5)  ศึกษา  วิเคราะหวจิยัและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   6)  ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล  เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   7)  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
   8)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน  องคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน  รวมท้ังบุคคล  องคการชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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   9)  ดําเนินการและประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา 
   10)   ประสาน  สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน

ดานการศึกษา 
   11)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร  หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  12)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุ
ใหเปนหนาท่ีของผูใดโยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 
  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 17)  ไดประกาศ  เร่ืองการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546  โดยกําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มีโครงสรางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบดวย  7  กลุม  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

    1)  กลุมอํานวยการ  
     (1)  ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขต 
      (2)  ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการ  
     (3)  ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอมและยานพาหนะ 
     (4)  จัดระบบบริหารงานและพัฒนาองคกรสํานักงานเขต 
     (5)  ประชาสัมพันธ  เผยแพรกิจการและผลงานของสํานักงานเขตและสวนราชการ

ในสังกัด 
     (6)  เผยแพรและใหบริการขอมูลขาวสาร 

     (7)  ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     (8)  ประสานงานเกีย่วกับการสรรหากรรมการและอนกุรรมในระดับตาง ๆ 
     (9)  ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารการเงิน  บัญชี  พัสดุและสินทรัพย 
    (10)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับกิจการภายในสํานักงานเขตที่มิใชของ

สวนราชการใดโดยเฉพาะ 
      (11)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

   2)  กลุมบริหารงานบุคคล 
      (1)  วางแผนอัตรากําลัง  กําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ 
       (2)  สรรหา  บรรจุ  แตงต้ัง  ยาย  โอน  และการออกจากราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
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      (3)  ดําเนินงานบําเหนจ็ความชอบ  และทะเบียนประวัต ิ
      (4)  พัฒนาบุคลากร  สงเสริม  ยกยอง  เชิดชูเกียรติ  และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ 

      (5)  ดําเนินงานวินยั อุทธรณ  รองทุกข  และการดําเนนิคดีของรัฐ 
       (6)  ปฏิบัติงานเลขานุการอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

       (7)  จัดทํามาตรฐาน   คุณภาพงาน   กําหนดภาระงานขั้น ตํ่าและเกณฑ

การประเมินผลงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขต 
       (8)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานประจําปท่ีเกี่ยวกับ        
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ

อนุกรรมการการบริหารงานบุคคลเขตพื้นท่ีการศึกษาและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
       (9)  ปฏิบัติงานรวมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
    3)  กลุมนโยบายและแผน  
        (1)  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการจัดการศึกษา 
        (2)  จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐาน 

การศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และความตองการของทองถ่ิน 
          (3)  วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและ

แจงการจัดสรรงบประมาณ 
          (4)  ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการใชจายงบประมาณและ
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน 

        (5)  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                (6)  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                (7)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ท่ีเกีย่วของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
           4)  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   

                   (1)  สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
                   (2)  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล  ครอบครัว 
องคกร  ชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
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    (3)  ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา
สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
                 (4)  สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ  ดอยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 
                  (5)  สงเสริมงานการนะแนว  สุขภาพอนามัย  กีฬาและนันทนาการ  ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  เนตรนารี  ผูบําเพ็ญประโยชน  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วนิยันกัเรียน  การพทัิกษ
สิทธิเด็กและเยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

               (6)  สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
                (7)  สงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสํานักงานเขต  สถานศึกษา  และ
หนวยงานทางการศึกษา 

               (8)  สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับความม่ันคงของชาติและงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

               (9)  ประสานการปองกันและแกไขการใชสารเสพติด และสงเสริมปองกันแกไข 
และคุมครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 

               (10)  ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ 
                (11)  ประสานสงเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม 
                (12)  สงเสริมแหลงการเรียนรู  ส่ิงแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 
                (13)  ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเข็มแข็ง

ของชุมชน 
                   (14)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

       5)  กลุมงานนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                  (1)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร  การสอนและกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน 
                  (2)  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  เพื่อการพัฒนาหลักสูตร  การสอนและกระบวนการ 
เรียนรูของผูเรียน  
    (3)  วิจัย  พัฒนา  สงเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ
การประเมินผลการศึกษา 
    (4)  วจิัย  พัฒนา  สงเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
รวมท้ังประเมิน  ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                  (5)  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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                   (6)  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  พัฒนา  สงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
                  (7)  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    (8)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

         6)  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
                   (1)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนใหสถานศึกษามีความเขมแข็งท้ังดานวิชาการ   
งบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และบริหารทั่วไป 
                   (2)  ดําเนินงานท่ีเปนภารกิจของสํานักงานเขตท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล 
   (3)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

         7)  กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 
                    (1)  กํากับ  ดูแล  ประสาน  สงเสริม  และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมาย
วาดวยโรงเรียนเอกชน 
   (2)  ดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียน  และการเปล่ียนแปลง
กิจการโรงเรียนเอกชน 
    (3)  ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะหและเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวย โรงเรียน
เอกชนและกฎหมายอ่ืนกําหนด 

    (4)  ดําเนินการอ่ืนเกี่ยวกับงานการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด 
    (5)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ท่ีเกีย่วของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

2.2  แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
              2.2.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
           รัฐบาลไดแถลงนโยบายการศึกษาตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  เม่ือวันศุกรท่ี  3  พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2549 วา  เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู  มุงม่ันท่ีจะขยายโอกาสทางการศึกษา
ของประชาชนใหกวางขวางและท่ัวถึง  โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ทุกระดับเสริมสรางความตระหนักในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท  สันติวิธี  
วิถีประชาธิปไตย  พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูท่ีเช่ือมโยงความรวมมือ
ของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาการจัดการศึกษาจะเนน
การกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษาและทองถ่ิน  รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชน
และภาคเอกชน  เพื่อใหการศึกษาสรางคนและสรางความรู  สูสังคม  คุณธรรม  คุณภาพ  สมรรถภาพ
และประสิทธิภาพ  และหนึ่งในนโยบายน้ันคือ  การจัดการศึกษา  จะเนนการกระจายอํานาจไปสู
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สถานศึกษาและทองถ่ิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 13-14) 
            นโยบายดานการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู 
          1)  การปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู 
               (1)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               (2)  การพัฒนาคุณธรรมโยงความรวมมือบาน  วัด  โรงเรียน 
               (3)  การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
               (4)  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          2)  การขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                (1)  การจัดการศึกษาภาคบังคับ  9  ป 
                 (2)  การรับนักเรียน ม.1 และการจัดสรรท่ีเรียนใหนักเรียน 
          3)  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
                (1)  การปรับเปล่ียนรูปแบบเทคนิค และวิธีการสอน 
               (2)  การบริหารจัดการสถานศึกษา 
               (3)  การแกไขปญหาขาดแคลนครู 
               (4)  การนําเทคโนโลยีมาใชรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           4)  การกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
               (1)  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               (2)  ผูนําการเปล่ียนแปลงและการเปล่ียนแปลงระดับตางๆ 
                (3)  การกระจายอํานาจท้ัง  4  ดาน  และการสรางความเข็มแข็งสถานศึกษา 
           5)  การมีสวนรวมของเอกชน  ประชาชน  และทองถ่ิน 
               (1)  การมีสวนรวม 
               (2)  รูปแบบการบริหารจัดการรวม 
               (3)  การถายโอนสถานศึกษา 
 

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



 
17 

    2.2.2  การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานท่ีเปนนิติบคุคล     
 นอกจากการบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหนาท่ีเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนแลว

รัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือบริการประชาชนใหมีความพึงพอใจในการบริการภาครัฐมากข้ึน

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาวสํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ. 2542  ข้ึนเพื่อใหทุกกระทรวง  ทบวง  กรม 
และสวนราชการถือปฏิบัติ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 31) 
  การบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกประชาชน  และ
เปนสถานศึกษาของรัฐ  จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี   ซ่ึงเรียกกัน
โดยท่ัวไปวา  “ธรรมาภิบาล”  มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับโรงเรียนในฐานะท่ีเปนนิติบุคคลดวยหลักการดังกลาว  ไดแก  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  
หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุมคา 
  หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเขากับการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษาซ่ึงไดแก  
การดําเนินงานดานวิชาการ  งบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และบริหารทั่วไป  และเปาหมายในการจัด
การศึกษาคือทําใหผูเรียนเปนคนดี  เกง  และมีความสุข  ดังแผนภูมิแสดงความความสัมพันธในภาพ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

        ดาน 

 งบประมาณ 

   หลัก 

คุณธรรม 

หลัก 

นิติธรรม 

     หลัก 

ความคุมคา        ดาน 

วิชาการ 

 ดาน 

บริหารท่ัวไป

ดาน 

บริหารงาน
บุคคล 

หลัก 

     ความ 

โปรงใส 

  หลัก 

ความรับ 

           ผิด

หลัก 

การมีสวนรวม 

ผูเรียน เปนคน
ดี เกง มี

ภาพ  2  ภาพรวมการจดัการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีเปนนิตบุิคคล 
(ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2546, หนา 31) 
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       การบริหารโรงเรียนในปจจุบันไดมีการเปล่ียนแปลงไปจากการบริหารแบบเดิมท้ังในเร่ืองของ

โครงสรางการบริหารงาน  การบริหารในฝายงานยอย  รูปแบบการบริหารงาน  จะเปนแบบนิติบุคคล  
ซ่ึงผูบริหารจะตองใหความสนใจและวางแผนการบริหารงานในฝายตาง ๆ โดยแบงงานออกเปน      
4  ดาน  ไดแก  ดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล   
ดานการบริหารทั่วไป  ซ่ึงมีโครงสรางในการบริหารงาน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3. การวัดผล ประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
5. การพัฒนาส่ือนวัตกรรม  

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

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การสงเสริมความรู 

ดานวิชาการแกชุมชน 
11. การประสานความรวมมือ 

ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน 

12.การสงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคล  
ครอบครัว องคกร หนวยงาน 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

 

1. การจัดทําและเสนอขอ 
งบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบ  ติดตาม 

ประเมินผลและรายงาน 
ผลการใชเงินและ 
ผลการดําเนินงาน 

4. การระดมทรัพยากรและ 
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 

5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบัญชี 
7. การบริหารพัสดุและ 

สินทรัพย 

1. การวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหนง 

2. การสรรหาและการบรรจุ
แตงต้ัง 

3. การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 

4. วินัยและการรักษาวินัย 
5. การออกจากราชการ 

1. การดําเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. งานพัฒนาระบบและเครือขาย 

ขอมูลสารสนเทศ 
4. การประสานและพัฒนาเครือขาย

การศึกษา 
5. การจัดระบบการบริหารและ 

พัฒนาองคกร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ

งบประมาณ  บุคลากร 
และบริหารทั่วไป 

8. การดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอม 

9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
10. การรับนักเรียน 
11. การสงเสริมและประสานงาน 

การศึกษาในระบบนอกระบบและ  
ตามอัธยาศัย 

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

ประสานงานการศึกษาของบุคคล
ชุมชน องคกร หนวยงานและ
สถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

16. งานประสานราชการกับเขต 
 พ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานอ่ืน 

17. การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน 
18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอ่ืน ภาพ 3  ขอบขายการบริหารสถานศึกษาท้ัง  4  ดาน  

(ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2546, หนา 32) 
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 การบริหารโรงเรียนในรูปแบบท่ีเปนนิติบุคคลจะมีความแตกตางไปจากการบริหารแบบเดิม

ท้ังในเร่ืองของโครงสรางการบริหารงาน  การบริหารในฝายงานยอย  ซ่ึงผูบริหารจะตอง  ใหความสนใจ
และวางแผนการบริหารงานในฝายตาง ๆ ดังนี้ 
      1)  ดานการบริหารวิชาการ 
                       งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ
ไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด  ดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ  คลองตัว  
รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน  และการมีสวนรวม
จากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหาร
และการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  
รวมท้ังการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ทองถิ่น  ไดอยางมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ 
   2)  ดานการบริหารงบประมาณ 
        การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการ
มีความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน  ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  รวมท้ังจัดหารายได
จากบริการใชบริหารจัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษา  สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนตอผูเรียน 
                       3)  ดานการบริหารงานบุคคล 
       การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจสําคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
ใหเกิดความคลองตัว  อิสระภายใตกฎหมาย  ระเบียบ  เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา  มีความรู  ความสามารถ  มีขวัญและกําลังใจ  ไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความม่ันคงและกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผูเรียนเปนสําคัญ 
   4)  ดานการบริหารทั่วไป  
       การบริหารท่ัวไปเปนงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกรใหบริการ
บริหารงานอื่น ๆ บรรลุตามผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว  โดยมีบทบาทหลัก
ในการประสานสงเสริม  สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษา   
ทุกรูปแบบ  มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริมในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก
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โดยเนนความโปรงใส  ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล  ชุมชน
และองคกรท่ีเกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
            2.2.3  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (SBM) 
             การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานหรือการบริหารแบบฐานโรงเรียน  (School  based 
management)  ดังนิยมเรียกกันในประเทศไทยวา  (SBM)  นี้  เปนแนวคิดในดานการบริหารโรงเรียน 
หรือการบริหารสถานศึกษา  (School  management  approach)  ท่ีเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในชวงทศวรรษ  1980  เปนรูปแบบการบริหารที่ยึดโรงเรียนเปนศูนยกลางของการบริหารจัดการ 
เปนตัวแบบการบริหารที่ยึดตัวโรงเรียนเปนแกนกลางหรือเปนฐานในการคิดและดําเนินงาน

ในกระบวนการบริหารโรงเรียนของแตละโรงเรียนมีการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาไปสู

ตัวโรงเรียนโดยตรง  ใหโรงเรียนดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนดวยตนเอง  
             การบริหารแบบฐานโรงเรียน  (School  based  management)  นี้  เปนรูปแบบการบริหาร      
(Management  model)  ท่ีมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาไปจากสวนกลาง  หรือ
จากเขตการศึกษาไปยังสถานศึกษาโดยตรง ใหสถานศึกษามีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการบริหารโรงเรียนท้ังโรงเรียนในแบบเบ็ดเสร็จ  มีความเปนอิสระและคลองตัวในการตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการ  ในการสั่งการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในทุกดานที่เกี่ยวของกับภารกิจ
ของโรงเรียน  ท้ังดานหลักสูตร  การเงินการงบประมาณ  การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ฯลฯ
(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 , 2550,  หนา 1) 
             การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (SBM)  เปนรูปแบบในการบริหารและจัดการศึกษา
ท่ีริเร่ิมในป  1960  ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไมพอใจผลลัพธการศึกษาของชาติ  จึงหาแนวทาง
ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น  เปนรูปการบริหารโรงเรียนที่ไดรับความสนใจในวงการ
บริหารโรงเรียนอยางมากในปจจุบัน  กระทรวงศึกษาธิการไดนําแนวคิดดานการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ถือเปนนโยบายสําคัญท่ีมุงหวังใหการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาเปนเคร่ืองมือท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา

ไปสูการปฏิบัติ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 13-14) 
            แนวคิดการบริหารโดยใชรูปแบบใชโรงเรียนเปนฐานจะผูกพันอยางใกลชิดกับ

เร่ืองการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการศึกษา  จากการศึกษาประวัติและพัฒนาการในการจัดการศึกษา
ของประเทศสหรัฐอเมริกา  จะมีแบบการบริหารจัดการท่ีแตกตางหลากหลายกันไปไมมีแบบใดแบบหน่ึง
เปนมาตรฐานกลางรูปแบบของการบริหารจัดการศึกษาของแตละท่ีแตละแหงจะเปล่ียนแปลงหรือ

ปรับเปล่ียนในตัวเองตลอดเวลา 
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             การบริหารโรงเรียนตามแนวคิดนี้จะเปนการยกอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจและ

ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาไปจากสวนกลาง  และจากเขตพื้นท่ีการศึกษาไปยังโรงเรียน
โดยตรงโดยการมอบอํานาจไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษา 
           ในปจจุบันนี้ไดใชแนวคิดการบริหารโรงเรียนเปนฐาน  เปนกลยุทธหรือยุทธศาสตรสําคัญ
ในการขับเคล่ือนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  การบริหารตามรูปแบบนี้มีผูทรงคุณวุฒิ
ไดประมวลหลักการและแนวคิดในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานหลายคน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2550,  หนา  13-14)  สรุปสาระไดดังนี้ 
            1)  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545  ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาทําหนาท่ีกํากับ 
สงเสริมและสนับสนุนภารกิจของสถานศึกษา  4  ดาน  คือ  ดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารบุคคล  
และบริหารทั่วไป 
             2)  เปนรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมเปนหัวใจหรือหลักสําคัญสําหรับ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  โดยเฉพาะแนวคิดการมีสวนรวมหรือการบริหารแบบรวมมือ
เปนท่ียอมรับกันมากในวงการบริหารตาง ๆ รวมท้ังดานการศึกษาดวย  โดยเช่ือวาการบริหาร
แบบมีสวนรวมจะทําใหไดผลผลิตเพิ่มข้ึน  ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานมากข้ึน 
           3)  เปนรูปแบบการบริหารตนเอง  สถานศึกษาจะมีความอิสระ คลองตัว  มีอํานาจ
การตัดสินใจดวยตนเองมากข้ึน  ภายใตการบริหารงานในรูปองคคณะบุคคล 
            4)  เปนรูปแบบท่ีมอบอํานาจหรือกระจายอํานาจ  การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษาไปใหสถานศึกษา 
         5)  เปนรูปแบบการบริหารจัดการท่ีตอบสนองหรือสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนและชุมชนไดมากท่ีสุด 
             6)  เปนรูปแบบท่ียึดโรงเรียนเปนศูนยกลางของการเปล่ียนแปลง 
             จากแนวคิดดังกลาวขางตน  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (SBM)  เปนการกระจายอํานาจ
การบริหารจัดการศึกษาจากสวนกลางไปใหโรงเรียนท่ีใชโรงเรียนเปนศูนยกลาง   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  มีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ  คลองตัวในการบริหารและจัดการดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  โดยใหความสําคัญแกผูมีสวนไดสวนเสีย
ใหมีสวนรวมตัดสินใจ  รับผิดชอบ  วางแผน  ติดตามผล  พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความตองการ
ของชุมชนและทองถ่ิน 
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2.3  การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
            การบริหารโรงเรียนในรูปแบบท่ีเปนนิติบุคคลจะมีความแตกตางไปจากการบริหารแบบเดิม

ท้ังในเร่ืองของโครงสรางการบริหารงาน  การบริหารในฝายงานยอย  ซ่ึงผูบริหารจะตอง  ใหความสนใจ
และวางแผนการบริหารงานในฝายตาง ๆ ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 32)  
            2.3.1  การบริหารวิชาการ 
        1)  วัตถุประสงค 
            (1)  เพื่อใหโรงเรียนบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว 
และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  และทองถ่ิน 
           (2)  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและ 
มีคุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อพัฒนาตนเอง  
และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
                          (3)  เพื่อใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ตลอดจนจัดปจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน   ชุมชน   และทองถิ่น
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
              (4)  เพื่อใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนและของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ อยางกวางขวาง                        
    2)  ขอบขาย/ภารกิจ 
            (1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ควรวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปญหา  
และความตองการของสังคม  ชุมชน  และทองถ่ิน  วิเคราะหสภาพแวดลอม  และประเมินสถานภาพ
สถานศึกษา  เพื่อกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  โดยการมีสวนรวม
ของทุกฝายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ 
โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรู

ตามความเหมาะสม  นําหลักสูตรไปใช  มีการนิเทศการใชหลักสูตร  ติดตามและประเมินผล  และ
ปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
         (2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  ควรสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจดัการเรียนรู 
ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  จัดกระบวนการเรียนรู  โดยจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  ความถนัดของผูเรียน  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ  การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา  การเรียนรูจากประสบการณจริง

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



 
23 

และการปฏิบัติจริง  การสงเสริมใหรักการอาน  และใฝรูอยางตอเนื่อง  การผสมผสานความรูตาง ๆ 
ใหสมดุลกัน  ปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมท่ีดีงาม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีสอดคลองกับเนื้อหา
สาระกิจกรรม  ท้ังนี้โดยจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอม  และแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดกระบวนการเรียนรู
และการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขายผูปกครอง  ชุมชน  ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียน
การสอนตามความเหมาะสม  จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอน  สงเสริมใหมีการพัฒนาครู  เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
          (3)  การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนกําหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล  และการประเมินผล
แตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู  หนวยการเรียนรู  แผนการจัด 
การเรียนรู  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการ
การปฏิบัติ  และผลงาน  จัดใหมีการเทียบโอนความรู  ประสบการณ  ทักษะและผลการเรียน
จากสถานศึกษาอ่ืน  สถานประกอบการ  และอ่ืนๆ  ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
          (4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  การบริหาร  
การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโดยรวมของสถานศึกษา  และสงเสริมใหครูศึกษา 
วิเคราะห  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู  ประสานความรวมมือ 
ในการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอ่ืน 
             (5)  การพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ศึกษา  วิเคราะห 
ความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ  
และสงเสริมใหครูผลิต  พัฒนาส่ือ  และนวัตกรรมการเรียนการสอน  ประสานความรวมมือในการผลิต  
จัดหา  พัฒนาและการใชส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี  รวมทั้งใหมีการประเมินผล  การพัฒนา  
การใชส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
            (6)  การพัฒนาแหลงการเรียนรู  มีการสํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษาชุมชน  ทองถ่ิน  ในเขตพื้นท่ีการศึกษาใกลเคียง  
จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรู  พัฒนาแหลงการเรียนรูรวมท้ังพัฒนาใหเกิดองคความรู 
ประสานความรวมมือสถานศึกษาอ่ืน  บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืน       
ท่ีจัดการศึกษาในการจัดต้ัง สงเสริม  พัฒนาแหลงเรียนรูท่ีใชรวมกัน  และสงเสริม  สนับสนุนใหครู   
ใชแหลงการเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน  ในการจัดกระบวนการเรียนรู  โดยครอบคลุม
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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          (7)  การนิเทศการศึกษา  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา  ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ  ในรูปแบบหลากหลาย ประเมินผล  การจัดระบบ 
และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา  ติดตาม  ประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เพือ่พฒันา
ระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ  และแลกเปล่ียนเรียนรู  และประสบการณการจัดระบบ
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน  
            (8)  การแนะแนวการศึกษา  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ  และวิชาชีพ 
ภายในสถานศึกษา  โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  และกระบวนการเรียนการสอน
ดําเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา  ติดตามและประเมินผล
ประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู  และประสบการณดานการแนะแนวการศึกษา
กับสถานศึกษาหรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
           (9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดระบบโครงสราง
องคกร  ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  กําหนดเกณฑ  การประเมิน  
เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง  เปาหมาย
ความสําเร็จของเขตพื้นท่ีการศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยการวางแผน  การดําเนินการพัฒนางานตามแผน  ประสานความรวมมือ
กับสถานศึกษา  หนวยงานอ่ืน  และเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและประสานงานกับสํานักงาน

รับรองมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐาน

ในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
            (10)  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน  ควรมีการศึกษา  สํารวจความตองการ 
สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน  จัดใหความรู  เสริมสรางความคิด  และเทคนิค  ทักษะทางวิชาการ
เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทองถ่ินการสงเสริมใหประชาชน
ในชุมชน  ทองถ่ิน  มีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและท่ีจัดโดยบุคคล  ครอบครัว  
องคกร  หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา   
                            (11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน  
ควรมีการประสานความรวมมือ  ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน  และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท้ังท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา  ท้ังบริเวณใกลเคียง 
ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                            (12)  สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาควรสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษารวมท้ังความตองการในการไดรับ
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การสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องคกร หนวยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
และจัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน 
และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
                  สรุป  การบริหารวิชาการหมายถึงการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู  วัดผล  ประเมินผล  การเทียบโอนผลการเรียน  การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  การพัฒนาส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  การพัฒนาแหลงเรียนรู  
การนิเทศการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา  การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอืน่
และสงเสริม  สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 
               2.3.2  การบริหารงบประมาณ 
                         1)  วัตถุประสงค 
         (1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระคลองตัว 
โปรงใส  ตรวจสอบได 
          (2)  เพื่อใหไดผลผลิต  ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
          (3)  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอ  
และมีประสิทธิภาพ 
                          2)  ขอบขายภารกิจ 
                         (1)  การจัดทําและเสนอของบประมาณ  การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา  
มีการจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา  การวิเคราะหความเหมาะสม  การเสนอของบประมาณ 
                         (2)  การจัดสรรงบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา  รวมทั้ง
การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ  การโอนเงินงบประมาณ 
                          (3)  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใชเงิน  และ 
ผลการดําเนินงาน  มีการตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน  และการประเมินผล   
การใชงานและผลการดําเนินงาน 
                          (4)  การระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพื่อการศึกษา  มีการจัดการทรัพยากร   
การระดมทรัพยากร  การจัดหารายไดและผลประโยชน  กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษากองทุนสวัสดิการ
เพื่อการศึกษา   
                           (5)  การบริหารการเงิน  การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน   
การจายเงิน  การนําสงเงิน  และการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป 
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                           (6)  การบริหารบัญชี  การจัดทําบัญชีการเงิน  การจัดทํารายงาน  ทางการเงิน
และงบการเงิน  และการจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 
                           (7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย  การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของ 
สถานศึกษา  การจัดหาพัสดุ  การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจาง  
และการควบคุมดูแล  บํารุงรักษา  และจําหนายพัสดุ 
                สรุปการบริหารงบประมาณ  หมายถึง  การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําและเสนอของบประมาณ  
การจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และการรายงานการใชเงิน  และ
ผลการดําเนินงาน  การระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพื่อการศึกษาการ  บริหารการเงิน  การบริหาร
การบัญชี  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
             2.3.3  การบริหารงานบุคคล 
                        1)  วัตถุประสงค 
                          (1)  เพื่อใหดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตองรวดเร็วเปนไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
                          (2)  เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถ  และมีจติสํานกึในการปฏิบัติ
ภารกิจท่ีรับผิดชอบใหเกดิผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
                         (3)  เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ  
โดยยึดม่ันในระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ  อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
                          (4)  เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความม่ันคงและความกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
    2)  ขอบขาย/ภารกิจ 
                            (1)  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
                               ก.  การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน  วิเคราะหภารกิจและประเมิน
สภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา  จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  นําเสนอแผนอัตรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบตอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  
นําสูการปฏิบัติ 
                                 ข.  การกําหนดตําแหนง  ใหสถานศึกษาจัดทําภาระงานสําหรับขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  นําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อนําเสนอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  และหรือ  ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติ 
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                              ค.  การขอเล่ือนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการครู  
สถานศึกษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง / ขอเล่ือนวิทยฐานะ / ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตําแหนง / 
ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา  ดําเนินการประเมิน  และสงคําขอปรับปรุง  กําหนดตําแหนง /เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ / 
ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตําแหนง/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อนําเสนอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและ
หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณีพิจารณาอนุมัติและเสนอผูมีอํานาจแตงต้ัง 
                          (2)  การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
                                     ก.  ดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรับมอบอํานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  
โดยการสอบแขงขัน  การบรรจุแตงต้ังผูชํานาญการหรือผูเช่ียวชาญระดับสูง 
                                    ข.  การจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว  กรณีการจางลูกจางประจําและ
ลูกจางช่ัวคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือ

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  กรณีการจาง
ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก  สถานศึกษาสามารถดําเนินการจางลูกจางประจาํ
และลูกจางช่ัวคราวของสถานศึกษาได  โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษาภายใตหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีสถานศึกษากําหนด 
                   ค.  การแตงต้ัง  ยาย  โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การยาย 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน  และการโอนหรือการเปล่ียนสถานะของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
             ง.  การบรรจุกลับเขารับราชการ  ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีออกจากราชการ  (มาตรา  64)  ออกจากราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี  (มาตรา  65)  ออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร  (มาตรา  66)  และลาออกจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอ่ืน 
ท่ีไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (มาตรา  67) 
                        จ.  การรักษาราชการแทนและรักษาการในตาํแหนง  กรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูอํานวยการสถานศึกษา
รักษาราชการแทนถามีรองผูอํานวยการสถานศึกษาหลายคนใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

แตงต้ังรองผูอํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน  ถาไมมีใหผูดาํรงตําแหนง
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รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหสถานศึกษาเสนอ

ขาราชการท่ีเหมาะสม ใหผูอํานวยการสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาแตงตั้งขาราชการในสถานศึกษา 
คนใดคนหน่ึงเปนผู รักษาราชการแทน   (มาตรา  54 แหงกฎหมายระเบียบบริหารราชการ  
กระทรวงศกึษาธิการ) 
                           (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
                                      ก.  การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดแก  การพัฒนา
กอนมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ี  การพัฒนาระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการ (มาตรา 79)  การพัฒนา 
กอนเล่ือนตําแหนง  (มาตรา 80)  การพัฒนากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ  (มาตรา 55) 
                    ข.  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให
ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดี  ความชอบของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  คณะกรรมการพิจารณาความดี  ความชอบ  พิจารณาตามกฎ 
ก.ค.ศ. วาดวยการเล่ือนข้ันเงินเดือน  และผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเล่ือนข้ันเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  กรณีส่ังไมเล่ือนข้ันเงินเดือนใหแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ตองช้ีแจงเหตุใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดังกลาวทราบ  กรณีเล่ือนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ  แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหรายงานไปยังสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

เพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.ค.ศ. กําหนด  รายงานการส่ังเล่ือนและไมเล่ือนข้ันเงินเดือน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดเก็บขอมูล

ลงในทะเบียนประวัติตอไป   
                     ค.  การเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว  กรณีการเพิ่มคาจาง 
ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ  และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กําหนด  และในกรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษา
สามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวของสถานศึกษาได  โดยใชเงินรายไดของ
สถานศึกษา  ภายใตหลักเกณฑและวิธีการท่ีสถานศึกษากําหนด 
                      ง.  การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน   ดําเนินการตามท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 
                        จ.  เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอ่ืน  ดําเนินการตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 
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               ฉ.  งานทะเบียนประวัติ  การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจาง  และการแกไข วัน  เดือน  ปเกิด  ของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจาง 
                        ช.  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ใหมีการตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวน 
สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณ  ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา  แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
     ซ.  การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ  ใหผูขอมีบัตรกรอกรายละเอียด
ขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ  ตรวจสอบเอกสารความถูกตองนําเสนอ
ผูมีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัว  โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ  โดยคุมทะเบียนประวัติไว  
และสงคืนบัตรประจําตัวถึงสถานศึกษา 
         ฌ.  งานขอหนังสือรับรอง  งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ  
งานขออนุญาต ลาอุปสมบท  งานขอพระราชทานเพลิงศพ  การลาศึกษาตอ  ยกยอง  เชิดชูเกียรติ
และใหไดรับเงินวิทยพัฒนและการจัดสวัสดิการ  ดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑและ 
วิธีการท่ีเกี่ยวของ 
                               (4)  วินัยและการรักษาวินัย 
                       ก.  กรณีความผิดวินัยไมรายแรง  ใหผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้ง
คณะกรรมการ เพ่ือดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยไมชักชา  เม่ือมีกรณี
อันมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยไมรายแรง  และ 
ส่ังยุติเร่ืองในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลวพบวาไมไดกระทําผิดวินัย  หรือส่ังลงโทษ  ภาคภัณฑ 
ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือน  ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลวพบวามีความผิดวินัยไมรายแรง 
ใหรายงานการดําเนินงานทางวินัยไมรายแรงไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                      ข.  กรณีความผิดวินัยรายแรงใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา  53  
แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณี

อันมีมูลวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ตามหลักเกณฑ  และ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. เสนอผลการพิจารณาให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาลงโทษ  
และรายงานการดําเนินงานทางวินัยไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
                                        ค.  การอุทธรณ 
                      ก)  การอุทธรณกรณีความผิดวินัย  กรณีการอุทธรณความผิดวินยัไมรายแรง 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเร่ืองขออุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ภายใน  
30  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
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                     ข)  กรณีการอุทธรณความผิดวินัยรายแรง  ใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษายื่นเร่ืองขออุทธรณตอ ก.ค.ศ. ภายใน  30  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง  ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
                     ง.  การรองทุกข  กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ถูกสั่งให
ออกจากราชการใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ. ภายใน  30  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง  กรณีขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ เนื่องมาจากการกระทําของ
ผูบังคับบัญชาหรือการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหรองทุกข  ตอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 
                    จ.  การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย  ใหผูอํานวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา  ดําเนินการใหความรู  ฝกอบรม  การสรางขวัญและ
กําลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ  จิตสํานึก  และพฤติกรรมของ
ผูใตบังคับบัญชา  หม่ันสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส ปองกันและขจัดเหตุ  เพื่อมิใหผูใตบังคับบัญชา
กระทําผิดวินัย ใหรองทุกขตอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลว  แตกรณี 
                    ฉ.  การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย  ใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา  ดําเนินการใหความรู  ฝกอบรม  
การสรางขวัญและกําลังใจการจูงใจ ฯลฯ  ในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ  จิตสํานึก  และ 
พฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา 
                             (5)  งานออกจากราชการ 
                     ก.  การลาออกจากราชการ 
                     ข.  การใหออกจากราชการ  กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือ 
ไมผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตํ่ากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
                     ค.  การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
                     ง.  การใหออกจากราชการไวกอน 
                      จ.  การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทนกรณี
เจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีโดยสมํ่าเสมอ  กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงคของทางราชการ  
กรณีส่ังใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป  ตามมาตรา 30  แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย (มาตรา 30 (1))  กรณีเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ตาม (มาตรา 30 (4))  กรณีเปนคนไรความสามารถ 
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. (มาตรา 30 (5))  กรณีเปนผูบกพรอง
ในศีลธรรมอันดี (มาตรา 30 (5) (7))  กรณีเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเปนเจาหนาที่
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ในพรรคการเมือง (มาตรา 30 (8))  หรือกรณีเปนบุคคลลมละลาย (มาตรา 30 (9))  กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนผูไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข (มาตรา 30 (3)) 
                   ฉ.  กรณีมีมลทินมัวหมอง 
                  ช.  กรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดย  ทั้งนี้ 
คําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความลหุโทษ 
                สรุป  การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การดําเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากําลัง  และ
กําหนดตําแหนง  การสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
การดําเนินการทางวินัย  และการรักษาวินัย  และการออกจากราชการ 
                 2.3.4  การบริหารท่ัวไป 
         1)  วัตถุประสงค 
              (1)  เพื่อใหบริการ  สนับสนุน  สงเสริม  ประสานงาน  และอํานวยการ
ใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    (2)  เพื่อประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสาร  และผลงานของสถานศึกษาตอ
สาธารณชน  ซ่ึงจะกอใหเกิดความรู  ความเขาใจ  เจตคติท่ีดี  เล่ือมใส  ศรัทธาและใหการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
         2)  ขอบขายและภารกิจ 
      (1)  การดําเนินงานธุรการ 
    (2)  งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     (3)  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
     (4)  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
     (5)  การจดัระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
     (6)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (7)  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารท่ัวไป 
     (8)  การดแูลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
     (9)  การจดัทําสํามะโนผูเรียน 
     (10)  การรับนักเรียน 
     (11)  การสงเสริมการประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และ
ตามอัธยาศัย 
     (12)  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
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     (13)  การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
     (14)  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
     (15)  การสงเสริมสนับสนนุและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน
องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
     (16)  งานประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานอ่ืน 
     (17)  การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
     (18)  งานบริการสาธารณะ 
     (19)  งานท่ีไมไดระบุไวในงานอ่ืน 
              สรุป  การบริหารทั่วไป  หมายถึง  การดําเนินงานเกี่ยวการดําเนินงานธุรการงานพัฒนาระบบ
และเครือขายขอมูลสารสนเทศ  ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองคกร  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทั่วไป  
ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม จัดทําสํามะโนผูเรียน  การรับนักเรียน  สงเสริมและ
ประสานงานการจัดการศึกษา  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การงานสงเสริมงานกิจการนักเรียน  
การประชาสัมพันธ   การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล  องคกร  
หนวยงาน  สถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน  และการบริการ
สาธารณะ  
 

2.4  แนวคิดทฤษฏีการมีสวนรวม    
   
         2.4.1  ความหมายการมีสวนรวม 
           วอง  (Whang, n.d.; อางถึงใน ชูชาติ  พวงสมจิตร, 2540, หนา 13)  การมีสวนรวม  หมายถึง 
กระบวนการเขาไปดําเนินงาน  งานบุคคลหรือกลุมเพื่อใหสะทอนถึงความสนใจของตน  หรือ
เพื่อใหการสนับสนุนทางดานกําลังงาน  หรือทรัพยากรตอสถาบัน  ระบบท่ีครอบคลุมการดําเนินชีวิต
ของพวกเขา 
      วัชระ สกุล  ณ  มรรคา  (2541, หนา 18)  กลาววา  การมีสวนรวมหมายถึง  กระบวนการทํางาน
ท่ีมีบุคลากรในองคการมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการทุกข้ันตอนดวยความต้ังใจ 
เต็มใจและสบายใจ  เพื่อใหงานบรรลุจุดมุงหมายตามที่องคการตองการ  และทําใหบุคลากรเหลานั้น
เกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับองคการ 
         กําพล  แสนบุญเรือง  (2542, หนา 57)  กลาววา  การมีสวนรวม  หมายถึง  การทํางานรวมกัน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดวยความตั้งใจ   โดยกระทําการงานดังกลาวในหวงเวลาและ
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ลําดับการท่ีทรงประสิทธิภาพ  คือ  ถูกจังหวะและเหมาะสม กับท้ังกระทําการงานดังกลาวดวยความรูสึก
ผูกพันใหประจักษวาเชื่อถือและไวใจได  การมีสวนรวมเปนหัวใจของการเสริมสรางพลัง
การทํางานรวมกันเปนกลุมท่ีมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางและสนับสนุนการเปล่ียนแปลงและ

การพัฒนา  เพราะการมีสวนรวมทําผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมเขาใจสถานการณ  และอุทิศตน
มากยิ่งข้ึน  เพื่อการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนา 
                 จากความหมายดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา  การมีสวนรวมคือ  กระบวนการท่ีเปดโอกาส
ใหบุคคลในหนวยงานหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ  มีสวนในการตัดสินใจ  
รวมรับผิดชอบ  รวมแสดงความคิดเห็นรวมแกปญหาของการบริหาร  โดยบุคคลหรือกลุมบุคคล
เพื่อทุกกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงใหบรรลุจุดประสงคท่ีตั้งไว 
                 2.4.2  การบริหารแบบมีสวนรวม 

 การบริหารแบบมีสวนรวมในรูปแบบท่ีสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา  เปนกระบวนการ
ท่ีสนับสนุนสงเสริมพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ไดมีผูทําการศึกษาไวจํานวนมาก  และใหความหมาย
แตกตางกัน  ดังนี ้

 สมาน  อัศวภูมิ  (2541, หนา 11)  กลาววา  การบริหารและการจัดการเปนกระบวนการ
ในการทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ  โดยการสรรหาและผสมผสานทรัพยากรบุคคล
กับทรัพยากรปจจัยตาง ๆ ยิ่งไปกวานั้นองคการกับการบริหารมีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก  
องคการเปนเร่ืองเกี่ยวกับการจัดระบบงาน  การจัดโครงสรางของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากร
ปจจัย  สวนการบริหารเปนเร่ืองของการสรรหาและการใชทรัพยากรเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพ  

 วิโรจน  สารรัตนะ  (2542, หนา 11)  กลาววา  การบริหารเปนกระบวนการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุจุดหมายขององคการ  โดยอาศัยหนาที่หลักการบริหารอยางนอย  3  ประการ  คือ 
การวางแผน  การจัดการองคการ  และการควบคุม 

 ศิริอร  ขันธหัตถ  (2544, หนา 2)  ไดใหความหมายของการบริหารไววา  การบริหาร หมายถึง  
กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต  2  คนข้ึนไป  รวมกันดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 
  อนันตชัย  อุทัยพัฒนาชีพ  (2544, หนา 36-37)  กลาววาการบริหารแบบมีสวนรวม
ความจําเปนตอการบริหารเพราะ 
  1)  จะเกิดความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพราะความมีประสิทธิผลเกี่ยวของกับ
ความเหมาะสมและความสําเร็จของเปาหมาย  สวนความมีประสิทธิภาพเกี่ยวของกับคาใชจายของ
ความสําเร็จตามเปาหมาย 
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  2)  ทําใหพฤติกรรมของบุคคลสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ  คือการบริหาร
แบบมีสวนรวมชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององคการโดยการปฏิบัติงานและ

ขวัญของแตละบุคคล 
  3)  ชวยสรางแรงจูงใจการบริหารแบบมีสวนรวมสนองความตองการทางจิตใจ

ตามทฤษฏีการจูงใจของมาสโลวและทฤษฏีการจูงใจของเฮอรซเบอรก 
  สรุปไดวา  การมีสวนรวมหมายถึง  กระบวนการทํางานหรือกิจกรรมตาง ๆ ทางการศึกษา

ท่ีบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของไดรวมมือกันดําเนินงาน  โดยใชทรัพยากรการบริหารเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหเปนสมาชิกท่ีดีมีคุณภาพของสังคมตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว 
               2.4.3  ลักษณะของการบริหารแบบมีสวนรวม 

 นักวิชาการไดเสนอลักษณะของการมีสวนรวมไวมากมายหลายทัศนะดังตอไปนี ้
             โคเฮน  และอัพฮอฟ  (Cohen & Upholf, 1980, pp. 213-218; อางถึงใน วันเพ็ญ  วอกลาง, 
2534, หนา 16)  ไดแบงชนิดของการมีสวนรวมออกเปน  4  ชนิด 
                      1)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  (Decision  making)  ประกอบดวย  3  ข้ันตอน 
คือ  ริเร่ิมตัดสินใจ  ดําเนินการตัดสินใจ  และตัดสินใจปฏิบัติการ   
                       2)  การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  (Implementation)  ประกอบดวยการสนับสนุน
ดานทรัพยากรการบริหารและการประสานขอความรวมมือ 
                       3)  การมีสวนรวมในผลประโยชน  (Benefits)  ไมวาจะเปนผลประโยชนทางวัตถุ 
ผลประโยชนทางสังคม  หรือผลประโยชนสวนบุคคล 
                       4)  การมีสวนรวมในการประเมินผล  (Evaluation) 

 เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2538, หนา 328-332)  กลาวถึง  ระบบการมีสวนรวมท่ีเปนท่ียอมรับ
ในปจจุบันมี  3  ระบบ  คือ 

      1)  ระบบการปรึกษาหารือ  เปนการบริหารแบบเปดโอกาสใหบริหารและ
การประสานความรวมมือ 

      2)  การมีสวนรวมในผลประโยชน 
     3)  การมีสวนรวมในการประเมินผล 
  เมตต  เมตตการุณจิต  (2541, หนา 24-25)  ไดสรุปลักษณะของการมีสวนรวมโดยพิจารณา

ไดหลายมุมมอง  ดังนี ้
   1)  จําแนกตามกระบวนการบริหาร 

                     (1)  การมีสวนรวมในการวางแผน 
                     (2)  การมีสวนรวมในการตดัสินใจ 
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                     (3)  การมีสวนรวมในการจดัองคการ 
                     (4)  การมีสวนรวมในการส่ือสาร 
                     (5)  การมีสวนรวมในการใชอิทธิพล 
                     (6)  การมีสวนรวมในการประสาน 
                     (7)  การมีสวนรวมในการประเมินผล 
                 2)  จําแนกตามประเภทของกิจกรรมท่ีเขารวม 
                       (1)  การมีสวนรวมในการประชุม 
                     (2)  การมีสวนรวมในการเสียสละทรัพยสิน 

                 (3)  การมีสวนรวมเปนกรรมการ 
                      (4)  การมีสวนรวมเปนผูชักชวน 
                      (5)  การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงาน 
                  3)  จําแนกตามระดับความเขมแข็งของการมีสวนรวม 
                       (1)  ระดับของการมีสวนรวมเทียม 
                       (2)  ระดับของการมีสวนรวมบางสวน 
                       (3)  ระดับของการมีสวนรวมท่ีแทจริง 
                   4)  จําแนกตามวิธีการมีสวนรวม 
                         (1)  การมีสวนรวมโดยตรง 
                         (2)  การมีสวนรวมโดยออม 

อนันตชัย  อุทัยพัฒนาชีพ  (2544, หนา 36)  กลาววาการบริหารแบบมีสวนรวมควรมีลักษณะ
ดังนี้ 

 1)  เปนกระบวนการของการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ
ตัดสินใจ 

 2)  เปนการมีสวนรวมอยางแข็งขันของบุคคล 
 3)  ใชความคิดสรางสรรค และความเช่ียวชาญในการแกปญหาของการบริหาร 
 4)  การบริหารโดยการมีสวนรวมต้ังอยูบนพ้ืนฐานของแนวคิดของการแบงอํานาจ

หนาท่ีผูบริหารแบงอํานาจหนาท่ีการบริหารใหกับผูใตบังคับบัญชา 
 5)  ตองการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของอยางแทจริงในกระบวนการตัดสินใจ

ท่ีสําคัญขององคการมิใชเพียงแตหวงใยหรือสัมผัสปญหา 
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 สรุปไดวา  การบริหารแบบมีสวนรวมประกอบดวย การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ  
การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  การมีสวนรวมในผลประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงาน  และ
การมีสวนรวมในการประเมินผล 
                               

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
                 สุมาลย  สุรมณี  (2536, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความตองการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับภารกิจการบริหารโรงเรียนของครู  อาจารย  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดมหาสารคาม  ผลการวิจัยพบวา  ครู  อาจารยตองการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับภารกิจในการบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก  ท้ังโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายดานครู
อาจารยเพศชายตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจสูงกวาครู  อาจารยเพศหญิง  และครู  อาจารย
ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน  มีความตองการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับภารกิจการบริหาร  ท้ังโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน 

 เจษฏา  อ้ึงเจริญ  (2537, บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพการตัดสินใจส่ังการของผูบริหารกับ
ความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย
พบวา  ผูบริหารโรงเรียนและครูอาจารย  ตางมีความตองการเขาไปมีสวนรวมในการปรึกษา  
เขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจส่ังการของผูบริหารโรงเรียน  ซ่ึงพบวาในระดับมาก  ฉะนั้นผูบริหาร
โรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเหลานี้เขามามีบทบาทในการวางแผนบริหารโรงเรียน

เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูรวมงาน  ซ่ึงจะเปนการเพิ่มประสิทธิของการทํางานอีกทางหน่ึงดวย
 พิกัด  ขัติพันธ  (2540, บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม  
ผลวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการตัดสินใจโดยวิธีท่ี  5  คือใหผูใตบังคับบัญชา
มีสวนรวมพิจารณาปญหาและตัดสินใจ  ผูบริหารจะรับการตัดสินใจและนําไปปฏิบัติโดยใหผูรวม
ตัดสินใจรับผิดชอบและสนับสนุนเต็มท่ีในการบริหารงานวิชาการ  งานกิจการนักเรียน  และ
งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  และใชวิธีที่  4  คือใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมพิจารณา
ปญหาเปนกลุมแลวผูบริหารตัดสินใจในการบริหารงานบุคลากร  งานธุรการ  การเงินและพัสดุ  และ
งานอาคารสถานท่ี  ซ่ึงตางเปนงานท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และงานท่ีเกี่ยวกับ
ตัวบุคลากรในโรงเรียน 
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 รัชนีวรรณ  ชางวงศ  (2542, บทคัดยอ)  ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  พบวา 

 1)  ผูบริหารมีพฤติกรรมในการตัดสินใจที่มีคุณภาพระดับปานกลาง  สําหรับ
การบริหารงาน  6  ดาน 

 2)  ผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารงานตางกัน  มีพฤติกรรมในการตัดสินใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 3)  ผูบริหารที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน  มีพฤติกรรมในการตัดสินใจ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                กฤชอุดม  กล่ินเกตุ  และคนอ่ืนๆ (2543, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเร่ือง  การศึกษาบทบาท
ท่ีเปนจริงและบทบาทท่ีคาดหวังของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาท่ีไมเปนครูตอการมีสวนรวม

ในการบริหารงานในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร  ผลการศึกษา
พบวา   
  1)  บทบาทท่ีเปนจริงของคณะกรรมการโรงเรียนตอการมีสวนรวมในการบริหารงาน
โรงเรียนแยกตามงานวิชาการ  งานกิจกรรมนักเรียน  งานบุคลากร  งานธุรการและงานการเงิน       
งานอาคารสถานท่ี  และงานสัมพันธชุมชน  ในสวนรวมเห็นวาคณะกรรมการโรงเรียนมีสวนรวม  
ในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอของแตละงานสวนใหญเห็นวา  
คณะกรรมการโรงเรียนตอการมีสวนรวมในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง 
  2)  บทบาทท่ีคาดหวังของคณะกรรมการโรงเรียนตอการมีสวนรวมในการบริหารงาน
โรงเรียนแยกตามงานวิชาการ  งานกิจกรรมนักเรียน  งานบุคลากร  งานธุรการและงานการเงิน  
งานอาคารสถานท่ี  และงานสัมพันธชุมชน  ในสวนรวมเห็นวาคณะกรรมการโรงเรียนมีสวนรวม
ในการบริหารงานอยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอของแตละงานสวนใหญเห็นวา  
คณะกรรมการโรงเรียนตอการมีสวนรวมในการบริหารงานอยูในระดับมาก  
   3)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการโรงเรียนตอการมีสวนรวม 
ในการบริหารงานโรงเรียน  พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

    มงคล  อ๊ีดเหล็ง  (2543, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจการบริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด  พบวาการมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจ
การบริหารโรงเรียน  อยูระดับปานกลางและงานวิชาการเปนงานหลักอยูในอันดับแรกครูชายมีสวนรวม
ในการตัดสินใจมากกวาครูหญิง 
                 สมหมาย  หวลอาวรณ  (2543, บทคัดยอ)  ศึกษาลักษณะการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
ตามทัศนะของครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  วังน้ําเย็น  
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สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  พบวา  ลักษณะการตัดสินใจของผูบริหารตามทัศนะ
ของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาท้ัง  6 งาน  คือ  งานวิชาการ งานบุคลากรงานธุรการ  การเงิน
และพัสดุ  งานกิจการนักเรียน  งานอาคารสถานท่ี  และงานความสัมพันธชุมชน  โดยรวมผูบริหาร
ใชลักษณะการตัดสินใจ  โดยปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลแลวตัดสินใจ 
 อนันต  บํารุงแจม  และคนอ่ืนๆ (2544, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเร่ือง  การมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานโรงเรียนกรมสามัญศึกษา  สหวิทยาเขตจามเทวี  
จังหวัดลําพูน  ปการศึกษา  2543  ผลการวิจัย พบวา   
  1)  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการครูและผูปกครอง  คณะกรรมการศิษยเกา
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานวิชาการดานบุคลากร  ดานงบประมาณ  
และดานการบริหารทั่วไปอยูในระดับปานกลาง 
  2)  ผูมีอุปการคุณตอโรงเรียนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
ในดานงบประมาณคือ  ผูมีอุปการระคุณมีสวนรวมในการใหทุนการศึกษาแกนักเรียน  และ
ดานการบริหารทั่วไปคือ  มีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนแหลงสนับสนนุ
และใหบริการดานตาง ๆ แกชุมชน 
  3)  ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
ในดานวิชาการคือ  มีสวนรวมในการใหคําปรึกษาแกศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  สงเสริม
การใชภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี 
  4)  ปญหาอุปสรรคท่ีพบคือคณะกรรมการสวนใหญยังไมชัดเจนในหนาท่ีของตนเอง  
มีขีดจํากัดในเรื่องเวลาเขารวมกิจกรรมหรือการประชุมของสถานศึกษา  ขอเสนอแนะและแนว
ทางแกไข  คือ  ทุกฝายควรมีการแบงหนาท่ีอยางชัดเจนและปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน 
  เสริมศักดิ์  โรยสุวรรณ  (2544, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดระนอง  พบวา 

    1)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนของขาราชการครู  
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  งานวิชาการ  งานบุคลากร  
งานธุรการการเงินและพัสดุ  งานอาคารสถานท่ี  และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
อยูในระดับปานกลาง  สวนงานกิจการนักเรียนอยูในระดับมาก 

    2)  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
ของขาราชการครู  ตามตัวแปรประสบการณในการทํางานและวุฒิการศึกษา  พบวา  โดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายดานพบวา  งานวิชาการ      
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งานอาคารสถานท่ี  งานบุคลากรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนดานอ่ืน ๆ ไมมี
ความแตกตางกัน   

  ยรรยง  แกนสาร  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจการบริหารงาน
ของครู  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง  พบวาการมีสวนรวมตัดสินใจในการบริหาร
โรงเรียนของครูอยูระดับมาก  แตยังมีการบริหารงานบางดานท่ีผูบริหารควรเปดโอกาสใหครูเขามา
มีสวนรวมใหมาก  ไดแกงานความสัมพันธกับชุมชน  งานบุคลากร  งานธุรการและการเงินพัสดุ  
ครูชายมีสวนรวมมากกวาครูหญิง  

 2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 ฟาวเลอร  (Fowler, 1986; อางถึงใน โกศล  สุวรรณมณี, 2534, หนา 41)  ไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการมีสวนรวมตัดสินใจกับขวัญกําลังใจการทํางานของครู  อาจารยโรงเรียนประถมศึกษา
ในภาครัฐ  ภาคตะวันออกเฉียงใต  เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  5  ดาน  คือ  ดานหลักสูตร  
ดานกิจการนักเรียน  ดานบุคคล  ดานทรัพยากร  และดานสัมพันธกับชุมชนผลการวิจัยดังนี้ 

 1)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจมีความสัมพันธทางบวก  กับขวัญกําลังใจ 
การทํางาน 

   2)  โรงเรียนท่ีเปดโอกาสใหครู  อาจารยมีสวนรวมในการตัดสินใจกับโรงเรียน
ท่ีไมเปดโอกาสใหครูอาจารยมีสวนรวมในการตัดสินใจส่ังการ  มีขวัญกําลังใจในการทํางานแตกตางกัน   
   นาโดซี  (Nadocie, 1993, p. 201)  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ  และวัฒนธรรมโรงเรียนกับการแสดงออกถึงความพอใจในงานของครูผลการวิจัย
พบวา  การมีสวนรวมในการตัดสินใจของครู  เปนปจจัยหนึ่งท่ีสัมพันธกับการแสดงออกถึงความพอใจ
ในการทํางานของครู 

 เฮลเบอรก  (Helberg, 1995,  p. 27)  ไดทําการศึกษาการตัดสินใจรวมกันของครูที่เปน
คณะทํางาน  ผลการวิจัยพบวา  การที่คณะทํางานไดตัดสินใจรวมกัน  โดยทุกคนมีสวนรวมจะกอใหเกิด
การพัฒนางานมากกวาการมีปจจัยอ่ืน 

 ไซเบิรต  (Siebert, 1991; อางถึงใน ทัศนา  แสวงศักดิ์, 2539, หนา 37)  ไดศึกษาถึงบทบาท
ของครูใหญในการเปล่ียนแปลงโรงเรียนในลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  ซึ่งเปนความพยายาม
ท่ีจะช้ีใหเห็นถึงการพัฒนาโรงเรียน  และการกระจายการมีสวนรวมในการตัดสินใจขอคนพบของ
งานวิจัย  คือครูใหญ  เปนกลไกสําคัญของความสําเร็จของการทํางานและเปนผูกระตุนใหทุกคน
มีสวนรวม 
                 โฮกแลนด  (Hoagland, 1986; อางถึงใน ภาวนา  วงสวาห, 2541, หนา 61)  ศึกษาความเห็น
ของผูบริหารและครูอาจารย โรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวม  ในการตัดสินใจ
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ส่ังการของผูบริหารโรงเรียนโดยมุงเปรียบเทียบทัศนะของครูอาจารย  และผูบริหารในรัฐอิลลินอย  
(Illinois)  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารและครู  อาจารย  ที่มีอายุประสบการณในการทํางาน  และ
ขนาดโรงเรียนแตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจส่ังการแตกตางกัน 
 

2.6  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
   2.6.1  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยตาง ๆ มานี้ผูวิจัยสามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิด

การวิจัยคร้ังนี้โดยใชการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐานศึกษามาจากขอบขายการบริหารงานของ

กระทรวงศึกษาธิการ  (2546, หนา 32)  กลาวไว  4  ดานคือ  ดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหาร
งบประมาณ   ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป  ดังนี้  
                      1)  ดานการบริหารวิชาการ  หมายถึง  การดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  วัดผล  ประเมินผล  การเทียบโอนผลการเรียน  การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  การพัฒนา
แหลงเรียนรู  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา  การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชม  การประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนและสงเสริม  สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
                        2)  ดานการบริหารงบประมาณ  หมายถึง  การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําและ
เสนอของบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และการรายงาน
การใชเงิน  และผลการดําเนินงาน  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาการบริหารการเงิน  
การบริหารการบัญชี  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
                        3)  ดานการบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การดําเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากําลัง  
และกําหนดตําแหนง  การสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
การดําเนินการทางวินัย  และการรักษาวินัย  และการออกจากราชการ 
                     4)  ดานการบริหารทั่วไป  หมายถึง  การดําเนินงานเกี่ยวการดําเนินงานธุรการ
งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร
และบริหารท่ัวไป  ดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม  จัดทําสํามะโนผูเรียน  การรับนักเรียน 
สงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การงานสงเสริม
งานกิจการนักเรียน  การประชาสัมพันธ  การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา
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ของบุคคล  องคกร  หนวยงาน  สถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  การจัดระบบการควบคมุในหนวยงาน 
และการบริการสาธารณะ  
                2.6.2  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของ  สุมาลย  สุรมณี  (2536, 
บทคัดยอ)  เจษฏา  อ้ึงเจริญ  (2537, บทคัดยอ)  และเสริมศักดิ์  โรยสุวรรณ (2544, บทคัดยอ)  ศึกษา
ตัวแปรตน  ตําแหนง  ผูบริหารและครู  วุฒิการศึกษา  ประสบการณการทํางาน  และขนาดโรงเรียน 
จึงนํามาเปนตัวแปรศึกษาคร้ังนี้ 
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