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ภาคผนวก   ข-1 
 
 

แบบสัมภาษณ  
ผูบริหารโรงเรยีน   ผูชวยผูบริหาร  และคณะครูอาจารย  

เร่ือง  การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based  
Management  =  SBM) 

กรณีศึกษาโรงเรียนหางดงรฐัราษฎรอุปถมัภ  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
 
คําชี้แจง  
 การสัมภาษณคร้ังนี้ผูวิจัยตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับ        การบริหารสถานศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน   ทั้งนี้เพื่อนําไปเปนประโยชนในการวิจัย   ผูวิจัยขอรับรองวาจะไมทําให
เกิดความเสียหายแกผูใหขอมูลและแกสถานศึกษาของทานใด ๆ ทั้งส้ิน 
 แบบสัมภาษณ  แบงออกเปน  3  ตอน  ดังนี ้
 ตอนที ่1  ขอมูลเบื้องตนเกีย่วกับผูใหสัมภาษณ 
                   ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับหลักการแนวคิดการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 ตอนที ่3  ขอมูลดานการเสนอแนวคิดอยางอิสระ 
 
ตอนที ่ 1   ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 
 1.  ผูใหสัมภาษณ  ไดแก 

       ผูบริหารโรงเรียน     เพศ…… อาย…ุ….ป  เปนผูบริหารมาแลว…….ป 
  ผูชวยผูบริหารฝายบริหารทั่วไป เพศ…… อายุ…….ป  เปนผูชวยมาแลว…….
ป 
       ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ          เพศ…… อายุ…….ป  เปนผูชวย
มาแลว…….ป 
       ผูชวยผูบริหารฝายธุรการ            เพศ…… อายุ…….ป  เปนผูชวย
มาแลว…….ป 
       ผูชวยผูบริหารฝายบริการ           เพศ…… อายุ…….ป  เปนผูชวย
มาแลว…….ป 
       ผูชวยผูบริหารฝายแผนงาน         เพศ…… อายุ…….ป  เปนผูชวย
มาแลว…….ป 
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       ผูชวยผูบริหารฝายปกครอง         เพศ…… อายุ…….ป  เปนผูชวย
มาแลว…….ป 
       ครู 
  หัวหนาหมวด      หัวหนางาน        ครูแนะแนว           ครู
สอน         

 2.  สัมภาษณเมื่อวันที…่……เดือน……………………พ.ศ………เวลา……………..
น. 
 
ตอนที ่  2   ขอมูลเกี่ยวกับหลักการแนวคิดการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
                   (School - Based  Management  =  SBM) 

1. ดานการกระจายอํานาจ 
1.1 ทานไดนําหลักแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการบริหารมาปรับใชใน

โรงเรียน 
อยางไรบาง   ตั้งแตกระบวนความเชื่อ   โครงสราง   การกําหนดเปาหมายทิศทาง     การกํากับ
ดูแล และการประเมินผลการบริหารงานของโรงเรียน  (เฉพาะผูบริหาร) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

   1.2  โรงเรียนไดนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   (SBM)   มาใชใน
โรงเรียน รูปแบบใดบาง   ครูรูเร่ือง  เขาใจ  และเกี่ยวของกับการบริหารแบบ SBM มากนอย
เพียงใด  มีหลักฐานประกอบอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 1.3  รูปแบบที่โรงเรียนนาํมาใชบริหาร เกิดผล ปญหา อุปสรรค และไดแกไข
อยางไร เชน วิสัยทัศน พันธกิจ จุดประสงค การกําหนดเปาหมายการศึกษา การวางแผนการ
พัฒนาการศึกษา  แผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการ การประเมินภายใน  การรายงานผลการบริหาร  
ตลอดทั้งการยกระดับคณุภาพของโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 1.4  โรงเรียนไดนําระบบการกระจายอํานาจมาใชในการบริหารงานวิชาการมาก
นอยเพยีงใด  หลักฐานที่สามารถนําเปนขอบงชี้ประกอบดวยเร่ืองใดบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 1.5  โรงเรียนไดนําระบบการกระจายอํานาจมาใชในการบริหารงานงบประมาณในลักษณะ
ใด  มีหลักฐานอะไรประกอบ  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 1.6  โรงเรียนไดนําระบบการกระจายอํานาจมาใชในการบริหารงานบุคคลอยางไร   
และมีหลักฐานประกอบไดแกอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 1.7  โรงเรียนไดนําระบบการกระจายอํานาจมาใชในการบริหารงานทัว่ไป เชน  งาน
แผนงาน  งานบริการ  งานธุรการ  งานสารสนเทศ  งานแนะแนว    และงานอื่น ๆ ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนอยางไร   มีอะไรเปนหลักฐานประกอบบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 2.   ดานการมีสวนรวม 
 2.1  คณะครอูาจารยมีสวนรวมกับโรงเรียนในการจัดบรหิารงานวิชาการในลักษณะใด   
มีอะไรเปนหลักฐานประกอบ  และผลการมีสวนรวมของคณะครูเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
  2.2  คณะครูอาจารยมีสวนรวมกบัโรงเรยีนในการจัดการบริหารบุคลากรในลกัษณะ
ใด  เร่ืองใดบาง   มีอะไรเปนหลักฐานประกอบ  และผลการมีสวนรวมของคณะครูเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 2.3  คณะครอูาจารยมีสวนรวมกับโรงเรียนในการจัดการบริหารงบประมาณ  
ในลักษณะใด  หลักฐานที่บงชี้  และผลการมีสวนรวมของคณะครูเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 2.4  คณะครอูาจารยมีสวนรวมกับโรงเรียนในการจัดการบริหารงานทั่วไป  (เชน 
งานแผนงาน  งานบรกิาร  งานธุรการ   งานแนะแนว  งานสารสนเทศ  และ งานอื่น ๆ)  ใน
ลักษณะใด  มีหลักฐานอะไรประกอบ  และผลการมีสวนรวมของคณะครูมีอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 2.5  ประชาชนมีวิธีการในการสนับสนุนดานทรัพยากร    (เชน   วสัดุอุปกรณ   
เงิน     และเทคโนโลยี)  ลักษณะการสนับสนุนอยางไร  ตัวอยางทีพ่อยกประกอบ ไดแก
อะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 3.   ดานการคนือํานาจใหแกประชาชน 
  3.1  ประชาชนไดใหการเสนอแนะและรวมจัดทําหลักสูตรทองถ่ินแกทางโรงเรียน
อยางไร  หลักฐานประกอบที่ปรากฏอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 3.2  ประชาชนไดเสนอแนะและรวมพฒันาดานการเรียนการสอนแกทางโรงเรียน
อยางไรบาง  ในลักษณะเชนใดที่เห็นไดชัดเจน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

3.3 ประชาชนไดใหแนวคิดและรวมประชุมวางแผนเกี่ยวกับระบบการ
บริหาร 

การจัดสถานศกึษาของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภอยางไร  และเรื่องที่นําเสนอในการประชุม
ไดแกดานใดบาง   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 3.4   ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสยีหรือผูเกี่ยวของ      มีสวนในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน   การจัดการบริหารของโรงเรียนของทานอยางไร  และในแตละป
การศึกษาประเมินกี่คร้ัง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 4.    ดานการบริหารดวยตนเอง 
                          4.1 โรงเรียนทานไดทําการวิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน  (จุดแข็ง 
จุดออน)   หรือไมอยางไร   และในสวนของบุคลากรครูในโรงเรียน  มีสวนรับผิดชอบเชนไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 4.2  โรงเรียนของทานไดกําหนดวิสัยทศัน  นโยบาย  แผนยุทธศาสตร และ
ธรรมนูญไวหรือไมอยางไร  ใครบางที่มีสวนกําหนด  และหลักฐานทีป่รากฏเห็นไดชัดเจนไดแกส่ิง
ใด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 4.3  โรงเรียนของทานมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร หรือไมอยางไร  และการ
ปฎิบัติของฝาย หมวด มีหลักปฎิบัติตามแผนหรือไม    มีหลักเกณฑกาํหนดอยางไรบาง     ส่ิงที่
ปรากฏเปนหลักฐานไดแก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 4.4  โรงเรียนของทานไดนําการบริหารงานภายในโรงเรียนตามกระบวนการของ    
PDCA  มาใชมากนอยอยางไร   และนาํไปใชเกีย่วของกับงานสวนใดบาง    หลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน ไดแก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 4.5 โรงเรียนของทานมีการรายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําปตอ  
ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสีย ในลักษณะใดตามแนวที่ไดปฏิบัติ  ดังหลักฐานปรากฏ ไดแก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 4.6  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียนมีบทบาทและหนาที่ตอ
โรงเรียนอยางไรบาง และมหีลักฐานอะไรบางที่บงบอกการทําหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่ปรากฏแกทางโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 4.7  โรงเรียนมีการจัดระบบการทํางานแบบรวมทีม (Team  Work) และมี
การพัฒนาทีมงาน  (Team  Development) หรือไมอยางไร  และตวัอยางที่สามารถ
นําเสนอไดแกอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 5.    ดานการตรวจสอบและการถวงดุล 
                         5.1 โรงเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูเกี่ยวของจัดใหมีการตรวจสอบ
การดําเนินงานการบริหารงานของโรงเรียนหรือไมอยางไร     ปละกี่คร้ัง     และผลการตรวจสอบ
ที่นําเปนหลักฐานไดแกอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 5.2  โรงเรียนมีการประเมนิประสิทธิผลการเรียนรูของนักเรียน      หรือไม
อยางไร  ในลกัษณะใดบาง  และสิ่งที่ปรากฏเปนหลักฐานประกอบดวยอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 5.3  โรงเรียนมีการประเมนิประสิทธิผลการสอนของคร ูบางหรอืไมอยางไร  ใน
ลักษณะใด  และส่ิงที่ปรากฏเปนหลักฐานประกอบดวยอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 5.4  โรงเรียนมีการประเมนิประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียน  หรือไม
อยางไร ในลักษณะใด  และสิ่งที่ปรากฏเปนหลักฐานประกอบดวยอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 5.5 โรงเรียนมีการประเมินประสิทธิผลการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือไมอยางไร   ในลักษณะใด และส่ิงที่ปรากฏเปนหลักฐาน
ประกอบดวยอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
  5.6  โรงเรียนมีการจัดทํารูปแบบสารสนเทศอยางไร          และในโรงเรียนผูที่
จัดทําประกอบดวยใครบาง  มีขอแนะนําขั้นตอนการจดัทําหรือไมอยางไร และหลักฐานที่บงบอก
การจัดทําไดแกอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 

 

105  

 
 
 
 
 
 
ตอนที ่ 3   ขอมูลดานการเสนอแนวคิดอยางอิสระ  สอบถามผูบริหารโรงเรียน  ผูชวยผูบริหาร

โรงเรียน 
                  และคณะครูอาจารย 
คําชี้แจง     โปรดแสดงความคิดเหน็ของทานไดอยางอิสระ  ที่มีตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนของ  
                  ทานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (SBM)  ดานตอไปนี้ 
 1. ความคิดเหน็ที่มีตอหลักการกระจายอํานาจของโรงเรียน   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 2.    ความคดิเห็นที่มีตอหลักการมีสวนรวมของโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 3.    ความคดิเห็นที่มีตอหลักการตรวจสอบ  การประเมินผล   และรายงานผลของ
โรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 4. ความคิดเห็นที่มีตอหลักการคืนอํานาจ   (สิทธิที่พึงไดรับจากการบริหารงานของ
โรงเรียน) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 5. ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานดวยตนเองของโรงเรียน (การบริหารดวยตนเอง 
PBB)  
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ภาคผนวก   ข-2 

 
แบบสัมภาษณ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ 
เร่ือง     

การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management = 
SBM) 

กรณีศึกษาโรงเรียนหางดงรฐัราษฎรอุปถมัภ  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
 

คําชี้แจง     การสัมภาษณคร้ังนี ้        ผูวิจัยตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน   ทั้งนี้เพื่อนําไปใชประโยชนในการวจิัย   ผูวิจัยขอรับรองวาการใหขอมลู
ของทานจะไมทําใหเกดิความเสียหายแกตวัทานและแกสถานศึกษาทีท่านเปนกรรมการใด ๆ ทั้งส้ิน   
และในการนําเสนอขอมูลของผูใหขอมูล  ผูวิจัยจะใชนามสมมติ 
 แบบสัมภาษณ แบงออกเปน  3  ตอน  ดังนี ้
 ตอนที ่ 1   ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

 ตอนที ่ 2   ขอมูลเกี่ยวกับหลักการแนวคดิการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน 
 ตอนที ่ 3   ขอมูลดานการเสนอแนวคิดอยางอิสระ 
 
ตอนที ่1   ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ 
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 1. เพศ 
              ชาย                              หญิง 
 2. อาย ุ
              ต่ํากวา   30  ป 
              30 - 40  ป 
              41 - 50  ป 
              51 - 60  ป 
              สูงกวา  60  ป 
 
 
 
 
 3. ระดับการศึกษา 
              ประถมศึกษา 
              มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 
              มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
              อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
              ปริญญาตรี                   อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………             

 4. อาชีพ 
              รับจาง 
              คาขาย 
              ทําไร - ทํานา 
              รับราชการ 
   อ่ืน ๆ โปรด
ระบุ………………………………………………………….. 
 5. สถานภาพ 
              โสด 
              สมรส 
              หมาย 
              หยาราง 
 6. ตําแหนงในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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              ประธาน 
              รองประธาน 
              กรรมการ 
 7.  ไดรับแตงตั้งเมื่อ วันที…่……เดือน………………………พ.ศ…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่  2   ขอมูลเกี่ยวกับหลักการแนวคิดการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
                   (School - Based  Management = SBM) 

 1.   ดานการกระจายอํานาจ 
 1.1   ทานทราบบทบาทและหนาที่ของการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาของทานวา
มีบทบาทอยางไรบาง    และทานไดดําเนนิการตามบทบาทหนาที่มากนอยเพียงไร  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ทานและคณะกรรมการไดมสีวนรวมมากนอยเพียงใด   ในการแสดง
ความเหน็ 

เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจาํปของโรงเรียน  และไดแสดงความคิดเห็นอะไรบาง  ผลของการแสดง
ความคิดเหน็เปนอยางไร โรงเรียนไดปฏิบัติ  ปรับปรุงตามความเห็น  ขอเสนอแนะของทาน
หรือไม   
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

หลักฐานการบันทึกการประชุมหรือการแสดงความคิดเห็น……………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ทานไดรับมอบหมายจากโรงเรียนในการเปนที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

ดานใดบาง    หรือตอเทอมตอปกี่คร้ัง  หลักฐานหรือส่ิงบันทึกที่ประกอบการดําเนนิงานมี
อะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.4 ทานไดรวมประชุมและพิจารณากําหนดยุทธศาสตรในการปรับปรุงโรงเรียน
บาง 

หรือไม   มีหลักฐานประกอบการเขารวมพิจารณาอะไรบาง 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.5 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเปนกรรมการสถานศึกษา ที่ทานประสบใน
โรงเรียน 

หางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ มีอะไรบาง  และไดแกไขปรบัปรุงอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.   ดานการมีสวนรวม 
 

  2.1  ในฐานะที่ทานเปนคณะกรรมการสถานศึกษา  ทานมีสวนรวมเกี่ยวกบัการ
บริหารงานโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภอยางไรบาง   มีหลักฐานประกอบอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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  2.2  ทานมีสวนรวมกับโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการ มากนอยเพยีงใด  และมี
สวนรวมในลักษณะใด  หลักฐานที่บงชี้ประกอบดวยอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  2.3  ทานมีสวนรวมกับโรงเรียนในการจัดการบริหารงบประมาณ   มากนอยเพียงใด  
และในลกัษณะใด  หลักฐานประกอบที่บงชี้ไดแกอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
  2.4  ทานมีสวนรวมกับโรงเรียนในการจัดการบริหารบุคลากร มากนอยเพยีงใด  และ
ในลักษณะใด  หลักฐานที่บงชี้ประกอบไดแกอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 

 

113  

  2.5  ทานมีสวนรวมกับโรงเรียนในการจัดการบริหารงานทั่วไป      เชน งานแผนงาน  
งานบริการ  งานธุรการ   งานแนะแนว  งานสารสนเทศ และ ฯลฯ    มากนอยเพียงใด   ในลักษณะใด 
และหลักฐานบงชี้ประกอบไดแกอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 3.   ดานการคืนอํานาจ 
                   3.1 ทานและคณะกรรมการไดใหการเสนอแนะและรวมบริหารใน
การจัดทํา  หลักสูตรทองถ่ิน  มากนอยเพียงใด  ในลกัษณะใด  และหลักฐานบงชี้ประกอบไดแก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

3.2 ทานและคณะกรรมการไดเสนอแนะและรวมพัฒนาดานการเรียนการ
สอน  

มากนอยเพียงใด  ในลักษณะใด   และหลักฐานสิ่งที่บงบอกไดแก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

3.3 ทานและคณะกรรมการไดใหแนวคิดและรวมประชุมวางแผนเกีย่วกับ
ระบบ 

การบริหารการจัดสถานศึกษาของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ มากนอยเพียงใด  ในลักษณะ
ใด  และหลักฐานบงชี้ประกอบไดแก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 3.4  ทานและคณะกรรมการหรือผูเกี่ยวของ  มีสวนในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการบริหารของโรงเรียนมากนอยเพยีงใด  ในลักษณะใด  หลักฐานที ่บงบอกไดแก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 4.  ดานการบริหารดวยตนเอง 
                        4.1 ทานไดทําการวิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน (จุดแข็ง จุดออน) 
หรือไม โดยวธีิใด  นําผลการวิเคราะหมาทําอะไรบาง  และสิ่งที่ปรากฏเปนหลักฐานไดแกอะไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 4.2 ทานไดรวมกําหนดวิสัยทัศน  นโยบาย  แผนยุทธศาสตร    และธรรมนูญ
โรงเรียนหรือไมอยางไร  หลักฐานที่ปรากฏประกอบไดแก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 4.3  ทานมีสวนในการกระตุนโรงเรียนปฏบิัติตามแผนยทุธศาสตรของโรงเรียนหรือไม
อยางไร  และสิ่งบงชี้ที่เปนหลักฐานไดแก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 4.4  ทานไดมีสวนในการบริหารงานภายในโรงเรียนตามกระบวนการของ  
PDCA  มากนอยเพียงใด  ในลักษณะใด  ขอปรากฏที่บงชี้ไดแก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 4.5  ทานไดรับการรายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําปของโรงเรียน    
หรือไมอยางไร  ภาคเรยีนละกี่คร้ัง  รายงานที่ไดรับเรื่องอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 5.  ดานการตรวจสอบและการถวงดุล 
 5.1 ทานและคณะกรรมการสถานศึกษามีการตรวจสอบการดําเนินงานการบริหารงาน
ของโรงเรียนหรือไมอยางไร   และหลักฐานที่บงชี้ไดแก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 5.2 ทานและคณะกรรมการมีสวนรวมการประเมินประสทิธิผลการเรียนรูของนักเรยีน    
การสอนของครู   การบริหารงานของโรงเรียน    หรือไมอยางไรในลักษณะใด  และหลักฐานที่บงชี้
ไดแก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 5.3  ทานและคณะกรรมการมีการจัดทําระบบสารสนเทศ     เพื่อการพฒันาที่ตอเนื่อง  
หรือไมอยางไร   มีรูปแบบอยางไร  และหลักฐานที่ปรากฏไดแกอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่ 3  ขอมูลดานการเสนอแนวคดิอยางอิสระ  ใชสอบถาม   คณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียน 
                 หางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ 
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นของทานไดอยางอิสระ  ที่มีตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนของ
ทาน        
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               โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management = SBM)  
ดานตอไปนี ้
1.   ความคิดเห็นที่มีตอหลักการกระจายอํานาจของโรงเรียน   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ความคิดเห็นที่มีตอหลักการมีสวนรวมของโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3.   ความคิดเห็นที่มีตอหลักการตรวจสอบ การประเมนิผล และการรายงานผลของโรงเรียน   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4.   ความคิดเห็นที่มีตอหลักการคืนอํานาจ (สิทธิหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีตอการ
บริหารงานของโรงเรียนดานตาง ๆ)    
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5.   ความคิดเห็นที่มีตอหลักการบริหารงานดวยตนเองของโรงเรียน   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ภาคผนวก   ข-3 
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แบบสัมภาษณ    
ผูปกครองนักเรียน   และบุคลากรหลักในชุมชน 

เร่ือง      
การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ( School - Based  Management 

= SBM) 
 กรณีศึกษาโรงเรียนหางดงรฐัราษฎรอุปถมัภ  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

 
คําชี้แจง   
 จากที่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ   ไดจดัการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   
และในฐานะทีท่านเปนผูหนึ่งที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงใครขอความ
อนุเคราะหในการขอความคิดเห็นของทานวา   การที่โรงเรียนไดดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน       ทําใหเกิดผลดีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทิศทางใดบาง  โดยแบบสัมภาษณ
ไดแบงออกเปน  3   ตอน  ไดแก 
    ตอนที ่  1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
    ตอนที ่  2 ความคิดเหน็ของผูปกครอง   และบุคลากรหลักในชุมชนที่ให
สัมภาษณ 
    ตอนที ่  3 ผูใหสัมภาษณเสนอแนวคิดไดอยางอิสระ 
    การใหสัมภาษณของทานครั้งนี้   จะไมสงผลกระทบในทางที่เสียหายใด ๆ ตอตัว
ทาน   แตจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการจัดการบริหารของโรงเรียนหางดงรฐัราษฎรอุปถัมภ   
และขอมูลที่ไดรับจากทานจะถูกเก็บไวเปนความลับ   อีกทั้งผูวิจัยจะใชนามแฝงในการ
นําเสนอขอมูลการสัมภาษณของผูใหสัมภาษณ  จึงใครขอความรวมมือจากทานใหการสัมภาษณตาม
ขอมูลที่เปนจริง   และโปรดแสดงความคิดเห็นโดยเสรี   ทั้งนี้เพือ่เปนแนวทางในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนตอไป 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ 
 

 1. ฐานะของผูใหสัมภาษณ 
              ผูปกครองนักเรยีน 
              บุคลากรหลักในชุมชน 
 2. เพศ 
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 ชาย          หญิง 
 

 3. อาย ุ
              ต่ํากวา   30  ป 
              30 - 40  ป         51 - 60  ป  
              41 - 50  ป                     สูงกวา  60  ป 

 4. ระดับการศึกษา 
              ประถมศึกษา 
              มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 
              มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
              อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
              ปริญญาตรี 
              อ่ืน ๆ โปรด
ระบุ………………………………………………………… 

 5. อาชีพ 
               รับจาง 
               คาขาย 
               ทําไร - ทํานา 
               รับราชการ 
   อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ…………………………………………………… 
 6. สถานภาพ 
              โสด 
              สมรส 
              หมาย 
              หยาราง 
 
 
 
 
 
ตอนที ่2    ความคิดเหน็ขอเสนอของผูใหสัมภาษณ 
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    1.   ดานการกระจายอํานาจ 
 1.1  ทานไดเขารวมประชมุและไดรับรูเกี่ยวกับระบบการบริหารแบบใชโรงเรยีนเปน
ฐาน (School - Based  Management = SBM) ของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร
อุปถัมภอยางไร    
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 1.2  ทานมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานของโรงเรียนอยางไร ลักษณะใด  
หลักฐานประกอบมีอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 1.3  ทานเคยรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานใหแกโรงเรียนอยางไร
บาง  มีอะไรเปนหลักฐานประกอบบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 1.4  ทานรวมสงเสริมการประชาสัมพันธการดําเนินงานของโรงเรียนใหชุมชนทราบ
เร่ืองใดบาง  หลักฐานที่บงชีป้ระกอบไดแกอะไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 1.5  ทานมีความคิดความเชื่อเกี่ยวกับการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรยีนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ ไปในทศิทางอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 1.6  ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในโรงเรยีนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ มีมากนอย
หรือไมอยางไร  และแนวทางแกไขสามารถทําไดโดยวิธีใดไดบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 2.   ดานการมีสวนรวม 
 2.1 ทานมีสวนรวมการบริหารโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภโดยใชโรงเรียน 

เปนฐานอะไรบาง  มีอะไรเปนหลักฐานประกอบ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 2.2  ทานเคยใหการชวยเหลือโรงเรียนหรือไม  ถาเคย  เคยชวยเกี่ยวกับเรื่องใด  
หลักฐานบงชีป้ระกอบไดแกอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 2.3  ทานเคยสงเสริมกิจกรรมที่โรงเรียนจดัขึ้นหรือไม  ถาเคยดานใดบาง  และ
ลักษณะใด   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 ตัวอยางกิจกรรมที่รวมสงเสริม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 3.   ดานการตรวจสอบและประเมินผล 
 3.1  ทานเคยไดรับรายงานผลการเรียนของนักเรียนจากทางโรงเรียนกีค่ร้ังตอเทอม 
ตอป  ในลักษณะใด   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 3.2  ทานเคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงการชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การ
วัดผลประเมินผลจากทางโรงเรียนหรือไมอยางไร   รูปแบบลักษณะใด   จํานวนกี่คร้ังในรอบป  
หลักฐานบงชีป้ระกอบไดแกอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 3.3  ทานมีสวนเกี่ยวของดานการตรวจสอบ  ทบทวนการดําเนินงานตามเปาหมาย
นโยบาย   แผนงาน  และโครงการของโรงเรียนหรือไม  ถาเคยลักษณะใด   ไมเคยเพราะอะไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 4.   ดานการคืนอํานาจ 
 4.1 ทานมีสวนในการเสนอแนวคิดและรวมจัดหลักสูตรดานวิชาการเกี่ยวกับภูมิ
ปญญาทองถ่ินหรือไม  ลักษณะใด    จํานวนกี่คร้ังในรอบปการศึกษา  และหลักฐานบงชี้ประกอบ
ไดแกอะไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 4.2  ทานมีสวนในการกําหนดนโยบายและแผนงานของโรงเรียนหรือไมอยางไร  
เกี่ยวกับเรื่องใด    หลักฐานบงชี้ประกอบไดแก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 4.3  ทานมีสวนในการกํากบัดูแล  การตรวจสอบ  ประเมินผล  การรายงาน การ
บริหารงานของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ หรือไมอยางไร     หลักฐานประกอบไดแก
อะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่  3  ผูใหสัมภาษณเสนอแนวคิดไดอยางอิสระ     ใชสัมภาษณผูปกครองนักเรียนและ 
                บุคลากรหลักในชุมชน 
 

คําชี้แจง  ใหผูปกครองหรือบุคลากรหลักในชุมชน แสดงความคดิเห็นของทานไดอยางอิสระ   
               ที่มีตอการปฎิบัติงานในโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  โดยการบรหิารที่ใช
โรงเรียน  
               เปนฐาน  ไดอยางอิสระในเรื่องตอไปนี้ 
 

 1.   ความคิดเห็นที่มีตอหลักการกระจายอํานาจของโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………..…………………………….
.. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 2.   ความคิดเห็นที่มีตอหลักการมีสวนรวมของโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………..…………………………….
.. 
………………………………………………………………………..…………………………….
.. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 3.   ความคิดเห็นที่มีตอหลักการบริหารงานดวยตนเองของโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 4.   ความคิดเห็นที่มีตอหลักการคืนอํานาจของโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 5.   ความคิดเห็นที่มีตอหลักการตรวจสอบ  การประเมิน และการรายงานผลของ
โรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก  ข-4 
 
 

แบบสัมภาษณ 
ประธานนักเรียน  รองประธานนักเรียน  และนักเรียน 

เร่ือง  การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ( School - Based  
Management = SBM) 

 กรณีศึกษาโรงเรียนหางดงรฐัราษฎรอุปถมัภ  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
 

 
คําชี้แจง   
 จากที่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ   ไดจัดการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน   และ 
ในฐานะที่นกัเรียนเปนผูหนึง่ที่มีบทบาทเกีย่วของกับทางโรงเรียนอยางใกลชิด   จึงใครขอ
สัมภาษณนักเรียน   เพื่อขอความคิดเหน็วาการที่โรงเรียนไดดําเนนิการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน   ทําใหเกิดผลดีตอตัวนักเรียนในทิศทางใด   โดยแบบสัมภาษณไดแบงออกเปน  3  ตอน
ไดแก 
 ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
 ตอนที่  2   ความคิดเห็นของประธานนักเรยีน  รองประธานนักเรยีน และนักเรยีน  

        โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ 
 ตอนที่  3   ผูใหสัมภาษณเสนอแนวคิดไดอยางอิสระ 

 การใหสัมภาษณของนักเรยีนครั้งนี้ จะไมสงผลกระทบที่เสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน   แตจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งตอการจัดการบริหารของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ   และขอมูลทีไ่ด
จากนักเรียนจะถูกเก็บไวเปนความลับ และใชในการวจิัยเทานัน้  อีกทั้งในการนําเสนอขอมูลจะไม
มีการใชนามจริงของผูใหขอมูล   จึงใครขอความรวมมือจากนักเรียนใหการสัมภาษณตามขอมูลที่เปน
จริง   และโปรดแสดงความคิดเห็นโดยเสรี   ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการแก
โรงเรียนตอไป 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ 
 

 1.   ฐานะของผูใหสัมภาษณ 
              ประธานนักเรียน 
              รองประธานนักเรียน 
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              นักเรียน 
 
 2.  เพศ 
               ชาย 
               หญิง 
 3.  อายุ 
               ต่ํากวา   15  ป 
               15 - 17  ป 

           17  ปขึ้นไป 
 4.  ระดับการศึกษา 
               มัธยมศึกษาตอนตน 
               มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ตอนที ่2   ความคิดเห็นขอเสนอของผูใหสัมภาษณ 
 
 1.   ดานการกระจายอํานาจ 
  1.1  นักเรยีนไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน (SBM)  มากนอยเพยีงใด  ไดแกดานใดบาง  ในลักษณะใด   หลักฐานที่บงชี้ประกอบ
ไดแก 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 

 

133  

 

 

 

 

 

1.2 นักเรียนไดรับมอบอํานาจหนาที่จากทางโรงเรียนเกีย่วกบัเรื่องใดบาง  
ในลักษณะใด  หลักฐานประกอบไดแกอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

  1.3  นักเรียนไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดกิจกรรมหรอืโครงการ
จากโรงเรียนมากนอยเพียงใด อยางไร  ในลักษณะใด    หลักฐานที่บงชี้เปนตัวอยางประกอบไดแก 
และยกตัวอยางโครงการหรือกิจกรรมที่จดัมีอะไรบาง          
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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  1.4 นักเรียนเคยเขารวมประชุมกับทางโรงเรียนเกีย่วกับเรือ่งใดบาง ถาเคย เกีย่วกับเรื่อง
อะไร  ถาไมเคย เพราะอะไร  หลักฐานประกอบมีอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 2.   ดานการมีสวนรวม 
 2.1 นักเรียนมสีวนรวมกับทางโรงเรียนเกีย่วกับเรื่องใดบาง  หลักฐานประกอบไดแก 
อะไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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  2.2  นักเรยีนมีสวนรวมในการสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรยีนจัดขึน้ประมาณภาค
เรียนละ    
กี่คร้ังในลักษณะบทบาทใด  เกี่ยวกับดานใดบาง  และหลักฐานบงชีป้ระกอบไดแก 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

  2.3 นักเรียนมีสวนรวมและรับรูในดานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนหรือไม

อยางไร  ในลักษณะใด  ตวัอยางเกีย่วกับดานใด 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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 3.   ดานการตรวจสอบและประเมินผล 
  3.1 โรงเรียนใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการวัดผลประเมินผลแก
นักเรียนมากนอยเพียงใด  ในลักษณะใด   
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 3.2  นักเรียนรวมกับทางโรงเรียนจัดวางแผนการประเมินผลดานวิชาการ     และ
กิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นมากนอยเพยีงไร  ในบทบาทใด  หลักฐานบงชี้ประกอบไดแก 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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 3.3 นักเรียนไดปฎิบัติในการประเมินตรวจสอบ และเสนอแนะเพื่อสะทอนผลดานการ

เรียนการสอนและการจดักิจกรรมของโรงเรียนมากนอยเพียงใด  ในเรื่องใดบาง  ตัวอยางเรื่องที่

ปฏิบัติและเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
 4.   ดานการคนือํานาจ 
 4.1  นักเรียนไดเสนอแนวคดิและรวมจัดหลักสูตรดานวชิาการเกี่ยวกับภูมิปญญา
ทองถิ่นหรือไมอยางไร  ในบทบาทใด   ตวัอยางเกี่ยวกับวิชาใด 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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 4.2  นักเรียนมีสวนในการกําหนดนโยบายและแผนงานของโรงเรยีนหรือไมอยางไร  
ถามีในบทบาทใด  ดังตวัอยางเชนอะไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

  4.3  นักเรยีนมีสิทธิและเสรีในการแนะนําดูแลชวยเหลือเพื่อนนักเรยีนอยางไรบาง  
ในบทบาทใด    เคยปฏิบัติกีค่ร้ัง  แนะนําเรื่องอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที ่ 3     ผูใหสัมภาษณเสนอแนวคิดไดอยางอิสระ    ใชสัมภาษณประธานนักเรียน   รองประธาน
นักเรียน 

                   และนักเรียน 
คําชี้แจง ใหประธานนักเรียน   รองประธานนักเรียน  และนักเรียน  แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ   
ที่มีตอการปฎิบัติงานในโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  โดยใชโรงเรียนเปนฐานดานตอไปนี ้
 
 1.  ความคิดเห็นที่มีตอหลักการกระจายอํานาจของโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 2.   ความคิดเห็นที่มีตอหลักการมีสวนรวมของโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 3.  ความคิดเห็นที่มีตอหลักการตรวจสอบ  การประเมินผล และการรายงานผลของ
โรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 4.  ความคิดเห็นที่มีตอหลักการคืนอํานาจของโรงเรียน ที่ใหสิทธิแกนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 5.  ความคิดเห็นที่มีตอหลักการบริหารตนเองของโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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********************* 

ภาคผนวก ค 
 
 

แบบสังเกต 
การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ( School - Based  Management 

= SBM)   
กรณีศึกษาโรงเรียนหางดงรฐัราษฎรอุปถมัภ  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

 ผูสังเกต    นายอาทิตย    อยูเปนสุข   บัณฑิตวิทยาลัย   สถาบันราชภัฏเชยีงใหม 
วันที…่………………..เดือน……………………………พ.ศ……………….. 

 

คําชี้แจง 
          แบบสังเกต   เปนแบบที่ผูวิจัยใชในการสังเกตการบริหารสถานศึกษา โดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน    กรณีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  อําเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม  เพื่อใหไดขอมลู
ตามสภาพที่เกดิขึ้นจริง   โดยผูวจิัยไดมีสวนรวมหรือเกีย่วของทั้งทางตรงและทางออม     ซ่ึงใน
แบบที่ใชสังเกตอาจกําหนดขอสังเกตได  แลวบันทกึสรุปทุกขั้นตอนดงันี้ 
 1.  พฤติกรรมการปฎบิัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 1.1 พฤติกรรมดานการมีสวนรวม…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..…………..
…..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……. 
 1.2  พฤติกรรมดานการกระจาย
อํานาจ………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………..…………..
…..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……. 
 1.3  พฤติกรรมดานการไดรับมอบ
อํานาจ…………………………………………… 
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……………..……………………………………………………………………………………….
..…………..……………………..…………………………………………………………………
….……….…………………………………………………………………………………………
…… 
 1.4 พฤติกรรมดานการจัดบริหาร
ตนเอง…………………………………………….. 
………..…………………………………………………………………………………………….
.………………………..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………
…. 
 1.5 พฤติกรรมดานการตรวจสอบและ
ประเมินผล…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………….
.. 
………………..…………………………………………………………………………………….
.. 
 2.   สังเกตการทํางานในโรงเรียนตามการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
       2.1  ระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา……………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 2.2  ระหวางผูปฎิบัติตอ
ผูปฎิบัติ……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.3  ระหวางผูชวยฝายตาง ๆ กับ
ผูปฎิบัติ…………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 3.   ปรากฏการณและสภาพทั่วไปของโรงเรียน 

 3.1 ปรากฏการณทีเ่ปลีย่นแปลงและเหน็ชดัเจน  (การบรหิารและการจัดการดานตาง ๆ) 
……………………………………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 3.2 สภาพทัว่ไปของโรงเรียนกอนและหลังการ
เปลี่ยนแปลง………..………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 4.   การปรับตัวของบุคลากรในโรงเรียนตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
4.1 ดานการมีสวน

รวม……………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.2 ดานการกระจาย
อํานาจ………..………………..………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.3 ดานการรับมอบ
อํานาจ………………………………………………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.4 ดานการบริหาร
ตนเอง………………………………………………..………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.5 ดานการ
ตรวจสอบ……………………………………………………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 5.  ลักษณะทาทีและการแสดงออกของกลุมผูใหสัมภาษณ 
5.1 ผูบริหารโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร

อุปถัมภ…………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.2 ผูชวยผูบริหารโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร
อุปถัมภ…………………..……………….. 

……………………………………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.3 คณะครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร
อุปถัมภ…………………………..……………….. 

……………………………………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

5.4 ประธานและรองประธานนกัเรียนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ 
……………………………………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.5 ผูปกครองและบุคลากรหลักในชุมชนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ 
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……………………………………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ 
……………………………………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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