
 

บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานและการจัดการศึกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานและกรอบแนวคิดทางการศึกษา โดยนําเสนอ

ตามลําดับดังนี้ 

1. แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการศกึษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

2. การบริหารงานและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม 

3. การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน 

4. บทบาทของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารงานและการจัดการศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน 

5. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดทฤษฎเีก่ียวกับการบริหารงานและการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ความหมายของการบริหาร 

คําศัพทที่ใชในความหมายของการบริหาร มีอยูสองคําคือ "การบริหาร" (Administration) 

และ "การจัดการ" (Management) การบริหาร มักจะใชกับการบริหารกิจการสาธารณะหรือการบริหาร

ราชการ สวนคําวา การจัดการ ใชกับการบริหารธุรกิจเอกชน เราจึงเรียกผูที่ดํารงตําแหนงระดับบริหาร

ในหนวยงานราชการวา "ผูบริหาร" ในขณะที่บริษัท หางราน ใชเรียกตําแหนงเปน "ผูจัดการ" 

เนื่องจากการศึกษาเปนกิจการที่มุงประโยชนสาธารณะ และจัดเปนสวนงานของทางราชการ จึงใช

เรียกชื่อผูดํารงตําแหนงดังกลาววา "ผูบริหารการศึกษา" หากปฏิบัติงานเปนหัวหนาในสถานศึกษา 

เรียกวา "ผูบริหารสถานศึกษา"  

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 9 

ไดมีผูใหคําจํากัดความหมายของ "การบริหาร" ในฐานะที่เปนกิจกรรมชนิดหนึ่ง 

ดังตอไปนี้  

นพพงษ  บุญจิตราดุล (2547:4) ไดใหความหมายของการบริหารคือ  

1. มีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป 

2. รวมมือกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง 

3. ดวยความประสานสัมพันธ และมีระบบระเบียบ และกฎเกณฑ 

4. รูจักใชทรัพยากร และเทคนิคตางๆอยางเหมาะสม 

5. ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึ่ง หรือหลายอยางที่กําหนดไวชัดเจน 

6. วัตถุประสงคทุกคนรับรูเห็นดวยตรงกัน 

รัชพล คชชารุงโรจน (2548:1)ไดใหทรรศนะวาการบริหารหมายถึง กระบวนการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนโดยอาศัยทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยูเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  

วิจิตร ศรีสอาน (อางใน สํานักพัฒนาการฝกหัดครู, 2546:17) ใหความหมายของการบริหาร

คือ การบริหารเปนกิจกรรมของกลุมบุคคล รวมมือกันทํากิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน

โดยใชกระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม 

วิโรจน  สาระรัตนะ (2542:3) กลาวถึงความหมายของการบริหารคือ กระบวนการการ

ดําเนินงานใหบรรลุจุดหมายขององคการ โดยอาศัยหนาที่ทางการบริหารท่ีสําคัญคือ การวางแผน 

(Planning) การจัดการองคกร (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling) 

จึงสรุปไดวา การบริหาร หมายถึงการใชศาสตรและศิลปของบุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไป 

รวมมือกันดําเนินกิจกรรมหรืองานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวรวมกัน โดยอาศัยกระบวนการ 

และทรัพยากรทางการบริหารเปนปจจัยอยางประหยัด และใหเกิดประโยชน สูงสุด ผูบริหารจะ

บริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้นตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องของทฤษฎี

และหลักการบริหาร เพื่อจะไดนําความรูไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการทํางาน สถานการณและ

ส่ิงแวดลอม 
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ความสําคัญของการบริหาร 

การบริหารเปนส่ิงจําเปนในทุก ๆ หนวยงานและองคการทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และ

รัฐวิสาหกิจ งานทุกชนิด และกิจกรรมทุกกิจกรรม ไมวาจะเปนงานสวนตัวหรืองานสวนรวม การ

บริหารชวยใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของงาน หนวยงานและองคการอยางมีประสิทธิผล

และมีประสิทธิภาพสูงสุดการบริหารชวยใหเกิดและรักษาสมดุล ระหวางความตองการ วัตถุประสงค 

และกิจกรรมตาง ๆ ของบุคคล งาน หนวยงาน และองคการที่เกี่ยวของ  

ในเรื่องของความสําคัญของการบริหารไดมีนักวิชาการไดใหทรรศนะไวหลากหลายดังนี้ 

ชาญชัย  อาจินสมาจาร (อางในเสรี  พุทธปวน, 2546:9)  กลาวถึงความสําคัญของการบริหาร

ไวดังนี้ 

1. การบริหารจะเกี่ยวของกับการสรางและดํารงไวซ่ึงมนุษยสัมพันธ 
2. การบริหารจะตองสนองความตองการทางจิตใจ และทางสังคมมนุษย เพราะมัน

ประกอบดวยพลังอํานาจที่กระตุนใหทํางาน 

3. การบริหารจะตองถือวาองคการนอกแบบ (Internal organization) ของคนงาน

และลูกจางมีความสําคัญ องคการนอกแบบของคนงานจะหมายถึงปฏิสัมพันธตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

ระหวางเขา ซ่ึงไมมีการวางแผนลวงหนา 

4. อํานาจการบริหาร (Administrative Authority) ควรตั้งอยูบนความรู ความรวมมือ  

และเหตุผล ส่ิงดังกลาวจะนําไปสูเนน  “อํานาจหนาที่ (Functional Authority)”  “การตัดสินใจเปนกลุม 

(Group  Decision  Making)” “ภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership)”  “ภาวะผูนํา

แบบทุกคนมีสวนรวม (Participative Leadership)”  “ผูนําโดยสถานการณ (Situational  Leadership)”  

“อํานาจบนพื้นฐานของการยอมรับ (Authority  based  on  Accept)” 

ดังนั้นจึงเห็นไดวา ความสําคัญในการบริหารมีความจําเปนมากในองคกรตางๆ เพราะ

กระบวนการจัดการ  สงเสริม  สนับสนุนใหบุคลากรในองคกรไดใชความรู ความสามารถ ทักษะ  

เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ  ปจจัยการผลิต  ทุน  งบประมาณ  ใหเกิดประโยชนสูงสุด  เปนที่พอใจแก

ผูรวมงานในองคกร  ผูเกี่ยวของและสาธารณะชน  ตามเปาหมายที่วางไว  กอใหเกิดความสุขดวยกัน

ทุกฝาย  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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ประเภทของการบริหาร 

นักวิชาการไดแบงประเภทของการบริหารไวหลายทรรศนะดังนี้ 

นภดล  เชนะโยธิน (อางในบุญลอม โสภาพรม2540, 187) ไดแบงรูปแบบการบริหารงาน

และเทคนิคการจัดการสมัยใหม กลาวคือ 

1. การบริหารงานโดยใชกิจกรรมกลุมหรือควบคุมคุณภาพหรือกิจกรรมกลุมสราง

คุณภาพ 

2. การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค 

3. การบริหารแบบมีสวนรวม 

4. การบริหารโดยการจัดระบบ วางแผน โครงการและงบประมาณ 

5. เทคนิคบริหารโดยใชความสําคัญแกการวางแผนและการควบคุม 

6. เทคนิคการจัดการโดยการเสนอขอเท็จจริง ปญหาหรือขอสรุป 

ชาญชัย  อาจินสมาจาร (อางในเสรี  พุทธปวน,2546:9)ไดเสนอแนะวิธีการบริหารทั่วไป 5 

ประการสําหรับการบริหารการศึกษา วิธีการบริหารทั่วไปไดแก 

1. กําหนดความตองการและสํารวจปญหา 

2. คนหาขาวสาร กําหนดทรัพยากรและใหคําปรึกษา 

3. เสนอนโยบาย รวบรวมแนวทางดําเนินงานที่เปนไปได และใหขอเสนอแนะของ

ทางเลือก  

4. ริเร่ิมสราง และนําแผนออกมาใช 

5. ประเมินความกาวหนา 

เคส และ โรเซนสวิก (Kast & Rosenzweig) 1972 (อางในวิโรจน สารรัตนะ:2542, 24) ให

ทัศนะเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารตามทฤษฏีเชิงระบบ กลาวคือ การบริหารตามทฤษฏีนี้ตั้งอยูบน

ความคิดที่วาองคกรหนึ่งๆสามารถมองเห็นระบบหนึ่งๆไดโดยระบบหนึ่งๆนั้นหมายถึงชุดของ

องคประกอบที่สัมพันธกันอยางเปนเอกภาพเพื่อจุดมุงหมายองคกรรวมกันดังนี้ 1) ปจจัยปอนเขา 2) 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง 3) ปจจัยปอนออก 4) ขอมูลยอนกลับ  

แมซซี่ และ ดักลาส (Massie & Douglas) 1981 (อางในวิโรจน สารรัตนะ:2542, 25) ไดให

รูปแบบการบริหารโดยแยกเปนตามคุณลักษณะ 9 ประการคือ 
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1. มีปจจัยปอนเขาจากภายนอก 

2. มีกระบวนการ 

3. มีปจจัยปอนออก 

4. มีวงจร 

5. มีการตอตานแนวโนมสูความเสื่อม 

6. มีขอมูลยอนกลับ 

7. มีแนวโนมสูความสมดุล 

8. มีแนวโนมสูความสลับซับซอนมากขึ้น 

9. มีหลายเสนทาง 

ในเรื่องเดียวกันนี้ บราททอล และคณะ (Bartol & Other) (อางในวิโรจน สารรัตนะ: 2542, 27) 

ไดกลาวถึงรูปแบบการบริหารคุณภาพของงานโดยรวม Total Quality Management (TQM) เพื่อเพิ่ม

คุณภาพการผลิต โดยอาศัยหลัก 14 ประการ คือ 

1. ใหมีพันธะผูกพันระยะยาว เพื่อปรับปรุงผลผลิตและการบริการ 

2. ใหนําปรัชญาใหมๆ มาใชในการปรับปรุงคุณภาพ 

3. สรางคุณภาพกับผลผลิตเปนอันดับแรก 

4. สรางความจงรักภัคดีและความเชื่อถือระยะยาว 

5. ปรับปรุงระบบการผลิตและการใหบริการอยูเสมอ 

6. ใหมีการอบรมบุคลากร 

7. ใหมีสภาพความเปนผูนํา 

8. ขจัดบรรยากาศแหงความกลัว ทํางานดวยความเปนสุข 

9. ขจัดอุปสรรคระหวางหนวยงาน เพื่อความเปนทีม 

10. ขจัดคําขวัญหรือคําชักชวนเพื่อใหปรับปรุงคุณภาพ 

11. ขจัดการใชมาตรฐานการทํางานและเปาหมายเชิงปริมาณระดับลาง 

12. เปลี่ยนจุดเนนจากมุงปริมาณเปนมุงคุณภาพ 

13. มีแผนงานใหการศึกษาและการพัฒนาตนเอง 

14. ใหยึดถือการเปลี่ยนแปลงเปนภารกิจแหงตน 
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ปเตอร ดรัคเคอร (Peter Drucker) 1983 (อางในวิโรจน สารรัตนะ:2542, 28) ไดใหรูปแบบการ

บริหารงานแบบเนนวัตถุประสงค โดยกลาวคือ การบริหารงานแบบเนนวัตถุประสงค Management 

by Objective (MBO) เปนหลักของการบริหารงานที่จะจัดใหแตละบุคคลไดทํางานและมีความรับผิดชอบ 

อยางเต็มที่ มีทิศทางในการทํางานรวมกันอยางชัดเจนแนนอน มีการทํางานเปนทีม โดยยึด 

หลักการดังนี้ 1) เขาใจวัตถุประสงครวมกันระหวางผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา 2) การมีสวนรวม  

3) การใหขอมูลยอนกลับในการพัฒนา  

การบริหารแบบมีสวนรวม  

ความหมาย การบริหารแบบมีสวนรวมเปนการจูงใจใหผูรวมปฏิบัติงานในองคการไดมี

สวนรวมในการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ และรวมมือใน องคพัฒนาปฏิบัติดวยความเต็มใจ                 

แนวความคิดพื้นฐาน(Basic Assumption)  

จากทฤษฎี การจูงใจ (Motivation Theory) เชื่อวามนุษยยอมมีความตองการเหมือน ๆ  

กันตราบใดที่ไมสามารถตอบสนองความตองการไดแลว ก็จะเกิดปญหาความตองการอยูเร่ือยไป แต

ถาความตองการไดรับความตอบสนอง ก็จะเลิกสนใจ มนุษยตอบความสนองความตองการแตกตาง

กันทางดานปริมาณ ความตองการระดับต่ําคอนขางมีขอบเขตจํากัด แตความตองการระดับสูงมักจะ

ไมมีขอบขีดจํากัด จากทฤษฎีการจูงใจของ เฮอรเบิก (Harzberh) (Mptovatopm Hygiene Theory) 

เชื่อวาปจจัยที่จูงใจใหคนทํางาน คือ  

1. ความสําเร็จ 

2. การยกยอง 

3. ความกาวหนา  

4. ลักษณะงาน  

5. ความรับผิดชอบ  

6. ความเจริญเตบิโต 

จากการศึกษาจากพฤติกรรมของมนุษย ของ อราวริส (Aravris) ไดเผยวา บุคคลที่มีวุฒิภาวะ 

จะมีบุคลิกภาพที่ตองการเปนของตนเอง การบริหารแบบมีสวนรวมชวยใหบุคคลไดพัฒนาบุคลิกภาพของตน

ในดานการตัดสินใจ และการควบคุมการทํางาน การแสดงออก ทัศนคติ และการใชความสามารถที่จะประสบ

ความสําเร็จได  

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 14 

องคการใชความสามารถของพนักงานอยางเต็มที่เพื่อกระจายอํานาจในการตัดสินใจ และ

เพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่มีความไมแนนอน และแตกตางกนัอยางรวดเร็ว  

เทคนิคการใชบริหารแบบมีสวนรวม  

1. การใชกลุมงานเฉพาะกิจและคณะกรรมการ (Special Task Forces and 

Committee)  

2. กรรมการใหคําแนะนํา  

3. การใชแนวความของหมุดเชื่อมโยง (Linking Pin)  

4. การติดตอส่ือสารแบบประตู  

5. การระดมความคิด  

6. การฝกอบรมตาง ๆ  

ประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม  

1. ชวยสรางความสามัคคี และการตอตานจากพนักงานระดับต่ํา  

2. ชวยใหทราบถงึความตองการขององคการทั้งหมด  

3. ชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้น ลดความเฉื่อยชาในการทํางาน 

การยายงานและการหยุดงาน  

4. ชวยลดความขดัแยง และการตอตานจากพนักงานระดับต่ํา  

5. ชวยสรางบรรยากาศในการทํางาน และทําใหสุขภาพจิตในองคการดีขึน้  

6. ชวยเพิ่มผลผลิตในองคกร  

7. สรางหลักประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นในองคกร  

8. ชวยลดคาใชจายในการบรหิารงาน ใชทรัพยากรอยางประหยัดและทะนุถนอม  

9. ทําใหพนักงานรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งขององคการ  

10. เปนการแบงเบาภาระหนาทีข่องผูบังคับบัญชา ในดานการควบคุมงานใหลด
นอยลง และทาํใหผลงานดีขึน้  
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การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management) 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใชอักษรยอภาษาอังกฤษวา SBM มาจากคําเต็ม และมี

ความหมายดังนี้  

SBM มาจากคาํเต็มและมีความหมายดังนี ้

                    S School เปนคํานาม แปลวา โรงเรียน  

                    B Based เปนคําคุณศัพท แปลวา เกี่ยวกับฐานหรือพื้นฐาน  

                    M Management เปนคํานาม แปลวา การบริหารและการจัดการ  

ดังนั้น School - Based Management จึงแปลความหมายวา การบริหาร โดยใช โรงเรียนเปนฐาน 

หรือการใชโรงเรียนเปนฐานในการบริหารและการจัดการ หรือการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน ซ่ึงเกิดจากแนวคิด เร่ืองการปฏิรูปการศึกษา และการกระจายอํานาจทางการศึกษาที่มีอยูในมาตรา 39 

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีสาระสําคัญดังนี้ 

"ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในพื้นที่การศึกษาโดยตรง"  

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management: SBM) จึงเปน แนวคิด

ทางการบริหารและการจัดการศึกษา ที่มุงใหสถานศึกษาเปนองคกรหลักในการจัดการศึกษาอยางมี

คุณภาพ ภายใตกรอบของกฎหมายที่กําหนด โดยมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่จะพัฒนา นโยบาย 

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา และรวมกับบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียในการจัด

การศึกษา ทั้งทางดานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และการบริหารทั่วไป โดยมุงเนนผลผลิตของ

ผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงสถานศึกษาตองยึดถือหลักการดังนี้  

1. ยึดถือนโยบายเปาหมายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ และของกรม 

ตนสังกัด ในการนําโรงเรียนสูการปฏิบัติ โดยจัดระบบการบริหารดวยตนเอง (Self - Managing) 

อยางมีระบบและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ไดแก  

1.1 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินงานของโรงเรียนดวยตนเอง 

1.2 กําหนดวิธีดําเนินงานดวยตนเอง  
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1.3 กําหนดหลักการและเกณฑ ในการระดมทรัพยากร และการบริหาร งบประมาณ 

ดวยตนเอง 

1.4 กําหนดวิธีการประเมินตนเอง  

2. เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา (Stakeholders) 

ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยผูปกครอง ครู ผูทรงคุณวุฒิ สมาชิกในชุมชน 

ศิษยเกา ผูบริหารโรงเรียน และตัวแทนนักเรียน ไดเขามามีสวนรวมในการบริหารตัดสินใจเกี่ยวกับ 

งบประมาณ บุคลากรและวิชาการ โดยใหเปนไปตามความตองการ และความคาดหวังของสังคม

ความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 

 

 

ทรัพยากรบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ

งบประมาณ
บุคคลภายใน 

วัสด  สิ่งของ 

หลักสูตร 
ทรัพยากร 

 

1.  ควบคุมการใชใหคุมประโยชน 

3.  ดําเนินการไดในทางปฏิบัติ และโปรงใส 

2.  ยืดหยุน หมุนเวยีน ใหมีประสิทธิภาพ 

4.  ตรวจสอบได 

รูปที่ 2.1 ทรัพยากรบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ที่มา: นคร  ตังคะพิภพ : 1 (อัดสําเนา) 
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จากรูปที่ 2.1 เปนการบริหารทรัพยากรโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามขอบขายภารกิจและ

บทบาทหนาที่ภายใตกรอบของกฎหมายที่กําหนดโดยมุงเนนผลผลิตของผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงสถานศึกษา

ตองยึดหลักการคุมประโยชน ยืดหยุน หมุนเวียน โปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวม 

ประเภทของการบริหารจากที่ไดกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวาเปนรูปแบบกระบวนการจัดการ

โดยใชเทคนิควิธีการตางๆ ตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการรวมกันโดยใช

ทฤษฏี การปฏิบัติที่หลากหลายอยางมีระบบโดยใชองคประกอบของกิจกรรรม วัตถุประสงค การวางแผน

โครงการ งบประมาณ การควบคุม ปญหาขอสรุปการประเมินความกาวหนาและการมีสวนรวม 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนกลยุทธสําคัญที่จะสรางความรูสึกเปนเจาของมีความมุงมั่น 

ผูกพัน และความรับผิดชอบในอํานาจหนาที่การจัดการศึกษาของโรงเรียนของผูที่เกี่ยวของทุกคน ซ่ึงจะตองมี

การปฏิรูประบบการบริหาร และการจัดการ อันเปนผลสืบเนื่องมาจากปจจัยตอไปนี้  

1. สภาพปญหาการจัดการศึกษาในปจจุบัน การจัดการศึกษาไทยที่ประสบอยูมีดังนี้  

1.1 ศูนยรวมอํานาจสวนกลาง (Centralization) มีผลใหเกิดความลาชาในการ 

บริหารและจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 

1.2 ขาดการมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษาของครูอาจารย ผูปกครอง 
ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.3 คุณภาพของการจัดการศึกษาคอนขางต่ําโดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาตางๆ  

1.4 ปญหาหลักสูตรคือกระบวนการจัดการเรียนที่ไมตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนการวัดผลและประเมินผลเนนความรูมากกวาความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติจริง 

1.5 ปญหาครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู ความสามารถ และทักษะใน

การจัดการเรียนการสอนตลอดจนการขาดจิตสํานึกและวิญญาณของความเปนครู  

1.6 ปญหาขาดแคลนงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษา ซ่ึงเปนปญหา

เศรษฐกิจตกต่ําที่กําลังเผชิญอยู  

1.7 ความเขาใจผิดในบทบาท หนาที่ การจัดการศึกษา โดยใหความสําคัญกับ

สถานศึกษามากกวาผูปกครอง และชุมชน  
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2. กระแสโลกาภิวัฒนในสังคมโลก ดวยปจจุบันเปนยุคแหงขอมูลสารสนเทศที่ไร 

พรมแดน มีการหล่ังไหลถายเทกันอยางรวดเร็ว จึงตองอาศัยทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพในการ

กล่ันกรองบริโภคขอมูลสารสนเทศที่มีประโยชน และสามารถแขงขันเชิงเศรษฐกิจในเวทีโลก เชน  

2.1 การแขงขันกับนานาชาติทางเศรษฐกิจ ตองการบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ

และทักษะที่เพียงพอเหมาะสมกับความกาวหนาของเทคโนโลยี  

2.2 ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหรับรูขอมูลขาวสารไดกวางขวาง

และมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา 

2.3 การศึกษาในยุคเศรษฐกิจใหม จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางเรงดวนใน
ดานรูปแบบการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน เชน  

-  ผูเรียนเปนศนูยกลางการเรยีนรูและสรางรูปแบบการเรยีนรูของตนเอง  

-  ผูเรียน ผูบริหาร ครู - อาจารย ผูปกครอง ชุมชนและคนไทยจะตองแสวงหา

ความรูใหมตลอดชีวิต เนื่องจากทุกองคกรในสังคมจะเปนองคกรแหงการ เรียนรู  

3. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 รัฐธรรมนูญมาตราตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการมี ดงันี้  

มาตรา 43 รัฐจะตองจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางนอย 12 ป อยางทั่วถึง มีคุณภาพ

และไมเก็บคาใชจาย 

มาตรา 81 รัฐตองจัดการศึกษา อบรม และสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรม  

ใหเกิดความรู ควบคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาให

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสรางความรูและปลูกจิตสํานึกที่

ถูกตอง พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ  

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติที่เกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการ มีดังนี้  

มาตรา 9 ใหมีการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลัก 

การมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ การกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินและ

สถานศึกษา มีการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง ตลอดจนมี

การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา โดยการมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งดาน

วิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงาน

การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  

มาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการโรงเรียน ทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุน

กิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกร ชุมชน ผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ โดยใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ

และ เลขานุการของคณะกรรมการโรงเรียน  

 
รูปที่ 2.2 แนวคิดพื้นฐานการบริหารและจดัการที่ใชโรงเรียนเปนฐาน 

ที่มา : นิพนธ  เสือกอน : 7 (อัดสําเนา) 
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รูปที่ 2.2 การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังเขตพื้นที่

การศึกษาโดยใหสถานศึกษามีอิสระในตนเองดานการบริหารจัดการวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 

และการบริหารทั่วไป ในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา ใหความสําคัญกับบุคคลที่เกี่ยวของ

ในฐานะของความเปนหุนสวนการบริหารและการมีสวนไดสวนเสียยึดถือนโยบายเปาหมายและ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติในการนําโรงเรียนสูการปฏิบัติที่เขมแข็งอยางมีระบบและมี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล    

5. ประสบการณการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในตางประเทศ ทําใหโรงเรียน  

มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ และความคลองตัวในการตัดสินใจ ทําใหโรงเรียน

ประสบผลสําเร็จในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้  

5.1 คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

5.2 คุณภาพของโรงเรียนเปนที่ยอมรับของ ผูปกครอง ชุมชน และสังคม  

5.3 การปรับบทบาทใหมของผูบริหาร ครู - อาจารย นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน

ทําใหเกิดความรวมมือในการจัดการศึกษา  

5.4 การมีสวนรวมในการบริหารจัดการของครู - อาจารย ผูปกครอง ชุมชนในรูป

ของคณะกรรมการโรงเรียน  

5.5 ความรูสึกเปนเจาของ และความรับผิดชอบในผลลัพธ ที่เกิดจากการตัดสินใจ

รวมกัน  

5.6 การพัฒนาวิชาชีพ ทั้งผูบริหาร และครู - อาจารย ทํางานรวมกันเปนทีมดวยความ

เปนมืออาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ในการออกแบบพัฒนานวัตกรรม การบริหารและการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน  

5.7 การพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานขอมูล เพื่อการตัดสินใจ ในการบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐาน  

5.8 ความสัมพันธและความรวมมือของผูบริหาร ครู- อาจารย ผูปกครอง ชุมชนและ

บุคลากรในหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน  
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หลักการสําคัญของการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการลดบทบาทการจัดการศึกษาจากสวนกลาง 

และเพิ่มบทบาทการจัดการศึกษาใหทองถ่ิน สถานศึกษา เปนหลักสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา  

มีหลักการและแนวคิดสําคัญในเรื่องตอไปนี้  

1. การกระจายอํานาจ (Decentralization) โดยการตัดสินใจและใชอํานาจของ

สถานศึกษาผานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานดานวิชาการ เกี่ยวกับหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน งานบุคลากร งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป  

2. การมีสวนรวม (Participation) โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวย

ผูบริหาร ครู-อาจารย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน มีสวนรวม

ในการตัดสินใจของการบริหารและการจัดการศึกษา 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information) โดยการกระจายสารสนเทศ จากสวนกลาง

สูเขตพื้นที่และสถานศึกษา รวมทั้งจากผูบริหารสูครู ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน และประการสําคัญ 

สารสนเทศจะเปนปจจัยพื้นฐานที่จะนํามาใชในการตัดสินใจทั้งทางดาน วิชาการ บุคลากร งบประมาณ

และการบริหารทั่วไป  

4. การพัฒนาความรูและทักษะ (Knowledge and Skill) สถานศึกษาจะตองพัฒนา

ความรูและทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง และชุมชน เชน  

ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance - Based 

Budgeting: PBB) การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนตน  

5. การตรวจสอบและความโปรงใส (Accountability and Transparency) โดยบุคคล

ที่มีสวนไดสวนเสีย สามารถตรวจสอบความถูกตองยุติธรรม มีความชัดเจนในการบริหารและ

จัดการของสถานศึกษาได ซ่ึงการกําหนดนโยบาย และควบคุมมาตรฐาน ตลอดจนการตรวจสอบ

คุณภาพการบริหารและการจัดการ เพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานใหเปนไปตามนโยบายแหงชาติ 

เปนหนาที่ขององคกรอิสระ 

6. การสรางแรงจูงใจ (Rewards) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารและจัดการ  

โดยมุงเนนการกระตุนใหเกิดการสรางแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดการสรางพลงัและ

ความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน  
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สําหรับการบริหารแบบมีสวนรวม (Participatory Management) เปนวิธีการหนึ่งที่ถูก

นํามาใชในการทํางานรวมกนัของผูมีสวนไดสวนเสยีในการจัดการศกึษา (Stakeholders) ทั้งระดับ

เขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยบุคคลที่มีสวนรวม กิจกรรมที่ตองปฏิบัติและ

วิธีการปฏิบัติ ดังนี้  

1. บุคคลที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับทองถ่ินประกอบดวยบุคลากร

ทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหาร ครู 

ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน 

2. กิจกรรมที่ตองปฏิบัติ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตราที่ 39 

ระบุใหสถานศึกษามีอํานาจในการบริหารตนเองในงานดานวิชาการ (หลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน) งานดานงบประมาณ (แบบมุงเนนผลงาน) งานดานบุคลากร และการบริหารทั่วไป 

3. วิธีการปฏิบัติหรือการดําเนินงาน โดยผูมีสวนรวมในการบริหารและจัดการงาน

แตละดาน จะตองเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและดําเนินการในวงจรของการทํางาน (PDCA-Cycle) 

ประกอบดวย  

3.1 มีสวนรวมในการวางแผน (Plan)  

3.2 มีสวนรวมในการปฏิบัติ (Do)  

3.3 มีสวนรวมในการกํากับตรวจสอบ (Check)  

3.4 มีสวนรวมในการประเมิน และสะทอนผลงานที่ดําเนนิการ (Action)  

รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

อุทัย บุญประเสริฐ (2543:40 - 44) ไดกลาวถึงรูปแบบในการบริหารโดยใช โรงเรียนเปนฐาน

วามีรูปแบบทีสํ่าคัญอยางนอย 4 รูปแบบ ไดแก  

1. รูปแบบที่มีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก (Administration Control SBM) ซ่ึงมี

ผูบริหารเปนประธานคณะกรรมการ และมีกรรมการอื่นๆ ไดมาจากการคัดเลือก หรือเลือกตั้งจาก 

ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนชุมชน และตัวแทนครู คณะกรรมการเหลานี้มีบทบาทในการให

คําปรึกษา แตอยางไรก็ตามอํานาจการตัดสินใจยังอยูที่ผูบริหารโรงเรียน 

2. รูปแบบที่มีครูเปนหลัก (Professional Control SBM) ซ่ึงมาจากแนวคิดที่วาครู

เปนผูใกลชิดนักเรียนมากที่สุด ยอมรูปญหาไดดีกวา และมองเห็นวิธีการแกปญหาไดชัดกวา ดังนั้น 
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ตัวแทนจากครูจะมีสัดสวนมากที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียนอยางไรก็ตามผูบริหารโรงเรียนยังคง

เปนประธานคณะกรรมการโรงเรียน 

3. รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control SBM) ซ่ึงมาจาก แนวคิด

ที่วาการจัดการศึกษา ควรสนองตอบความตองการและคานิยมของผูปกครอง และชุมชนมากที่สุด ตัวแทนของ

ผูปกครอง และชุมชนจึงมีสัดสวนในคณะกรรมการโรงเรียนมากที่สุดตัวแทนผูปกครอง และชุมชน

เปนประธานคณะกรรมการโดยมีผูบริหารโรงเรียนเปนกรรมการ และเลขานุการ บทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการโรงเรียนเปนคณะกรรมการบริหาร  

4. รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional / Community Control 

SBM) มาจากแนวคิดที่เช่ือวาครู และผูปกครองตางมีความสําคัญในการจัดการศึกษา และตางอยู

ใกลชิดนักเรียนมากที่สุด รับรูปญหา และมองเห็นลูทางในการแกปญหาไดดีที่สุด สัดสวนของครู

และชุมชนในคณะกรรมการโรงเรียนจะมีเทากัน แตมากกวาตัวแทนกลุมอื่นๆ อยางไรก็ตาม 

ผูบริหารโรงเรียนยังคงเปนประธานกรรมการโรงเรียน  

 
รูปที่ 2.3 SBM สูการปฏิบัติกรรมการสถานศึกษา 

ที่มา: นคร  ตังคะพิภพ : 1 (อัดสําเนา) 
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จากรูปที่ 2.3 เปนการนําเอารูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดย

คณะกรรมการสถานศึกษา จะเปนตัวแทนของประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของในเขตชุมชน ที่เขามามี

สวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุตามความมุงหมายที่ตองการรวมกัน  

ซ่ึงสถานศึกษาและคณะกรรมการตองเขาใจบทบาทหนาที่ของกันและกัน ควรมีรูปแบบ วิธีการทํางาน 

ที่ประสานสอดคลองโดยมีจุดมุงหมายตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 

จะเห็นไดวารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศไทยไดยึดเอารูปแบบ

ที่ 3 คือ รูปแบบชุมชนมีบทบาทหลัก ซ่ึงเปนผลจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการดังกลาว 

ปจจัยที่เอื้อและปจจยัที่เปนอปุสรรคตอการดําเนินการนํารูปแบบการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานไปใช 

1. กระจายอํานาจหนาที่การบริหารจากหนวยงานบริหารสวนกลางไปยังคณะกรรมการ

โรงเรียนอยางแทจริง 

2. ไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งหนวยงานสวนกลาง บุคลากรใน

โรงเรียน  ผูปกครองและชุมชน 

3. มีการประชาสัมพันธที่ดี มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหทุกฝายได

รับรูขอมูล สารสนเทศตรงกัน 

4. บุคลากรในสํานักงานเขตการศึกษาและในโรงเรียนจะตองไดรับการอบรม หรือ

ใหความรูเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

5. ทําการฝกอบรมคณะกรรมการโรงเรียน เกี่ยวกับบริหารและการจัดการศึกษา 

เชน การทํางานเปนทีม การประชุม การตัดสินใจสั่งการ นโยบาย การวางแผนปฏิบัติ การบริหาร

การเงิน การบริหารบุคคล การบริหารงานวิทยาการ หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผล  

เปนตน 

6. ไดผูบริหารโรงเรียนที่มีความรู ความสามารถ มีภาวะผูนําที่เหมาะสม พัฒนา

ความรู ทักษะ และภาวะผูนําใหผูบริหารเพื่อเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่ดี 
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7. ผูบริหารคณะกรรมการโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนรูบทบาทหนาที่ของตนเอง 

และของผูที่เกี่ยวของอยางชัดเจน 

8. มีการใหรางวัลสําหรับโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในดานการบริหาร และ

จัดการศึกษา โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ปจจัยที่เปนอุปสรรค ไดแก การเปลี่ยนรูปแบบแตไมเปล่ียนวิธีการบริหารงานและการ

ทํางาน อํานาจการตัดสินใจผูกขาดอยูในคณะกรรมการโรงเรียน ไมกระจายไปทั่วโรงเรียน ผูบริหาร

ยังใชความคิดเห็นสวนตัวในการตัดสินใจการขัดแยงระหวางผูบริหารครูและคณะกรรมการ

โรงเรียน 

ประสบการณการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในตางประเทศที่กลาวถึงประสบการณ 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในประเทศตางๆ ไดแก สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด ออสเตรเลีย 

สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร อิสรเอล และสหราชอาณาจักร พบวา 

1. ในประเทศเหลานั้นตางประสบปญหาความไมพึงพอใจในคุณภาพการศึกษาจึง

ไดหาทางปรับปรุงและพัฒนาและตางใชวิธีการ ปฏิรูปการศึกษาโดยการกระจายอํานาจการศึกษาไป

ยังหนวยปฏิบัติที่ใกลชิดผูเรียนมากที่สุดไดแก โรงเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน 

2. ในการดําเนินกระจายอํานาจการศึกษาไดลดบทบาทในสวนกลาง คือ รัฐบาลกลาง

กระทรวงศึกษาธิการ หรือมลรัฐ ใหทําหนาที่เกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนทรัพยากร กําหนดมาตรฐาน

และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยมอบอํานาจเกือบทั้งหมดไปให  โรงเรียนดําเนินการบริหาร

และจัดการศึกษาโดยในบางประเทศมีเขตการศึกษาเปนหนวยงานเชื่อมโยงระหวางสวนกลางกับ

สถานศึกษา 

3. ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการศึกษามากขึ้นเนื่องจากไดมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจดีขึ้น มีความรูสึกเปน

เจาของและรับผิดชอบตองานมากขึ้น 

4. ยังไมไดมีการศึกษาอยางจริงจังวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทําใหผล

สัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นมากนอยเพียงไร แตก็พบวา การบริหารรูปแบบนี้ไมมีผล

ทางการเรียนลดลงที่เห็นไดชัดคือ อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง อัตราการเรียนตอสูงขึ้น 
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5. ความสําเร็จของการกระจายอํานาจการศึกษาอยูที่รัฐบาลใหความสําคัญและ

ดําเนินการอยางจริงจัง บางประเทศ เชนออสเตรเลีย นายกรัฐมนตรีไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาดวยและทุกประเทศลวนแตใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งส้ิน 

ปญหาและขอเสนอแนะที่ไดจากประสบการณการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน

ตางประเทศปญหาที่สําคัญคือ  

1. ใชเวลาในการทํางานเพิ่มขึ้นในแตละวันและสวนใหญตองใชเวลา 5 ปขึ้นไป 

กวาจะเห็นผล   

2. ความคาดหวังของโรงเรียนจะมีมากใน2ปแรกเมื่อมีอุปสรรคและใชเวลามากจะ

ขาดความกระตือรือรน   

3. คณะกรรมการโรงเรียนบางแหงยังขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม บางชุมชนหาคน

มาเปนกรรมการไดยาก   

4. ความขัดแยงระหวางโรงเรียน ครู และชุมชน 

ขอเสนอแนะที่สําคัญ คือ  

1. รัฐตองมีความจริงใจในการกระจายอํานาจ   

2. เขตพื้นที่การศึกษาตองทําหนาที่ประสานงานเชื่อมโยงอํานวยความสะดวก 

สนับสนุนและประชาสัมพันธใหโรงเรียนมีความเขมแข็ง และสามารถบริหารจัดการดวยตนเองได   

3. โรงเรียนตองปรับแนวทางการทํางานใหม จากการคอยรับนโยบายและคําสั่งมา

เปนการบริหารจัดการดวยตนเองโดยความรวมมือกับครูผูปกครองและชุมชนตองพัฒนา

คณะกรรมการโรงเรียนใหมีความรู ความสามารถในการบริหารโรงเรียนได 

จากแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการบริหารงานและการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานสรุปไดวาการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(School–Based Management 

:SBM) เปนแนวคิดที่มุงใหสถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัวในการบริหารงาน ทั้งดานวิชาการ 

ดานบุคลากร ดานงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไป โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน ไดมีสวนรวม 

ในการตัดสินใจและรวมกันบริหารจัดการศึกษา ดานงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และงาน

บริหารทั่วไป โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ การพัฒนาความรูทักษะ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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การสรางแรงจูงใจ การมีสวนรวม การตรวจสอบและความโปรงใส ซ่ึงอาจเลือกใชการดําเนินงาน

ในรูปแบบที่มีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก (Administration Control  SBM) รูปแบบที่มีครูเปนหลัก  

(Professional Control SBM) รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control SBM) หรือรูปแบบที่

ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional Control SBM)  

 

การบริหารงานและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชยีงใหม 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2548-2551 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 

12 เมษายน 2548 โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 9 ประเด็นรัฐบาลไดกําหนดใหทุกสวนราชการ

ตองรวมกันผลักดันและบูรณาการตามแผนบริหารราชการแผนดิน(2548 – 2551) ไปสูการปฏิบัติ 

ไดอยางถูกตอง ยึดตามเจตนารมณ และ คําแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อ          

วันที่  23 มีนาคม 2548 และแนวนโยบายพื้นฐานตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ซ่ึงไดกําหนดแนวคิดและทิศทางการบริหารพัฒนาประเทศ วิสัยทัศน ยุทธศาสตร 

และการนําแผนไปสูการปฏิบัติ (เทศบาลนครเชียงใหม:2549, อัดสําเนา) 

กรมสงเสริมการปกครอง ในฐานะสวนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีบทบาท

ภารกิจสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนองคกรที่เข็มแข็งมีศักยภาพ

ในการใหบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและ มีบทบาท

ในการนํานโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2548-2551 ของรัฐบาลและกระทรวง 

มหาดไทยมาปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมโดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดินยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดความตองการของชุมชน 

ตามประเด็นยุทธศาสตร 6 ดานดังนี้ 

1. การแกไขปญหาความยากจนระดับฐานราก 
2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของกรมสงเสริม 

การปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองทองถ่ิน 

5. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
6. การสงเสริมความมั่นคงของรัฐ 
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เทศบาลนครเชียงใหมเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูในกํากับของกรมสงเสริม 

การปกครองทองถ่ินไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนเชื่อมโยง

กันตามบทบาท อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการ

กระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครอง

ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง  

การบริหารจัดการ งานบุคคล การเงินและการคลัง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ประชาชน ในการตัดสินใจ การวางแผนเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการตรวจสอบการใชอํานาจ

รัฐทุกระดับ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ยังไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ในการ

จัดระบบบริหารสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชน ซ่ึงรวมถึงการบริหารจัดการศึกษาในทองถ่ิน

ของตนเองดวย 

สํานักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม โดยการสงเสริมสนับสนุนของสํานักประสานและ

พัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อเปนกรอบทิศทางในการดําเนินงานดานการศึกษา

ตามภารกิจที่จะตองดําเนินงานตามยุทธศาสตร เปาหมายหลักและนโยบายของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ตลอดจนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมแบบบูรณาการ 

(CEO) ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ดวยการดําเนินงานดานการ

จัดการศึกษาโดยศูนยเด็กเล็ก 1 ศูนยและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาและ

การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งอยูในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหมจํานวน 11 โรงเรียน

ประกอบดวย 

1. โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
2. โรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย 
3. โรงเรียนเทศบาลวัดกูคํา 
4. โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
5. โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง 
6. โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
7. โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 29 

8. โรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง 
9. โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
10. โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงเมอืง 
11. โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมทั้ง 11 โรงเรียนจัดการศึกษาในระบบสนองตอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพตามกลยุทธหลักของสํานักการศึกษา

เทศบาลนครเชียงใหมดังนี้ (เทศบาลนครเชียงใหม:2549, อัดสําเนา) 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานยกระดับคุณภาพการบริหารการศึกษาใหมีมาตรฐาน

และไดรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. การบริหารจัดการศึกษาพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาใหสอดคลองกับการ

ปฏิรูปการศึกษา 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรทองถ่ินและกระบวนการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่นใหตรงตามสภาพและความตอง

ทองถ่ินพัฒนากระบวนการเรียนรู สรางสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู  วิจัย นวัตกรรมที่เอื้อตอการ

เรียนรูแบบบูรณาการ 

5. สงเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

6. สงเสริมอาชีพของเด็กเยาวชน และประชาชนใหสอดคลองกับความตองการของ

ทองถ่ิน และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

7. สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

การบริหารงานและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมไดรับการ

สงเสริมสนับสนุนจากสํานักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหมใหอํานาจการตัดสินใจที่จะพัฒนา

นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษาและรวมกับบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียใน

การจัดการศึกษา ทั้งทางดานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และการบริหารทั่วไปโดยมุงเนนผลผลิต

ของผูเรียนเปนสําคัญ 
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การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช2545 

ในมาตรา 39 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไป

ยังสถานศึกษาโดยตรงทั้งดาน วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม, 2545) ซ่ึงสอดคลองกับ อุทัย บุญประเสริฐ 

และ จิราภรณ จันทรสุพัฒน (อางใน ธีระ รุญเจริญ, 2546:67-95) ไดแบงโครงสรางสถานศึกษาตาม

แนวทางการกระจายอํานาจ ในมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แกไขเพิ่มเติม 

พุทธศักราช 2545 ตามแสดงไวใน รูปที่ 2.4 
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คณะกรรมการสถานศึกษา 

- กลุมงานหลักสูตรและการ

สอน 

- กลุมงานนิเทศการศึกษาและ

การพัฒนาคุณภาพการสอน 

- กลุมงานกิจการและกิจกรรม

นักเรียน 

- กลุมงานสื่อ หองสมุดและ

เทคโนโลยีการศึกษา 

- กลุมงานวัดผลประเมินผลและ

มาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ

ของโรงเรยีน 

- กลุมงานพัฒนาวิชาชีพครู 

- กลุมงานศึกษานอกระบบและ

ศึกษาตามอัธยาศัยและบริการ

ทางวิชาการโรงเรียน 

- กลุมงานวิชากับชุมชนและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

- กลุมงาน-โครงการพิเศษทาง

วิชาการของโรงเรียน(ถามี) 

- กลุมงานนโยบายและแผน 

- กลุมงานการงบประมาณ 

- กลุมงานจัดหารายไดและ

กองทุนโรงเรียน 

- กลุมงานการบริหารทรัพยสิน

และผลประโยชน (ถามี) 

- กลุมงานการวางแผน 

กําลังคน/สรรหา/คัดเลือก 

- กลุมงานการบรรจุ/แตงต้ัง/

และระบบทะเบียนบุคคล 

- กลุมงานการประเมิน-การ

พัฒนาบุคคลและงานวินัย 

- กลุมงานสวัสดิการและ

กองทุนบุคลากร 

ฯลฯ 

- กลุมงานธุรการและสารบรรณ 

- กลุมงานเลขานุการ กิจกรรม

สถานศึกษา 

- กลุมงานการเงินและการบัญชี 

- กลุมงานพัสดุและการจัดจางบ

ริการ 

- กลุมงานอาคารสถานที่การ

พัฒนาพื้นท่ีและสิ่งแวดลอม 

- กลุมงานรักษาความปลอดภัย

และระบบสัญจร 

- กลุมงานบริการพิเศษ(ถามี) 

- กลุมงานบริการอนามัยและ

โภชนาการ 

- กลุมงานตรวจสอบผลงาน

และการเงิน(Audit System)  

(ถามี) 

- กลุมงานชุมชนสัมพันธ 

ฯลฯ 

ผูบริหารสถานศึกษา 

การงบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไป วิชาการ 

รูปที่ 2.4 แผนผังโครงสรางองคกรตามแนวการกระจายอํานาจ 
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ที่มา: อุทัย บุญประเสริฐ และ จิราภรณ จนัทรสุพัฒน (อางใน ธีระ รุญเจริญ, 2546:68) 

โดยมีรายละเอียดการแบงงานดังนี ้    

ดานวชิาการ 

กลุมงานหลักสูตรการสอนและการสอน 

1. หลักสูตรและการพัฒนาหลกัสูตร 

2. ระดับและหมวดวิชา/การสอน/สอบ/วัดผลประเมินผล 

3. ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

4. บริการเอกสารการสอน 

5. หลักสูตรพิเศษ 

กลุมงานนิเทศการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการสอน: 

1. นิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน 

2. การวิจยัการสอน 

3. การศึกษากับชมุชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 

กลุมงานกิจการและกิจกรรมนักเรียน: 

1. กิจการนกัเรียนและสวัสดกิาร 

2. แนะแนว 

3. ทุนการศึกษา 
4. กิจกรรมนกัเรยีนตามหลกัสูตร 

5. กิจกรรมเสริมตามหลักสูตร 

กลุมงานสื่อ หองสมุด และเทคโนโลยีการศึกษา: 

1. บริการสื่อ/โสตฯ/ส่ือผสม 

2. หองสมุดโรงเรียน 

3. บริการเอกสารและสิ่งพิมพทางวิชาการ 

4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา/บริการITเพื่อการเรียนการสอน         
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กลุมงานวัดผลประเมินผลและมาตรฐานคณุภาพทางวิชาการของโรงเรียน: 

1. ระบบระเบยีนและทะเบียนนกัเรียน 

2. การวัดผล การเทียบโอนและคลังขอทดสอบ 

3. การประเมินมาตรฐานและคณุภาพทางวิชาการของโรงเรียน 

กลุมงานการพฒันาวิชาชีพครู: 

1. การวิจยัการเรียนการสอน 

2. การพัฒนาวชิาชีพครู 

กลุมงานการศกึษานอกระบบ: 

1. การศึกษาตามอัธยาศัยและบริการทางวชิาการของโรงเรียน (ถามี) 

2. กลุมงานวิชาการกับชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน (ถามี) 

3. กลุมงาน-โครงการพิเศษทางวิชาการของโรงเรียน (ถามี) 

ดานการงบประมาณ 

กลุมงานนโยบายและแผน: 

1. นโยบาย/แผน/โครงการ 

2. สารสนเทศและระบบขอมูลเพื่อการบริหาร 

3. การติดตามและการรายงาน 

กลุมงานการงบประมาณ: 

1. การจัดสรรงบประมาณ 

2. การติดตามและรายงานการงบประมาณ 

กลุมงานจัดหารายไดและกองทุนโรงเรียน: 

1. การจัดหารายได 

2. งานบริหารกองทุนโรงเรียน 

กลุมงานบริหารทรัพยสินและผลประโยชน (ถามี): 

1. การบริหารทรัพยสินและผลประโยชน 

2. การประกอบกิจการพิเศษและการลงทุน (ถามี) 
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ดานการบริหารงานบคุคล 

1. กลุมงานการวางแผนกําลังคน/สรรหา/คัดเลือก 

2. กลุมงานบรรจุ/แตงตั้งและระบบทะเบยีนบุคคล 

3. กลุมงานการประเมิน-การพัฒนาบุคคลและงานวนิัย 

4. กลุมงานสวสัดิการและกองทุนบุคลากร 

ดานงานบริหารท่ัวไป 

1. กลุมงานธุรการและสารบรรณ 

2. กลุมงานเลขานุการกิจ กรรมการสถานศึกษา 

3. กลุมงานการเงินและการบัญชี 

4. กลุมงานพัสดุและการจัดจางบริการ 

5. กลุมงานอาคารสถานที่ การพัฒนาพื้นทีแ่ละส่ิงแวดลอม 

6. กลุมงานรักษาความปลอดภัยและระบบสัญจร 

7. กลุมงานประชาสัมพันธ 

8. กลุมงานบริการพิเศษ (ถามี) 

9. กลุมงานบริการอนามัยและโภชนาการ 

10.กลุมงานระบบการตรวจสอบผลงานและการเงิน (Audit System) (ถามี) 

11.กลุมงาน-โครงการชุมชนสัมพันธ 

หมายเหตุ 

1. สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก กลุมงานอาจจัดใหมีเทาที่จําเปนเทานั้น เพื่อสนอง

ภารกิจหลักของโรงเรียนคือ ดานวิชาการ สวนงานในกลุม การงบประมาณ การบริหารงานบุคคล

และการบริหารทั่วไป อาจรวมเปนกลุมเดียวกันได ตามที่เห็นเหมาะสมเนื่องจากเนื้องาน หรือปริมาณ 

จะมีไมมากนัก โครงสรางนี้แสดงใหเห็นเมื่อ 4 สวนแยกจากกัน 

2. งานดานการสอนจะกระจายลงเปนไปตามระดับการจัดการศึกษา และกลุม

หรือสาขาวิชาตามหลักสูตร 

3. กลุมงานพิเศษ ถาจัดใหมีจะครอบคลุมงานตอไปนี้ 
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3.1 รับ-สงไปรษณีย   

3.2 ที่พัก/หอพัก   

3.3 ศูนยส่ือ/หนังสือ 

3.4 ราน/ศูนยบริการอาหาร  

3.5 บริการธนาคารสาขา/ตูเบิกจายอัตโนมัติ 

3.6 Convenient Store   

3.7 แตงผม/ตัดเสื้อผา 

3.8 บริการทองเที่ยว/นันทนาการและการศึกษา 

3.9 Health Club & Fitness Center ฯลฯ 

4. กลุมงานระบบการตรวจสอบผลงานและการเงิน (Audit System) ถาจัดใหมีขึ้น

ตามแนวระบบการตรวจสอบแนวใหม จะเปนสวนสนับสนุนการบริการเปนหลัก 

การดําเนินการบริหารจัดการ 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (อางใน ธีระ รุญเจริญ, 2546:71) ไดเสนอแนวทางการ

บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเรื่อง 1. หลักการและแนวคิด 2. ขอบขายภารกิจ      

3. บทบาทหนาที่ ตามแนวการกระจายอํานาจการบริหารทั้ง 4 ดาน คือ 

ดานการบริหารวิชาการ 

หลักการและแนวคิด 

1. ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลองกับสภาพปญหาและ ความตองการของ

ชุมชนและสังคมอยางแทจริง โดยมีครู ผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

2. มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจดักระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
สูงสุด 

3. มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการ

เรียนรู รวมทั้งเปนเครือขายและแหลงการเรียนรู 
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4. มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดใหมีดัชนีช้ีวัดคุณภาพการ
จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไดทุกชวงชั้น

ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

5. มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ

ในการจัดและพัฒนาการศึกษา 

ขอบขายภารกจิ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรยีนรู 

3. การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 

4. การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

5. การพัฒนาใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

6. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

7. การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

บทบาทหนาท่ีขอบขายการดาํเนินงานของเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

1.1 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ
ของผูเรียน ผูปกครองชุมชนและสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.2 บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
1.3 นิเทศเพื่อการพัฒนาการใชหลักสูตรภายในสถานศึกษา 
1.4 ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผล

ใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 

2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

2.1 จัดทําแผนการเรียนรู โดยผูเรียนมีสวนรวม 

2.2 จัดกระบวนการเรียนรูใหยืดหยุนตามความเหมาะสม ทั้งดานเวลาสาระ

การเรียนรูและผูเรียน 
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2.3 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการ
ปฏิบัติจริงจากแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 

2.4 ใชการแนะนําเปนสวนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู 
2.5 ใหผูปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเขามามีสวนรวมในการจัด

กระบวนการเรียนรู 

2.6 สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลาย
และตอเนื่อง 

3.  การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 

3.1 กําหนดระเบยีบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
3.2 จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล

ของสถานศึกษา 

3.3 วัดผลประเมินผลเทียบโอนประสบการณ เทียบโอนผลการเรียนและ
อนุมัติผลการเรียน 

3.4 จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกชวงชั้น และจัดใหมีการซอมเสริม

กรณีที่มีผูเรียนไมผานเกณฑการประเมิน 

3.5 จัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล 

3.6 มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ 

3.7 จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผล ประเมินผลและการเปรียบเทียบโอน

ผลการเรียนเพื่อใชในการอางอิง ตรวจสอบและใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 

4.  การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

4.1 จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
4.2 สนับสนุนสงเสริมใหมีระบบการประกันคุณภาพในระดับหนวยงานภายใน

สถานศึกษา 

4.3 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 

4.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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5.  การพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

5.1 สงเสริมและสนับสนุนใหครูผลิต พัฒนา และใชส่ือ และเทคโนโลยีที่

เหมาะสมเพื่อการศึกษา 

5.2 จัดหา จัดทําสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหกับครูและผูเรียนอยาง

เพียงพอและหลากหลาย 

6.  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรยีนรู 

6.1 จัดใหมีแหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพอเพียง
และสอดคลองกับการจัดกระบวนการเรียนรู 

6.2 สงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงเรียนรู ทั้งในและนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู 

7.  การวิจยัเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน หลักสูตรกระบวนการ

เรียนรู การใชส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน 

7.2 รวบรวมและเผยแพรผลการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

สนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8.  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

8.1 ดําเนินการเสริมความรูและประสบการณใหกับชุมชน โดยรวมมือกับบุคคล 

ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันทางสังคมอื่น                                   

8.2 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการ
ตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และ ความตองการโดยรวมมือกับบุคคล 

ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันทางสังคมอื่นๆ 

8.3 สนับสนุนและชวยเหลือใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ระหวางชุมชน โดยรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันทางสังคมอื่น 
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รูปที่ 2.5 หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนในSBM 

ที่มา: นคร  ตังคะพิภพ : 1 (อัดสําเนา) 

 

จากรูปที่2.5 เปนการบริหารจัดการงานวิชาการ ของสถานศึกษา โดยเปดโอกาสใหผูมี

สวนไดสวนเสียพิจารณาเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดแหลงเรียนรูและหลักสูตรทองถ่ิน ตามความตองการของ     

ชุมชนโดยสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

สรุปแนวคิดดานงานวิชาการ ในดานการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ตามแนว

การกระจายอํานาจ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดใหหนวยงาน 

ตนสังกัดในสวนกลาง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาโดยตรงตาม

หลักการและแนวคิดดานการบริหารวิชาการในการจัดทําหลักสูตร การจัดกระบวนการการเรียนรูให

มีคุณภาพ และมาตรฐานโดยการมีสวนรวมของชุมชนและการรวมมือเปนเครือขายซ่ึงสถานศึกษา

สามารถบริหารจัดการในบทบาทหนาที่ ขอบขายภารกิจ ตามความเหมาะสมของเนื้องานหรือปริมาณ

สําหรับขนาดของสถานศึกษา 
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ดานการบริหารงานงบประมาณ 

หลักการและแนวคิด 

1. ยึดหลักความเทาเทียมและความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผูเรียน 

ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเปนคาใชจาย

รายบุคคลสําหรับผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกสถานศึกษาของรัฐและเอกชนอยางเทา

เทียมกัน และจัดสรรเพิ่มเติมใหแกผูเรียนที่มีลักษณะพิเศษตามความจําเปน 

2. มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการจัดการ

งบประมาณ โดยใหเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเปนอิสระในการตัดสินใจ มีความคลองตัว

ควบคูกับความโปรงใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดจากผลสําเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช 

3. ยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจัดสรร

งบประมาณใหเปนวงเงินรวมแกเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

4. มุงพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ ตามมาตรฐาน

การจัดการทางการเงินทั้ง 7 ดานคือ 

4.1 การวางแผนงบประมาณ 

4.2 การคํานวณตนทุนผลผลิต 

4.3 การจัดระบบการจัดหาพัสดุ 

4.4 การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 

4.5 การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

4.6 การบริหารสินทรัพย 

4.7 การตรวจสอบภายใน 

5. มุงสงเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและ

ทรัพยสินจากทุกสวนของสังคมมาใชเพื่อการจัดและพัฒนาการศึกษา 
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รูปที่ 2.6 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารโรงเรียนในรูปแบบโรงเรียนเปนฐาน 

ที่มา: นคร  ตังคะพิภพ : 1 (อัดสําเนา) 

 

รูปที่ 2.6 เปนการบริหารงบประมาณโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สงเสริมสนับสนุนให   

สถานศึกษามีความคลองตัวในการบริหารจัดการ เปนอิสระในการตัดสินใจ ควบคูกับความโปรงใส

และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดจากผลสําเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช เปนแกนหลักในการ

ขับเคลื่อนที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรที่ใชไปกับผลงานที่เกิดขึ้นซึ่งเปนระบบ

งบประมาณแบบมุงเนน ผลงาน (Performance-Based Budgeting : PBB) ในลักษณะของการคุมทุน 

คุมคา และสามารถนําสงผลงานอยางมีคุณภาพ 

ขอบขายภารกจิ 

1.  การจัดตั้งงบประมาณ 

2.  การจัดสรรงบประมาณ 

2.1 การจัดสรรงบประมาณ 
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2.2 การเบิกจายและการอนุมตัิงบประมาณ 

2.3 การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

2.4 การรายงานผล 

3.  การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

3.1 การตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณ 

3.2 การตรวจสอบติดตามการใชผลผลิต                                                                                     

4.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

4.1 ทุนการศึกษา 

4.2 กองทุนกูยมืเพื่อการศึกษา 

4.3 กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา 

4.4 การจัดการทรัพยากร 

4.5 การสงเสริมการบริหารการจัดหารายได และ ผลประโยชนในรูปแบบที่

หลากหลาย 

5.  การบริหารการเงิน 

5.1 การเบิกเงนิจากคลัง 

5.2 การรับเงิน 

5.3 การเก็บรักษาเงิน 

5.4 การจายเงนิ 

5.5 การนําสงเงิน 

6.  การบริหารบัญชี 

6.1 การจัดทําบัญชีการเงิน 

6.2 การจัดทําทะเบียนทางการเงิน 

6.3 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

6.4 การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

7.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

7.1 การวางแผนจัดหาพัสด ุ
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7.2 การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

7.3 การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ 

7.4 การจัดหาพัสดุ 

7.5 การควบคมุดูแล บํารุงรักษา และจําหนายพัสด ุ

7.6 การจัดหาผลประโยชนสินทรัพย 

บทบาทหนาท่ีขอบขายการดาํเนินงานของเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

1. การจัดตั้งงบประมาณ 

1.1 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและดัชนี ช้ีวัดผลผลิตและผลลัพธดาน
งบประมาณของสถานศึกษา 

1.2 วิเคราะหแผนกลยทุธ โดยพิจารณาแผนงาน งาน/โครงการของฝายตางๆ

เพื่อนําไปจัดตั้งเปนแผนงบประมาณของสถานศึกษา 

1.3 จัดทําแผนงบประมาณตามแผนงาน/โครงการใหมีความเชื่อมโยงกับ

ดัชนีช้ีวัดผลผลิตและผลลัพธของสถานศึกษาและขอบเขตพื้นที่การศึกษา 

1.4 วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน งาน/โครงการ และ

จัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษาเพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.5 จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ ของสถานศึกษาเสนอสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

1.6 ทําขอตกลงบริการสาธารณะโดยมีเปาหมายการใหบริการที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของสถานศึกษาโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

2. การจัดสรรงบประมาณ 

2.1 จัดสรรงบประมาณจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหกับหนวยงานภายใน
สถานศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาประจําป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

2.2 การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ 

2.2.1 จัดสงแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อขอใชงบประมาณไปยังสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

2.2.2 เบิกจายงบประมาณประเภทตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําป 
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2.2.3 อนุมัติการใชงบประมาณของสถานศึกษา ตามประเภทและรายการที่
ไดรับงบประมาณ 

2.3 การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

2.3.1  โอนเงินงบประมาณวงเงินรวมตางประเภทรายจายของแตละแผนงาน/

โครงการ                   

2.4 การรายงานผล 

2.4.1   รายงานผลการดําเนินงาน ผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 

โดยแสดงรายละเอียด ผลผลิตและผลลัพธของแผนงาน งาน/โครงการ ตามแผนที่กําหนดไปยัง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3. การตรวจสอบ ติดตามและประเมนิประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

3.1 การตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณ 

3.1.1 กําหนดแผนการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา  
3.1.2 วางแผน ตรวจสอบ วิเคราะห ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิภาพ

ของระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

3.1.3 สอบทานระบบการปฏิบัติงาน 

3.1.4 สอบทานความเชื่อถือไดของขอมูล 

3.1.5 ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพยสิน
ของหนวยรับตรวจ 

3.2 การตรวจสอบติดตามการใชผลผลิต 

3.2.1 ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.2.2 วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดําเนินงาน

ของสถานศึกษา 

3.2.3 วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา

ในการใชทรัพยากรของหนวยงานในสถานศึกษา 
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3.3 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

3.3.1 ทุนการศกึษา 

(1) วางแผน รณรงค สงเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อ

การพัฒนาสถานศึกษา 

(2) จัดทําขอมูลสารสนเทศ และระบบการรับจายทุนการศึกษาและ

ทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล คุมคา และ   

มีความโปรงใส 

(3) สรุป รายงาน เผยแพร และเชิดชูเกียรติผูสนับสนุนทุนการศึกษา

และทุนเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 

3.3.2  กองทุนกูยืมเพื่อการศกึษา 

(1) สํารวจความตองการของนักเรียน และคัดเลือกผูเสนอกูยืมตาม

หลักเกณฑที่กําหนด 

(2) ประสานการกูยืมเพื่อการศึกษาแบบหนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

(3) สรางความตระหนักแกผูกูยืมเงินเพื่อการศึกษา 
(4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดําเนนิงาน 

3.3.3  กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 

(1) จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลอง 
และเปนไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

3.3.4  การจัดการทรัพยากร 

(1) สํารวจและจัดทําขอมูลทรัพยากร เพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่ 

บริการของสถานศึกษาเพื่อประชาสัมพันธใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน 

(2) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของสถานศึกษา รวมมือกัน
ใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชน ตอกระบวนการเรียนการสอนและสถานศึกษา 

(3) ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงาน 

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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(4) ดําเนินการเชิดชูเกียรติบุคคล และหนวยงานทั้งภาครัฐและ  

เอกชนที่สนับสนุนการใหทรัพยากรรวมกัน เพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

3.3.5  การสงเสริมการบริหารการจัดหารายไดและผลประโยชนใน รูปแบบ

ที่หลากหลาย 

3.3.6  จัดหารายไดและผลประโยชนและบริหารจัดการตามแนวทางของ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

3.4  การบริหารการเงิน 

3.4.1 การเบิกเงินจากคลังยื่นเรื่องขอเบิกเงินพรอมหลักฐานสําหรับ
รายการที่มิไดจัดสรร และกําหนดใหเบิกเปนเงินกอน เชน เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

ใหเขตพื้นที่การศึกษา เวนแตกรณีการขอเบิกเงินสําหรับเงินงบประมาณที่จัดสรรกําหนดให เบิก

เปนวงเงินรวมไมตองยืนเรื่องใหเขตพื้นที่การศึกษา 

3.4.2 การรับเงินรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินในสวนที่อยูในอํานาจ

หนาที่ของสถานศึกษา 

3.4.3 การเก็บรักษาเงินเก็บรักษาเงินที่อยูในอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา 
3.4.4 การจายเงินจายเงินที่อยูในอํานาจหนาที่ใหแกบุคลากรหรือผูมี

สิทธิโดยตรงเวนแตกรณีที่เปน อํานาจจายของคลังและที่คลังกําหนดใหสวนราชการผูเบิกเปนผูจาย 

3.4.5 หกัเงิน ณ ที่จายและนําเงินที่หักสงตามอํานาจหนาที่ 

3.4.6 การนําสงเงินนําสงเงินที่อยูในอํานาจหนาที่ โดยนําสงคลัง
โดยตรงหรือนําสงคลังผานธนาคาร 

3.5  การบริหารการบัญชี 

3.5.1 การจัดทําบัญชีการเงินจัดทําบัญชีเฉพาะที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
สถานศึกษา 

3.5.2 การจัดทําทะเบียนทางการเงินจัดทําทะเบียนเฉพาะที่อยูในอํานาจ
หนาที่ของสถานศึกษา 

3.5.3 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงินจัดทํารายงานทางการ
เงินและงบการเงินสงเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปดเผยตอสาธารณชน 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 47 

3.5.4 การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงานจัดทํา

และจัดหาแบบพิมพขึ้นใชเอง เวนแตเปนแบบพิมพกลางที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานตน

สังกัดหรือสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําขึ้นเพื่อจําหนายจายแจก 

3.6  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

3.6.1 การวางแผนจดัหาพัสดวุางแผนจัดหาพัสดปุปจจุบันและลวงหนา 
3 ป เฉพาะสวนที่จะจัดหาเองหรือที่จะรวมมือกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นจัดหา 

3.6.2 การกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะกําหนดรูปแบบ
รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเวนแตกรณีที่มีรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเปนมาตรฐาน

อยูแลว 

3.6.3 การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหา
พัสดุพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ เพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุในระดับสถานศึกษา 

3.6.4 การจัดหาพัสดุจัดหาพัสดุดวยเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาดําเนินการเองหรือรวมกับสถานศึกษาอื่นหรือ

หนวยงานอื่น จัดหาตามแผนการจัดหาพัสดุประจําป 

3.6.5 การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุควบคุมดูแล บํารุงรักษา

และจําหนายพัสดุในสวนที่เปนอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด                                       

3.6.6 การจัดหาผลประโยชนสินทรัพยจัดหาผลประโยชนสินทรัพย  
ในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
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รูปที่ 2.7 การจัดหางบประมาณเพื่อการบรหิารโรงเรียนในรูปแบบโรงเรียนเปนฐาน 

ที่มา: นคร  ตังคะพิภพ : 1 (อัดสําเนา) 

 

จากรูปที่ 2.7 เปนการจัดหางบประมาณสนับสนุนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน     

ไดรับการสงเสริม การระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและทรัพยสินจากทุก

สวนของสังคมมารวมใชกับงบประมาณที่รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการจัดและพัฒนาการศึกษา 

สรุปการบริหารงบประมาณ คือรัฐเปนผูจัดสรรเงินอุดหนุนเงินคาใชจายรายบุคคล

สําหรับผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหความเสมอภาคเทาเทียม มุงเนนเสริมสราง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณ การลงทุนดานงบประมาณการเงิน 

ทรัพยสินจากทุกสวนของสังคมมาใชเพื่อการจัดและพัฒนาการศึกษา โดยการบริหารจัดการ          

งบประมาณตามมาตรฐานทางการเงิน การวางแผนงบประมาณ คํานวณตนทุนผลผลิต จัดระบบการ

จัดหาวัสดุ การบริหารทางการเงินและผลการดําเนินงานการบริหารสินทรัพย และการตรวจสอบ

ภายใน 
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ดานการบริหารงานบคุคล  

หลักการและแนวคิด 

1. ยึดหลักการบริหารเพื่อใหเกดิการพัฒนาบคุลากรอยางตอเนื่อง 

2. ยึดหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่ การศึกษาและ

สถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมายและหลักเกณฑที่กําหนด 

3. ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ขอบขายภารกจิ 

1. การวางแผนอตัรากําลัง 

2. การกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครู และบคุลากรทางการศึกษา 

3. การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

4.1 การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

4.2 การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และการเตรียมความพรอมและการพัฒนา

อยางเขมแข็ง 

5.   การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.1 การยายขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
5.2 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางเขตพื้นที่การศึกษา 

6.   การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ 

7.   เงินเดือนและคาตอบแทน 

8.   การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

9.   การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10.  การลาศึกษาตอ 

11.  การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

12.  การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกยีรต ิ

13.  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

14.  การสงเสริมวินัยสําหรบัขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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15.  การดําเนนิการทางวนิัยและการลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

15.1 การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูกระทําผิดวินัยไมรายแรง 

15.2 การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผูกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

16.  การสั่งพักราชการ การสงใหออกจากราชการไวกอน 

17.  การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

18.  การอุทธรณ 

19.  การรองทุกข 

20.  การออกจากราชการ 

21.  การขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

22.  งานทะเบยีนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

23.  งานยกเวนคุณสมบัต ิ

24.  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

25.  งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา   

บทบาทหนาท่ีขอบขายการดาํเนินงานของเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

1.  การวางแผนอัตรากําลัง 

1.1 ประเมินความตองการอัตรากําลัง 

1.2 จัดทําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา 
1.3 เสนอแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษา 

2.  การกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.1  สํารวจและรวบรวมขอมูล การขอปรับปรุงกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
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2.2 รวบรวมคําขอและผลงานการขอเลื่อนวิทยฐานะ เสนอไปยังผูมีอํานาจ

พิจารณาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2.3 ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มเติม และเสนอขออนุมัติตัดโอยตําแหนงและ

อัตราเงินเดือนเสนอขอเปลี่ยนแปลงการกําหนดตําแหนงขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ของสถานศึกษาตอเขตพื้นที่การศึกษา 

2.4 ดําเนินการตามอํานาจหนาที่และตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.  การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวบรวมและรายงาน

ขอมูลขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอเขตพื้นที่การศึกษา 

4.  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

4.1 เสนอความตองการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอเขตพื้นที่
การศึกษา 

4.2 ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบหรือมอบหมาย 

4.3 ดําเนินการสรรหาและจัดจางบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงอัตราจาง

ประจําหรืออัตราจางชั่วคราว 

5.  การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความพรอมและการพัฒนาอยาง

เขมแข็ง 

5.1 แจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ

วิชาชีพและเกณฑการประเมินผล การปฏิบัติงานใหแกขาราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ

เปนลายลักษณอักษร 

5.2 ดําเนินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการสําหรับบุคลากรทางการศึกษา 
หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูไดรับการบรรจุเขารับราชการในตําแหนง  

“ครูผูชวย” ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

5.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ไดแจงใหทราบ ตามขอ 

1 (อยางนอยปละ 2 คร้ัง) 
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5.4 รายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการเตรียมความพรอม 

และพัฒนาอยางเขมแลวแตกรณีตอเขตพื้นที่การศึกษา 

5.5 ดําเนินการแตงตั้งหรือส่ังใหพนจากสภาพการเปนขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดเมื่อไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษา 

6.  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6.1 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
การยายผูบริหารหนวยงานการศึกษา 

6.1.1 ผูบริหารสถานศึกษาเสนอความประสงค และเหตุผลความจําเปน
ในการขอยายตอเขตพื้นที่การศึกษา                                               

6.1.2 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(1) รวบรวมรายชื่อและขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ประสงคจะขอยายและใหความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาประสงคจะขอยายไปปฏิบัติงาน 

(2) พิจารณาใหความเห็นชอบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ประสงคจะขอยายมาปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

1) ในกรณีที่เห็บชอบการรับยายขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใหเสนอเรื่องไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

2) ในกรณีใหความเห็นวาไมสมควรรับยาย ใหแจงเรื่องไปยัง

ผูบริหารสถานศึกษาตนสังกัดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงคจะขอยาย

ทราบ 

6.1.3  ส่ังยายและสั่งบรรจุแตงตั้งขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

แลวแตกรณีตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 

6.2  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางเขตพื้นที่การศึกษา

การยายผูบริหารหนวยงานการศึกษาผูบริหารสถานศึกษาเสนอความประสงคและเหตุผลความจําเปน  
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ในการขอยายไปยังเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดและเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงคจะขอยายไป

ปฏิบัติงาน การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6.2.1 รวบรวมรายชื่อและขอมูลขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ประสงคจะขอยายและใหความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาประสงคจะขอยายไปปฏิบัติงาน 

6.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ประสงคจะขอยายมาปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

(1) ในกรณีใหความเห็นชอบรับยายขาราชการครูและบุคลากร   

ทางการศึกษา ใหเสนอเรื่องไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

(2) ในกรณีใหความเห็นวาไมสมควรรับยาย ใหแจงเรื่องไปยัง       

ผูบริหารสถานศึกษาตนสังกัดของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาครุและบุคลากรทางการ

ศึกษา ที่ประสงคจะขอยายทราบ 

6.2.3  ส่ังยายและสั่งบรรจุแตงตั้งขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

แลวแตกรณีตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด                                 

7.  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ 

7.1 ตรวจสอบคําขอเปลี่ยนสถานภาพของขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาที่มีความประสงคจะขอเปลี่ยนตําแหนง หนาที่ และเสนอตอเขตพื้นที่การศึกษา 

7.2 เสนอแนะใหความเห็นชอบ ในกรณีที่มีขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาขอเปลี่ยนแปลงตําแหนงมาดํารงตําแหนงในสถานศึกษานั้น ๆ  

7.3 ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 

8. เงินเดือนและคาตอบแทน 

8.1  อัตราเงินเดือน และคาตอบแทนใหเปนไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและ

เปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

8.2 การไดรับเงินเดือน และคาตอบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและ   

วิธีการที่กฎหมายกําหนด 
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8.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

8.3.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกต ิ

(1) ประกาศเกณฑการประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณา

ความดีความชอบใหแกขาราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน 

(2) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กฎหมายกําหนดในฐานะผูบังคับบัญชา 

(3) รวบรวมขอมูลพรอมความเห็นของผูมีอํานาจในการประเมิน 

และใหความเห็นในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเสนอ 

คณะกรรมการตาม ขอ 25. พิจารณา 

(4) แจงคําส่ังไมเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในฐานะผูบังคับบัญชาทราบ พรอมเหตุผลที่ไมเล่ือนขั้นเงินเดือน 

(5) ส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในฐานะผูมีอํานายสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

8.3.2 การเลือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีถึงแกความตายอัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

(1) เสนอเร่ืองพรอมทั้งขอเท็จจริง และความเห็นที่เปนขอยุติและ

รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปยังเขตพื้นที่การศึกษา 

(2) ดําเนินการดานสวัสดิการใหแกครอบครัวผู ถึงแกกรรม  

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กฎหมายกําหนดตามความ    

เหมาะสม 

9.  การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9.1 วิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9.2 จัดทําแผนพัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
9.3 ดําเนินการพัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่

กําหนด 
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9.4 สรางและพัฒนาความรวมมือกับเครือขายในการพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา          

10.  การลาศึกษาตอ 

10.1 อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาศึกษาตอตามนโยบาย หลักเกณฑและ

วิธีการของเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่กฎหมายกําหนด 

10.2 เสนอเรื่องการอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลาศึกษาตอใหเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดหรือเพื่อทราบแลวแต

กรณี 

11.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

11.1  กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษาและที่ อ.ก.ค.ศ. กําหนด 

11.2 ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามเกณฑและวิธีการตามขอ 11.1 

11.3 นําผลการประเมินไปใชประโยชนในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
11.4 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ในสวนที่เขตพื้นที่การศึกษารอง

ขอไดรับทราบ 

12.  การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกยีรต ิ

12.1 สงเสริมการพัฒนาตนเองของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการพัฒนามาตรฐาน วิชาชีพและ

คุณภาพการศึกษา 

12.2 สรางขวัญและกําลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โดยการยกยองเชิดชูเกียรติ ผูมีผลงานดีเดนและมีคุณงานความดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด

หรือกรณีอ่ืนตามความเหมาะสม 
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13.  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

13.1 ดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและลุคลากรทางการศึกษา ใหประพฤติ
ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

13.2 ควบคุม ดูแล และสงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

การประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

14.  การสงเสริมวินัยสําหรบัขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

14.1 เปนตัวอยางทีด่ีแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
14.2 เสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินยัในเอง 

14.3 ปองกันไมใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวนิัย 

15.  การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

15.1 การดําเนินการทางวินัย และการลงโทษขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

15.1.1 กรณีมีมูลความผิดวินัย (ไมรายแรง) ใหแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนการกระทําผิดวินัยไมรายแรงในฐานะผูบังคับบัญชา 

15.1.2 พิจารณาลงโทษทางวินัย  หากปรากฏผลการสอบสวนวา

ผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยไมรายแรงตามอํานาจที่กฎหมายกําหนด 

15.1.3 รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยังเขตพื้นที่การศึกษา 
15.2  การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูกระทํา

ผิดวินัยอยางรายแรง 

15.2.1 ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงเบื้องตน ในกรณีที่มีมูลที่ควร

กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงไมชัดเจน 

15.2.2 กรณีมีมูลการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนการกระทํากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ในฐานผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง หรือรายงาน

ตอผูมีอํานาจแลวแตกรณี 
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15.2.3 ประสานกับหนวยงานการศึกษาอื่นๆและกรรมการสอบสวน 

กรณีมีการกระทําผิดวินัยรวมกัน 

15.2.4 พิจารณาสถานโทษ หรือส่ังลงโทษตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมาย

กําหนดกรณีความผิดวินัยไมรายแรง 

15.2.5 รายงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือเสนอสถานะโทษไปยังเขตพื้นที่
การศึกษากรณีเปนความผิดวินัยอยางรายแรงเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

16.  การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอนเมื่อมีการสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและมีเหตุส่ังการพักราชการหรือส่ังใหออก

จากราชการไวกอนตามที่กฎหมายกําหนด 

17.  การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

เสนอรายงานการดําเนินการลงโทษทางวินัยและการลงโทษที่ใหดําเนินการ

แกขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาไปยังผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ  

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามลําดับ 

18.  การอุทธรณ 

18.1 รับเรื่องอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยของขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา แลวเสนอไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายพิจารณาในกรณีที่ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณผานหัวหนาสถานศึกษา 

18.2 เสนอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ เกี่ยวของกับการ

พิจารณาอุทธรณ และการรองเรียนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการ

พิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือผูมีอํานาจตามกฎหมาย 

19.  การรองทุกข 

19.1 รับเรื่องรองทุกขของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาแลวเสนอไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายพิจารณา ในกรณีที่ขาราชการครูบุคลากรทาง

การศึกษาเสนอเรื่องรองทุกขผานหัวหนาสถานศึกษา 
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19.2 เสนอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการรองทุกข
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่

การศึกษาหรือผูมีอํานาจตามกฎหมาย 

20. การออกจากราชการ 

20.1 การลาออกจากราชการ 

20.1.1 อนุญาตการลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด

หรือรับเรื่องการลาออกจากราชการของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผูบังคับบัญชา

แลวเสนอไปยังผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณา 

20.1.2 ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกจากราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง หากเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแก

ทางราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

20.1.3 ส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ
ในฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งหรือเสนอให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแลวแต

กรณี 

21.  การขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดําเนินการ

ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการตอใบอนุญาตของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาเพื่อเสนอไปยังเขตพื้นที่การศึกษาใหดําเนินการตอไป 

22.  งานทะเบยีนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

22.1 จัดทําขอมูลประวัติทะเบียนราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจาง 

22.2 ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการเกษียณอายุราชการของขาราชการ
ครูและบุคคลากรทางการศึกษาและลูกจางในสถานศึกษา 

22.3 รับเรื่องการแกไข เดือน ปเกิด แลวเสนอใหผูมีอํานาจตามกฏหมาย

พิจารณา 
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23.  งานยกเวนคุณสมบัติเสนอความเห็นและขอมูลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ขอยกเวนคุณสมบัติตามที่ อ.ก.ค.ศ. ขอ 

24.  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

24.1 ดําเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางในสถานศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอไปยังผูมีอํานาจ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

24.2 จัดทําทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจางในสังคม 

ดานการบริหารงานบุคคลสามารถสรุป กลาวคือ การบริหางงานบุคคล การบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน จะทําใหโรงเรียนมีความเปนอิสระในการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากรตาม

นโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑที่กําหนดโดยยึดหลักธรรมาธิบาล ในการดําเนินงานภารกิจดาน

การวางแผนอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง การ

เล่ือนขั้นเงินเดือน การสงเสริมพัฒนา ยกยองเชิดชูเกียรติ วินัยและมาตรฐานวิชาชีพ ฯลฯซ่ึงเปน

บทบาทหนาที่ขอบขายการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ดานการบริหารทั่วไป 

หลักการและแนวคิด 

1. ยึดหลักในสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหาร และจัดการศึกษาดวย

ตนเองใหมากที่สุด โดยเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่กํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุนและประสานงาน

ในเชิงนโยบายใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ

มุงสงเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศกึษา

และสถานศึกษา ตามหลักการการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยเนนความ

โปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตามกฎเกณฑ กติกา ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล 

ชุมชน และองคการที่เกี่ยวของ 

2. มุงพัฒนาองคกรทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใหเปนองคการ

สมัยใหม โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสมสามารถเชื่อมโยง ติดตอส่ือสารกัน

ไดอยางรวดเร็วดวยระบบเครือขายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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3. การบริหารงานทั่วไปเปนกระบวนการสําคัญ ที่ชวยประสานสงเสริมและ

สนับสนุนใหการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมี

บทบาทหลักในการประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตางๆในการใหบริการ

การศึกษาทุกรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตาม

บทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ตลอดจนจัดและใหบริการการศึกษาของ

บุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถานสังคมอื่น                           

ขอบขายภารกจิ 

1. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

2. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

3. การวางแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ, แผนพัฒนา

การศึกษาประจําปและแผนปฏิบัติการประจําป 

4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

8. งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

9. การดําเนินงานธุรการ ดานการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ 

10. การอํานวยการดานบุคลากร 

11. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

12. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 

13. การรับนักเรียน 

14. การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

15. การอํานวยการและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ

ตามอัธยาศัย 

16. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
17. การทัศนศึกษา 
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18. การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 

19. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
20. การสงเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่น ๆ ที่จัดการศึกษา 

21. งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

22. งานกํากับดูแลสถานศึกษา: ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและรายงาน 

23. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 

บทบาทหนาท่ีขอบขายการดาํเนินงานของเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

1.  การพัฒนาระบบและเครอืขายขอมูลสารสนเทศ 

1.1 จัดระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา เพื่อใชในการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาใหสอดคลองกับระบบฐานขอมูลของเขตพื้นที่การศึกษา 

1.2 จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่นในเขต
พื้นที่การศึกษาและสวนกลาง 

1.3 นําเสนอและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริหาร

และการประชาสัมพันธ 

2.  การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

2.1 ประสานงานกับเครือขายการศึกษาเพื่อแสวงหาความรวมมือ ความชวยเหลือ 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2 เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษาและ
ผูเกี่ยวของทราบกําหนดแผน โครงการหรือกิจกรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย

การศึกษาที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา 

2.3 ใหความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษาของ
สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาอยางตอเนื่อง 
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3. การวางแผนการศึกษา 

3.1 แผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ 

3.1.1 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา หรือแผนกลยุทธของสถานศึกษาให

สอดคลองกับเปาหมายและทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษา และสนองความตองการของชุมชนและ

สังคม โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกร สถาบัน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดและ

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

3.1.2 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธใหเขตพื้นที่การศึกษา
รับทราบ 

3.1.3 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
หรือแผนกลยุทธของสถานศึกษา 

3.2  แผนพัฒนาการศึกษาประจําปและแผนปฏิบัติการประจําป 

3.2.1 กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาและการใชจาย
งบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายและกรอบแนวทางการจัดและพัฒนาการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

3.2.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาประจําป เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากเขตพื้นที่การศึกษา 

3.2.3 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ตามนโยบายและกรอบแนวทาง
ของสถานศึกษาและตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรรวมกับทรัพยากรของสถานศึกษาหรือที่

สถานศึกษาจัดหาไดเอง 

3.2.4 เสนอแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาให เขตพื้นที่
การศึกษารับทราบ 

3.3  งานวิจยัเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

3.3.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษา และตามความตองการของสถานศึกษา 

3.3.2 แจงผลการศึกษาวิจัยของสถานศึกษา ใหบุคลากรในสถานศึกษา
และสาธารณชนทราบ 
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3.4  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกรพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภายในสถานศึกษาใหเปนองคกรที่ทันสมัย มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

3.5  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3.5.1 กําหนดมาตรฐาน และดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานแตละดานของ

สถานศึกษา 

3.5.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา 

3.5.3 ปรับปรุงและพัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบการ

ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

3.6  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาวางแผนและดําเนินการนํานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

3.7  งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนขอมูล รับทราบ

หรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแลวแตกรณี 

3.8  การดําเนินงานธุรการ ดานการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ 

3.8.1 วางระบบและวิธีปฏิบัติดานการเงิน การคลัง และการพัสดุของ

สถานศึกษาตามอํานาจหนาที่และตามกรอบของระเบียบและกฎหมายที่กําหนด 

3.8.2 ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง และการจัดทําบัญชีของสถานศึกษาตาม

ระเบียบที่กําหนด 

3.8.3 ขอเบิกจายงบประมาณไปยังคลังจังหวัดผานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามระบบที่กําหนด 

3.8.4 กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณภายในสถานศึกษา

ใหเปนไปตามแผนและระเบียบที่กําหนด 

3.9  การอํานวยการดานบุคลากรจัดระบบการสงเสริม สนับสนุน และอํานวย

ความสะดวกในการบริหารงานบุคคลตั้งแตการสรรหา บรรจุ แงตั้ง โยกยาย การพัฒนา สิทธิประโยชน 

และสวัสดิการ ตลอดจนการดําเนินการทางวินัยตามบทบาทความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
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3.10  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมบํารุง ดูแล และพัฒนา

อาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมและ

พรอมที่จะใชประโยชน 

3.11  การจัดทาํสํามะโนผูเรียน 

3.11.1 ประสานงานกับชุมชนและทองถ่ินในการสํารวจและจัดทํา 
สํามะโนผูเรียนที่จะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 

3.11.2 เสนอสํามะโนผูเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 

3.12   การรับนักเรยีน 

3.12.1 กําหนดเขตพื้นที่บริการการศึกษาของแตละสถานศึกษา  
โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 

3.12.2 กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงาน
กับเขตพื้นที่การศึกษา 

3.12.3 ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กําหนด 

3.13  การจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาเสนอขอมูลและความตองการ

ในการยุบ รวม เลิกหรือเปลี่ยนสภาพสถานศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษา โดยผานความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

3.14  การอํานวยการและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ

ตามอัธยาศัย 

3.14.1 สํารวจความตองการในการเขารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ 

ทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย 

3.14.2 กําหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนากรศึกษา
ของสถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความ

ตองการของผูเรียนและทองถ่ินที่สอดคลองกับแนวทางของเขตพื้นที่การศึกษา 

3.14.3 ดําเนินการจัดการศึกษา ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 

รูปแบบตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา รวมทั้งเชื่อมโยงประสานความรวมมือ
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และสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกรหนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่

จัดการศึกษา 

3.15  การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 

3.15.1 กําหนดแนวทางการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
3.15.2 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในทุกดาน  

ซ่ึงรอบคลุมถึงการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานสถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและสถานศึกษาในการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษา

รวมกัน 

3.16  การทัศนศึกษา 

3.16.1 วางแผนการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
3.16.2 ดําเนินการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

3.17  การสงเสริมงานกิจการนักเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและ

สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางหลายหลายตามความสนใจและ

ความถนัดของนักเรียน 

3.18  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

3.18.1 วางแผนการประชาสัมพันธงานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.18.2 ดําเนินการประชาสัมพันธงานการศึกษาตามแนวทางที่กําหนด 

3.18.3 ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ

การศึกษาของสถานศึกษา 

3.19  การสงเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องคกรหนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริ สนับสนุนและ

ประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคม

อ่ืนที่จัดการศึกษา 
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3.20  งานประสานราชการกบัสวนภูมภิาคและสวนทองถ่ิน 

3.20.1 ประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการสวนภูมิภาค ในการจัด

และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

3.20.2 ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ 

สถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดและพัฒนาการศึกษารวมกัน 

3.21  งานกํากบัดแูลสถานศกึษา : ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและรายงาน 

3.21.1 จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงาน

ผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

3.21.2 จัดทําเกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการพัฒนาการศึกษา 

3.21.3 ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา

ของสถานศึกษาตามระบบที่กําหนดไว 

3.21.4 รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสาธารณชน
รับทราบ 

3.21.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล 

และการรายงานผลการพัฒนากรศึกษาของสถานศึกษา 

3.22  การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 

3.22.1 วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
3.22.2 ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินกําหนด 

3.22.3 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานใหเขต

พื้นที่การศึกษาทราบ 
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รูปที่ 2.8 วัสดุ ครุภัณฑเพื่อการบริหารโรงเรียนในรูปแบบโรงเรียนเปนฐาน 

ที่มา: นคร  ตังคะพิภพ : 1 (อัดสําเนา) 

 

รูปที่ 2.8 แสดงถึงการบริหารงานทั่วไปทางดานอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ ใหมีการ

บริหารจัดการที่เกิดประโยชนสูงสุดทั้งในสวนเดิมและสวนที่เปนความตองการของสถานศึกษาโดย

คํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

สรุปดานการบริหารทั่วไป จะเปนกระบวนการบริหารจัดการนอกเหนือจากขอบขาย  

ภารกิจดานวิชาการ งบประมาณ และงานบุคคลที่ชวยประสานสงเสริม สนับสนุนใหงานดังกลาว

บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยยึดหลักความเปนอิสระของสถานศึกษา

ในการกํากับดูแล สงเสริม สนับสนุน และประสานงานของหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา การมี

สวนรวมของบุคคล ชุมชน องคการที่เกี่ยวของ 
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บทบาทของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารงานและการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 39 และ 40 กําหนดให

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ  

การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  ไปยังสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  

นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดวยผูแทนผูปกครอง    

ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา  

และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่กํากับ สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา  

โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการฯ ของคณะกรรมการแนวการกระจายอํานาจ

การศึกษาจะมุงตรงสนับสนุนไปที่โรงเรียน ในเรื่องการบริหารตนเองแบบอิสระมีความคลองตัวใน

การบริหารตนเอง การเปนโรงเรียนที่เขมแข็ง ดังนั้น การสรางความเขมแข็งของสถานศึกษาจึงเปน

เร่ืองสําคัญ และที่สําคัญซึ่งจะเนนกันมากในการบริหารสถานศึกษาตอไปก็คือ การกระจายอํานาจ

การบริหารจัดการไปยังโรงเรียนอยางชัดเจน ซ่ึงในการนี้ตองมีฐานการมีสวนรวม ของประชาชนเขา

มารองรับการกระจายอํานาจไปที่โรงเรียนโดยตรง คณะกรรมการสถานศึกษาจะเขามามีบทบาท  

มีสวนรวมโดยตรงมากยิ่งขึ้นในการปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูปการบริหารโรงเรียน การประกัน

คุณภาพ  และการมีสวนรวมตรวจสอบการทํางานของสถานศึกษาโดยตรง  โดยมีหัวใจสําคัญอยูที่

คุณภาพการเรียนรู  และการที่ผูเรียนเปนสวนสําคัญที่สุดในกระบวนการศึกษาของโรงเรียน 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  

มีหลักการเนนใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน    

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน การมีสวนรวมจัดทั้งกระบวนการเรียนรู และการบริหารจัดการ

สถานศึกษา เพื่อรองรับการกระจายอํานาจการบริหารดานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และ

การบริหารทั่วไป  รวมท้ังการระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน  และทรัพยากรอื่นเพื่อการศึกษาเรื่อง

การปฏิรูปการเรียนการสอนและระบบบริหารสถานศึกษา  นับไดวาเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารตองรีบ

ดําเนินการ กลาวคือ เรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอน จะเปนหัวใจของการจัดการศึกษาในอนาคต  

สะทอนใหเห็นตรง ๆ ถึงพฤติกรรมการบริหาร  และการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ซ่ึงมุงสรางผูเรียนใหเปนคนดี  คนเกง  และสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข ภารกิจ

ของสถานศึกษาที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 คือ  
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“ตองรวมมือกันถือปฏิบัติ ตองถือเปนแนวทางหลักสําหรับกําหนดการดําเนินงานของสถานศึกษา

ในอนาคต” หากมีการปรับระบบการบริหารการศึกษาใหดีขึ้น ภารกิจตาง ๆ ที่กลาวมาแลวนั้นยอม

สําเร็จได อยางมีประสิทธิภาพแนนอน 

ตามนัยของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 การบริหารจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาจะตองมีเปล่ียนแปลงทิศทางของการบริหารสถานศึกษา กลาวคือสถานศึกษา  

จะมีอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และ

การบริหารทั่วไป   ที่สนองตอบตอความตองการของผูรับบริการและชุมชนโดยรอบ ภายใตกรอบ

นโยบายและแผนที่กระทรวงศึกษาธิการและเขตพื้นที่การศึกษากําหนด โดยคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทําหนาที่ในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ตองดําเนินงานดวยความโปรงใสและ

เปดโอกาสใหสังคมตรวจสอบไดตลอดเวลา  

การที่โรงเรียนจะสามารถใชอํานาจที่ไดรับไปบริหารจัดการโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ   

จนทําใหการจัดการศึกษามีคุณภาพในระดับที่นาพอใจ โดยการใหทุกสวนของสังคมเขามามีสวนรวม

ในการจัดศึกษา  (All  for  Education)  ซ่ึงจะเปนการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อทุกคนในสังคม และจะเปน

จัดการศึกษาที่จะชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นทั้งมวล (Education  for  All) ดังนั้นการจัดการศึกษาจึง

จําเปนที่จะตองมีผูมีสวนเกี่ยวของมากขึ้นโดยเฉพาะชุมชนหรือทองถ่ินที่ประกอบเปนกลุมในผู

ใหบริการทางการศึกษา ไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษากับกลุมผูรับ 

บริการทางการศึกษา ไดแก นักเรียน ผูปกครอง ผูนําชุมชนและองคกรตาง ๆ ในชุมชน  ทั้งหมดนี้

ถือวาเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในการจัดการศึกษา จึงตองเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษามากขึ้น 

ในปจจุบันนั้นกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลาง 

สูโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีบทบาทในการวางแผนการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากร และดําเนินการ  

จัดการศึกษาใหบังเกิดคุณภาพตามความมุงหวังของหลักสูตร สอดคลองกับชีวิตจริงและสนองความ

ตองการของทองถ่ิน รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)  

ที่นิยมทั่วโลกเปนหลักการในการบริหารจัดการศึกษาแนวใหมโดยอาศัย หลักในการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเปนการแกปญหาการ

รวมอํานาจการจัดการศึกษาไวที่สวนกลางการจัดการศึกษาที่ไมตอบสนองความตองการของชุมชน  
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และปญหาคุณภาพการศึกษาที่ยังไมเปนที่นาพอใจของสังคมเปนรูปแบบที่สอดคลองกับการจัด

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาคือการบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐาน(School - Based  Management : SBM) 

การดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(School - Based  Management :SBM) นั้น  

บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของ เชน ชุมชน ผูปกครองนักเรียน จะตองไดรับการ

เตรียมพรอมใหมองเห็นคุณคาและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

อยางตอเนื่องโดยเฉพาะผูบริหารจะตองดําเนินการใหมีการติดตามและกํากับดูแลการดําเนิน  

การอยางเปนระบบ  ซ่ึงในการดําเนินการตามเงื่อนไขขางตนเปนที่นาสงสัยวาผูบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน อันเปนกลไกหลักในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จะมีโอกาสในการเลือกใชรูปแบบ

ของการบริหารโดยใช โรงเรียนเปนฐานไดอยางเหมาะสมกับสถานการณหรือไม จะมีความสามารถ

ในการสรางสมรรถนะของตนเองใหเหมาะกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมากนอยเพียงใด   

จะรูจักสรางเทคนิคและกลยุทธเพื่อนําไปสูความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

อยางไร  ตลอดจนการวิเคราะหผลสําเร็จ ที่เกิดจากการใชกระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานมากนอยเพียงใด 
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รูปที่ 2.9 บุคคลภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนในรูปแบบโรงเรียนเปนฐาน 

ที่มา: นคร  ตังคะพิภพ : 1 (อัดสําเนา) 

 

จากรูปที่ 2.9 เปนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึงเปนการจัดใหทุกฝายที่มีสวนได

สวนเสีย (Stakeholders) ทั้งบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดการศึกษาตาม

ศักยภาพ ขอบขาย บทบาทหนาที่ ภารกิจ ที่เกี่ยวของนําสูการปฏิบัติอยางมีระบบของสถานศึกษา 

โดยมุงเนนคุณภาพของผูเรียน สอดคลองกับความตองการของชุมชนและประเทศชาติ 

จากการศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งของการปฏิรูป

การศึกษาโดยการกระจายอํานาจจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนใหมากขึ้น โดยมีสมมุติฐานวาการให

โรงเรียนมีอํานาจหนาที่มากขึ้น จะทําใหประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงขึ้น  มีความยืดหยุนความ
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คลองตัวมากขึ้น และมีผลผลิตดีขึ้น ใหโอกาสบุคคลที่มีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการจัด

การศึกษา 

หลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก การกระจายอํานาจ การมี

สวนรวม การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ สารสนเทศ ความรูและทักษะการสงเสริมบทบาทหนาที่ 

สรางแรงจูงใจ และการตรวจสอบประเมินคุณภาพตามภาระงาน 4 ดาน ประกอบดวย งานวิชาการ  

งานงบประมาณ งานบุคคล และงานทั่วไป ซ่ึงมีผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

คณะครู นักเรียน ผูปกครอง ทําหนาที่รวมคิดรวมทํา รวมตัดสินใจ  และรวมประเมินการปฏิบัติงาน

โดยการมีสวนรวมจากทุกฝาย รูปแบบที่นิยมใชกันมาก คือ การบริหารโดยรูปแบบที่ชุมชนมี

บทบาทหลัก (Community Control SBM) ตัวแทนชุมชนเปนประธานคณะกรรมการ โดยมีสัดสวน

จํานวนคณะกรรมการของชุมชนมากที่สุด  ผูบริหารโรงเรียนเปนกรรมการและเลขานุการ บทบาท

หนาที่ของคณะกรรมการเปนคณะกรรมการการบริหาร ซ่ึงสอดคลองกับรูปแบบการบริหารงานโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม  ตามนโยบายการจัดการศึกษาใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2545 – 2559  ของสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา

ทองถ่ิน   

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายกระจายอํานาจการ

จัดการศึกษาจากสวนกลางสูโรงเรียน  เพื่อใหโรงเรียนมีบทบาทในการวางแผนการจัดการศึกษา 

ระดมทรัพยากรและดําเนินการจัดการศึกษา  อยางมีคุณภาพตามความมุงหวังของหลักสูตรและ

สนองความตองการของทองถ่ิน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม  ไดดําเนินการพัฒนาคน 

พัฒนางาน และพัฒนาองคกร โดยใหความรูแกบุคลากรในองคกรและผูเกี่ยวของ เพื่อใหมีความรู

ความเขาใจในบทบาทหนาที่ ภารกิจตามโครงสรางใหม  จัดใหมีการประเมินผลทั้งระบบ โดยการ

ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล ปญหาอุปสรรค  ขอเสนอแนะในการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการที่จะนํามา

วิเคราะหสถานภาพการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา และสังเคราะหผลการดําเนินงาน 

เพื่อนําไปพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายของการจัดการศึกษา

ทองถ่ิน 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ชัยวัฒน  เรืองวาณิชยกุล  (2531:บทคัดยอ) ไดศึกษาความเห็นของผูบริหารและอาจารยที่

เกี่ยวกับความตองการการมีสวนรวมในการตัดสินใจของอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  

สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีความเห็นวาควรให

อาจารยมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานวิชาการ และงานกิจกรรมการนักเรียนในระดับผูบริหาร

รวมกับกรรมการหรือกลุมอาจารย ทําการตัดสินใจ สวนงานบุคลากรในโรงเรียน งานเกี่ยวกับชุมชน

และการประชาสัมพันธของโรงเรียน งานอาคารสถานที่ งานธุรการการเงิน และการใหบริการ  

อาจารยควรมีสวนรวมในการตัดสินใจระดับผูบริหาร ยอมรับฟงขอเสนอแนะจากอาจารยกอน

ตัดสินใจ ในทํานองเดียวกับ จงกลนีย ยศบรรดาศักดิ์ (2535:บทคัดยอ) ไดศึกษาลักษณะการตัดสินใจ

ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ที่นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

สิทธิชัย หิรัญดิษฐ (2536:บทคัดยอ) ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูบริหาร

โรงเรียนเทศบาลที่ตั้งอยูในเขตการศึกษา 7 พบวา ผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติงานในดานการบริหารงาน

วิชาการ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานธุรการ และการเงิน อยูในระดับมาก สวนการบริหาร

กิจการนักเรียน  การบริหารงานอาคารสถานที่  และบริหารความสําคัญชุมชน  อยูในระดับปานกลาง   

เจียมพดล  ไชยยาลักษณ  (2542:บทคัดยอ)  พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในดาน

การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  

พบวา การมีสวนรวมในการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา ในปจจุบันประชาชนเขามามีสวนรวม

ในระดับปานกลาง  แตความตองการของประชาชนที่จะเขามามีสวนรวมในระดับมากในทุก ๆ ดาน  

คือ ดานการจัดทําแผนที่ตั้งของโรงเรียน ดานการกําหนดขนาดของโรงเรียน ดานการกระจายอํานาจ

ในการกําหนดนโยบายและการบริหารโรงเรียน  และดานการใหมีองคกรติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานของโรงเรียน 

สวาง  คําภีระ (2544:บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารงาน

ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน

พบวา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนดานการวางแผน มีการ

ปรับเปลี่ยนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  คือ เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ขั้นพื้นฐาน ตัวแทนชุมชน ครู และนักเรียน ไดมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการ

ตรวจสอบ  ประเมินโครงการกิจการนักเรียน   

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนดานการบริหารแผน  พบวา  

มีการปรับเปลี่ยนในภาพรวมอยูในระดับนอย คือ ผูบริหารโรงเรียนกับผูรวมงานรวมกันแกปญหา

และขอขัดของตาง ๆ ที่เกิดขึ้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  

พบวา มีการปรับเปลี่ยนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือ ใหตัวแทนชุมชน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของครูใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริหารงานของ

ผูบริหารโรงเรียนดานการบริหารงบประมาณ มีการปรับเปลี่ยนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือ  

มีการดําเนินการสรรหาและจัดหางบประมาณจากหนวยงานอื่น ที่มิใชหนวยงานของทางราชการ  

เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญใชวิธี

ประชุม อภิปรายปญหา ประเมินทางเลือกรวมกับผูใตบังคับบัญชา แลวทําการตัดสินใจโดยให

ความเห็นสอดคลองกัน ในงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียน

กับชุมชน ใชวิธีตัดสินใจดวยตนเอง โดยใชขอมูลท่ีมีอยู และวิธีประชุมอภิปรายปญหา ประเมิน

ทางเลือกรวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวทําการตัดสินใจ โดยใหความเห็นสอดคลองกันในการ

บริหารงานบุคลากร ใชวิธีอภิปรายปญหารวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวทําการตัดสินใจ โดยให

ความเห็นสอดคลองกัน ในการบริหารงานบุคลากรใชวิธีอภิปรายปญหารวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชา

แลวพิจารณาตัดสินใจดวยตนเอง  และใชวิธีประชุมอภิปรายปญหาประเมินทางเลือกรวมกับกลุม

ผูใตบังคับบัญชาแลวทําการตัดสินใจ โดยใหความเห็นสอดคลองกัน ในการบริหารงานธุรการ

การเงินและงานอาคารสถานที่ อาจารยสวนใหญเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนใชวิธีตัดสินใจโดยประชุม

อภิปรายปญหา ประเมินทางเลือกรวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวทําการตัดสินใจ โดยใหความเห็น

สอดคลองกัน ในการบริหารงานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน สวนงานวิชาการ งานบุคลากร และงานธุรการการเงินนั้น ผูบริหารใชวิธีตัดสินใจ

ดวยตนเอง โดยใชขอมูลที่มีอยูและใชวิธีประชุมอภิปรายปญหา ประเมินทางเลือกรวมกับกลุม

ผูใตบังคับบัญชาแลวทําการตัดสินใจ โดยใหความเห็นสอดคลองกัน 
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ไพฑูรย ติดทะ (2542:บทคัดยอ) การบริหารโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา

สํานักงานการประถมศึกษา อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน พบวา การบริหารในโครงการปฏิรูป

การศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สวนใหญเห็นวา มีการปฏิบัติ

ในเรื่องการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน  ความพรอมของ

โรงเรียน มีแผนผังเต็มรูปแบบ อุปกรณการสอนครบ มีการแตงตั้งกรรมการจัดซื้อ ความพรอมของ

บุคลากร การมีสวนรวมของทองถ่ินในการจัดการศึกษา มีการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา

ตามระเบียบการวัดผล  การเปนที่ยอมรับของผูนําทองถ่ินและชุมชน   

สิริ นมะหุต (2538:บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการตามลักษณะ

ทั้ง 9 งาน เปนปญหาระดับปานกลาง ลักษณะงานที่ผูบริหารและครูอาจารยไดใหความสําคัญและ

สนใจเปนอยางมาก การปรับปรุงไดแก ดานการจัดหองเรียนและหองประกอบสื่อ เชน หองสมุด  

หองวิทยาศาสตร ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน มีความพรอม และไมเพียงพอ สําหรับนักเรียนและครู 

ครูดานการแนะแนวไมมีเวลาพอสําหรับนักเรียน และครูดานการแนะแนวไมมีเวลาพอสําหรับ

ปญหาและแกไขติดตาม ดานการจัดกิจกรรม มีขอจํากัดเกี่ยวกับสถานที่ ครูขาดความรูและทักษะใน

การจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน ดานการนิเทศวิชาการ ไดรับการนิเทศไม

ตอเนื่อง ไมจริงจัง และขาดความรูดานนิเทศ ดานการวางแผน การจัดการเรียนการสอนไมสอดคลองกับ

ความรูและทักษะของครูผูสอน หลักสูตรและเอกสาร การใชหลักสูตร การปรับปรุงวิชาการ และ

การวัดประเมินผลยังเปนปญหาในทางปฏิบัติของผูบริหารและครูอาจารยอยูบาง 

การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่กลาวถึงการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา สรุปไดวา

การดําเนินงานแบบมีสวนรวมในการตัดสินใจ การยอมรับฟงขอเสนอแนะ ของผูมีสวนเกี่ยวของ

สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ  

ดานงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ตามลําดับ ซ่ึงการนํากระบวนการที่

หลากหลายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารในดานตาง ๆ การมีสวนรวม

ในการปฏิรูป การติดตามประเมินผล และการสงเสริม สนับสนุนของหนวยงานตนสังกัดสวนกลาง 

เขตพื้นที่ บุคคล ชุมชน องคกรและสถาบันทางสังคมอื่นๆจะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
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จากการประมวลเอกสาร แนวคิดทฤษฏีรวมทั้งงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดานการบริหารโรงเรียน

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน สามารถนํามากําหนดแนวคิดของการวิจัยคร้ังนี้ได ดังรูปที่10  

 

รูปท่ี 2.10 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

จากรูปที่ 2.10 แสดงถึงการศึกษาการนํารูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

เขาไปใชในการบริหารงานในโรงเรียนซึ่งเปนภาระงานของผูบริหาร 4 ดาน ประกอบดวย  

1.ดานวิชาการ 2.ดานงบประมาณ 3.ดานบุคคล 4.ดานการบริหารทั่วไป เพื่อใหไดสภาพที่เปนจรงิใน

การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และ สภาพคาดหวังในการบริหารโรงเรียนโดยใช

โรงเรียนเปนฐานเพื่อไดขอมูลจากการบริหารงานที่เกิดขึ้นปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียน เปนฐาน เพื่อผูบริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษานําโรงเรียนให

บรรลุตามเปาหมายที่โรงเรียนไดตั้งไว 
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