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ก

คํานํา
หลักการสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการศึกษา
การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่งการดําเนินการใหบรรลุตามหลักการดังกลาว
จําเปนตองสรางความรูความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การพัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูทั้งภาครัฐและเอกชน ผูนําชุมชนและ
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนยุทธศาสตรหลักในการสรางกลไกและเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญใน
การปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายอํานาจใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
จําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางความเขมแข็ง สรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ และสรางความเชื่อมั่นให
ทุกฝายสามารถปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาผูบริหารการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการ
พัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น และได
แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ทําหนาที่ประสานและสงเสริมการดําเนินงานเพื่อเตรียม
ความพรอมครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ ตลอดจนประสานการจัดทําชุดฝกอบรมตนแบบ เพื่อเปนคูมือให
กลุมเปาหมายไดใชศึกษาและพัฒนาตนเอง
ชุดฝกอบรมตนแบบที่จัดทําขึ้นมีจํานวน 3 ชุด คือ (1) ชุดฝกอบรมผูบริหาร (2) ชุดฝกอบรม
ครู และ (3) ชุดฝกอบรมผูนําชุมชน โดยชุดฝกอบรมตนแบบแตละชุด ประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพและสื่อโสต
ทัศน ในสวนของสื่อสิ่งพิมพ จะประกอบดวย ประมวลสาระ และ แนวทางการศึกษา ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของ
จะนําชุดฝกอบรมตนแบบดังกลาวไปผลิตเพื่อเผยแพรใหกับกลุมเปาหมายที่รับผิดชอบ เพื่อใชในการศึกษา
และพัฒนาตนเองตอไป
เอกสารเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใชโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาเปนฐาน
ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของสื่อสิ่งพิมพในชุดฝกอบรมผูบริหาร ประกอบดวยสาระสําคัญ 7 เรื่อง คือ
1. หลักการจัดการศึกษา
2. การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใชโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาเปนฐาน
3. การบริหารโดยองคคณะบุคคล
4. การประกันคุณภาพการศึกษา
5. การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
6. การพัฒนาและควบคุมวิชาชีพ
7. การสงเสริมชุมชนและทองถิ่นในการปฏิรูปการศึกษา

ข
ในการจัดทําชุดฝกอบรมดังกลาว สํานักงานปฏิรูปการศึกษาในฐานะฝายเลขานุการของ
คณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ
ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตางๆ ซึ่งไดรวมกันอุทิศเวลา ความรู ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ จนเสร็จ
สมบูรณ คณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่ง
วา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของในการพัฒนาตนเองไดเปนอยางดี
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ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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บทที่ 2
การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใชโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาเปนฐาน
ความนํา
การจัดและบริหารการศึกษาไทยแตเดิมใชรูปแบบของการรวมอํานาจการบริหารและการตัดสินใจ
ไว ที่ ส วนกลาง และมี การมอบอํ านาจการบริ หารและการตั ดสิ นใจเพี ยงบางส วนไปให หน วยราชการที่
รับผิดชอบการบริหารการศึกษาในสวนภูมิภาคและสถานศึกษา แตแนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมีขอกําหนดใหก ระจายอํา นาจการบริหาร และการตัด สิน ใจไปให
หน ว ยงานระดั บ ปฏิ บั ติ อั น ได แ ก โรงเรี ย น และเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาให ม ากที่ สุ ด โดยราชการบริ ห าร
สวนกลางจะทําหนาที่เพียงการกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การกําหนดและประเมิน
คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาเป น ประการสํ า คั ญ ส ว นการบริ ห ารงานวิ ช าการ การบริ ห ารงาน
งบประมาณและการเงิน การบริห ารงานบุค คล และการบริห ารทั่ว ไป จะมีก ารกระจายอํา นาจไปให
โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษารับผิด ชอบดํา เนิน การเองเปน สําคัญ โดยรูป แบบของการบริห ารและ
การจัดการศึกษาตามขอกําหนดดังกลาวนี้ จัดเปนรูปแบบใหมของการบริหารจัดการที่เรียกวา การบริหาร
จัดการศึกษาในรูปแบบของการใชโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาเปนฐาน ดังนั้นผูบริหารทั้งในระดับ
โรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษาจําเปนจะตองมีความรูและความเขาใจแนวคิด หลักการ และรูปแบบ
การบริหารจัดการที่ใชโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาเปนฐาน ลักษณะแนวทางและเทคนิคการบริหารงาน
วิช าการ การบริห ารงานบุคคล การบริห ารงบประมาณ และการเงิน และการบริห ารทั่ว ไปในระดั บ
โรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้ง บทบาทของผูบริหารในการบริหารและจัดการศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามแนวปฏิรูปการศึกษา อันเปนสาระสําคัญของการเสนอเนื้อหาในบทนี้

2
เรื่องที่ 2.1
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
ในสถานการณที่โลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ระบบการจัดการศึกษาของไทย จําเปนตองปรับตัว
ใหทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรูและการปฏิรูประบบบริหาร พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ได
กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาขึ้นใหม เพื่อนําไปสู “ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม” ทั้งนี้
ใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจจะเปนไป
ตามที่กําหนดไวในกฎระทรวง(มาตรา 39)
การกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษาเปนการกระจายภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ
และการตัดสินใจในการบริหารงาน จากระดับกระทรวงลงไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาซึ่งเปน
หนวยปฏิบัติที่จะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียน
องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ไดใหเหตุผลความจําเปน
ในการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา สรุปไดวา การจัดการศึกษาในหลายประเทศขาดประสิทธิภาพ เนื่องจาก
อํานาจการตัดสินใจอยูในสวนกลาง ขาดความยืดหยุนและไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของทองถิ่น จําเปนตองกระจายอํานาจทางการศึกษาใหตอบสนองความแตกตางดังกลาว ทั้งเปน
รากฐานการสงเสริมประชาธิปไตย จะชวยลดชองวางระหวางทองถิ่นและภูมิลําเนา กอใหเกิดการมีสวน
รวม เสริมสรางความสามารถของทองถิ่น และเปนการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ อันจะนําไปสูอุดมการณของประชาธิปไตย ซึ่งเปนระบบโครงสรางการพัฒนาที่ใกลชิดประชาชน
มากกวา โปรงใสกวา มีโอกาสในการตรวจสอบไดมากกวาระบบรวมศูนยอํานาจอยูที่สวนกลาง
การกระจายอํานาจทางการศึกษาของไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
สอดคลองกับแนวคิดของ UNESCO เพราะเปนรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่เนนการกระจายอํานาจสู
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใหความสําคัญกับการมีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายใน
การปฏิบัติ
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2.1.1 การบริหารจัดการศึกษาที่ใชโรงเรียนเปนฐาน
สถานศึกษาเปนหนวยงานหลักที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม
จุดมุงหมายการศึกษา ดําเนินการบริหารโดยผูอํานวยการสถานศึกษา กํากับโดยคณะกรรมการสถานศึกษา มี
ระบบประกันคุณภาพที่จะใชเปนแนวทางพัฒนาใหการบริการดานการเรียนการสอนมีคุณภาพ ผูอํานวยการ
สถานศึกษามีอํานาจการบริหารอยางมาก ทั้งอํานาจที่กําหนดไวในกฎหมายและไดรับมอบจากผูมีอํานาจ
โดยตองรับผิดชอบตอผลการบริหารสถานศึกษา ซึ่งตองมีดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานและการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา แสดงผลงานความกาวหนาในการบริหารโรงเรียนตามเปาหมายที่กําหนด
ยุทธศาสตรสําคัญในการดําเนินการดังกลาวเรียกวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SchoolBased Management) ถือวาเปนนวัตกรรมทางการบริหารรูปแบบหนึ่งที่นํามาใชในการปฏิรูปการศึกษาหลาย
ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยดวย
1. หลักการสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาที่ใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารจัดการศึกษาที่ใชโรงเรียนเปนฐาน มีหลักการและกรอบแนวความคิดดังนี้
1.1 หลักการกระจายอํานาจ (decentralization) เปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจาก
สวนกลางไปยังสถานศึกษา ใหสามารถตัดสินใจดําเนินการไดสอดคลองกับแนวทางพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
สูงสุด
1.2 หลักการใชโรงเรียนเปนศูนยกลาง (school center) โรงเรียนจะเปนหนวยงานบริหาร
ไมใชผูถูกบริหาร โรงเรียนจะเปนหนวยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพของเด็ก สามารถ
กําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง ที่สอดคลองกันทั้งในระดับ
สวนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา ทองถิ่น และชุมชน
1.3 หลักการมีสวนรวม (collaboration, participation) ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดมีสวนรวม
และใหความรวมมือในการบริหาร การตัดสินใจและการจัดการศึกษา ทําใหเกิดความตระหนักและความรูสึก
เปนเจาของ
1.4 หลักการพึ่งตนเอง (self management) เนนใหโรงเรียนมีระบบการบริหารตนเอง มี
อํานาจหนาที่และรับผิดชอบการดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของโรงเรียน ผูมีสวนเกี่ยวของ
มองเห็นจุดหมาย เปาหมายของโรงเรียนตรงกัน สามารถบูรณาการสภาวการณของทองถิ่นกับโรงเรียน มา
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดดวยความภาคภูมิใจ
1.5 หลักการประสานงาน (coordination) สามารถประสานงานกันไดทุกระดับทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน เปนกิจกรรมที่ตองเนนและเขมแข็ง ทั้งการสรางความเขาใจระหวางบุคลากรในโรงเรียน และ
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บุคคลภายนอก รวมทั้งการประสานงาน แสวงหาความรวมมือ ความชวยเหลือ ทั้งทรัพยากรและเทคนิค
วิธีการใหม ๆ
1.6 หลักความตอเนื่องและหลากหลาย (continuity and diversity) การบริหารจําเปนตองมี
ความตอเนื่อง ใชเวลา รวมทั้งการใชเทคนิคการบริหาร จะตองมีความหลากหลายและสอดคลองกัน มุงไปสู
เปาหมายเดียวกัน สามารถปรับใชการบริหารตามสถานการณที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ได
1.7 หลักการพัฒนาตนเอง (self-improvement) โรงเรียนจะตองพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู
(learning organization) พัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อใหเกิดการพัฒนา ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ
พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน โดยนําองคประกอบเหลานี้มาวิเคราะห สังเคราะห เปนวิสัยทัศนและ
แผนกลยุทธสําหรับสถานศึกษานั้น ๆ
1.8 หลักการตรวจสอบและถวงดุล (check and balance) สวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาจะ
กําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน และจะมีองคกรตรวจสอบคุณภาพ ทั้งนี้จะเปนการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หลักการในการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานดังกลาว จะตองคํานึงถึงหลักธรรมรัฐ หรือธรรมาภิบาล
(good governance) ทั้ง 6 ประการ มาประกอบการบริหารดวย คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
รับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา โดยจะตองมีอํานาจในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาครูในโรงเรียน ในดานความรู ความสามารถและการจัดทรัพยากรในโรงเรียน
2. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ใชโรงเรียนเปนฐาน
เปนรูปแบบการบริหารโดยคณะกรรมการ เพื่อการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งแบงไดเปน
4 รูปแบบ คือ
2.1 รูปแบบที่ผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก (Administrator Central SBM) ผูบริหารโรงเรียนจะ
เปนประธาน กรรมการจะเลือกตั้งจากกลุมผูปกครอง ครูอาจารย และชุมชน คณะกรรมการมีบทบาทให
คําปรึกษา แตอํานาจการตัดสินใจอยูที่ผูบริหารโรงเรียน
2.2 รูปแบบที่ครูเปนหลัก (Professional Control SBM) โดยครูในฐานะเปนผูใกลชิดเด็กมาก
ที่สุดยอมรูปญหาไดดีกวาและสามารถแกปญหาไดตรงจุด ตัวแทนคณะครูจะเปนกรรมการโรงเรียนมาก
ที่สุด และรวมเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2.3 รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control SBM) รูปแบบนี้จะตอบสนองความ
ตองการของผูปกครองและชุมชนมากที่สุด โดยตัวแทนชุมชนจะเปนประธาน ผูบริหารโรงเรียนเปน
กรรมการและเลขานุการ
2.4 รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional Community Control SBM) เปนรูปแบบ
ที่เชื่อวา ครูและผูปกครองตางมีความสําคัญในการจัดการศึกษาใหแกเด็ก การบริหารงานในรูปกรรมการจะ
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มีสัดสวนของครูและผูปกครองมากกวากลุมอื่น ๆ โดยผูบริหารโรงเรียนเปนประธานคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการโรงเรียนเปนคณะกรรมการบริหาร
แนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับ
และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน
ผู แ ทนองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ผู แ ทนศิ ษ ย เ ก า ของสถานศึ ก ษา และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยมี ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ ซึ่งรูปแบบของคณะกรรมการจะเปนลักษณะผสมผสาน มีจํานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารง
ตําแหนง และการพนจากตําแหนงจะเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
3. ปจจัยที่เอื้อและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการศึกษาที่ใชโรงเรียนเปนฐาน
3.1 ปจจัยสําคัญที่เอื้อ
ปจจัยที่เอื้อตอการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก การกระจายอํานาจทาง
การศึกษาอยางแทจริง โดยการยอมรับจากผูที่เกี่ยวของจากทุกฝายทุกระดับ มีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
และตอเนื่อง มีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย ทั้งคณะครู อาจารย คณะกรรมการ
โรงเรียน อาจรวมถึงผูปกครองและชุมชน จุดสําคัญอยูที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ มีภาวะผูนํา และมีความภาคภูมิใจตอความสําเร็จซึ่งกันและกัน
3.2 ปจจัยสําคัญที่เปนอุปสรรค
ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการศึกษาที่ใชโรงเรียนเปนฐาน มักเกิดจากความรูและ
ความเขาใจเรื่องการเปลี่ยนแปลง แตไมยอมเปลี่ยนวิธีคิดและการปฏิบัติงาน อํานาจการตัดสินใจถูกผูกขาด
ผูบริหารบางคนยังใชความคิดเห็นสวนตัวในการตัดสินใจและการเกิดความขัดแยงกันระหวางผูบริหาร ครู
และคณะกรรมการโรงเรียน รวมถึงการขัดแยงในชุมชนและทองถิ่น เชน สถาบันศาสนา เปนตน
4. บทบาทของผูบริหาร ครู และชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาที่ใชโรงเรียนเปนฐาน
การสรางคุณลักษณะใหยอมรับความเปลี่ยนแปลงไมใชเรื่องงาย ตองใชเวลาในการสรางความ
เขาใจ และตระหนักยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บทบาทของผูบริหาร ครู และชุมชน ในรูปแบบ
ของการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน กับรูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัติจะแตกตางกัน ดังจะไดเปรียบเทียบใหเห็น
แตละประเด็น ดังนี้
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แผนภูมิที่ 2.1: บทบาทของผูบริหาร ครู และชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาทีใชโรงเรียนเปนฐาน
บทบาทของ
ผูบริหาร

การบริหารแบบเดิม
- รับคําสั่งจากสวนกลางตั้งแต
งานวิชาการ หลักสูตร
งบประมาณ บุคลากร และ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

การบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM)
- เปนแบบผูนําการพัฒนา โดยอาศัยความรวมมือ
จากคณะกรรมการ มีอิสระและคลองตัวในการ
บริหารจัดการควบคูกับความรับผิดชอบที่ตรวจ
สอบได สําหรับงบประมาณจะไดรับเงินอุดหนุน
แบบเหมาจาย (block grant) สถานศึกษาจะตอง
กําหนดสาระการเรียนรู และวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และรับผิดชอบในการบริหาร
งานบุคคลมากขึ้นกวาเดิม

- การแกปญหาตองเสนอเรื่อง
ขึ้นไปตามลําดับ

- แกปญหาที่เกิดขึ้น ตัดสินใจเองโดยใชกระบวน
การกลุมและขอมูลสารสนเทศ และกระบวนการ
ตัดสินใจ

ครู

- เปนผูปฏิบัติตามคําสั่งจาก
ผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น
ทุกกรณี

- เปนผูรวมงาน รวมตัดสินใจ เปนนักพัฒนาและ
นักปฏิบัติ รวมกับผูบริหาร และคณะกรรมการ
วางแผนพัฒนาระยะยาว (school charter) และ
การจัดทําแผนประจําป

ผูปกครองหรือ
ชุมชน

- เปนผูรับบริการจากโรงเรียน - เปนทั้งผูให ผูรับ ผูรวมหุน ผูสนับสนุนทั้งใน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เชิงปริมาณและคุณภาพ ชวยเหลือดูแลทรัพยากร
บุคคลในโรงเรียน ใหขอมูลที่เปนประโยชน มี
สวนรวมแกไขปญหาในกรณีเ กิดปญหาขึ้นใน
โรงเรียน

5. ยุทธศาสตรสูความสําเร็จ
ยุทธศาสตรการดําเนินงานใหการบริหารจัดการศึกษาที่ใชโรงเรียนเปนฐานบรรลุผล จําเปนจะตอง
กระจายอํานาจและพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้
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5.1 ดําเนินการใหสถานศึกษาพัฒนาวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ เปาหมาย และวิธีการดําเนินการ
ของสถานศึกษาอยางชัดเจน ที่มุงสูการปฏิบัติอยางแทจริง มิใชจัดทําเพื่อเสนอผูบังคับบัญชารับทราบและ
ชื่นชม ความสําเร็จอยูที่การปฏิบัติตามแผน มิใชการนําเสนอแผน
5.2 ใหสถานศึกษามีทีมงานที่มีคุณภาพหลากหลาย จะตองมีคณะทํางานทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน โดยคณะครูเปนผูนํา ภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูนําสูง เปดกวางใหครู
และผูปกครองมีสวนรวมเปนสมาชิก จัดระบบการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ทุกคนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ รับรูและชื่นชมผลงานรวมกัน
5.3 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหเปนมืออาชีพ ทั้งในดานมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถและทักษะทั้งในดานหนาที่และกระบวนการ มีการพัฒนาตนเองใหทันสมัยใน
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
5.4 พัฒนาระบบขาวสารขอมูลในสถานศึกษา สถานศึกษาตองมีกลไกในการจัดระบบขาวสาร
ขอมูล มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สื่อสารไดหลายทาง รวมทั้งการประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารขอมูล
ไปยังผูปกครองและชุมชนภายนอกดวย
5.5 ใหเกียรติและยกยองครูเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เชน การจัดทําปายหรือใหคาํ
ชมเชย การจัดเลี้ยงในวาระตาง ๆ การใหเกียรติบัตร การเสนอเขาประกวดผลงาน รวมทั้งการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เปนตน
5.6 ยกยองผูบริหารสถานศึกษาที่เปนมืออาชีพ ผูบริหารสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
สามารถอํานวยความสะดวกและผลักดันใหการปฏิรูปการศึกษากาวหนา ประสบความสําเร็จสูง สามารถ
ประสานพลังของกลุมตาง ๆ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางศรัทธาที่ทําใหครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหผูเรียนรูวิธีเรียน ครูเปลี่ยนวิธีสอน จัดบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู ผูบริหาร
สถานศึกษาดังกลาวจะตองไดรับการยกยองสรรเสริญในรูปแบบตาง ๆ
5.7 มีการประชาสัมพันธที่ดี การดําเนินงานของสถานศึกษาจะตองประชาสัมพันธทุกดาน
ในดานวิชาการจะตองประสานสัมพันธกับผูปกครองอยางตอเนื่อง การพัฒนาดานอื่น เชน การพัฒนาแหลง
เรียนรู การจัดภูมิทัศนในโรงเรียน การจัดบริการที่ดี เชน โครงการอาหารกลางวัน จําเปนตองประชาสัมพันธ
ใหทั่วถึงและตอเนื่อง
สรุป
การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management SBM)
อาจเปนชื่อใหม ในทางปฏิบัติมีสถานศึกษาไมนอยที่พัฒนาดวยหลักการ รูปแบบ และยุทธศาสตรทหี่ ลากหลาย
ดังกลาว การบริหารงานแบบ SBM จะมีผลชัดเจนมากขึ้น เมื่อผูบริหารสถานศึกษาศึกษาและทําความเขาใจ
ตั้งแตแนวคิดและหลักการกระจายอํานาจการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่จะสงผล
ใหผูเรียนมีคุณภาพในระดับสากล ครูและผูบริหารสถานศึกษาสามารถตัดสินใจและพัฒนาการทํางานใหเต็ม
ตามศักยภาพ เพื่อความเขมแข็งของสถานศึกษาสูการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติสืบไป
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2.1.2 การบริหารจัดการศึกษาที่ใชเขตพื้นที่การศึกษาเปนฐาน
1. เจตนารมณของการจัดตั้งคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขต
พื้นที่การศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา ใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 37) โดยใหอยูภายใตการบริหารของ
คณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา
เจตนารมณของการจัดใหมีคณะกรรมการและสํานักงานดังกลาวขึ้น ก็เพื่อใหทําหนาที่สงเสริม
ประสาน กํากับ ดูแลการดําเนินงานขององคกรตาง ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมทางการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม กลาวคือ ใหทําหนาที่เปนตัวเชื่อมระหวางรัฐกับสถานศึกษาและองคกรทางศาสนา
และวัฒนธรรม แตมิไดทําหนาที่บังคับบัญชาและเขาไปยุงเกี่ยวกับการบริหารภายในของสถานศึกษา และองคกร
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการบริหารและบังคับบัญชาองคกรดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของผูบริหาร
องคกรนั้น ๆ
2. องคประกอบของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทน
สมาคมผูปกครองและครู ผูนําทางศาสนา และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และ
ใหผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
(มาตรา 38)
จากองคประกอบดังกลาว อาจกลาวไดวา ประกอบดวยตัวแทนขององคกรทุกฝายที่อยูในทองถิ่น และ
สะทอนหลักการและแนวคิดที่ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8 ขอ 3) และการมีสวน
รวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันการศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น (มาตรา 3 ขอ 6)
3. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่
การศึกษา
ตามมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาไว ดังนี้
3.1 กํากับดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา
3.2 พิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือ เลิกสถานศึกษา
3.3 ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
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3.4 ประสาน และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.5 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบที่หลากหลาย
3.6 กํากับดูแลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา
จากอํานาจหนาที่ดังกลาว แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของรัฐที่ตองการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไปใหประชาชนและองคกรในทองถิ่นชวยดูแล สงเสริม ประสาน กํากับ
ติดตาม และประเมินการดําเนินงาน พรอมกันนั้นยังกําหนดในมาตรา 39 อีกดวยวา ใหกระทรวงกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง โดยหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาวจะเปนไปตามที่
กระทรวงกําหนด และออกเปนกฎกระทรวง
4. บทบาทของผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา มีบทบาทสําคัญในการ
สงเสริม สนับสนุน ประสาน กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินการดําเนินงานขององคกรตาง ๆ ที่ดําเนินการ
จัดกิจกรรมการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา ตามนัยดังกลาวผูอํานวยการ
สํานักงานฯ เขตพื้นที่การศึกษาจะรับผิดชอบการบริหารและบังคับบัญชาบุคลากรในสํานักงานฯ เขตพื้นที่
การศึกษา การบริหารของสถานศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา และองคกรการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมใน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยอํานาจการบริหารและบังคับบัญชาภายในสถานศึกษา และองคกรดังกลาวเปนความ
รับผิดชอบและหนาที่ของผูบริหารองคกรนั้น ตามที่กระทรวงกระจายอํานาจใหตามบทบัญญัติในมาตรา 39
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
นอกจากบทบาทดังกลาวแลว ในการบริหารจัดการที่ใชเขตพื้นที่การศึกษาเปนฐาน ผูอํานวยการ
สํานักงานฯ เขตพื้นที่การศึกษา จําตองมีบทบาทเปนผูนําการพัฒนาโดยอาศัยความรวมมือจากคณะกรรมการ
มีอิสระและคลองตัวในการบริหารจัดการ ควบคูกับความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ดานการแกปญหาและ
การตัดสินใจก็ควรเปนไปโดยใชกระบวนการกลุมและขอมูลสารสนเทศ ทั้งควรวางตนเปนผูรวมงาน รวม
ตัดสินใจ รวมกับบุคลากรในสํานักงานและเขารวมดําเนินงานในฐานะเปนนักพัฒนาและนักปฏิบัติ รวมกับ
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารองคกรศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาในการวางแผนระยะยาวและแผนประจําปของเขตพื้นที่การศึกษา
ในดานหลักการและยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ใชเขตพื้นที่การศึกษาเปนฐานนั้น ตองเปนไป
ในลักษณะเดียวกันกับหลักการและยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐานตามที่กลาวแลวใน
เรื่องที่ 2.1.1
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เรื่องที่ 2.2
การบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการ ถือเปนหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษา ในระดับสถานศึกษาการบริหารงานวิชาการเปน
กระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูตามที่กําหนดไวใน
จุดมุงหมายของการพัฒนาผูเรียน โดยทั่วไปงานวิชาการจะประกอบดวย การศึกษาปญหาในชุมชนและ
สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาและการนําหลักสูตรไปใช การจัดเตรียมการเรียนการสอน การจัดวัสดุ
อุปกรณประกอบการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอน การสงเสริมการสอน การวัดและประเมินผล การ
ดําเนินงานเกี่ยวกับหองสมุด แหลงการเรียนรู การนิเทศติดตามผล การวางแผนและการกําหนดวิธี
ดําเนินงานทางดานวิชาการ รวมถึงการประชุมทางวิชาการ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา การบริหารงานวิชาการ จะประกอบดวย การดําเนินงานเกี่ยวกับการ
กําหนดวิสัยทัศนและนโยบายทางดานวิชาการ การจัดทํามาตรฐานดานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรรวมกับ
สถานศึกษา การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานวิชาการ การพัฒนาสื่อตนแบบ การเผยแพรกิจกรรมการศึกษา
และพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการ การนิเทศติดตามผล การวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่
การศึกษา รายละเอียดในการดําเนินการจะมีความชัดเจน เมื่อไดจัดตั้งสํานักงานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรมเขตพื้นที่การศึกษา เรียบรอยแลว
การบริหารวิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนและสํานักงานฯเขตพื้นที่การศึกษาจะมีโอกาสใน
การตัดสินใจมากขึ้น ทั้งนี้เปนไปตามหลักการกระจายอํานาจทางการศึกษา ที่ใหสถานศึกษาและสํานักงานฯ
เขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบการบริหารงานวิชาการโดยตรง เปนเรื่องที่สถานศึกษาและสํานักงานฯเขตพื้นที่
การศึกษาจะตองปรับตัวอยางมาก ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรู เขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการบริหาร
วิชาการ โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น และโรงเรียนที่
ประสบความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารตองเปนผูนําทางวิชาการทั้งทางดานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ซึ่งหมายความวา ผูบริหารและผูเกี่ยวของทุกฝายตองรูและเขาใจกรอบแนวคิดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนอยางดี จนสามารถนําไป
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง และในขณะเดียวกันก็สนอง
ความตองการ ความสนใจ และศักยภาพของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น รวมทั้งสามารถนํา
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางมีคุณภาพ ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีการเรียนรูที่เหมาะสม และการพัฒนาแหลงการเรียนรูที่เพียงพอเหมาะสม
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2.2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1. ความเปนมาของหลักสูตร
หลักสูตรเปนขอกําหนดและแนวทางในการจัดประสบการณใหกับผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและ
นําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต นําไปสูการพัฒนาคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ กระทรวงศึกษาธิการได
ดํา เนิน การพัฒ นาหลัก สูต รการศึก ษาขั้น พื้น ฐานใหส อดคลอ งกับ รัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2540 และ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยในพระราชบัญญัติดังกลาวได
กําหนดเรื่องหลักสูตรไวในหมวด 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษาโดยกําหนดใหคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทํา
สาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคดังกลาว ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา
ทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (มาตรา
27)
นอกจากนี้ ยังไดกําหนดไววาหลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ ตองมีลักษณะหลากหลาย ใหจัด
ตามความเหมาะสมของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ
สาระหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ทั้งดานความรู ความคิด
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม (มาตรา 29)
เพื่อใหสอดคลองและสนองสาระที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีคําสั่งที่ วก 1166/2544 เรื่อง ใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 โดยกําหนดหลักการของหลักสูตรไว ดังนี้
1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล
2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม
กัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวาผูเรียน
มีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอน
ผลการเรียนรู และประสบการณ
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2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรแกนกลาง เปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเปนผูกําหนด ในชวงระยะเวลาที่การจัด ตั้งกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ยังไมแลวเสร็จ กระทรวงศึกษาธิการไดทําหนาที่ในสวนที่
เกี่ยวของกับการใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบทเฉพาะกาล โดยกําหนดจุดหมายและโครงสราง
ของหลักสูตรไวดังตอไปนี้
2.1 จุดหมายและโครงสราง
(1) จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มี
ปญญา มีความสุข และมีความเปนคนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมาย
ซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปนี้
- เห็ น คุ ณ ค า ของตนเอง มี วิ นั ย ในตนเอง ปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
- มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา
- มี ค วามรู อั น เป น สากล รู เ ท า ทั น การเปลี่ ย นแปลงและความเจริ ญก า วหน า ทาง
วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธกี ารคิด วิธกี ารทํางานได
เหมาะสมกับสถานการณ
- มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต
- รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
- มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต และการบริ โ ภค มี ค า นิ ย มเป น ผู ผ ลิ ต มากกว า เป น
ผูบริโภค
- เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่นใน
วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
- มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม
- รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม
(2) โครงสราง
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เพื่อ ให ก ารจั ด การศึก ษาเป น ไปตามหลั ก การ จุด หมายและมาตรฐานการเรีย นรู ที่
กําหนดไว ใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงไดกาํ หนดโครงสราง
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
- ระดับชวงชั้น กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังนี้
ชวงชั้นที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3
ชวงชั้นที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6
ชวงชั้นที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
ชวงชั้นที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6
- สาระการเรียนรู
กํ า หนดสาระการเรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต ร ซึ่ ง ประกอบด ว ย องค ค วามรู ทั ก ษะหรื อ
กระบวนการการเรียนรู และคุณลัษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุม ดังนี้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้ เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจ
จัดเปน 2 กลุมคือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐาน
การคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ กลุมที่สอง ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความ
เปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค
เรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการ
เรียนรูไวในสาระการเรียนรูกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุมภาษาตางประเทศ กําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น สวนภาษาตางประเทศ
อื่นๆ สามารถเลือกจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนที่
จําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียนแตละคนนั้น สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มขึ้นไดใหสอดคลองและสนองตอบ
ศักยภาพของผูเรียนแตละคน
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนน
เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่
เหมาะสมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข กับกิจกรรมที่เลือกดวยตัวเองตามความถนัดและความสนใจอยาง
แท จ ริ ง การพั ฒ นาที่ สํ า คั ญ ได แ ก การพั ฒ นาองค ร วมของความเป น มนุ ษ ย ใ ห ค รบทุ ก ด า น ทั้ ง ร า งกาย
สติปญญา อารมณและสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติ
ใหเปน ผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณ ภาพ เพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษ ยที่
สมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมี
เปาหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 2 ลักษณะ คือ
- กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสรางทักษะชีวิต
วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครูทุกคนตองทําหนาที่
แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา
- กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร
ตั้งแตศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานรวมกัน
เปนกลุม เชน โครงงาน กิจกรรมตามความสนใจ ชุมนุมวิชาการ กิจกรรมรักการอาน กิจกรรม
สาธารณประโยชน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน
- มาตรฐานการเรียนรู
หลัก สูตรการศึก ษาขั้นพื้น ฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูต ามกลุมสาระการ
เรียนรู 8 กลุม ที่เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมของแตละกลุม เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งกําหนด
เปน 2 ลักษณะ คือ
- มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุม
สาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู
เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น คือ ประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6
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มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวเฉพาะมาตรฐาน
การเรียนรูที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลอง
กับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขมขึ้น ตามความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได
- เวลาเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนไว ดังนี้
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000 ชั่วโมง
โดยเฉลี่ยวันละ 4 - 5 ชั่วโมง
ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000 ชั่วโมง
โดยเฉลี่ยวันละ 4 - 5 ชั่วโมง
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000-1,200 ชั่วโมง
โดยเฉลี่ยวันละ 5 - 6 ชั่วโมง
ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 มีเวลาเรียนปละไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง
โดยเฉลี่ยวันละไมนอยกวา 6 ชั่วโมง
2.2 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูในการพัฒนา
ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สําหรับผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมาย สามารถ
ปรับใชไดกับการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ในสวนของการศึกษาปฐมวัย กําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปนการเฉพาะ เพื่อ
เปนการสรางเสริมพัฒนาการ และเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดโครงสรางที่เปนสาระการเรียนรู จํานวนเวลาไว
อยางกวาง ๆ มาตรฐานการเรียนรูที่แสดงคุณภาพเมื่อเรียนจบ 12 ป และเมื่อจบการเรียนรูในแตละชวงชั้น
โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ และความแตกตางระหวาง
บุคคล
3. หลักสูตรสถานศึกษา
3.1 ความเชื่อมโยงของหลักสุตรแกนกลางกับหลักสูตรสถานศึกษา
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หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง หลักสูตรที่โรงเรียนไดดําเนินการจัดทําหรือพัฒนาขึ้น โดย
จัดทําองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรใหเปนไปตามขอบขายที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แลวจัดทําสาระหรือรายละเอียดใหสอดคลองกับสภาพปญหาของโรงเรียน ชุมชนและทองถิ่น
รวมทั้ง ความถนัด ความสนใจ และความสามารถของนักเรียน หลักสูตรของแตละโรงเรียนจึงมีสวนที่เปน
แกนกลางเหมือนกัน แตแตกตางกันในสวนที่เพิ่มเติมตามวิสัยทัศน และความตองการของบุคคลตางๆ ทีม่ สี ว น
เกี่ยวของ
3.2 หลักสูตรทองถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา มีลักษณะเปนหลักสูตรทองถิ่น เนื่องจากเปนหลักสูตรที่จัดทําสาระ
เพิ่มเติมจากสวนที่เปนแกนกลาง โดยมุงเนนใหสอดคลองกับความตองการ ความสนใจของชุมชนและ
ทองถิ่น ซึ่งก็เปนลักษณะของหลักสูตรทองถิ่นนั่นเอง
3.3 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาเปนชุมชนของผูตองการแสวงหาความรู สถานศึกษาจึงตองมีหลักสูตรของตนเอง
คือ หลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย การเรียนรูทั้งมวลและประสบการณอื่น ๆ ที่สถานศึกษาแตละแหง
วางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจะตองจัดทําสาระการเรียนรูทั้งรายวิชาที่เปนพื้นฐาน และรายวิชาที่ตองการ
เรียนเพิ่มเติม เปนรายปหรือรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียน และกําหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงคจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การสรางหลักสูตรของสถานศึกษา จะตองกําหนดวิสัยทัศน เพื่อมองอนาคตวา ชุมชนและ
สังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไร สถานศึกษาตองปรับตัว ปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับยุคสมัย กําหนดพันธกิจ
พรอมดวยเปาหมาย มาตรฐานการเรียนรูมาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุม กําหนดสาระการเรียนรู
และผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค และคณะครูอาจารยรวมกันออกแบบการเรียนการสอน รวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะในดานการ
อาน การเขียน การคิดเลข การคิดวิเคราะห และการใชคอมพิวเตอร ดวยวิธีการสอนที่ยึดหัวขอเรื่อง จากกลุม
สาระการเรียนรู วิทยาศาสตร หรือ สังคมศึกษาเปนหลักตามความเหมาะสมของทองถิ่น บูรณาการเขา
ดวยกันอยางสมดุล รวมทั้งการกําหนดเวลาเรียน และจํานวนหนวยกิต และแนวทางการวัดประเมินผูเรียน
อีกดวย
ดังไดกลาวถึงสาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในสวนที่เปนหลักสูตร
แกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา จะเห็นความสัมพันธสอดคลองซึ่งกันและกันเพื่อสรางคุณภาพตามแนว
การจัดการศึกษา ในหมวด 4 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
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3.4 ปจจัยสูความสําเร็จของหลักสูตรสถานศึกษา
การดํา เนิน การเพื่อ ใหห ลัก สูตรของสถานศึกษาขั้น พื้นฐานบรรลุวัตถุประสงคของการจัด
การศึกษา จําเปนตองมีปจจัยที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ดังนี้
(1) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยผูบริหารจะตองทําหนาที่เปนผูนํา
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดตามจุดหมาย และโครงสราง
สาระการเรียนรูตามหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียนซึ่งผูบริหารจะตองเรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรการจัดทําเนื้อหาสาระและและกระบวนการเรียน การนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา เพื่อ
ทําหนาที่เปนผูนําการพัฒนางานตางๆ ในสถานศึกษา
(2) บุคลากร หมายถึง ครู บุคลากรในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารนอก
สถานศึกษา ผูนําชุมชน กรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน รวมทั้งเจาหนาที่ของสํานักงานฯ เขต
พื้นที่การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูเรียน จะตองเปนผูที่มีความพรอมในการเรียนรู และการพัฒนาไปสูบุคคล
แหงการเรียนรู
บุคลากรดังกลาว จะตองไดรับการพัฒนาใหเกิดความเขาใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถพัฒนาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดอยางมีทักษะ
(3) งบประมาณ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารจัดการหลักสูตรใหผูเรียนไดเรียนรู
เต็มตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมีการระดมทุนและทรัพยากรมาใชจายอยางพอเพียง ทั้งการ
จัดสรรงบประมาณแผนดิน ในรูปของเงินอุดหนุน และทุนการศึกษา สถานศึกษาจะมีอํานาจและโอกาสใน
การตัดสินใจใชจายงบประมาณตามความตองการของสถานศึกษา ภายใตการดูแลของคณะกรรมการ
สถานศึกษา และครูอาจารยมากขึ้น
(4) แหลงการเรียนรูและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา สถานศึกษาจัดแหลงการเรียนรูใหกับ
ผูเรียนทุกรูปแบบ เชน หองสมุด การจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่ดีภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมเสริม
ความรูที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน การใชแหลงการเรียนรูชุมชน เชน พิพิธภัณฑ สวนสัตว
สวนสาธารณะ ศูนยการกีฬาและนันทนาการ เปนตน นอกจากนั้น จะตองมีการผลิต การจัดหาและพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาใหพอเพียง สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางคุมคา เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
(5) พัฒนาระบบบริหารจัดการ การนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
จําเปนตองมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เริ่มจากการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูนําชุมชน กรรมการสถานศึกษา สื่อ วัสดุ อุปกรณ อาคารสถานที่ เปนตน
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การพัฒนาศักยภาพครู ถือเปนเรื่องสําคัญที่จะทําใหระบบการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผูบริหารสถานศึกษาจะเปนผูจัดการใหระบบการเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตร ตองศึกษา
หาความรู เ กี่ ย วกั บเทคนิ ควิ ธี การพั ฒนาระบบบริ ห ารจั ดการที่ จะนํ าไปพั ฒนาแนวทางปฏิ บั ติ งานอย าง
เหมาะสม

3.5 การวัด การประเมินผล และการเทียบโอนประสบการณ
(1) การวัดและการประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ครูใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน จะชวยให
ไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน โดยการวัด
และประเมินผลตามระดับชั้นเรียน ที่มุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ
คุณธรรมและคานิยมอันพึงประสงค การประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบความกาวหนา
ดานการเรียนรูเปนรายปและชวงชั้น นําไปปรับปรุงและพัฒนาใหไดตามมาตรฐานการเรียนรู และการ
ประเมินคุณภาพระดับชาติ ในปสุดทายของแตละชวงชั้น ไดแก ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และประถมศึกษาป
ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
ผูเรียนที่สามารถจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ถือวา จบการศึกษาภาคบังคับ และจบถา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ถือวา จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ผูเรียนตองผานการศึกษาตามเกณฑที่กําหนด
(2) การเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียน โดยการนําความรู ทักษะ และ
ประสบการณที่ไดจากการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ และ/หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเปนผลการ
เรียนของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับที่กําลังศึกษาอยู การพิจารณาเทียบโอน สถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการไดดังนี้
ก. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะใหขอมูลที่แสดงความรูความสามารถของ
ผูเรียนในดานตาง ๆ
ข. พิจารณาจากความรู ประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ
ฯลฯ
ค. พิจารณาจากความสามารถ
การเทียบโอนผลการเรียน จะเปนการนําผลการศึกษาจากหลักสูตรหนึ่งไปยังอีกหลักสูตร
หนึ่งในระดับเดียวกัน โดยนําผลการเรียนรูในรูปแบบตางๆ หรือรายวิชาหรือจํานวนหนวยกิตการเรียนที่
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ผานการประเมินแลวมาทดแทน และนับตอเนื่องกับหนวยการเรียนหรือหนวยกิตอื่นที่ประสงคจะเรียน เปน
การเทียบระดับการศึกษาเพื่อจบการศึกษา มี 3 ลักษณะคือ (1) การเทียบวุฒิจากหลักสูตรตางประเทศเขาสู
หลักสูตรในประเทศ (2) การเทียบระหวางหลักสูตรหรือเทียบตางรูปแบบ เชน หลักสูตรการศึกษาในระบบ
และนอกระบบ กับการเรียนรูตามอัธยาศัย และ(3) การเทียบโอนผลการเรียนรูในระดับเดียวกัน หรือตาง
รูปแบบกัน

2.2.2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
หลักสูตรสถานศึกษาจะบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนที่กําหนดไวเพียงใดนั้น ภารกิจการบริหารงาน
วิชาการประการหนึ่งที่สําคัญยิ่ง คือการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษาจะตอง
สงเสริมสนับสนุนใหครูอาจารยจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรู และสรุปองคความรูดวย
ตนเอง โดยมีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความถนัด
ความสนใจ และความตองการของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรอยางแทจริง

2.2.3 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู
สถานศึกษาตองสงเสริมสนับสนุนใหการจัดการเรียนรูของครูอาจารยบรรลุผล โดยการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายเหมาะสม และเพียงพอใหครูอาจารยไดเลือกพัฒนาและใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูอยางไดผล และสื่อและเทคโนโลยีนั้น ควรเนนตั้งแตการจัดทํา จัดหาจากทองถิ่นไปจนถึง
สื่อที่ทันสมัยเปนสากล
2.2.4 การพัฒนาแหลงเรียนรู
กระบวนการเรียนรูและสาระที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา มุงเนนไปที่การจัดใหผูเรียนไดมี
โอกาสเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายในรูปแบบตางๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนจึงตอง
พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหมีความพรอมสําหรับจัดการเรียนรู พรอมทั้งประสานจัดการเกี่ยวกับ
แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนดวย
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เรื่องที่ 2.3
การบริหารงานบุคคล
2.3.1 ลักษณะบุคลากร และการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากรในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา เปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครู เปนบุคลากรที่เปนปจจัยที่สําคัญในการบริหารจัดการทุกระดับ ทําใหองคกรสู
ความสําเร็จ เจริญกาวหนา และบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บุคลากรในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาตองมีลักษณะสําคัญ คือ ประการหนึ่งตองเปนคนดี
และเปนคนเกง โดยเฉพาะบุคลากรในสถานศึกษาจะตองจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด และ
บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาจะตองสนับสนุนงานของบุคลากรในสถานศึกษา จึงตองเปนผูที่มีความรู
ความชํานาญ มีอุดมการณที่จะรับใชสังคม มีประสบการณพิเศษในลักษณะที่เรียกวา "มืออาชีพ"
นอกจากนั้น ดานกระบวนการบริหารงานบุคคลมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลที่ตองยึดหลักการ
กระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จะมีรูปแบบการบริหารดวย
องคคณะบุคคลทุกระดับ ทั้งองคกรกลางบริหารงานบุคคล ระดับนโยบายในสวนกลางระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับสถานศึกษาตามลําดับ
ในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ตองใหความสําคัญทุกกระบวนการ
ขั้นตอน ตั้งแตการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อการสรรหา การบริหารงานบุคคล และ
กระบวนการพัฒนา การสงเสริมขวัญกําลังใจ เพื่อใหมีผลตอการปฏิบัติงานตามที่คาดหวัง ทุกขั้นตอนเปน
ลักษณะการบริหารโดย องคคณะบุคคลที่ประชาชนมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น และยึดหลักตามระบบคุณธรรม 4
ประการ ไดแก หลักความสามารถ (competence) หลักความเสมอภาค (equality) หลักความมั่นคง (security)
และหลักความเปนกลางทางการเมือง (political neutrality)
2.3.2 แนวทางการบริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 54 กําหนดใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคล
โดยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของหนวยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยยึด
หลักการกระจายอํานาจทางการบริหารงานบุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด
อยางไรก็ตาม การบริหารงานบุคคล ควรยึดหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ
1. การรักษาความเปนมาตรฐาน ตองมีระบบคุณธรรมเปนหลักสงเสริม
2. การสรางประสิทธิภาพ และความประหยัด
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3. การมีสวนรวมของบุคลากรและประชาชน
2.3.3 บทบาทของผูบริหารในการบริหารงานบุคคล
เมื่อมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการจากกระทรวงไปยังสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
บทบาทของผูบริหารทั้งสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยจะเปนการบริหาร
ในรูปแบบคณะกรรมการ ความรับผิดชอบของผูบริหารจะมีมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะตองบริหารจัดการให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่คณะกรรมการกําหนดแลว ยังจะตองบริหารหนวยงานใหเปนไปตาม
บทบาทหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
การบริหารงานบุคคลตามหลักการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษานั้น คณะกรรมการจะมีอํานาจการบริหารงานบุคคล โดยกํากับดูแลใหผูบริหาร
สถานศึกษาและผูบริหารสํานักงานฯ เขตพื้นที่การศึกษาบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามนโยบายและ
แนวทางที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด ทั้งนี้ขั้นตอนของการบริหารงานบุคคลในหลายเรื่อง เชน
การสรรหาบุคลากร การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง หรือการใหความดีความชอบ หรือการดําเนินการทางวินัย
จะแลวเสร็จในระดับสถานศึกษาหรือระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปนสวนใหญ
ดังนั้น คุณสมบัติของผูบริหารจึงตองสอดคลองกับบทบาทและพันธกิจดังกลาว เชน เปนนักบริหาร
มืออาชีพ ทันสมัยและมีลีลาการบริหารจัดการที่สอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
(good governance) อันไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลัก
ความคุมคา และหลักความรับผิดชอบ
2.3.4 ปจจัยความสําเร็จของการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาจะประสบความสําเร็จ มีปจจัยที่ควร
คํานึงถึง ดังนี้
1. การยึดหลักการสําคัญตามระบบคุณธรรม 4 ประการ ไดแก หลักความสามารถ หลักความเสมอภาค
หลักความมั่นคง และหลักความเปนกลางทางการเมือง
2. การวางแผนกําลังคน โดยมีขอมูลบุคคลที่ทันสมัย เพื่อใหสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษาใชใน
การบริหารจัดการบุคคลใหบรรลุเปาหมาย
3. การพัฒนาบุคคล โดยกําหนดนโยบายเพื่อเนนการสรางคน เปนการลงทุนระยะยาว มีการพัฒนา
บุคคลอยางทั่วถึง ตรงความตองการเปนรายบุคคล ติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ ทั้งนี้มีเปาหมายเพื่อ
ทํางานได ทํางานดี ทํางานเกง สอนงานได มีการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง การดูงาน การโยกยายงาน เพื่อใหเกิด
การพัฒนา
4. การสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ และใหขวัญกําลังใจ
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5. การใหบุคลากรมีสวนรวมและปลูกฝงอุดมการณความเปนเจาของ
2.3.5 เทคนิคการบริหาร ระบบเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนเกื้อกูล
การสรางแรงจูงใจเพื่อใหครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการมีความผูกพันตอสถานศึกษา
หรือเขตพื้นที่การศึกษา มีเทคนิคสําคัญในแตละดานดังนี้
1. ระบบเงินเดือน เปนแรงจูงใจสําคัญที่จะทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มีหลักสําคัญ 6 ประการคือ (1) หลักความเพียงพอ (2) หลักความยุติธรรม ทั้งความยุติธรรมภายใน
และความยุติธรรมภายนอก และความเปนธรรมเฉพาะบุคคล (3) หลักความสมดุล (4) หลักความมั่นคง (5)
หลักการจูงใจ และ (6) หลักการควบคุม
2. คาตอบแทน มีทั้งรูปแบบที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน ถาเปนตัวเงิน ไดแก คาตอบแทนการ
เปนวิทยากร คาอาหาร คาทําการลวงเวลา เปนตน สวนที่ไมเปนตัวเงิน ไดแก รางวัล เกียรติบัตรเพื่อ
ตอบแทนที่ทําคุณความดี เปนตน
3. สวัสดิการ มีการบริหารดานสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นที่เกื้อกูลใหในลักษณะจูงใจ เชน
คาเชาบาน คารักษาพยาบาล การสงเสริมใหไปศึกษาดูงาน ลาศึกษาตอ เปนตน
สรุป เทคนิคสําคัญเพื่อใหการบริหารระบบเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน
เกื้อกูล เพื่อสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเดน ทําใหเกิดความผูกพันและมีความเปนเจาของ
ในสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา คือใชหลักเพื่อใหเกิดแรงจูงใจ ซึ่งจะทําใหการบริหารจัดการศึกษาบรรลุ
ตามเปาหมาย

24
เรื่องที่ 2.4
การบริหารงบประมาณ การเงิน และระบบบัญชี
2.4.1 ลักษณะงานงบประมาณและการเงินในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดการดานงบประมาณและการเงิน มีแนวทางสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจการบริหาร
โดยใหเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงบประมาณ (budgeting entity) และหนวยบริหารการเงิน (financial
entity) ใหสถานศึกษาเปนหนวยบริหารการเงินที่สามารถกําหนดความตองการงบประมาณของตนเอง โดย
จัดทํางบประมาณผานเขตพื้นที่การศึกษา และมีอิสระในการจัดการทรัพยสินและหารายไดเพิ่มไดมากขึ้น
ทั้งนี้มุงเนนใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการ ชวยระดมทรัพยากรและการลงทุนจากแหลงตาง ๆ โดยมี
ระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใชทรัพยากรเพื่อความโปรงใสและความรับผิดชอบอีกดวย
ดังนั้น งานงบประมาณและการเงินจึงเปนไปในลักษณะของการใหความเปนอิสระ คลองตัวซึ่ง
เปนไปตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารจัดการที่ใชโรงเรียนเปนฐาน ควบคูกับระบบการ
ตรวจสอบ เพื่อความโปรงใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ภายใตการบริหารจัดการทรัพยากรที่มุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งกําหนดแนวทางหลายประการ เชน จัดสรรงบประมาณรวมเปนกอน มุงที่
แผนงานและผลงาน กําหนดมาตรฐานการจัดการทางการเงิน โดยใหมีการคํานวณตนทุนกิจกรรม การ
บริหารสินทรัพย เปนตนการจัดทําระบบบัญชีตามเกณฑพึงรับ-พึงจาย และจัดใหมีระบบการตรวจสอบ
เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว มีขั้นตอนที่ไมตองผานการกลั่นกรองหลายขั้นตอนเกินความจําเปน ทั้งนี้การ
ตัดสินใจในทางงบประมาณและทางการเงินจะอยูในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามากที่สุด
จะเห็นไดวาลักษณะกระบวนการงบประมาณเปลี่ยนแปลงไป สถานศึกษามีอิสระและคลองตัวใน
การบริหารงบประมาณและทรัพยากร โดยจัดสรรผานดานอุปสงคหรือผูเรียน (demand side financing) หรือ
สนองความตองการของผูเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด แทนการจัดสรรระบบ
เดิม ซึ่งจัดสรรผานดานอุปทานหรือสถานศึกษา (supply side financing)
สถานศึกษาซึ่งเปนหนวยบริหารการเงิน สามารถกําหนดความตองการงบประมาณของตนเองได
โดยจัดทํางบประมาณผานเขตพื้นที่การศึกษา แมวาสถานศึกษาของรัฐจะไมเปนนิติบุคคลก็ตาม แตจะมี
ความเปนอิสระ คลองตัวในการจัดการทรัพยสินและหารายไดเพิ่มไดมากขึ้น โดยมุงเนนใหสังคมมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ และชวยระดมทรัพยากรและการลงทุนจากแหลงตาง ๆ ทั้งนี้จะมีระบบตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการใชทรัพยากร เพื่อใหเกิดความโปรงใสและความรับผิดชอบ ภายใตการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มุงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกดวย
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2.4.2 การบริหารงบประมาณแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และระบบงบประมาณแบบมุงผลงาน และการประยุกตใช
ในสถานศึกษาและเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
1. การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) หรือเรียกกันทั่วไปวา RBM เปน
การบริหารที่มุงเนนผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome)
ผลผลิต เปนผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการดําเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ
เสร็จกิจกรรมนั้น ๆ เชน จํานวนสื่อการเรียนการสอนที่สถานศึกษาจัดซื้อ จํานวนครูที่ผานการอบรมหลักสูตร
การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนตน
ผลลัพธ เปนผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงคที่ตั้งเปาหมายไว ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการดําเนินกิจกรรม
แลวเสร็จเปนเวลาพอสมควร ไมเกิดขึ้นทันทีทันใด เชน ระดับคะแนนจากการทดสอบสูงขึ้น นักเรียนจบ
การศึกษาภาคบังคับ สามารถประกอบอาชีพสุจริตได เปนตน
ในการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน โดยใชกรอบความคิดของการบริหารงานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ ระบบดังกลาวจึงมีวิธีการโดยระบุพันธกิจ (mission) ขององคกร เปาหมายและวัตถุประสงคอยาง
เปนระบบ มีการประเมินผลสม่ําเสมอ โดยเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใชเพื่อใหไดผลผลิตและผลลัพท
ตามที่กําหนดไว
2. ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
2.1 หลักการระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance Based Budgeting) มีหลักการที่
เปนจุดเนน คือ
(1) คาใชจาย
(2) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
(3) ตรวจสอบได
(4) มีมาตรฐานชี้วัดผลการดําเนินการ (performance) ทั้งดานผลผลิตและผลลัพธ
อยางไรก็ตาม การมุงเนนผลงานของสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษา จะตองสอดคลองกับ
นโยบายและจุดหมายของรัฐบาล
2.2 หลักการการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
หลักสําคัญของการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน มีดังตอไปนี้
(1) ลดการควบคุมจากสวนกลาง สงเสริมใหเกิดการบริหารที่คลองตัว ตอบสนองตอความ
ตองการของแผนงาน
(2) ลดขั้นตอนในการอนุมัติเบิกจาย
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(3) ใหความสําคัญกับการวางแผนเชิงกลยุทธ
(4) กระตุนเรื่องประสิทธิผลของหนวยงาน วาบรรลุผลลัพธไดหรือไม จะปรับปรุงผลลัพธได
อยางไร
(5) กระตุนเรื่องประสิทธิภาพของแผนงาน วาบรรลุผลลัพธ โดยเสียคาใชจายนอยที่สุดได
หรือไม ปรับปรุงผลลัพธโดยเสียคาใชจายเทาเดิมไดหรือไม
(6) ผลักดันงบประมาณจากแผนงานที่ไมกอใหเกิดผลลัพธ เปนกอใหเกิดผลลัพธ
(7) เนนผลผลิตมากกวาทรัพยากรที่ใชไป
(8) ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนตัวชี้นําเปาหมายของนโยบายของหนวยงาน
(9) กําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตรมากกวา 1 ปงบประมาณ
(10) เลือกระบุผลผลิตที่ทําใหชุมชน สังคม ประชาชนพอใจ
(11) เนนผลผลิต ผลลัพธ ของการดําเนินงาน ความพอใจของชุมชน ผูปกครอง ประชาชน
การเสร็จทันเวลา ตนทุนตอหนวย และประสิทธิผล
(12) จํากัดรายจายภายในวงเงินที่จํากัด
(13) เปลี่ยนแปลงการจัดสรรทรัพยากร เพื่อการไดรับผลตอบแทนที่สูงกวา
(14) เปลี่ยนวัฒนธรรมจากการทํางานตามขอบังคับเปนทํางานตามพันธกิจขององคกร
(15) ลดกระบวนการทํางาน เพื่อใหคลองตัวในการบริหารงบประมาณ แตเพิ่มความ
รับผิดชอบตอผลผลิตและผลลัพธ
3. การประยุกตใชการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
3.1 การเตรียมการ สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาจะตองเตรียมการตามมาตรฐานการจัดการ
ทางการเงิน 7 ดาน (7 Hurdles) คือ
(1) การวางแผนงบประมาณ (budget planning) โดยจัดทําแผนกลยุทธ กําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ จุดหมาย วัตถุประสงค เปาหมาย และกิจกรรมสําคัญที่สงผลตอผลผลิตและผลลัพธ ที่มีการจัดทํา
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง
(2) การคํานวณตนทุนของกิจกรรม (activity costing) โดยวิธีการคํานวณตนทุนในแตละ
กิจกรรมและตนทุนตอหนวยของผลผลิตอยางถูกตอง เหมาะสม
(3) จัดระบบการจัดซื้อจัดจาง (procurement management) โดยจัดซื้อจัดจางที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
(4) การบริหารทางการเงิน/การควบคุมงบประมาณ (financial management control) โดย
กําหนดรายการโครงสราง มีเอกสารหลักฐานที่จําเปน มีระบบควบคุมการเบิกจายและการบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
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(5) การจัดทําบัญชีพึงรับ-พึงจาย หรือรายงานและผลการดําเนินงาน (accrual basis) โดย
บันทึกบัญชีตามรายการและเหตุการณทางบัญชีทั้งหมดที่เกิดขึ้นของงวดเวลาหนึ่ง มีการบันทึกบัญชีลูกหนี้
และเจาหนี้ รวมทั้งบันทึกบัญชีตามเกณฑคงคาง
(6) การบริหารสินทรัพย (asset management) โดยมีระบบการบริหารสินทรัพยที่มี
ประสิทธิภาพ และมีคูมือการดําเนินงานบริหารสินทรัพย
(7) การตรวจสอบภายใน (internal audit) โดยมีระบบตรวจสอบภายในที่มีความอิสระ และ
มีประสิทธิภาพ
3.2 การวางแผนกลยุทธ สถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษา ตองมีการวางแผนกลยุทธ หมายถึง
การคิดอยางเปนระบบ จะดําเนินอะไรบาง ทําอยางไร โดยใชขีดความสามารถสูงสุดที่กระทําได ทั้งในดาน
แนวคิด การตัดสินใจ และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทั้งหมด
ขั้นตอนในการทําแผนกลยุทธ ประกอบดวย
(1) ศึกษาขอมูลสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ
(2) วิเคราะหสภาพของสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา (SWOT)
(3) กําหนดวิสัยทัศน และวัตถุประสงค (purpose)
(4) กําหนดภารกิจ
(5) กําหนดยุทธศาสตร
(6) กําหนดมาตรการของแตละยุทธศาสตร
(7) จัดทําแผนดําเนินการ (action plan)
(8) กําหนดวิธีการประเมิน (evaluation)
ขั้นตอนสําคัญในการดําเนินงานของแผนกลยุทธ มีดังนี้
(1) การวิเคราะหสภาพของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ใชเทคนิคการวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค หรือที่เรียกกันทั่วไปวา SWOT Analysis โดยวิเคราะหดังตอไปนี้
Strength - จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ เปนสภาพปจจัยภายในองคกรที่ทําใหหนวยงาน
เขมแข็ง กาวหนา ซึ่งอาจจะเปนไดทั้งทรัพยากร การจัดการ และอื่น ๆ
Weakness - จุดออนหรือขอเสียเปรียบ
เปนสภาพปจจัยภายในองคกรที่ทําให
หนวยงานมีขอ ดอย หรือไมสามารถดําเนินการตามภารกิจได ซึ่งอาจจะเปนไดทั้งทรัพยากร การจัดการ และ
อื่น ๆ
Opportunity - โอกาสที่จะดําเนินการได
เปนสภาพปจจัยภายนอกองคกรทีท่ ําให
หนวยงานสามารถดําเนินการตามภารกิจหรือเอื้ออํานวยตอความสําเร็จ
Threats
- อุปสรรค เปนสภาพปจจัยภายนอกที่คกุ คาม ขัดขวาง หรือเหนี่ยวรั้ง การ
ดําเนินงานของหนวยงาน
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แผนภูมิที่ 2.2 ตารางเมื่อทํา SWOT Analysis
S
(ขอมูลภายใน)
W
(ขอมูลภายใน)

O
(ขอมูลภายนอก)
T
(ขอมูลภายนอก)
(2) การกําหนดวิสัยทัศนและวัตถุประสงค
- การกําหนดวิสัยทัศน

วิสัยทัศน คือ ภาพในอนาคตขององคกรที่ผูนําและสมาชิกทุกคนรวมกันวาดฝนหรือ
จินตนาการขึ้น โดยมีพื้นฐานของความเปนจริงในปจจุบัน เชื่อมโยงวัตถุประสงค ภารกิจ คานิยม และความ
เชื่อเขาดวยกัน พรรณนาใหเห็นทิศทางขององคกรอยางชัดเจน มีพลังทาทาย ทะเยอทะยาน และมีความ
เปนไปได เนนถึงความมุงมั่นที่จะทําสิ่งที่ยิ่งใหญหรือดีที่สุดใหักับลูกคาและสังคม
วิสัยทัศนอาจจะเขียนในรูปของรอยแกวแบบใดก็ได แตควรประกอบดวย คุณลักษณะ 3
ประการ คือ
- ทานตองการทําอะไรใหสําเร็จ (ภารกิจ)
- ทําไมทานจึงตองการทําใหสําเร็จ (วัตถุประสงค)
- ทานคาดหวังผลเชนไร
การกําหนดวิสัยทัศนนั้นทําไดหลายรูปแบบ แตสิ่งที่ตองมีเหมือนกันก็คือวิสัยทัศนกําหนด
ขึ้นโดยคณะผูนําขององคกร ซึ่งกําหนดรวมกันโดยการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น วิสัยทัศนตองมี
ความชัดเจน เหมาะสมกับโครงสราง ขนาด และลักษณะขององคกร บอกไดวาองคกรจะเปนอยางไร และ
ทําอะไรในอนาคต รวมทั้งระบุความเชื่อที่เปนพื้นฐานนําไปสูวิสัยทัศนนั้น วิสัยทัศนของแตละองคกรควรมี
เอกลักษณพิเศษเฉพาะตัว เพื่อจําแนกใหเห็นความแตกตางจากองคกรอื่นๆ ได นอกจากนี้วิสัยทัศนของ
แตละหนวยงานยอยในองคกรจะตองสอดคลองหรือสนับสนุนวิสัยทัศนขององคกรดวย
- การระบุวัตถุประสงคใหชัดเจน มีการดําเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่หนึ่ง ประชุมคณะทํางานออกแบบสรางวิสัยทัศน ใหแตละคนระบุเหตุการณหรือการ
ตัดสินใจในอดีต 4 - 8 อยางที่เคยเกิดขึ้นกับองคกร
ขั้นที่สอง ใหสมาชิกแตละคนเขียนวัตถุประสงคของตนในการทํางานใหกับองคกร โดยให
แสดงออกจากสวนลึกของจิตใจ และเพิ่มความหมายใหกับงานที่ทํา การเขียนวัตถุประสงคอาจนําดวยคําถาม
ขั้นที่สาม เปนกิจกรรมกลุม ใหพิจารณาวาในอนาคต เชน อีก 10 ป หรือ 20 ปขางหนา เมื่อ
วันนั้นมาถึง องคกรควรจะประสบความสําเร็จในดานใด มีชื่อเสียงดานใดบาง หรือยังบกพรองดานใดบาง
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ขั้นที่สี่ ใหกลุมอธิบายวา ลักษณะขององคกรที่คาดหวังเปนอยางไร และสะทอนใหเห็นถึง
วัตถุประสงคขององคกรเพียงใด
ขั้นที่หา นําขอคิดที่ไดทั้งหมดมารวมเขาเปนขอความที่ระบุวัตถุประสงค
ขั้นที่หก พิจารณาวาจะวัดหรือประเมินวัตถุประสงคนั้นไดอยางไร
(3) การวิเคราะหองคกร เนื่องจากวิสัยทัศนตองอยูบนพื้นฐานความเปนจริง จึงจําเปนตอง
วิเคราะหจุดแข็งและจุดออนขององคกรเพื่อดูความเปนไปได และดูวาอะไรทําใหองคกรแตกตางจากองคกร
อื่นในวงการเดียวกัน อะไรคือสิ่งที่ลูกคาคาดหวังจากองคกร ขณะเดียวกันก็ใหวิเคราะหสิ่งแวดลอมของ
องคกรดวย
(4) การสรางและกําหนดวิสัยทัศน ยอนกลับไปดูวัตถุประสงคและภารกิจที่เขียนไว แลว
นํามากําหนดเปนวิสัยทัศน พิจารณาความเปนไปไดจากการวิเคราะหองคกรแลวปรับแกไขอีกครั้ง จากนั้น
ทดสอบประสิทธิผลของวิสัยทัศนที่เขียน โดยตอบคําถามใหไดวาวิสัยทัศนนั้นเปนที่เขาใจของคนในองคกร
หรือวงการเดียวกันนี้หรือไม บุคลากรไดดูความเปนไปไดของวิสัยทัศนแลวหรือยัง เปนที่ชัดเจนหรือไมวา
เมื่อบรรลุตามวิสัยทัศนแลวจะเกิดผลอะไรขึ้นกับองคกร
(5) การกําหนดภารกิจ ภารกิจหรือพันธกิจหรือปณิธาน คือจุดมุงหมายพื้นฐานซึ่งแสดง
เหตุผลหรืออธิบายวา ทําไมองคกรจึงถือกําเนิดขึ้นมา หรือดํารงอยู เปนหลักการที่ใชเปนแนวทางในการ
ตัดสินใจกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตร
การระบุภารกิจ/พันธกิจใหชัดเจน เปนการพิจารณาวาองคกรควรจะทําอะไรที่พิเศษหรือ
ยิ่งใหญใหสังคม เมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคอยางเดียวกันแลว จะพบวาภารกิจของ
องคกรควร แตกตางจากองคกรเหลานั้นอยางไร ใหเขียนภารกิจ/พันธกิจอยางชัดเจน
(6) การกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน จัดทําไดหลากหลายวิธี สําหรับสถานศึกษา/
เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งบริหารโดยองคคณะบุคคลที่มีตัวแทนจากหลายฝาย และมีความแตกตางกัน ทั้ง
อาชีพ วุฒิทางการศึกษา อายุ และอิทธิผลตอกลุม ควรนํากระบวนการ A I C ซึ่งเปนทฤษฎีและกระบวนการ
บริหารที่คํานึงถึงปญหาหรือผลกระทบตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความยุงยาก สับสน ขัดแยง ไมมีพลังสรางสรรคที่
จะทําใหคนทํางานรวมกันและเรียนรูรวมกัน การกําหนดยุทธศาสตรมีขั้นตอนที่คํานึงถึงมิติทางสังคม
จิตใจ และวิทยาศาสตร ทั้งนี้การบริหารจัดการเพื่อใหเกิดอุดมการณรวมกัน มี 3 ชวง คือ
- ชวงซาบซึ้งคุณคา (Appreciation): สรางนโยบาย
- ชวงปฏิสัมพันธ หรืออิทธิพลระหวางกัน (Influence): สรางยุทธศาสตร
- ชวงควบคุมไปสูการกระทํา (Control): สรางแผนปฏิบัติงาน
โดยสรุป การวางแผนกลยุทธมีความสัมพันธกับกระบวนการ AIC ดังแผนภูมิในภาพที่ 2.3 ดังนี้
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ภาพที่ 2.3 ความสัมพันธระหวางขั้นตอนการวางแผนกลยุทธและกระบวนการ AIC
ศึกษาขอมูล

เทคนิค AIC

ขั้นที่ 1
วิเคราะหสภาพหนวยงาน
(SWOT)

ขั้นที่ 2

กําหนดวิสัยทัศน
(Vision)

ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4

A
Appreciat
i

A

กําหนดพันธกิจ
(Mission)

ขั้นที่ 5

กําหนดยุทธศาสตร
(Strategy)

I1

Influence

I2

ยุทธศาสตรที่

ยุทธศาสตรที่

ยุทธศาสตรที่

มาตรการ

มาตรการ

มาตรการ

C

จัดทําแผนดําเนินการ
(Action Plan)

ขั้นที่ 6

1

C
ยุทธศาสตรที่

ยุทธศาสตรที่

โครงการที่ 1
โครงการที่ 2
โครงการที่ 3

ขั้นที่ 7
ขั้นที่ 8

โครงการที่ 1
โครงการที่ 2
โครงการที่ 3

ลงมือปฏิบัติ
(Implementation)
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
Monitoring and Evaluation

ยุทธศาสตรที่

โครงการที่ 1
โครงการที่ 2
โครงการที่ 3

Cont
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2.4.3 รูปแบบและแนวทางการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
ในการบริหารงบประมาณ สถานศึกษาจัดตั้งงบประมาณภายใตเขตพื้นที่การศึกษา และขอรับ
งบประมาณโดยอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณโดยตรง ทั้งนี้สถานศึกษาอาจไดรับมอบหมาย
ใหเบิกจายจากสํานักงานคลังจังหวัดโดยตรงก็ได
1. รูปแบบของการจัดสรรเงินงบประมาณ
แนวทางการบริหารงบประมาณเดิมที่มีการจัดสรรเปนหมวดรายจาย 7 หมวดตามแผนงานหรือ
โครงการ เมื่อเปลี่ยนไปสูความเปนอิสระตามหลักการกระจายอํานาจโดยยึดแนวทางการบริหารจัดการที่ใช
โรงเรียนเปนฐาน จะมีรูปแบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
1.1 ใหอิสระและความคลองตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรแกสถานศึกษา ภายใตความ
รับผิดชอบ ความโปรงใสและตรวจสอบได
1.2 จัดสรรผานดานอุปสงคหรือผูเรียน โดยลดงบประมาณที่จัดสรรผานดานอุปทานหรือ
สถานศึกษาลงตามลําดับ เพื่อสนองความตองการของผูเรียนซึ่งถือวาสําคัญที่สุด สอดคลองกับเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา ไดแก
(1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เปนคาใชจายรายบุคคล
(2) จัดสรรทุนการศึกษา ในรูปของกองทุนกูยืมแกผูเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอย
(3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาขึ้นเปนพิเศษสําหรับผูเรียนที่มีความ
ตองการเปนพิเศษ
(4) จัดสรรงบประมาณ เปนคาใชจายดําเนินการและงบลงทุน
(5) จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบี้ยต่ํา
(6) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา
2. แนวทางการบริหารงบประมาณ
การบริหารงบประมาณ จะปรับเปลี่ยนใหสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา มีความเปนอิสระ คลองตัว
พรอมทั้งมีกระบวนตัดสินใจโดยผูบริหารสถานศึกษา ภายใตความรับผิดชอบเพื่อความโปรงใสและตรวจสอบ
ได ทั้งนี้จะตองใหสังคมทุกสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทํา
ใหรัฐไมจําเปนตองจัดการศึกษาโดยตรง อาจใหบุคคล ครอบครัว สถาบัน องคกรตาง ๆ ในสังคมเขามามี
สวนในการจัดการศึกษา
ดวยเหตุนี้ สวนกลางจะทําหนาที่ดานกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลดานนโยบาย
แผน และมาตรฐาน รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรโดยสถานศึกษาเปนหนวยปฏิบัติ ซึ่งเปนหนวย
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บริหารการเงินที่ทําหนาที่เสนอเปาหมายและความตองการผานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน พรอมทั้งเจรจาตอรองและมีขอตกลงรวมกัน ใหเขตพื้นที่การศึกษาทําหนาที่โอนเงินไป
ยังสถานศึกษา วางฎีกา และเบิกเงินจากคลังจังหวัด คลังอําเภอ เพื่อโอนเงินใหสถานศึกษา
อนึ่ง งบประมาณของสถานศึกษากับของเขตพื้นที่การศึกษาจะแยกออกจากกัน หากเขตพื้นที่
การศึกษาจะนํางบประมาณของสถานศึกษามาใชจะตองไดรับความยินยอมเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษากอน นอกจากนี้ยังมีประเด็นสําคัญในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา เชน
(1) บริหารและตัดสินใจบนฐานของขอมูลสารสนเทศดานการเงินที่สัมพันธกับเปาหมาย หรือ
ผลผลิต เปนระบบ มีความถูกตอง นาเชื่อถือ และไดมาตรฐาน
(2) ใชระบบบัญชีตามเกณฑพึงรับ-พึงจาย ซึ่งเปนการบันทึกการรับรูรายไดและคาใชจาย
ลักษณะเดียวกับระบบบัญชีธุรกิจ
(3) จัดทํามาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ประการ ดังกลาวแลว เพื่อใหเกิดกระบวนการ
ครบวงจร การบริหารจัดการที่ทันสมัย
3. กระบวนการงบประมาณ
สําหรับกระบวนการงบประมาณมีขั้นตอนคือ เมื่อไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณแลว เขตพื้นที่
การศึกษาจะจัดสรรเงินงบประมาณไปยังสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตามขอตกลงในเรื่องเปาหมาย
การดําเนินงานและวงเงินงบประมาณ สถานศึกษาแตละแหงจะตองทําแผนกลยุทธ เพื่อจัดทําแผนงบประมาณ
รายจายลวงหนาระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework: MTEF) ซึ่งเปนแผนที่เชื่อมการ
ตัดสินใจของงบประมาณรายจายประจําปกับกลยุทธ การจัดสรรทรัพยากรระยะปานกลาง (ระยะ 3 ป) ซึ่งชวย
ใหเกิดความมั่นใจตอการตัดสินใจเพิ่มหรือลดงบประมาณในแตละป สอดคลองกับเปาหมายนโยบายคลัง
ระยะปานกลาง หรือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่แสดงถึงพันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค ผลผลิต ผลลัพธ
และการติดตามผลดําเนินการ ดังที่ไดกลาวมาแลว
2.4.4 ระบบบัญชีและแนวทางการบริหารระบบบัญชีในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
1. ลักษณะของระบบบัญชี
ระบบบัญชีของสถานศึกษาซึ่งเปนหนวยงานยอยเดิมใชบัญชีเงินสด (cash basis) ไดมีการปรับเปลี่ยน
ใหเปนไปตามหลักสากล กลาวคือ ใชระบบบัญชีแบบเกณฑสิทธิหรือเกณฑคงคาง (accrual basis of
accounting) หรือเรียกวา “บัญชีพึงรับ-พึงจาย” ซึ่งจะมีขอมูลและรายงานที่สะทอนใหเห็นถึงการบริหาร
จัดการทรัพยสินหรือทรัพยากรทั้งหมด รวมทั้งภาระผูกพัน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนมีการ
เปรียบเทียบรายไดและคาใชจายที่แทจริง ในแตละงวดบัญชี โดยไดนําแนวทางของธุรกิจมาใชเปนหลัก ซึ่ง
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ไดแกการกําหนดหลักการและนโยบายบัญชี ผังบัญชี วิธีบันทึกรายการบัญชี และรูปแบบรายงานการเงินที่
ตองปรับใหมทั้งหมด
2. หลักการและนโยบายของบัญชีสถานศึกษา
หลักการบัญชีของสถานศึกษา หมายถึง แนวปฏิบัติในการรวบรวม จดบันทึก จําแนก สรุปผล และ
รายงานเหตุการณที่เกี่ยวกับการเงินของสถานศึกษา
นโยบายบัญชีของสถานศึกษา หมายถึง มาตรฐานการบัญชีเฉพาะเรื่องที่สถานศึกษาเลือกใช ซึ่ง
พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมกับการนําไปใชในการรับรูรายการทางบัญชีแบบเปดเผยขอมูลในรายงานการเงิน
นโยบายบัญชีเบื้องตนที่สําคัญของสถานศึกษา ประกอบดวย
2.1 การใชหลักบัญชีคู (double entry) หมายถึง การกําหนดวิธีลงบัญชีสําหรับรายการที่เกิดขึ้น
โดยลงบัญชีทั้งสองดาน คือ เดบิตและเครดิต ดวยจํานวนที่เทากัน
2.2 การใชหลักบัญชีแบบพึงรับ -พึงจาย (accrual basis) หมายถึง การบันทึกการรับรูรายไดและ
คาใชจายของสถานศึกษา เมื่อมีรายไดหรือคาใชจายเกิดขึ้น ไมวารายการนั้นจะมีการรับ/จายเงินสดแลว
หรือไมก็ตาม
2.3 การใชรอบระยะเวลาบัญชี (accounting period) ตามรอบปงบประมาณ
2.4.5 บทบาทของผูบริหารในการบริหารงบประมาณและการเงิน
ในดานการบริหารงบประมาณ ผูบริหารควรมีกระบวนการพิจารณางบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
ดังนี้
1. การจัดทํางบประมาณ โดยสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษาเสนอเปาหมายและความตองการ
งบประมาณ ในขั้นตอนนี้ ผูบริหารจะตองทําแผนงบประมาณระยะปานกลาง (3 ป) ประกอบดวย
1.1 การประมาณการเปาหมาย จํานวนนักเรียนลวงหนา 3 ป พิจารณาขอมูลจํานวนเด็กที่เกิด
และจะเขาเรียนในแตละป จากทะเบียนสํามโนครัวในเขตทองที่บริการของโรงเรียน
1.2 การประมาณการงบประมาณ พิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและแผนดําเนินการ
ของโรงเรียน ตามกรอบนโยบายของรัฐและความตองการของทองถิ่น
1.3 การกําหนดวงเงินงบประมาณขั้นต่ํา (based line budget) ที่ตองการขอในแตละป
2. การจัดสรรงบประมาณ ผูบริหารควรจัดสรรงบประมาณโดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ (1)
งบลงทุนและงบดําเนินการ และ (2) งบรายหัว ซึ่งอาจแบงการจัดสรรงบรายหัวออกเปน 2 ระยะ คือ
ระยะแรก จัดสรรจํานวนรอยละ 80 ระยะหลังจัดสรรรอยละ 20 ของจํานวนรายหัวทั้งป
3. การบริหารและควบคุมงบประมาณ ผูบริหารตองรับผิดชอบเงินงบประมาณอยางโปรงใส มี
ประสิทธิภาพ และไดผลตามเปาหมาย ทั้งงบลงทุน งบดําเนินการและงบรายหัว ทั้งนี้ ตองอยูภายใตเงื่อนไข
ของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของของเรื่องนั้นๆ
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4. การติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน ผูบริหารตองมีความสามารถสูงในการติดตาม ตรวจสอบ
และรายงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาไดรายงานผลดําเนินงาน
(performance report) โดยการศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบกับเปาหมายและแผนงานที่วางไว และรายงาน
การเงิน (financial report) ซึ่งเปนการรายงานที่จัดทําจากขอมูลตามระบบบัญชีของสถานศึกษา
ในการบริหารงบประมาณนี้ ผูบริหารอาจนําหลัก วงจรการควบคุมคุณภาพ (P DCA) มาใชตาม
ความเหมาะสม คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินการ (Do) การตรวจสอบ/ประเมินตนเอง (Check) และ
การปรับปรุง (Act)
อยางไรก็ตาม ผูบริหารสถานศึกษาตองตระหนักเสมอวา บทบาทของผูบริหารในการบริหาร
งบประมาณและการเงินจะอยูภายใตของการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการเสมอ เพื่อสอดคลองกับการ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการที่ยึดโรงเรียนหรือเขตพืน้ ที่การศึกษาเปนฐาน โดยผูบริหารจะตองพัฒนา
โครงสรางวัฒนธรรมการทํางานใหม มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบปฏิบัติงานโดยตรง เชน จัดใหมี
บุคลากร ที่มีความรู ความเชีย่ วชาญเฉพาะ โดยแยกออกจากผูทําหนาที่สอนมารับผิดชอบงานดานงบประมาณ
และการเงินโดยตรง ซึ่งจะทําใหการปฏิบัตแิ ละการบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ผูบริหาร
สถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูกํากับ ติดตาม ประเมินและปรับปรุงใหมากขึ้น
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เรื่องที่ 2.5
การบริหารทั่วไป
การบริหารทั่วไปของสถานศึกษาและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา
เปนสวนหนึ่งของการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การบริหารทั่วไปจะเปนกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา
และหนวยงานใหเกิดความคลองตัว สามารถดําเนินกิจการไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในปจจุบัน สถานศึกษามักแบงการบริหารงานออกเปน 6 งาน คือ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน
งานบุคลากร งานธุรการการเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธกับชุมชน เมื่องานดาน
วิชาการ งบประมาณและบริหารงานบุคคลไดแยกออกไปตางหากแลว การบริหารงานสวนที่เหลือคือ งาน
บริหารทั่วไป ซึ่งอาจประกอบดวย งานธุรการ งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธกับชุมชน โดย
จําแนกภาระงานยอยไดดังนี้
1. งานธุรการ ประกอบดวย งานสารบรรณ การดําเนินการทั่วไปของสถานศึกษาตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ การควบคุมงานเอกสารและหลักฐานตาง ๆ เชน สมุดหมายเหตุ ทะเบียนครู
ทะเบียนนักเรียน บัญชีเรียกชื่อ สถิติตาง ๆ เปนตน
2. งานอาคารสถานที่ ประกอบดวย การจัดสํานักงาน หองธุรการ หองพักครู หอง
พยาบาล หองประชุมและหองอื่น ๆ การดูแลรักษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพ
เรียบรอย รวมทั้งการปรับปรุงบริเวณใหมีภูมิทัศนที่ดี รมรื่น สะอาดและปลอดภัย
3. งานความสัมพันธกับชุมชน ประกอบดวย การใหความรวมมือกับชุมชน เชน ใหความรู
ใหยืมอุปกรณ อาคารสถานที่ ใหบุคลากรไปรวมกิจกรรมในชุมชน รวมทั้งการรับความชวยเหลือจากชุมชน
เชน ใหชุมชนเขามารวมบริหารงานโรงเรียน เชิญมาเปนวิทยากรวิชาชีพ เปนตน งานความสัมพันธกับชุมชน
จะมีบทบาทสําคัญมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหชุมชนมีสิทธิใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยเปนกรรมการสถานศึกษา และการระดมทุน
และทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่ตองตระหนักตอความรวมมือปฏิบัติงานกับชุมชนอยางดี
สําหรับการบริหารทั่วไปของสํานักงานฯ เขตพื้นที่การศึกษาเปนงานประสานสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาและหนวยงานการศึกษาสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบาย กฎเกณฑ
มาตรฐาน และเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งอาจประกอบดวย งานธุรการ งานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
งานประสานงาน งานประชาสัมพันธ งานสงเสริมสนับสนุน งานประกันโอกาสในการศึกษา งานอํานวยการ
และการติดตามตรวจสอบ งานนโยบาย แผน และการจัดทํางบประมาณ งานสนับสนุนการประชุม งาน
พัฒนาการบริหาร งานพัฒนาโครงการ เปนตน ตามขอเสนอสํานักงานปฏิรูปการศึกษา โดยจําแนกภาระงาน
ยอยไดดังนี้
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1. งานธุรการ – จําแนกเปนงานธุรการของสํานักงานเขตพื้นที่ และงานธุรการของสถานศึกษา
รวมถึงการเชื่อมโยงงานระหวางเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา/และหรือหนวยงานอื่นในเขตพื้นที่
การศึกษา และงานธุรการระหวางกลุมงานตาง ทั้งนี้ ระบบงานธุรการจะตองกําหนดภาระงานและขั้นตอน
การดําเนินงานที่ชัดเจน มีความสะดวก รวดเร็ว สั้น และสามารถดําเนินการใหสิ้นสุดทั้งกระบวนงานได ณ จุด
เดียว (one-stop service)
2. งานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ – จําแนกเปนระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา
หนวยงานการศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งควรมีระบบเครือขายเชื่อมโยงระหวางสถานศึกษากับเขตพื้นที่
การศึกษา และระหวางเขตพื้นที่การศึกษากับหนวยงานสวนกลาง โดยมีการวางระบบการจัดเก็บขอมูลทั้ง
ของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาอยางชัดเจน เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนในการเก็บ สามารถใชฐานขอมูล
เดียวกันไดเพื่อประโยชนในการวิเคราะห วางแผน ติดตามประเมินผล จัดทํานโยบายหรือการตัดสินใจ
3. งานประสานงาน – จําแนกเปนการประสานงานระหวางหนวยงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา
และการประสานงานระหวางเขตพื้นที่การศึกษากับหนวยงานภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา (หนวยงานสวนกลาง
สวนภูมิภาค ทองถิ่นและเขตพื้นที่การศึกษาอื่น) การประสานงานนี้ อาจเปนทั้งในแนวดิ่งหรือแนวราบ ทั้งนี้
ระบบประสานงานตองมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4. งานประชาสัมพันธ – ประกอบดวยการประชาสัมพันธภายในองคกรและภายนอกองคกร
ทั้งของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา เพื่อใหบุคลากรในองคกรและสาธารณชน
ไดรับรูรับทราบ และเขาใจรวมกัน
5. งานสงเสริมสนับสนุน – ประกอบดวยการสงเสริมดานศาสนาและวัฒนธรรม การสงเสริม
การศึกษาเอกชน การสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารของสถานศึกษา การสนับสนุนการพัฒนาดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การพัฒนา
บุคลากร หรือการพัฒนาดานวิชาการ เปนตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจสนับสนุนการบริหารการเงิน
การบัญชีของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมสามารถจางเจาหนาที่การเงินการบัญชีเปนการเฉพาะได งานสงเสริม
สนับสนุนยังรวมไปถึงการปองกันและแกไขปญหาของสถานศึกษาดวย เชน กรณีเกิดภัยธรรมชาติ การขาด
แคลนครู การขาดแคลนวัสดุครุภัณฑ หรืออุปกรณที่จําเปน
6. งานประกันโอกาสในการศึกษา – เขตพื้นที่การศึกษาตองประกันใหผูดอยโอกาสไดรับ
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งรวมไปถึงการรับนักเรียน ระบบ
ทะเบียนผูเรียน ระบบการเทียบโอน เปนตน
7. งานอํานวยการและการติดตามตรวจสอบ – ทั้งภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน
เกี่ยวของกับการบริหารการเงิน การบัญชี การโอน การเบิกจาย ระบบการจัดซื้อจัดจางและการพัสดุ
8. งานนโยบาย แผน และการจัดทํางบประมาณ – สํานักงานฯ เขตพื้นที่การศึกษาดูแลงาน
วิเคราะห การจัดทําแผนกลยุทธ การสงเสริมใหสถานศึกษาทําแผนกลยุทธ การจัดทํางบประมาณและแผน
ดําเนินการประจําป เปนตน
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9. งานสนับสนุนการประชุม ของคณะกรรมการ และอนุกรรมการตางๆ
10. งานพัฒนาการบริหาร – ไดแก การปรับระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของกระบวนการทํางาน การประกันคุณภาพ การเสริมสรางคุณคาและวัฒนธรรมการทํางานที่ดี เปนตน
11. งานพัฒนาโครงการ – สํานักงานฯ เขตพื้นที่การศึกษาอาจจัดทําโครงการที่จําเปนตางๆ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษา เชน การจัดทําโครงการ
ปองกันและกําจัดยาเสพติดในโรงเรียน การจัดทําโครงการหองสมุดเคลื่อนที่ โครงการอนุรักษวัฒนธรรม
ทองถิ่น โครงการสงเสริมศิลปกรรม เปนตน
2.5.1 ปจจัยความสําเร็จของการบริหารทั่วไปในสถานศึกษาและสํานักงานฯเขตพื้นที่การศึกษา
ปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จในบริหารทั่วไปในสถานศึกษาและสํานักงานฯ เขตพื้นที่การศึกษา
มีดังนี้
1. ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารสํานักงานฯเขตพื้นที่การศึกษาจะตองเปนภาวะผูนําสูง
ปจจัยแรกของความสําเร็จขององคกรทั้งสถานศึกษาและสํานักงานฯ เขตพื้นที่การศึกษา คือ ผูบริหาร
ตองมีภาวะผูนํา มีความรู ทักษะ และความสามารถในเรื่องงานเปนอยางดี เปนผูที่มีวิสัยทัศน รูพันธกิจของ
หนวยงานชัดเจน เปนผูที่มีความสามารถครองตน ครองคน และครองงานไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนา
ตนเองใหทันสมัย ทันตอเหตุการณ และทันความเปลี่ยนแปลง สามารถติดตอสื่อสารกับเพื่อนรวมงานและ
ผูบริหารระดับสูงได เขาใจเพื่อนรวมงานทุกระดับ และสามารถนําเสนองาน รวมทั้งการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ดวยวาจาและเอกสารไดเปนอยางดี
ในภาวะที่การบริหารทั่วไปอยูในระยะการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารจะตองศึกษาทําความเขาใจในภารกิจ
ที่กําหนดให เพื่อใหการบริหารทั่วไปสามารถสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ
การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณไดเปนอยางดี
2. การจัดบุคลากรปฏิบัติงานใหตรงกับความสามารถและตามถนัด
การบริหารทั่วไปในระดับสถานศึกษาจะตองมีบุคลากร/เจาหนาที่/เจาพนักงานธุรการมาดําเนินงาน
บริหารทั่วไป ไมใชใหครูผูสอนมาทําหนาที่รับผิดชอบงานธุรการ ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี กลาวคือ
ครูผูสอนจะไดมีเวลาปฏิบัติการสอนไดเต็มเวลา และเจาพนักงานธุรการก็จะไดรับผิดชอบงานสารบรรณ
การจัดสํานักงาน รวมถึงการใหบริการงานอื่น เชน การจัดรถรับสงนักเรียน การจัดอาหารกลางวัน เปนตน
การจัดบุคลากรใหรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปเปนเรื่องสําคัญ จะตองจัดใหมีบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานนี้เปนการเฉพาะ จึงจะทําใหการปรับเปลี่ยนและพัฒนาทักษะการดําเนินงานในสํานักงานเปนอยางดี
และบุคลากรดังกลาวควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน การเรียนรูโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในงาน
เปนตน
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3. การจัดระบบสํานักงานที่ดี
ปจ จุ บัน มีก ารพัฒ นาระบบการจัด สํ านั ก งานใหมเ พื่ อใหเ กิด ความคลอ งตั ว และลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานใหสะดวกและรวดเร็ว มากขึ้น โดยเฉพาะระบบงานสารบรรณ สว นใหญงานเอกสารจะใช
คอมพิวเตอรแทนพิมพดีดซึ่งทําใหการจัดเก็บรวบรวมขอมูล และการจัดแบบฟอรมการพิมพ มีความสะดวก
รวดเร็ว บางสํานักงานไดมีการตอเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขาดวยกัน (ระบบ LAN) รวมทั้งการจัดระบบ
อินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตในสํานักงานดวย ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดังกลาวเปนสวนสําคัญในการ
จัดระบบสํานักงาน ดังนั้นสํานักงานฯเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจะเปนสํานักงานที่ตั้งขึ้นใหม สามารถตั้งตนและ
จัดระบบสํานักงานใหถูกตองและเปนระบบที่มีประสิทธิภาพไดเปนอยางดี
4. การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด
ทรั พ ยากรซึ่ ง รวมทั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก สาธารณู ป โภค เช น ไฟฟ า ประปา
โทรศัพท กระดาษ เปนปจจัยหลักในการบริหารงานที่มักถูกละเลย สถานศึกษาและหนวยงานจึงควร
สอดสองดูแล และสรางความตระหนักใหบุคลากรในหนวยงานมีความรูสึกเปนเจาของและใชทรัพยากร
เหลานี้ใหเกิดประโยชนคุมคาและประหยัด
5. การประเมินตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่อง
การประเมินและตรวจสอบการดําเนินงานเปนวิธีการที่ถือวาเปนปจจัยแหงความสําเร็จขององคกร
โดยเทียบเคียงกันเปาหมายที่กําหนด สถานศึกษาจําเปนตองประเมินและตรวจสอบความกาวหนาของ
โครงการทางวิชาการ วาสงผลตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมากนอยเพียงใด แลวปรับปรุงเปนระยะ ๆ ให
เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานไปสูเปาหมายที่กําหนดไดมากขึ้น
6. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการบริหารทั่วไป
การนําผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการบริหารทั่วไปนั้น มุงเพื่อใหเกิดความคลองตัว สะดวก
และรวดเร็ว ดังจะเห็นไดวาปจจุบันมีการปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ ก็มุงเนนในการปรับบทบาท อํานาจ
หนาที่ และขนาดขององคกรใหเล็กกะทัดรัดและคลองตัว การแกไขและพัฒนาโดยนําผลการประเมินมาใช
จะนําไปสูความสําเร็จขององคกรทั้งสถานศึกษา และสํานักงานฯเขตพื้นที่การศึกษา
ปจจัยแหงความสําเร็จในการปฏิบัติงานใดๆ มิไดหมายถึง คน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธีการเทานัน้ แต
ตองหมายรวมถึงวัฒนธรรมขององคกร และวัฒนธรรมในการทํางานของบุคคลในองคกรนั้นๆ ดวย จึงจะ
ประสบความสําเร็จโดยแท
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2.5.2 เทคนิคการบริหารสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาสูการเปนองคกรสมัยใหม
เทคนิคการบริหารสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนองคกรสมัยใหม เปนการพัฒนา
ทั้งระบบ เริ่มจากการใหบุคลากรในองคกรเปนบุคคลแหงการเรียนรูอันจะนําไปสูการทําใหองคกรเปน
องคกรแหงเรียนรู และองคกรแหงการเรียนรูจักกอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษานั่นเอง
1. แนวคิดในการพัฒนาการบริหาร
แนวคิดในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมี
รากฐานมาจากแนวความคิดของ Peter Senge ซึ่งมีฐานของการพัฒนา 5 ประการ คือ
1.1. การเปนผูใฝรู ใฝเรียน (personal mastery)
1.2. การเชื่อมโยงและพัฒนากรอบแหงภูมิปญญา (mental model)
1.3. การมีวิสัยทัศนรวม (shared vision)
1.4. การเรียนรูรวมกันเปนทีม (team leaning)
1.5. การคิดเปนระบบ (system thinking)
2. แนวทางการบริหารเพื่อไปสูการเปนองคกรสมัยใหม
แนวคิดในการพัฒนาการบริหารเพื่อไปสูการเปนองคกรสมัยใหมหรือองคกรแหงการเรียนรูนั้น มี
แนวทางแบงไดเปน 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลและระดับองคกร สําหรับเทคนิคในการพัฒนาการบริหารใน
ขอ 1.1 และ 1.2 เปนเทคนิคที่กอใหเกิดการพัฒนาระดับบุคคลและนําไปสูการพัฒนาระดับองคกร การ
สรางวิสัยทัศนรวม การทํางานรวมกันเปนทีมและการคิดเชิงระบบ
2.1 การเปนผูใฝรู ใฝเรียน (personal mastery) เปนการสรางความรอบรูของแตละบุคคลให
ทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน เปนจุดเริ่มตนของการเปนบุคคลแหงการเรียนรู ทุกคนใน
องคกรตองไดรับการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรที่สําคัญคือ การพัฒนาตนเอง ตระหนักและรับผิดชอบตอ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย สถานศึกษาและสํานักงานตองสงเสริมและสนับสนุนใหทุกคนไดรับการพัฒนา
โดยการจัดฝกอบรม จัดประชุมสัมมนาและการพาไปศึกษางานนอกสถานที่ เปนตน ผูบริหารจะตองรูจัก
ใชวิธีการกระตุนและยั่วยุใหคณะครูและบุคลากรในหนวยงานเกิดความกระหายใครรู ปจจุบันเปนชวงของ
การปฏิรูปการศึกษาที่เนนการปฏิรูปการเรียนรู หนวยงานไดพยายามสงเสริมใหมีครูแกนนํา ครูตนแบบ ครู
แหงชาติ ผูบริหารและศึกษานิเทศกเกียรติยศ เปนตน รวมทั้งการจัดนิทรรศการเผยแพรผลการดําเนินการ
ปฏิรูปการเรียนรู ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ผลการดําเนินการในชวงป พ.ศ.
2542 –2544 พบวาครู อาจารย ผูบริหาร ศึกษานิเทศก มีความตื่นตัวและสนใจตอการพัฒนาความรูและ
ทักษะเพื่อนําไปใชปฏิรูปการเรียนรูเปนอยางมาก
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2.2 การเชื่อมโยงและพัฒนากรอบแหงภูมิปญญา (mental model) เปนการตอยอดความรู
ความสามารถที่มีอยูเดิมรวมกันเขากับความรูประสบการณใหม วิเคราะหและสังเคราะหจนเกิดองคความรู
ใหม เกิดประสบการณใหม สรางความคิดใหมที่จะนําไปสูการพัฒนาองคกร จะเห็นไดจากการปฎิรูปการ
เรียนรูที่มุงปรับวิธีการเรียนรูของผูเรียน เปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เมื่อไดผลก็นําไป
เผยแพร รวบรวมผลแหงการพัฒนาอยางเปนระบบเปนการวิจัยในชั้นเรียน แลวนําผลไปเผยแพรและพัฒนา
ตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด
2.3 การสรางวิสัยทัศนรวม (shared vision) ผลจากการพัฒนาในระดับบุคคล จะนําไปสูการ
พัฒนาองคกรใหไปสูองคกรสมัยใหมหรือองคกรแหงการเรียนรูได สิ่งแรกที่ตองทําคือ การสรางความเขาใจให
ตรงกัน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ สถานศึกษาและสํานักงานฯเขตพื้นที่การศึกษา จะตองมี
แผนกลยุทธ โดยการศึกษาสภาพปญหา ความตองการ และนโยบายที่เกี่ยวของทั้งระดับสูง ระดับเดียวกัน
และระดับลาง เพื่อนํามาวิเคราะหและกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาหรือสํานักงานฯเขตพื้นที่การศึกษา
แลวแตกรณี โดยอาศัยการมีสวนรวมของบุคคลทุกฝาย ถาบุคคลในองคกรไดพัฒนาตนเองหรือไดรับการ
พัฒนาจากหนวยงานเปนบุคคลแหงการเรียนรูแลว ก็สามารถที่จะนําความรูและประสบการณมาแลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกัน และกําหนดขอตกลงในการพัฒนารวมกันไปสูทิศทางที่พึงประสงค
2.4 การเรียนรูเปนทีม (team learning)
การสรางทีมงานเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งของ
สถานศึกษาและสํานักงานฯเจตพื้นที่การศึกษา การพัฒนาองคกรไมวาในระดับใด หากมีทีมงานดี ผลงานที่
ปรากฏก็จะมีความชัดเจนเปนที่ยอมรับ ตัวอยางเชน โรงเรียนที่ไดรับรางวัลดีเดนตาง ๆ จะมีทีมงานที่มี
ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเขมแข็ง ในทางตรงกันขาม ถาโรงเรียนหรือ
สํานักงานใดมีทีมงานไมเขมแข็งก็จะประสบความสําเร็จไดยาก การพัฒนาทีมงานจึงเปนเรื่องใหญและมี
ความสําคัญที่ผูบริหารและคณะครูตองตระหนักและเสริมสรางใหมีพลัง เมื่อมีพลังรวมกันในทิศทางที่ตรงกัน
ยอมเกิดพลังที่ยิ่งใหญ ผลักดันใหสถานศึกษาหรือสํานักงานไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
2.5 การคิดเปนระบบ (system thinking) องคกรแหงการเรียนรูจะตองเปนองคกรที่คิดเปน
ระบบ มองเห็นจุดแข็งจุดออน โอกาสและอุปสรรคในการทํางาน การคิดเปนระบบของคณะครูและ
บุคคลากรในสถานศึกษาจะชวยกันผลักดันและพัฒนาวิสัยทัศนทําใหสถานศึกษาเปนสถาบันที่พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง และนําไปสูองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง
3. ปจจัยของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยองครวม มีปจจัยในการบริหาร 3 ประการ คือ การบริหารจัดการ
ดวยขอมูล (managing by data) การปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง (continuous improvement) และการคิดเปน
ระบบ (system thinking) ทั้ง 3 องคประกอบนี้จะตองพัฒนาไปพรอมกันและเกี่ยวของซึ่งกันและกัน ดัง
แผนภูมิภาพที่ 2.4
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การคิดเชิงระบบ

การบริหารจัดการดวยขอมูล

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง

ภาพที่ 2.4 แผนภูมิองคประกอบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เทคนิคการบริหารสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาสูองคกรสมัยใหม อาจมีวิธีการอื่นอีก ผูบริหาร
ควรศึกษาเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา เพื่อผลแหงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
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โครงการสารภี ตําบลทาชาง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2524
คณะอนุกรรมการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารรายงานขอเสนอแนว
ทางการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ม.ป.ท. 2542
คําตัน เดชผล “โรงเรียนและชุมชนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน” ใน การศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของโรงเรียน
กับชุมชนในการจัดการศึกษา กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2539
โครงการปฏิรูปดานระบบบริหารและการเงินทางการศึกษาภายในโครงการนํารอง การกระจายอํานาจ
บริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน Module 1-10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสงเสริม
นโยบายการศึกษา 2542
จินตนา ธิปน แนวคิด นโยบาย วัตถุประสงคและกระบวนการศึกษาสําหรับผูปกครองของสมาคม
ผูปกครองและครู วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2539
ชัยพจน รักงาม การบริหารแบบยึดโรงเรียนเปนศูนยกลาง กรุงเทพมหานคร โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว
ถวิล มาตรเลี่ยม “การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” วารสารปฏิรูปการศึกษา ปที่ 1 ฉบับที่ 8
มกราคม 2542
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน ระบบงบประมาณแบบมุง เนนผลงาน กรุงเทพมหานคร คณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร 2544
นภาภรณ หะวานนท และคณะ รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเงื่อนไขความสําเร็จในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการโรงเรียน เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การศึกษาเงื่อนไขความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียน กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ 2543
ประกอบ คุปรัตน “ประชาชนกับการมีสวนรวมทางการศึกษา” ใน การศึกษากับการมีสวนรวมของประชาชน
บรรณาธิการโดย โอวาท สุทธนารักษ พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร บริษัทสารมวลชนจํากัด
2528
ประภาศรี ฉายาสูตบุตร “วิธีการบริหารไรรวั้ ” คูมือผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน กรุงเทพมหานคร หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 2543

ประยงค รณรงค และสุวัจน มณีกาศ “ศูนยศึกษาและพัฒนาไมเรียง” ใน การศึกษาในวิธีชุมชน: รูปแบบ
และการปฏิบัติ กรุงเทพมหานคร โครงการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของโรงเรียนกับชุมชน
ในการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2539 หนา 77
ปราณี สังขะตะวรรธน และนริศรา ทวีวงศ ณ อยุธยา เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณวิชาใน
การศึกษานอกระบบ หนวยที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อการศึกษานอกระบบ นนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ม.ป.ป.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน กรุงเทพมหานคร ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ม.ป.ป.
มัทนา สานติวัตร และคณะ รายงานการวิจัย เอกสาร เรื่อง การเทียบระดับและเทียบโอนผลการเรียน
ระดับอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร หจก. อรุณการพิมพ 2543
วัฒนา วงศเกียรติรัตน การบริหารแผนงานเชิงกลยุทธในหนวยงานภาครัฐบาล กรุงเทพมหานคร ภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2542
วิพล นาคพันธ คูมือการบริหารงานการเงินการบัญชีของโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชมรมพัฒนา
ความรูดานระเบียบกฎหมาย 2542
ศูนยปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิรูปการศึกษา: กาวอยางมั่นใจ กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ
การศาสนา 2544
สถาบันเพื่อการพัฒนานโยบายและการจัดการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รางแผนกลยุทธ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และกรมสามัญศึกษา ม.ป.ท. ม.ป.ป.
สมปอง ขาวสมบูรณ “การจัดกระบวนการเรียนรู: กรณีโรงเรียนวัดจันทร” ใน การศึกษาในวิถีชุมชน:
รูปแบบและการปฏิบัติ กรุงเทพมหานคร โครงการการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของ
โรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ การวางแผนกลยุทธจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
กรุงเทพมหานคร โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว 2543
. ชุดฝกอบรมผูบริหารการศึกษา ระดับสูง เลม 1 บริหารศาสตร กรุงเทพมหานคร คัมปายอิเมจิ้น
2541
. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กรุงเทพมหานคร โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว 2542
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ การศึกษาในวิถีชุมชน: ขอเสนอเชิงนโยบายโครงการการศึกษา
รูปแบบการมีสวนรวมของโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษา (ฉบับราง) 2539
. การศึกษาวิถีชุมชน: รูปแบบและการปฏิบัติโครงการการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของ
โรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษา 2539

. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กรุงเทพมหานคร โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว 2542
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรุงเทพมหานคร
หจก.ทั่วถึงการพิมพ 2541
. แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ กรุงเทพมหานคร โรงพิมพกลาง ม.ป.ป.
สํานักงานงบประมาณ การปรับปรุงงานระบบการจัดการงบประมาณ ม.ป.ท. 2542
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
กรุงเทพมหานคร บุญศิริการพิมพ 2544
สํานักนายกรัฐมนตรี ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
ม.ป.ท. ม.ป.ป.
เสนห จามริก บทสัมภาษณในการศึกษากับการมีสวนรวมของประชาชน บรรณาธิการโดย โอวาท
สุทธนารักษ กรุงเทพมหานคร กลุมศึกษาปญหาและทิศทางการศึกษา (ก.ป.ท.)
องคการแตร เด ซอม ม.ป.ป.
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ “ปญหาและแนวโนมเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษา”
เอกสารประกอบการศึกษาสัมมนาปญหาและแนวโนมทางการบริหารการศึกษา นนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537
อนุสรณ ฟูเจริญ การบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา ม.ป.ท. ม.ป.ป.
อภิญญา เวชยชัย รายงานการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครองในการพัฒนาการศึกษา
กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544

