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55252332 :
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คาสาคัญ : การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน/มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิ ม พ์ รั ก ข์ สามคุ้ ม พิ ม พ์ : การบริ ห ารโดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐานของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว และ อ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์.
176 หน้า.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2) มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เป็นสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 127 โรง
โดยมีผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 3 คน ประกอบด้วยผู้บริหารหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูที่ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้บริหาร ครูผู้สอน และประธานหรือกรรมการสถานศึกษา เครื่อ งมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวคิดของอุทัย บุญประเสริฐและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คือ ค่า ความถี่ ค่า ร้ อ ยละ ค่า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริห ารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของผู้บริ หารสถานศึกษา สัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2.
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
3. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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55252332 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION
KEY WORD : SCHOOL- BASED MANAGEMENT/EDUCATION STANDARD
PHIMRUK SAMKHUMPHIM : SCHOOL - BASED MANAGEMENT OF THE SCHOOL
ADMINISTRATORS AND BASIC EDUCATION STANDARD OF SCHOOLS UNDER RATCHABURI PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1. THESIS ADVISORS : VORAKARN SUKSODKIEW, Ph.D., AND
MATTANA WANGTHANOMSAK, Ph.D., 176 pp.
The purposes of this research were to determine 1) the school-based management
of the school administrators under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1.
2) the basic education standard of schools under Ratchaburi Primary Educational Service
Area Office 1. 3) the correlation between school-based management of the school
administrators and basic education standard of schools under Ratchaburi Primary Educational
Service Area Office 1. The samples of this research were 127 schools under Ratchaburi
Primary Educational Service Area Office 1. The three respondents were school administrators
or deputy administrators or teachers acting as administrators , teacher, president or school
board committee. The research instruments were the questionnaires regarding school-based
management based on Uthai Bunprasert’s concept and basic education standard of school
for internal quality assurance, Ministry of Education . The statistics applied in data analysis
were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient.
The results of this research were as follows:
1. The school-based management of the school administrators under Ratchaburi
Primary Educational Service Area Office 1, as a whole and as an individual, were at a high
level.
2. The basic education standard of schools under Ratchaburi Primary Educational
Service Area Office 1, as a whole and as an individual, were at a high level.
3. The correlation between school-based management of the school administrators
and basic education standard of schools under Ratchaburi Primary Educational Service Area
office 1 was found at .01 level of statistical significance.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยดีโดยได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ
ประธานกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว และอาจารย์ ดร.มัทนา
วังถนอมศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความช่วยเหลือและคาแนะนาที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย รวมทั้ง ดร. ศศกร ไชยคาหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้คาปรึกษา คาแนะนา และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่ มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณ ดร. พรพรรณ อินทรประเสริฐ นางสาววิไล กวางคีรี นางสิริลักษณ์
ดุรยประณีต นางสาวมณี เทพาชมพู และนางสาวพรรณรัตน์ สงเคราะห์ ที่ได้กรุณาตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และให้ข้อมูลในการวิจัย
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ บ ริ ห าร ครู และคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองเครื่องมือ
และเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ นายสมหวัง สามคุ้มพิมพ์ นางสาวสมจิตร มนัส ว่ าที่ร้อยตรี พิพิธธน
มุลิกาบุตร และเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท รุ่น 32 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่เป็นกาลังใจในการดาเนินการวิจัยมาโดยตลอด
คุณค่าอันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์
ญาติมิตร และครอบครัว ตลอดจนผู้มีคุณูปการทุกท่านที่มีต่อผู้วิจัย
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สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
บทที่
1 บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหาของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ข้อคาถามของการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย
ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
แนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ความสาคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
หลักการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
กลยุทธ์สาคัญที่ทาให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประสบความสาเร็จ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความหมายของมาตรฐานการศึกษา
ความสาคัญของมาตรฐานการศึกษา
หลักการของมาตรฐานการศึกษา
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ตอนที่ 4 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก เอกสารขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือ
ภาคผนวก ข เอกสารหนังสือขอทดลองเครื่องมือ
ภาคผนวก ค ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ภาคผนวก ง เอกสารหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคผนวก จ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ประวัติผู้วิจัย
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และประสบการณ์ในการทางาน
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ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านหลักการกระจายอานาจ
10
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียน
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ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านหลักการคืนอานาจ
ให้กับประชาชน
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านหลักการบริหารตนเอง
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านหลักการตรวจสอบ
และถ่วงดุล
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มาตรฐานที่ 9
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
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ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ศักยภาพ
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษา
มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1
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บทที่ 1
บทนา
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอันมาจากความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาการที่ทันสมัยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและระหว่างสังคมโลกทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรหรือสถาบันทั้งของภาครัฐและเอกชนของ
แต่ละประเทศต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ
ให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการให้ได้ เพราะโลกปัจจุบันลูกค้าหรือผู้รับบริการเป็นบุคคลที่สาคัญ
ที่สุดที่มีผลกระทบต่อการอยู่รอดขององค์กรหรือสถาบันต่างๆการปรับตัวของภาคเอกชนเป็นไปได้
อย่างรวดเร็ว แต่ภาครัฐ มี ปัญ หาในการขับเคลื่อนตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่ ง
ประเทศไทยก็มีความพยายามที่ จะเปลี่ยนการบริหารจัดการ เป็นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่1
องค์กรสมัยใหม่จึงจาเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ และบุคลากรทุกคนในองค์กร
จะต้องสามารถทางานได้คลอบคลุมงานหลักขององค์กรทุกด้าน และสามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้
เพื่อที่จะผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพและสามารถอยู่รอดได้ในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในทุกๆด้าน2 และการพัฒนาประเทศอย่างมีดุลยภาพในระยะต่อไปนั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างสภาพการณ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยยึดถือ/เน้นหลักการ
พัฒนาโดยประชาชนด้วยระบบระบบการบริหารและการจัดการที่ดี ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมมือ ร่วมใจ ในการกาหนด และตัดสินในกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
และชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุนให้สังคมทุกส่วนและทุกระดับได้รับการพัฒนาเต็ มตามศักยภาพ และ
การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ ความสาเร็จในการปฏิบัติเช่นนี้ ทาให้เกิดพลังชุมชนท้องถิ่นที่
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โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง , การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์, เข้าถึงเมื่อ18มิถุนายน 2555 , เข้าถึงได้จากhttp://www3.utqonline.in.th/s_courses
2
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, การจัดการความรู้ในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ, 2548), 1.
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1

2
เข้มแข็ง อั นจะเป็นรากฐานที่ มั่ นคงในการพัฒ นาประเทศอย่างมี เสถียรภาพและยั่งยืนตลอดไป3
การศึกษาจึงถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาประเทศในด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง หรือในด้านสังคมและวัฒนธรรม เพราะการพัฒนาในด้านต่างๆดังกล่าว ต้อง
อาศัยกาลังคนเป็นปัจจัยสาคัญและกาลังคนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษา4 และการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาคือการจัดให้มีการศึกษา
ตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและ
สังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่ อ คนไทยทั้ ง ปวงมุ่ ง สร้ า งพื้ น ฐานที่ ดี ใ นวั ย เด็ ก ปลู ก ฝั ง ความเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องสั ง คมตั้ ง แต่ วั ย
การศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการทางานที่มีคุณภาพโดยให้สังคมทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและสามารถตรวจสอบได้อย่าง
มั่นใจว่า การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน5
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based management : SBM) เป็นแนวการ
ปฏิวัติการศึกษาที่มุ่งเน้นการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา เพราะการศึกษา
เกิดขึ้นที่โรงเรียน ผู้บริหารควรมีอานาจการบริหาร อานาจการจัดการ อานาจการตัดสินใจ และ
มี อิ ส ระในการจั ด การศึ ก ษาร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในทุ ก เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาให้ ป ระสบ
ความสาเร็จ โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยให้ความสาคัญแก่ครูและนักเรียน 6 จะเห็นได้ว่าการศึกษา
เป็นสิ่งสาคัญที่จะส่งผลให้คนไทยสามารถปรับตัวให้ดารงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและเข้ากับ
สถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันนี้ได้ และยังนับว่าการศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพคน
ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เมื่อมีความพร้อมในด้านต่างๆเหล่านี้
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3

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2545-2559 (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2545), 3.
4
กระทรวงศึกษาธิการ, 111 ปี กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2546), 176.
5
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย, 2554), 8.
6
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2544), 1.

3
ก็จะส่งผลให้มีศักยภาพในการทางาน และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
สืบไป ดังนั้นผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นาทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถมีหลักการบริหารที่ดี
โดยมีชุมชนส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ตามนัยของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
การบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการบริหารจัดการที่สถานศึกษา (School-Based
management : SBM) กล่าวคือ สถานศึกษามีอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาทั้งในด้าน
วิ ช าการ งบประมาณ การบริ ห ารบุ ค ล และการบริ ห ารทั่ ว ไป ที่ ส นองตอบต่ อ ความต้ องการ
ของผู้ รับบริการและชุม ชนโดยรอบ ภายใต้กรอบนโยบายและแผนงานที่กระทรวงและเขตพื้นที่
การศึกษากาหนด โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาทาหน้าที่ในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ต้องดาเนินงาน
ด้วยความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้สังคมตรวจสอบได้ตลอดเวลา การกระจายอานาจให้สถานศึ กษา
มีอิสระในการบริหารจัดการศึกษานี้ มีผลให้สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ
ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ใหม่หลายประการ โดยหลักๆอาจสรุปได้ดังนี้ 1) สถานศึกษาจะมี
พันธสัญญาต่อผู้เรียนและชุมชนในเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอน การพัฒนาหลัก สูตรท้องถิ่น
การสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมทั้งการตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2) ผู้ปกครองและชุมชน ความผูกพันระหว่างผู้ปกครอง
ชุมชนและบุคลากรในสถานศึกษา ในกระบวนการเรียนการสอนจะมีเพิ่มมากขึ้น ผู้ปกครองจะต้อง
ร่วมกันกับสถานศึกษาในการดูแลการเรียนของเด็ก ชุมชนรวมทั้งผู้ปกครองจะเข้ามามีบทบาทในการ
ร่วมพัฒนาหลักสูตร ร่วมจัดการเรียนการสอน ร่วมพัฒนาสถานศึกษา รวมทั้งเข้าร่วมในกระบวนการ
ตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษา 3) การบริหารจัดการ การตัดสินใจในการบริหารการศึกษา
จะเปลี่ยนไปเป็นรูปขององค์คณะบุคคลตามพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ แทนการบริหาร
สถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาแต่เพียงผู้เดียว ผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนองค์กร ชุมชนที่เป็น
กรรมการในคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน จะต้ อ งรู้บ ทบาท อ านาจหน้ า ที่ ในการก ากั บ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจการของสถานศึกษา ร่วมกันกาหนด กฎ กติกา และแนวปฏิบัติ เพื่อประสาน
ความร่วมมือระหว่างชุมชนและสถานศึกษาในการร่วมพลังความคิดและการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 4) บุคลากรในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องได้รับ
การพั ฒ นาทั ก ษะในหน้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น มื อ อาชี พ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต้ อ งปรั บ บทบาทเป็ น ผู้ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนครูและบุคลากรในท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้นาที่สามารถประสานพลังของครูใน
โรงเรียนรวมทั้งชุมชนกลุ่มต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ครู ต้องมี
ความสามารถในการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถปรับหลักสูต ร
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4
สอดคล้องกับท้องถิ่นและผู้เรียนรู้จักพัฒนาตนเองและสามารถร่วมมือกับคณะครูและผู้บริหารในการ
ทางานเป็นกลุ่มได้ 7
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นหลักในการบริหารที่กระจายอานาจการบริหารไปยัง
สถานศึกษาทาให้สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารมากขึ้น แต่ทั้งนี้ สถานศึกษา
ต้องรู้จั กปรับ เปลี่ ยนและท าหน้าที่ ตามบทบาทใหม่ได้ มีหน่ว ยตรวจสอบคุ ณภาพการศึก ษาและ
การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษาและมีความ
เต็มใจที่จะสนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติที่สาคัญในการจัดการศึกษาทั้งนี้ต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
มีความสาคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เป้าหมายหลักของการพัฒนา
คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา คื อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กาหนดให้มาตรฐาน
เป็นเครื่องสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาจึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการนาไปใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการส่งเสริม
กากับดูแ ล การตรวจสอบ และการประเมินคุณ ภาพการศึกษาเพื่อประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รั บ
การศึกษาที่มีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพและตรงตามความต้องการ คุ้มค่า เสมอภาคและเป็นธรรม
รวมทั้งเป็นไปตามความต้องการของชุมชน อัตลักษณ์ของท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา8
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ปัญหาของการวิจัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา โดยการจัดให้มีเครือข่าย
โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 เครือข่ายและมีโรงเรียนจานวนทั้งหมด 182 โรงเรียน
ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีการนาหลักการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาใช้ในการบริหารโรงเรียน
จากรายงานผลการด าเนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7

ชมรมศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : 2544), 5-9.
8
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย, 2554), 1-2.

5
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการกากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาสถานศึกษา
ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีแผนงาน โครงการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาสถานศึกษา
ให้สามารถบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยการจัดทาโครงการนิเทศแบบ TCKM เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณภาพครู โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้บริหารให้มี
ภาวะผู้นา มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน รวมทั้งใช้ระบบนิเทศแบบ TCKM เป็นเครื่องมือในการนิเทศสถานศึกษาทุกแห่งให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งทาการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
จานวน 11 โรงเรียน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลการดาเนินงานพบว่า การพัฒนาตาม
องค์ประกอบของสถานศึกษา SBM บางแห่งยังไม่ถึงระดับดี บางเรื่อง เช่น เรื่องการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากบุคคลในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีเวลา
เพราะต้ อ งประกอบอาชี พ จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา คื อ พั ฒ นาให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู พั ฒ นา
สถานศึกษา SBM บนฐานของการวิจัยและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มาก
ที่สุด โดยควรทาความเข้าใจให้มากขึ้นและใช้เวลาในวันที่คนในชุมชนหยุดงานเพื่อทากิจกรรม 9 และ
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามพบว่าสถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามได้รับการรับรองคุณภาพร้อยละ 75-84 จานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2554 ทั้งหมด 34 แห่ง ได้รับ
การรับรอง 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.35 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ภาพรวม (12
ตัวบ่งชี้) ระดับดี 32 แห่ง ระดับดีมาก 2 แห่ง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองเป็นทางการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) รายตัวบ่งชี้10
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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9

กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, “รายงาน
ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ (รอบ 2),”ประจาปีงบประมาณ 2555.
10
เรื่องเดียวกัน, 91-92.

6
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองเป็นทางการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) รายตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
จานวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ระดับดี
ระดับดีมาก
รวม
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ ที่ 1
2
32
34
100
ตัวบ่งชี้ ที่ 2
3
31
34
100
ตัวบ่งชี้ ที่ 3
17
17
34
100
ตัวบ่งชี้ ที่ 4
16
18
34
100
ตัวบ่งชี้ ที่ 5
10
2
12
35.29
ตัวบ่งชี้ ที่ 6
16
16
32
94.12
ตัวบ่งชี้ ที่ 7
6
27
33
97.06
ตัวบ่งชี้ ที่ 8
2
30
32
94.12
ตัวบ่งชี้ ที่ 9
13
21
34
100
ตัวบ่งชี้ ที่ 10
7
27
34
100
ตัวบ่งชี้ ที่ 11
8
26
34
100
ตัวบ่งชี้ ที่ 12
13
20
33
97.06
ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, “รายงานผล
การดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ (รอบ 2),”ประจาปีงบประมาณ 2555.
จากตารางจะเห็นว่า ตัวบ่งชี้ที่ 5 คือ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ยังคง
เป็นปัญหาและอุปสรรคสาคัญที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองจากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปัญหาที่ไม่รับรอง คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบ
O-net ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และปัญหาด้านข้อจากัดด้านบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ขยายโอกาส ครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอกที่เรียน ปัญหาดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นั้นยังไม่เป็นที่
น่าพอใจนัก ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการว่า ที่ผ่านมา
คุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจของสังคม เด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของ

7
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ยังมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 5011
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-net) การเปรียบเทียบผลการประเมิน
ระดับชาติ (O-net) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่
ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ + เพิ่ม
หมาย
ปี ก.ศ. 2554 ปี ก.ศ.2555
เหตุ
- ลด
1 ภาษาไทย
51.59
43.82
-7.77
2 สังคมศึกษา ศาสนาและ
53.77
42.03
-11.74
วัฒนธรรม
3 ภาษาอังกฤษ
42.86
33.45
-9.41
4 คณิตศาสตร์
55.95
32.96
-22.99
5 วิทยาศาสตร์
41.71
35.05
-6.66
6 สุขศึกษา
60.28
53.10
-7.18
7 ศิลปะ
49.17
51.19
-2.02
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
58.05
53.37
-4.68
เฉลี่ย
51.67
43.12
-8.55
ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, “รายงานผล
การดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ (รอบ 2),”ประจาปีงบประมาณ 2555.
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ส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 2555-2559, เข้าถึงเมื่อ 15 กันยายน 2555 , เข้าถึงได้จาก
http://www.bps2.moe.go.th/index.php /component/content/article/38-fp-items/288-11-2555-2559?lang=

8
จากตาราง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 มี
คะแนนเฉลี่ยเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
53.37 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 53.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 51.19 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 43.82 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 42.03 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 35.05
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 33.45 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 32.96 ตามลาดับ
และพบว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2555 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ากว่า
ในปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ากว่ามากที่สุด คือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ -22.9912
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554
และปีการศึกษา 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
คะแนนเฉลี่ยสูง
กว่า/ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา2555
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เฉลี่ย

50.49
44.91
33.91
35.26
37.39
53.00
44.88
50.51
43.79

52.20
43.27
25.37
24.51
31.73
53.54
41.63
44.86
39.64

1.71
-1.64
-8.54
-10.54
-5.66
0.54
-3.25
-5.56
-4.15

ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, “รายงานผล
การดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ (รอบ 2),”ประจาปีงบประมาณ 2555.
จากตาราง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียง
ตามลาดับจากมากไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 53.54 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12

กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, “รายงาน
ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ (รอบ 2),”ประจาปีงบประมาณ 2555.
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52.20 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 44.86 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
43.27 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ 41.63 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 31.73 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 23.57 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 24.51 และพบว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2555 ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาในปี
การศึกษา 2554 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี13
จากผลการประเมินระดับชาติ (O-net) ในปีการศึกษา 2554 และในปีการศึกษา 2555
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2555 นั้นต่ากว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในปีการศึกษา 2554 เกือบทุกรายวิชา ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษามีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก นอกจากนี้ยังพบว่าในโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
ข้อจากัดด้านบุคลากรต้องสอนพร้อมกันมากกว่า 1 ชั้นเรียน ทาให้การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ด าเนิ น การได้ ไ ม่ เ ต็ ม ที่ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนของผู้ บ ริ ห าร ครู
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน ว่ามีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพียงใด สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านแล้วหรือยัง สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
บริ ก ารที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นพั ฒ นาเต็ ม ศั ก ยภาพ และมี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวงหรือไม่ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
มากที่ สุ ด มาตรฐานการศึ กษาจะเป็น ตัวก าหนดเกี่ ยวกั บคุณ ลัก ษณะ คุณ ภาพที่พึง ประสงค์ และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการ
ส่งเสริม การกากับดูแล การตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นาในการขับเคลื่อนการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งเป็นแนวนโยบายในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการกระจายอานาจ
การจัดการศึกษา ให้สถานศึกษามีอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความอิสระและคล่องตัวในการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานบริหารทั้ง 4 งาน คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
การเงิน งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ดี เก่ง มีสุข
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร
สถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการจัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
13

กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, “รายงาน
ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ (รอบ 2),”ประจาปีงบประมาณ 2555.
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อนาผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อทราบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. เพื่อทราบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. เพื่ อ ทราบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ข้อคาถามการวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางของการแสวงหาคาตอบและแนวทางในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดข้อ
คาถามของการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้คือ
1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อยู่ในระดับใด
2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อยู่ในระดับใด
3. การบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ม พั น ธ์ กั บ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หรือไม่
สมมติฐานการวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการหาคาตอบสาหรับการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้
1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง
2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง
3. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับ
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาทฤษฎีวิเคราะห์เชิงระบบ (system approach) ตามแนวคิด
ของแคทซ์และคาห์น (Katz and Kahn) มาเป็นขอบข่ายของการวิจัย ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า
(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) สภาพแวดล้อม (context) และข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback)14 ซึ่งปัจจัยนาเข้าประกอบด้วย นโยบาย บุคลากร งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์ ปัจจัยนาเข้าเหล่านี้จะถูกแปรเปลี่ยนในกระบวนการของโรงเรียน ซึ่งได้แก่ กระบวนการ
บริหาร การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา ออกมาเป็นผลผลิต คือ คุณภาพและ
มาตรฐานของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สภาวะแวดล้อม เป็นสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร์และข้อมูลย้อนกลับ15
การบริหารสถานศึกษาให้ประสบผลสาเร็จ ได้นั้น ผู้บริหารจาเป็นต้องมีกระบวนการหรือ
วิธีการในการบริหารที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
เป็นการกระจายอานาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางหรือจากเขตการศึกษาไปยังสถานศึกษา
โดยตรง ให้สถานศึกษามีอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความอิสระและคล่องตัวในการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการ ในการสั่งการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนทั้งด้านหลักสูตร การเงิน การบริหาร
บุคคล และการบริหารทั่วไป โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทน
ครู ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันบริหารโรงเรียนให้สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้เรียน ของผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด16 ซึ่งมีหน่วยงานทางการศึกษาและนักวิชาการศึกษา
หลายท่านได้กล่าวถึงหลักการสาคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อาทิ เช่น สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ กล่าวถึงหลักการสาคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ไว้ดังนี้ 1) หลักการกระจายอานาจ 2) หลักการบริหารตนเอง 3) หลักการมีส่วนร่วม 4) หลักการ
14

Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology of Organization,
2 ed. (New York : John Wiley & Son, 1978), 20.
15
จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพ:
บุ๊คพอยท์, 2545), 21.
16
อุทัย บุญประเสริฐ, รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
, 2543), ไม่ปรากฏเลขหน้า.
nd
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มีภาวะผู้นาแบบเกื้อหนุน 5) หลักการพัฒนาทั้งระบบ 6) หลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้17
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษากล่าวถึงหลักการสาคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังนี้
1) หลักการกระจาย 2) หลักการบริหารตนเอง 3) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 5) หลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 18 และผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการสาคัญของการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management : SBM) ของ อุทัย บุญประเสริฐ
ได้กล่าวถึงหลักการสาคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยทั่วไป ดังนี้ 1) หลักการกระจาย
อานาจ 2) หลักการมีส่วนร่วม 3) หลักการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน 4) หลักการ
บริหารตนเอง 5) หลั กการตรวจสอบและถ่วงดุล 19 ส่วนมาตรฐานการศึกษานั้นได้มีการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาในระดับต่างๆ อาทิ มาตรฐานการศึกษาของชาติ ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาไว้
3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลกเพื่อให้คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข มี 5 ตัวบ่งชี้และ 9 ตัวบ่งชี้ย่อย
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา โดยให้จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญและมีการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งมี 3 ตัวบ่งชี้ และ 10 ตัวบ่งชี้ย่อย มาตรฐานที่ 3 แนว
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้โดยสร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง
ซึ่งมี 3 ตัวบ่งชี้และ 6 ตัวบ่งชี้ย่อย20 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาไว้
18 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งชี้และแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มี 6 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มี 2 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 3
ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต มี 5 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
17

ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , รายงานการประชุ ม แนวคิ ด และ
ประสบการณ์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management) ผลจากการ
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจของโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ ฯใน 4 ภูมิภาค, 3-4 .
18
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, ชุดฝึกอบรมต้นแบบเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ( “ม.ป.ท”, 2545), 24-26.
19
อุทัย บุญประเสริฐ, รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
, 2543), 154-156.
20
สมาน อัศวภูมิ, เส้นทางสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, (อุบลราชธานี: หจก.อุบลกิจ
ออฟเซทการพิมพ์, 2550), 15-16.

13
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ มี 4 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 5
ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง รั ก การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มี 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มี 5 ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน
ที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มี 3 ตัวบ่งชี้ 2) มาตรฐานด้าน
การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้
ความสามารถตรงกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ หมั่ น พั ฒ นาตนเองเข้ า กั บ ชุ ม ชนได้ ดี และมี ค รู พ อเพี ย ง
มี 7 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มี 7 ตัวบ่งชี้ 3) มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา มี 4 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการ
บริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ครบวงจร มี 5 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามี
การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มี 5 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มี 7 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 15
สถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย มี 7 ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 16
สถานศึกษามี การจัดสภาพแวดล้ อมและการบริ การที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ มี 5 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น มี 2 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา
สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน มี 2 ตัวบ่งชี้21
มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบสาม คือ 1) มาตรฐานที่ว่าด้วยการ
ผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วยตัวบ่งชี้พื้นฐาน 5 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม 1 ตัวบ่งชี้ 2) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
พื้นฐาน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 1 ตัวบ่งชี้ 3) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้พื้นฐาน 1 ตัวบ่งชี้ 4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้พื้นฐาน 1 ตัวบ่งชี้22 และผู้วิจัยได้นาเอาแนวทางการ
21

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ.25492553) (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2549), 11-15.
22
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), คู่มือการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ฉบั บ
สถานศึกษา พ.ศ. 2554) (กรุงเทพฯ : บริษัทออฟเซ็ท พลัส จากัด, 2555), 6-7.
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ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาด้านการจัดการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยนาเอาเฉพาะมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ซึ่งมี 6
มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล (9 ตัวบ่งชี้) มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล (6 ตัวบ่งชี้) มาตาฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิ ภาพและเกิดประสิทธิผล (3 ตัวบ่งชี้) มาตรฐานที่ 10
สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน (6 ตัวบ่งชี้) มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (3ตัวบ่งชี้) มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (6 ตัวบ่งชี้)23 ดังแผนภูมิที่ 1

23

กระทรวงศึกษาธิการ, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2554,” 16 กุมภาพันธ์ 2554.
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สภาวะแวดล้อม (Context)
- สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิศาสตร์

ปัจจัยนาเข้า
(Input)
นโยบาย
- บุคลากร
- งบประมาณ
- วัสดุอุปกรณ์
-

กระบวนการ (Process)
- กระบวนการบริหาร
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา

- การจัดการเรียนการสอน
- การนิเทศการศึกษา

ผลผลิต (Output)
- คุณภาพและ
มาตรฐานของ
สถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานของ
สถานศึกษา

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย
ที่มา : Daniel Katz and Robert L.Kahn , The Social Psychology of Organization,
2nd ed. (New York : John Wiley & Son, 1978), 20.
: จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพ:
บุ๊คพอยท์, 2545), 21.
: อุทัย บุญประเสริฐ, รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาใน
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543), 155156.
: กระทรวงศึกษาธิการ, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2554,” 16 กุมภาพันธ์ 2554.
ขอบเขตของการวิจัย
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ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยเกี่ยวกับการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โดยใช้แนวคิดของอุทัย บุญประเสริฐ ประกอบด้วย 1) หลักการกระจายอานาจ 2) หลักการมีส่วนร่วม
3) หลักการคืนอานาจให้กับประชาชน 4) หลักการบริหารตนเอง 5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล24
ในส่วนของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยศึกษาเฉพาะมาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา ซึ่งมี 6 มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (9 ตัวบ่งชี้) มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (6 ตัวบ่งชี้) มาตาฐานที่ 9 คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษา และผู้ ป กครอง ชุ ม ชนปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผล ( 3 ตัวบ่งชี้) มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน (6 ตัวบ่งชี้) มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ( 3 ตัวบ่งชี้) มาตรฐานที่ 12
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (6 ตัวบ่งชี้)25
เป็นตัวแปรตามของการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 2

24

อุทัย บุญประเสริฐ, รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาใน
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543), 155 156.
25
กระทรวงศึกษาธิการ, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2554,” 16 กุมภาพันธ์ 2554.
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ของสถานศึกษา (Ytot)

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot)
1. หลักการกระจายอานาจ (x1)
2. หลักการมีส่วนร่วม(x2)
3. หลั ก การคื น อ านาจจั ด การศึ ก ษาให้
ประชาชน(x3)
4. หลักการบริหารตนเอง(x4)
5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล(x5)

1. มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
(9 ตัวบ่งชี้) (Y1)
2. มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
(6 ตัวบ่งชี้) (Y2)
3. มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ( 3 ตัว
บ่งชี้) (Y3)
4. มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน (6 ตัวบ่งชี้) (Y4)
5. ม า ต ร ฐ า น ที่ 11 ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ ( 3 ตัวบ่งชี้) (Y5)
6. มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง (6 ตัวบ่งชี้) (Y6)

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา : อุทัย บุญประเสริฐ, รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาใน
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543),
155-156.
: กระทรวงศึกษาธิการ, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2554,” 16 กุมภาพันธ์ 2554.
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นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่ อ ให้ เ ข้ าใจความหมายเฉพาะของคาที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ ใ ห้ ตรงกั นจึ ง ได้นิ ย าม
ความหมายของคาต่างๆ ไว้ดังนี้
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง แนวคิดในการจัดการศึกษาโดยการกระจาย
อ านาจการจั ด การศึ ก ษาจากส่ ว นกลางหรื อ จากเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาไปยั ง สถานศึ ก ษาโดยตรง
ให้สถานศึกษามีอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความอิสระและคล่องตั วในการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการ ในการสั่งการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนทั้ง ด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันบริหารโรงเรียนให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ประกอบด้วย การกระจายอานาจ
การมีส่วนร่วม การคืนอานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน การบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบ
และถ่วงดุล
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หมายถึ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ
รองผู้ อ านวยการ หรื อ รั ก ษาการในต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการในโรงเรีย น สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐาน หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่
พึงประสงค์ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (9 ตัวบ่งชี้) มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (6 ตัวบ่งชี้) มาตาฐานที่ 9 คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาและผู้ ป กครอง ชุ ม ชนปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ เกิ ด
ประสิทธิผล (3 ตัวบ่งชี้) มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน (6 ตัวบ่งชี้) มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (3 ตัวบ่งชี้) มาตรฐานที่ 12
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (6 ตัวบ่งชี้)
สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วย 6 อาเภอ คือ อาเภอเมือง อาเภอจอมบึง
อาเภอสวนผึง้ อาเภอปากท่อ อาเภอวัดเพลง อาเภอบ้านคา
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บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต 1 ” ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากตารา
เอกสารวิชาการ วารสาร รายงานการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet
เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทาความเข้าใจ โดยในส่วนแรกนั้นจะเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่วนที่สองจะเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ส่วนที่สามเกี่ยวข้องกับข้อมูลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
และส่วนสุดท้ายจะเป็นวรรณกรรมที่เ กี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
แนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
อุทัย บุญประเสริฐ กล่าวว่า แนวคิดเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นได้รับ
อิทธิพลมาจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความสาเร็จจากหลักการ
วิธีการ และกลยุทธ์ในการทาให้องค์การมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ
สร้ า งก าไรและสร้ า งความพึ ง พอใจแก่ ลู ก ค้ า และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งยิ่ ง ขึ้ น ความส าเร็ จ ดั ง กล่ า วนี้ ท าให้
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นนั้นต้องปรับกระบวนการและ
วิธีการที่เคยเน้นแต่เรื่องการเรียนการสอน ปรับไปสู่การบริหารโดยการกระจายอานาจไปยังโรงเรียนที่
เป็นหน่วยปฏิบัติและให้ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างแท้จริง
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน( School – Based Management หรือ SBM) หรือให้โรงเรียน
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เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการโรงเรียนโดยตรง เป็นแนวคิดที่มุ่งให้สถานศึกษามีอิสระและมี
ความคล่องตัวในการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและให้มีการบริหารในรูปคณะกรรมการโรงเรียน
โดยมีความเชื่อว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกิดจากการตัดสินใจของคณะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดและมีส่วน
เกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด1
เสาวนิ ต ย์ ชั ย มุ สิ ก กล่ า วว่ า การบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน (School–Based
Management : SBM) เป็นการปฏิวัติการศึกษาที่มุ่งเน้นการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้โรงเรียน
หรือสถานศึกษา เพราะการศึกษาเกิดขึ้นที่โรงเรียน ผู้บริหารควรมีอานาจการบริหาร อานาจการ
จัดการ อานาจการตัดสินใจ และมีอิสระในการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาให้ประสบความสาเร็จ โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยให้ความสาคัญแก่ครูและ
นักเรียน2
ถวิล มาตรเลี่ยม กล่าวว่า โรงเรียนเป็นฐานบริหารจัดการ (School–Based Management
:SBM) เป็นระบบของการบริหารจัดการโรงเรียนที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกันมากในประเทศ
ที่พัฒนาแล้วทั้งยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แม้ในเอเชีย ฮ่องกง เป็นต้น การบริหาร
จัดการโรงเรียนแนวนี้เป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิรูปโรงเรียนเพราะเป็น “การปรับรื้อโครงสร้าง”
(Restructuring) โรงเรียนที่แตกต่างจากระบบบริหารจัดการโรงเรียนแบบดั้งเดิ ม (Traditional)
ซึ่งเป็นการบริหารจัดการภายนอก (External Control Management : ECM) อานาจการบริหาร
จัดการที่กระทาโดยส่วนกลาง (Central office) จะต้องมอบ/กระจายให้โรงเรียนแต่ละโรง” ทั้งนี้ก็
เพราะคุณภาพของการบริหารจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมต่างๆในโรงเรียนจะบรรลุได้ก็โดยอาศัย
การตัดสินใจของผู้ที่อยู่ใกล้ชิด มีความรู้ดีที่สุดเกี่ยวกับโรงเรียนและนักเรียน การเปลี่ยนแปลงเป็น
นิรันดร ดังนั้น โรงเรียนจึงจาเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและมีความรับผิดชอบมากขึ้น การบริหารจัดการ
จากระดับสูง (Top level) ไม่สามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจจากคณะบุคคลหลายฝ่าย จะมีผลดีกว่าทั้งในด้านความรับผิดชอบมุ่งมั่นและขวัญกาลังใจ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ “การใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ” ทาให้เพิ่มศักยภาพในการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการโรงเรียนในประเด็นต่ างๆ อย่างมีคุณภาพ การปรับรื้อกระบวนการ
1

อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 1
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 2.
2
เสาวนิตย์ ชัยมุสิก ,
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
การศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ:บุ๊คพ้อยท์, 2544), 1.
91
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ดาเนินงาน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ต่างๆ เช่น การทบทวนกระบวนการเรียนการสอน ทบทวน
โครงการ หลักสูตร การให้บริการ การจัดองค์การ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก
โรงเรียน เพราะการปรับรื้อโครงสร้างก็เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
1. เกี่ยวกับนักเรียน และการเรียนรู้
2. เกี่ยวกับหลักสูตรและการให้บริการ
3. การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการให้บริการ
4. ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน3
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษากล่าวว่า เป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติมุ่งพัฒนา
ผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานหลั ก สู ต รซึ่ ง จะต้ อ งเริ่ ม ที่ โ รงเรี ย นยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคั ญ ในการ
ดาเนินการ คือ การกระจายอานาจสู่โรงเรียน โดยจะต้องใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ การ
จัดการศึกษาในโรงเรียนให้มี ป ระสิทธิภาพจะต้องอาศัยปัจจัยองค์รวม และปัจจัยสนับสนุนของ
โรงเรียนมาประสานสั มพันธ์ให้มีพลังผลักดันการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ปัจจัย
ทั้งหมดในโรงเรียนมีหลายประการที่เป็นหลักสาคัญ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรอื่นๆที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ระบบการบริหารจัดการ
ทุกๆด้าน ฯลฯ ปัจจัยสนับสนุนก็คือ ความร่วมมือสนับสนุนจากหลายฝ่ายนอกโรงเรียน เช่น ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นๆ บุคลากรและนักวิชาการในท้องถิ่น การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะมุ่งเน้น
ให้สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาร่วมกันดาเนินการนาปัจจัยทั้งหลายดังกล่าว
ข้างต้นมาบริหารจัดการศึกษาวางแผนพัฒนากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมทั้งให้มีความอิสระคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้
โดยคานึงถึงโรงเรียนเป็นหลักสาคัญ4
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการบริหารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถดาเนินการบริหารจัดการศึกษาได้ด้วยตนเองในเรื่องของ
การปฏิรูปการเรียนรู้และโดยเฉพาะในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยเฉพาะในหมวดที่ 5 คือหมวดของการบริหารและ
จัดการศึกษาที่เน้นการปฏิรูประบบและโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาใหม่ให้เกิ ดความ
3

ถวิล มาตรเลี่ยม, การปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนเป็นฐานบริหารจัดการ (กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์เสมาธรรม, 2544), 39-40.
4
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, ชุดฝึกอบรมต้นแบบ เรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (ม.ป.ท., 2545), 22.

22
เป็นเอกภาพและมีคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษา โดยได้กาหนดให้กระทรวงกระจายอานาจ
การบริหารการศึกษาทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จะมีอานาจมีอิสระในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของตนเองมากขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด โดยเฉพาะสถานศึกษาจะมีอานาจ
และความรับผิดชอบมากขึ้น ตามแนวคิดของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based
Management) โดยมีแนวคิดที่ว่า การตัดสินใจที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการตัดสินใจโดยองค์คณะบุคคล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอยู่ใกล้ชิด และมีส่ว นเกี่ยวข้องกับผู้เรียนมากที่สุด เพราะในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาทาหน้าที่กากับ
และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา5
จากแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษา สรุปได้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานเป็นการกระจายอานาจการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษา ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องให้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีอานาจในการบริหารจัดการ ตัดสินใจ มีอิสระ
มีความคล่องตัวในการบริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียน โรงเรียน
สามารถดาเนินการบริหารจัดการศึกษาได้ด้วยตนเอง มีความเป็นเอกภาพและมีคุณภาพในการ
บริหารจัดการศึกษา
ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ได้มีนักวิชาการหลายท่านและองค์การต่างๆหลายๆองค์การได้กาหนดนิยาม ให้ความหมาย
และลักษณะสาคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School–Based
Management)
ไว้แตกต่างกัน เช่น American Association of School Administrators ได้ให้ความหมายของการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานว่า เป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษาโดยเปลี่ยนอานาจหน้าที่ในการ
ตัดสินใจไปจากระดับรัฐหรือเขตการศึกษาไปยังแต่ละโรงเรี ยนโดยให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน
และผู้ปกครองมีอานาจควบคุมกระบวนการ จัดการศึก ษามากขึ้น โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบ
ตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร หลักสูตร
เดวิด (David) กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นแนวทางหนึ่งของการปฏิรูป
การศึกษา โดยการกระจายอานาจจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนให้มากขึ้น โดยมีสมมติฐานว่า การให้
5

กลุ่มติดตามและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, รายงานผลการติดตาม
ผลการประเมินภายนอกตามมาตรฐานการศึกษา : สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต
ตรวจราชการที่ 4 (ม.ป.ท., 2548), 9.
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โรงเรียนมีอานาจหน้าที่มากขึ้น จะทาให้ประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและ
มีผลผลิตดีขึ้น
เอ็ดเล่ย์ (Edley) กล่าวว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ผู้มีอานาจตัดสินใจในระดับโรงเรียนไม่ได้มีแต่เพียงผู้บริหารเท่านั้น แต่ยังมีตัวแทน
คณะครูและผู้ปกครองร่วมอยู่ด้วยคณะบุคคลเหล่านี้มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กาหนดการและตารางเวลาต่างๆ การควบคุมวินัยนักเรียน งาน
บุคลากรและงบประมาณ
Assessment of School-Based Management ระบุว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานเป็นการกระจายอานาจการควบคุมจากส่วนกลางไปยังชุมชนและโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการ
โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง สมาชิกในชุมชนและในบางโรงเรียนมี
ตัวแทนนักเรียนเป็นกรรมการอีกด้วย ได้มีอานาจควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน การที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ในระดับโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร จะทาให้รู้สึกเป็นเจ้าของ
โรงเรียนมากขึ้นและทาให้ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนนั้นเป็นที่ยอมรับได้มากขึ้น
เชง (Cheng)
กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่ง
ประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ตั ว แทนคณะครู ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน ฯลฯ ซึ่ ง มารวมตั ว เป็ น
คณะกรรมการโรงเรี ย น ได้ มี โ อกาสร่ ว มจั ด การศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามความต้ อ งการของนั ก เรี ย น
ผู้ปกครอง และชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิผลสูงขึ้น6
คอนเวล (Caldwell) ได้ให้ความหมายโรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการเอาไว้ว่า “เป็น
การกระจายอานาจไปยังโรงเรียนให้ตัดสินใจเกี่ยวกับ การใช้ทรัพยากร (ได้แก่ ความรู้ เทคโนโลยี
อานาจหน้าที่ วัสดุครุภัณฑ์ บุคลากร เวลา และงบประมาณ) เป็นการกระจายอานาจทางการบริหาร
จัดการมากกว่าจะเป็นอานาจการเมือง และให้เกิดการตัดสินใจในระดับโรงเรียนภายใต้กรอบนโยบาย
ของท้องถิ่นและของรัฐ ในขณะเดียวกันโรงเรียนยังมีความรับผิดชอบที่จะตรวจสอบได้ในการใช้
ทรัพยากรที่จัดสรรให้7

6

อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 1
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 13-14.
7
ถวิล มาตรเลี่ยม, การปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนเป็นฐานบริหารจัดการ (กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์เสมาธรรม, 2544), 41.
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แคมป์เบล (Campbell) กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นกระบวนการ
บริหารอย่างมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา (Stakeholders) ในการกาหนด
นโยบาย การวางแผนและการตัดสินใจในภารกิจ และพันธกิจของโรงเรียน8
อุทัย บุญประเสริฐ กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็ นกลยุทธ์ในการปรับปรุง
การศึ ก ษาโดยเปลี่ ย นอ านาจหน้ า ที่ ใ นการตั ด สิ น ใจจากส่ ว นกลางไปยั ง แต่ ล ะโรงเรี ย น โดยให้
คณะกรรมการโรงเรียน (School Council หรือ School Board) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครู
สมาชิกในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า และผู้บริหารโรงเรียน (บางโรงเรีย นมีตัวแทนนักเรียนเป็น
กรรมการด้วย) ได้มีอานาจในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ บุคลากร และวิชาการ โดยให้เป็นไปตามความต้องการของ
นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน9
เสาวนิตย์ ชัยมุสิก กล่าวว่า School-Based Management หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า
การบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความหมายดังนี้ Management เป็นคานาม
แปลว่า การบริหารและการจัดการ School เป็นคานาม แปลว่าโรงเรียน Based เป็นคาขยายที่มี
รากคามาจากคานามที่ต้องการ ทาให้เป็นรูปเป็นคาคุณศัพท์ โดยการทาให้เป็น Participle past ที่
ครูภาษาอังกฤษสอนไว้ว่า กริยาช่องที่ 3 แปลว่า เกี่ยวกับฐานหรือพื้นฐาน ดังนั้นคาว่า SchoolBased Management จึงมีความหมายว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หรือการใช้โรงเรียน
ในการบริหารจัดการศึกษา หรือการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหาร หรือการบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารจัดการที่โรงเรียน การใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหาร (เพราะคาว่า
school ให้ความหมายของการศึกษา) หรือจะแปลความหมายว่า การบริหารฐานโรงเรียนตามที่ท่าน
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิต ศรีสอ้าน ได้เคยเสนอไว้ในการสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการที่สถานศึกษา
ก็ถือเป็นความร่ารวยของคาในภาษาไทยที่มีไว้ให้เลือกใช้ตามอรรถรสของเจ้าของภาษา10
จากความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดังกล่าว สรุปได้ว่า การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง กลยุทธ์ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโดยการกระจายอานาจการจัด
8

เสาวนิตย์ ชัยมุสิก ,
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
การศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ:บุ๊คพ้อยท์, 2544), 2-3.
9
อุทัย บุญประเสริฐ, รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
, 2543), ค.
10
เสาวนิตย์ ชัยมุสิก , การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น ฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
การศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ:บุ๊คพ้อยท์, 2544), 1-2.
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การศึกษาไปยังสถานศึกษาให้มากขึ้นและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา มี อานาจควบคุมกระบวนการ
จั ด การศึ ก ษามากขึ้ น มี ห น้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ งานบริ ห ารวิ ช าการ งานบริ ห าร
งบประมาณ งานบริหารบุคลากร งานบริหารทั่วไป จัดการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของ
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ส่งผลให้สถานศึกษามีประสิทธิผลสูงขึ้น และการที่บุคคลทุกฝ่ายได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาจะทาให้รู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษามากขึ้นและทาให้ผลการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษานัน้ เป็นที่ยอมรับได้มากขึ้น
ความสาคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การน าหลั ก การบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานไปใช้ ใ นการบริ ห ารโรงเรี ย นได้ พ บว่ า มี
ประโยชน์ต่อการบริหารและการจัดการศึกษาโดยรวม ดังนี้
1. เป็นการระดมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์เพื่อร่วมกันจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้ครู
ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนองค์กรต่างๆ ในชุมชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหาร
โรงเรียน
2. ขวัญ และกาลังใจของครูดีขึ้น เนื่องจากมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการบริหารและ
จัดการเรียนการสอนมากขึ้น ครูเกิดความภาคภูมิใจในงานของโรงเรียนเพราะได้มีโอกาสร่วมทามาก
ขึ้น
3. เป็ น การระดมทรั พ ยากรจากชุ มชนเพื่ อจั ด การศึ ก ษา ทั้ ง ด้า นบุ คลากร การเงิ น และ
วิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยอาศัยเครือข่ายผู้แทนองค์กรต่างๆ และ
เครือข่ายผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา
4. สร้างภาวะผู้นาให้กับบุคลากรในโรงเรียน การกระจายความรับผิดชอบให้ทีมงานต่างๆ
ในโรงเรียน จะทาให้เกิดผู้นากลุ่มและสมาชิกในโรงเรียนจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นาในทีมงาน
5. เพิ่มปริมาณและคุณภาพการติดต่อสื่อสาร การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการทางานเป็น
ทีมทาให้ต้องมีการสื่อสารภายในทีมงาน และระหว่างหน่วยงานภายในโรงเรียนมากขึ้น อันทาให้
บุคลากรในโรงเรียนรับรู้และเข้าใจนโยบายและแนวทางของโรงเรียนเพิ่มขึ้น
6. เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ การให้โรงเรียนรับผิดชอบบริหารจัดการด้วยตนเอง ทาให้เกิด
การริเริ่มจัดทาโครงการใหม่ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนมากขึ้น
7. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียน การที่ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงบประมาณ ทาให้เกิดแนวทางที่จะใช้งบประมาณโดยประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด
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8. เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม และความรู้สึกในความเป็นเจ้าของโรงเรียนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียน ได้เสนอความคิดเห็นในการบริหารและจัด การศึกษารวมทั้ง
การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
9. โรงเรียนมี ความสั ม พันธ์กับชุมชนมากขึ้น เนื่องจากชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารและจัดการศึกษา
10. การบริหาร และการตัดสินใจทาด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจอบได้ เนื่องจากเป็นการ
บริหารในรูปองค์คณะบุคคล11
จากความสาคัญดังกล่าว สรุปได้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสาคัญ เพราะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยตนเอง ทาให้เกิดความริเริ่ม
สร้างสรรค์ ผู้บริหารมีความเป็นผู้นา ครูมีขวัญและกาลังใจ เพราะรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหาร เป็น
การระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อจัดการศึกษา สถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน การบริหาร
การตัดสินใจทาด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจอบได้
หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
อุ ทั ย บุ ญ ประเสริ ฐ สรุ ป หลั ก การส าคั ญ ของการบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานไว้
5 ประการ คือ
1. หลักการกระจายอานาจ (decentralization) ซึ่งเป็นการกระจายอานาจการจัด
การศึกษาจากกระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด โดยมีความเชื่อว่า โรงเรียนเป็น
หน่วยสาคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (stakeholders) ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษา ผู้มีส่ วนได้
ส่วนเสียมีทั้งครู ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน ดังนั้น การที่บุคคล
เหล่านั้นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะทาให้เกิดความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ และจะทาให้มี
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น
2. หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจ และร่วมจัด
การศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน
ตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนนักเรียน เป็นต้น การที่บุคคลดังกล่าว
11

Wayne K. Hoy and Miskel G. Cencil, Education Administration : Theory,
Research, and Practice (New York : McGraw –Hill, 2005), 199-201.
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ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของทาให้มีความรู้สึกที่จะรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษามากขึ้น
3. หลักการคืนอานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return power to People) ในอดีต
การจัดการศึกษาจะทากันหลากหลายบางแห่งก็ให้วัดหรือองค์กรในท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ ต่อมาได้
มีการรวมการจัดการศึกษาไปให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเพื่อให้เกิดเอกภาพและมาตรฐานทาง
การศึกษา แต่เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ความเจริญต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว การจัดการศึก ษาโดย
ส่วนกลางจึงเริ่มมีข้อจากัด เกิดความล่าช้าและไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่าง
แท้จริง จึงต้องมีการคืนอานาจให้ท้องถิ่นและประชาชนได้สามารถจัดการศึกษาเองโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว องค์กร ชุมชน สถานประกอบการ มีสิทธิจัดการศึกษาได้ หรือการมี
ตัวแทนชุมชนผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชนไปร่วมเป็นคณะกรรมการโรงเรียน
4. หลักการบริหารตนเอง (Self - Managing) ในระบบการศึกษาทั่วไป มักจะกาหนดให้
โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลาง โรงเรียนไม่มีอานาจอย่างแท้จริง แต่สาหรับการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการทางานให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายของ
ส่วนรวม แต่มีความเชื่อว่าวิธีการทางานให้บรรลุเป้าหมายนั้นทาได้หลายวิธี การที่ส่วนกลางทาหน้าที่
เพียงกาหนดนโยบายและเป้าหมาย แล้วปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการบริหารด้ วยตนเองโดยให้
โรงเรียนมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินงาน ซึ่งอาจดาเนินการได้หลากหลาย
แนวทาง ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน แล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน ผลที่ได้น่าจะมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมที่ทุกอย่างกาหนดมาจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลางมีหน้าที่กาหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองค์กรอิสระทาหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานเป็ น ไปตามก าหนดและเป็ น ไปตามนโยบายของชาติ
คณะกรรมการโรงเรียนจะทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันเสมอ12
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ได้กล่าวถึงหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังนี้

12

อุทัย บุญประเสริฐ, รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาใน
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2543), 155-156.
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1. หลักการกระจายอานาจ (decentralization) แต่เดิมการจัดการศึกษาจะรวมศูนย์
อานาจไว้ที่ส่วนกลางหน่วยปฏิบัติ คือ สถานศึกษาจะต้องรอรับนโยบายงบประมาณ และทรัพยากร
ต่างๆ ตลอดจนการกาหนดแนวการดาเนินงานจากส่วนกลางเพื่อนาไปปฏิบัติและจะถูกควบคุมโดย
ส่วนกลาง หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ จึงทาให้การบริหารงานไม่คล่องตัว ล่าช้า ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการจาเป็นของโรงเรียนและผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงานอึดอัดและไม่พอใจเพราะไม่มีอานาจในการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง การกระจาย และมอบอานาจในหน่วยงานปฏิบัติจะทาให้เกิดความอิสระ และ
คล่องตัวในการบริหารจัดการตนเอง มีความรับผิดชอบรู้จักพึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองได้ สามารถ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน
ทาให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง สาหรับประเทศไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 39 ได้กาหนดให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสานักงานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่โดยตรง โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ดังนั้น สถานศึกษาจะมีอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและมีความอิสระ
โรงเรี ย นจะเป็ น ฐานของการกระจายอ านาจ และการจั ด ท าแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา โดยมี
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและบุ ค ลากรในโรงเรี ย นร่ ว มกั น ด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆในโรงเรี ย น
จะกระจายไปสู่ผู้ปฏิบัติในรูปของคณะกรรมการหรือทีมงานอย่างทั่วถึง คณะกรรมการสถานศึกษา
จะมี ห น้ า ที่ ก ากั บ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นซึ่ ง เป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการ
สถานศึกษาจะเป็นผู้ตัดสินใจ สั่งการ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
2. หลั ก การบริ ห ารตนเอง (self-management) สถานศึ ก ษาจะบริ ห ารจั ด การ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง บุคลากรแต่ละงาน แต่ละฝ่ายจะร่วมกันวางแผนการดาเนินการและ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของตนโดยท าในรู ป องค์ ค ณะบุ ค คลหรื อ คณะกรรมการและจะร่ ว ม
รับผิดชอบ ดูแล แก้ไขปัญหา พัฒนางานของตนอย่างครบวงจร ระบบการบริหารงานของสถานศึกษา
แต่ละแห่งอาจจะมี ความแตกต่างกันไปตามสภาพความเหมาะสม และความพร้อมของโรงเรียน
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความคิดว่าการดาเนินการที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายอาจมี
วิธีการที่หลากหลาย โรงเรียนจึงควรสามารถบริหารงานได้ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง หน่วยงาน
ส่ ว นกลางจะท าหน้ า ที่ ก าหนดนโยบายและเป้ า หมายรวมมาให้ แล้ ว ให้ อ านาจและความอิ ส ระ
แก่โรงเรียนที่จะพิจารณาเลือกวิธีปฏิบัติตามศักยภาพของโรงเรียน ด้วยวิธีการนี้จะทาให้โรงเรียน
สามารถบริหารตนเองได้
3. หลั ก การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (participation
of
stakeholders) หลักการสาคัญของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่จะต้องนาบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษามาร่วมบริหารจัดการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การจัดให้มีคณะกรรมการ
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สถานศึกษา (school board หรือ school council) ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ทาหน้า ที่ กากั บ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น กิจ กรรมของสถานศึก ษา (มาตรา 40) คณะครู บุค ลากรใน
โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน จะเข้ามามีบทบาทในการดาเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ วางแผนดาเนินการและแก้ไขปัญหาต่างๆ การทางานมีลักษณะการทางานเป็นทีม
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งใด ทุกส่วนในองค์การจะต้องเห็นด้วย ทุกคนจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของใน
งานต่างๆ และจะมี ความตั้งใจที่ จะทางานให้เกิดผลสาเร็จสูงสุด ซึ่งจะทาให้การบริหารงานของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น
4. หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) เมื่อสถานศึกษามีอิสระในการ
บริหารจัดการ ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะให้ตรวจสอบเพื่อให้การ
บริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด โดยสถานศึกษาจะต้องบริ หารจัดการสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และจัดทารายงานการดาเนินงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง และสาธารณชนเป็นประจาทุกปี13
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้สรุปหลักการทั่วไปในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานไว้ 6 หลักการ ดังนี้
1. หลั กการกระจายอานาจ (decentralization) คือ การคืนอานาจการจัด การศึกษา
ให้กับประชาชน สาหรับประเทศไทยจะมีการกระจายอานาจจากส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาไป
ยังสถานศึกษา
2. หลักการบริหารตนเอง (self-management) สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจด้วย
ตนเองมากขึ้ น ภายใต้ ก ารบริ ห ารในรู ป ขององค์ ค ณะบุ ค คลคื อ คณะกรรมการโรงเรี ย นหรื อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
3. หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (participation) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)
เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า สามารถมีส่วนร่วมกาหนดนโยบายและแผน ตัดสินใจ กาหนด
หลักสูตรท้องถิ่น ร่วมคิดร่วมทา ฯลฯ
4. หลักการมีภาวะผู้นาแบบเกื้อหนุน (facilitative leadership) ไม่ใช่ผู้นาแบบชี้นาหรือ
สั่งการ แต่เป็นภาวะผู้นาที่เน้นการสนับสนุนและอานวยความสะดวก
5. หลักการพัฒนาทั้งระบบ (whole school approach) มีการปรับทั้งเรื่องโครงสร้าง
และวัฒนธรรมองค์กรโดยการเปลี่ยนแปลง ต้องให้ระบบทั้งหมดเห็นด้วยและสนับสนุน
13

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, หลักการจัดการศึกษายุคใหม่ (กรุงเทพ: สถาบันพัฒนา
ผู้บริหารการศึกษา, 2548), 16-17.
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6. หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) โรงเรียนต้องพร้อมให้มี การ
ตรวจสอบเพื่อให้การบริหารและจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ 14
กลุ่มติดตามและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงหลักการสาคัญของ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องจัดให้มีการกาหนดภารกิจของสถานศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมาย
คุณภาพ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของผู้เรียนทุกคนเป็นสาคัญ
2. การจั ด วางระบบของสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจะต้ อ งมี ก ารวางระบบของ
สถานศึกษามีการจัดทาโครงสร้างของสถานศึกษาให้ชัดเจน กาหนดยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในการทาให้
ภารกิจของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานและมีการกาหนด
วัฒนธรรมของสถานศึกษา
3. การบริหารการจัดการ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ เช่น การร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดาเนินการตามแผนและ
ประเมินผล ตลอดจนร่วมกันรับผิดชอบ ฯลฯ
4. การมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสามารถบริหารให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ทุก ฝ่ า ยทั้ ง ในรู ปของคณะกรรมการสถานศึก ษา การมีส่ ว นร่ วมมื อ ร่ว มใจของผู้บ ริ หาร คณะครู
อาจารย์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ของผู้ปกครอง ชุมชนและของหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา
5. การกระจายอ านาจ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารกระจายอ านาจทั่ ว ทั้ ง
สถานศึกษาของทุกระบบในสถานศึกษา มีการทางานเป็นทีมหรือในรูปคณะกรรมการทั้งในระดับ
แนวนอนและแนวตั้ง ตามสายการบังคับบัญชาและในระดับแนวนอนตามชั้น มีฝ่าย/หมวด/งาน
รวมทั้งมีการตั้งทีมงานเฉพาะกิจ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา
6. การเน้ น การเรี ย นการสอนและการประกั น คุ ณ ภาพ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ภาพ โดยใช้ ก ระบวนการประกั น คุ ณ ภาพและมี ก าร
ตรวจสอบคุณภาพของการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
7. การพัฒนาวิชาชีพ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีจุดเน้นสาคัญ คือ กระบวนการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การกระจายอานาจ และความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งผู้บริหาร
14

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการพัฒนาบุคลากรทั้งโรงเรียนโครงการการ
ปฏิรูป การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2544), 3.
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สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นาสูง เป็นผู้บริหารมืออาชีพ และมีความสามารถในการตัดสินใจ
รวมทั้งการตัดสินใจโดยตนเองและการตัดสินใจโดยกลุ่ม ดังนั้น ผู้บริหาร ครู อาจารย์จึงต้องมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
8. การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได้ การมี อิ ส ระในอ านาจการตั ด สิ น ใจ ของ
สถานศึกษานั้น ย่อมจะต้องสัมพันธ์กับความรับผิดชอบในคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการบริหารโดยยึดหลักประชาธิปไตย ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และแสดง
ความรับผิดชอบร่วมกันในผลลัพธ์ของการตัดสินใจตามกฎหมาย มีการเสนอรายงานต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะชนของสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี15
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
อุทัย บุญประเสริฐ กล่าวถึงรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ว่ามี 4 รูปแบบ
ได้แก่
1. รูปแบบที่มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก (Administration Control SBM) ผู้บริหารเป็น
ประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการอื่นๆได้มาจากการเลือกตั้งหรือคัดเลือกจากกลุ่มผู้ปกครอง
ครู แ ละชุ ม ชน คณะกรรมการมี บ ทบาทให้ ค าปรึ กษา แต่ อานาจการตั ด สิ น ใจยั ง คงอยู่ที่ ผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียน
2. รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก (Professional Control SBM) เกิดจากแนวคิดที่ว่า ครูเป็นผู้
ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด ย่อมรู้ปัญหาได้ดีกว่าและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ตัวแทนคณะครูจะมี
สั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด ในคณะกรรมการโรงเรี ย น ผู้ บ ริ ห ารยั ง คงเป็ น ประธานคณะกรรมการโรงเรี ย น
บทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร
3. รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control SBM) แนวคิดสาคัญ คือ การ
จัดการศึกษาควรตอบสนองความต้องการและค่านิยมของผู้ปกครองและชุนชนมากที่สุด ตัวแทนของ
ผู้ปกครองและชุมชนจึงมีสัดส่วนในคณะกรรมการโรงเรียนมากที่สุด ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนเป็น
ประธานคณะกรรมการ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ บทบาท หน้าที่ของ
คณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร
4. รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional Community Control SBM)

15

กลุ่มติดตามและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, รายงานผลการติดตาม
ผลการประเมินภายนอกตามมาตรฐานการศึกษา : สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต
ตรวจราชการที่ 4 (ม.ป.ท., 2548), 9-10.
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แนวคิดเรื่องนี้ เชื่อว่าทั้งครูและผู้ปกครองต่างมีความสาคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก เนื่องจาก
ทั้ง 2 กลุ่ม ต่างอยู่ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด รับรู้ปัญหาและความต้องการได้ดีที่สุด สัดส่วนของครูและ
ผู้ปกครอง (ชุม ชน) ในคณะกรรมการโรงเรีย นจะมีเท่ าๆกั นแต่มากกว่ าตัว แทนกลุ่ มอื่น ผู้บริ หาร
โรงเรียนเป็นประธาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร16
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เหมาะสมสาหรับการบริหารสถานศึกษา
ในการประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารสถานศึกษาแบบที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น รูปแบบการ
ดาเนินงานที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไทย และสังคมไทยก็ได้พบว่า
ไม่มีรูปแบบใดที่เป็นแบบเดียวที่ตายตัว ไม่มีรูปแบบใดแบบเดียวที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานศึกษาไทยทุกแบบ ทุกระดับ ทุกประเภท และสถานศึกษาแบบ SBM แต่ละแห่ง
ควรมีอิสระที่จะเลือกใช้รูปแบบหรือวิธีการดาเนินงานที่เห็นว่าเหมาะสมกับสภาพของตนเองมากที่สุด
ได้
รู ป แบบการด าเนิ น งานที่ ส ถานศึ ก ษา อาจเลื อ กใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ สภาพของโรงเรี ย น
ให้สอดคล้องกับความพร้อมของโรงเรียนให้รับกับขั้นตอนและระดับการพัฒนาในการบริหารจัดการ
ของแต่ละโรงเรียนหรือในแต่ละสถานศึกษา มี 5 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนเป็นหลัก
จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารที่มีชุมชนเป็นหลักหรือควบคุมโดยชุมชนนั้น คือ การคืน
อานาจการบริหารจัดการสถานศึกษาให้แก่ชุมชนในทางปฏิบัติจะเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาให้แก่ชุมชนและผู้ปกครอง โดยมีความเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวน่าจะทาให้ผู้รับบริการ
การศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาที่จัดให้มากที่สุด หลักสูตรของโรงเรียนจะตอบสนองความ
ต้องการและค่านิยมของผู้ปกครอง ตอบสนองชุมชนและท้องถิ่นมากที่สุด คณะกรรมการโรงเรียนควร
ประกอบด้วยกรรมการซึ่ ง เป็น ตัวแทนจากกลุ่มต่ างๆ ในชุมชนเป็ นหลั ก ได้แก่ ผู้แ ทนผู้ ปกครอง
ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรในชุมชน ผู้แทนองค์กรอิสระเพื่อพัฒนาชุมชน (NGO) ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้ อ งถิ่ น (อบต.)
ผู้ แ ทนศิษ ย์เ ก่าของสถานศึก ษา ผู้ท รงคุณ วุฒิ ด้า นการศึ กษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 2 คน และควรให้มีจานวนเท่ากันในทุกกลุ่ม โดยให้เลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธาน และอีกคนหนึ่งเป็นรองประธาน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและ
เลขานุการโดยตาแหน่ง

16

อุทัย บุญประเสริฐ, รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาใน
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2543), จ-ฉ.
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รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control) มีจุดประสงค์ของรูปแบบอยู่ที่การ
เพิ่มความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่ชุมชนและผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้รับบริการการศึกษาได้รับ
ความพึ ง พอใจในการศึ ก ษาที่ จั ด ให้ ม ากที่ สุ ด และให้ มี บ ทบาทมี ส่ ว นร่ ว มโดยตรงในการบริ ห าร
สถานศึกษา คณะกรรมการโรงเรียนจึงต้องมีสัดส่วน จานวนตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด
ดังเช่น คณะกรรมการสภาบริหารโรงเรียน (Board of Trustees) ในประเทศนิวซีแลนด์
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง 5 คน ผู้แทนครู 1 คน ผู้บริหารโรงเรียน และตัวแทนนักเรียน 1 คน
(เฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และใน Chicago
สหรัฐอเมริกา คณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง 6 คน ผู้แทนชุมชน 2 คน ผู้แทนครู 2 คน ผู้บริหารโรงเรียนและ
นักเรียน (โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประธานคณะกรรมการมาจากกลุ่ม ผู้แทนชุมชน
หรือผู้ปกครอง บทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการโรงเรียนก็คือ การทาหน้าที่คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน
รูปแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบที่กาหนดไว้ในมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มากที่สุด เป็นรูปแบบที่เน้นการให้อานาจแก่ชุมชนเป็นหลัก

2. รูปแบบที่มีการบริหารจัดการโดยมีผู้บริหารเป็นหลัก
รูปแบบที่มีการบริหารจัดการตามแบบที่มีผู้บริหารเป็นหลักในการบริหารสถานศึกษาหรือ
แบบ Administrative Control นี้ หลั ก ส าคั ญ จะอยู่ ที่ ก ารกระจายอ านาจการบริ ห ารวิ ช าการ
บุคลากร การเงิน และการบริหารทั่วไปตรงไปยังโรงเรียน โดยมีตัวผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่ใช้อานาจ
นั้ น โดยตรง จะดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงในการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นผู้นาที่เข้มแข็งทั้งด้านวิชาการและการบริหารทั่วไป
คณะกรรมการโรงเรียนที่ตั้งขึ้นมีบทบาทในลั กษณะเป็นกรรมการที่ปรึกษาของผู้บริหาร ดังที่โรงเรียน
ส่วนใหญ่ในประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน ผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธานคณะกรรมการโดยตาแหน่ง
คณะกรรมการมักจะประกอบด้วยตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนนักเรียน
(ชั้นมัธยมศึกษา)
คณะกรรมการมีบทบาทในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหาร แต่อานาจการ
ตั ด สิ น ใจขั้ น สุ ด ท้ า ยจะอยู่ ที่ ตั ว ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ดั ง เช่ น โรงเรี ย นในประเทศอั ง กฤษ ประเทศ
สิงคโปร์ และโรงเรียนในเมือง Edmonton ประเทศ Canada และในรัฐ Texas ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยยุคก่อนปฏิรูปการศึกษา
3. รูปแบบโรงเรียนในกากับของรัฐ
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รูปแบบโรงเรียนในกากับของรัฐนี้ มีลักษณะเป็นโรงเรียนที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ แต่ฐานะ
เป็นองค์กรนิติบุคคล ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการโดยอิสระ (Deregulation) จากกฎ ระเบียบตามปกติ
ที่ใ ช้ บัง คั บ กับ โรงเรี ยนทั่ ว ไป โรงเรี ยนที่ บริ ห ารในแบบนี้ สามารถออกกฎระเบีย บของตนเองได้
โดยเฉพาะ มีความเป็นอิสระในเรื่องการจัดการด้านวิชาการ การเงิน และบุคคล แต่โรงเรียนจะต้อง
รับผิดชอบต่อผลการดาเนินงานตามพันธะสัญญา (Charter) หรือข้อตกลง ตามที่ได้ทาข้อตกลงไว้กับ
หน่วยงานที่มีอานาจอนุมัติให้เป็นโรงเรียนในกากับของรัฐ
โรงเรียนในกากับของรัฐนี้จะมีสถานภาพเป็นองค์กรนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการหรือไม่ เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ โดยอาจเป็นโรงเรียน
ที่ตั้งขึ้นใหม่หรือเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนที่มีอยู่เดิมแล้วปรับให้เป็นโรงเรียนในกากับ
ของรัฐก็ได้ ผู้เสนอขอจัดตั้งอาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรของรัฐและเอกชน เช่น ครู ผู้ปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบล มูลนิธิ สมาคม บริษัท ก็ได้ คณะกรรมการโรงเรียนมักจะประกอบด้วย
ตัวแทนผู้ขอจัดตั้ง ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้บ ริห ารโรงเรีย น ผู้ เ สนอขอจัด ตั้ งเป็น ผู้ มีอ านาจแต่ งตั้ ง คณะกรรมการโรงเรี ย น ผู้ข อจัด ตั้ งและ
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบาย จัดทาแผน
ปฏิบัติงาน จัดสรรงบประมาณ ควบคุมและกากับการบริหารงาน การจ้างและเลิกจ้างผู้บริหาร
โรงเรี ย น ส่ ว นผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นรั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารโรงเรี ย นตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการโรงเรียนให้ดูแลการจ้างและการเลิกจ้าง การบังคับบัญชาครู และบุคลากรอื่นๆใน
โรงเรียน
4. รูปแบบที่บริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การบริหารสถานศึกษาตามรูปแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เปิดโอกาส
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ดังนั้นในอนาคต
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความพร้อมก็สามารถจัดการศึกษาเองได้ทุกระดับและทุกประเภท
ในการจัดการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจัดเองทั้งหมด
จัดเองบางส่วน ร่วมกับหน่วยงานอื่น มอบให้หน่วยอื่นบางส่วน หรือมอบหมายให้หน่วยงาน องค์การ
อื่นจัดในรูปแบบใด หรือจะจัดให้เป็นแบบโรงเรียนในกากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ได้ จะมี
การกระจายอานาจไปยั งองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและสถานศึก ษาโดยตรง (ไม่ ผ่านเขตพื้น ที่
การศึกษา) ในระดับกระทรวงจะมีหน้าที่และบทบาทสาคัญอยู่ที่การกาหนดนโยบายระดับชาติ
ก าหนดมาตรฐานและการสนั บ สนุ น งบประมาณบางส่ ว น แต่ ง บประมาณส่ ว นใหญ่ ส าหรั บ การ
ดาเนินงานทางการศึกษาจะได้มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกาหนดลักษณะและรูปแบบ
คณะกรรมการโรงเรียนจะเป็นอานาจโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่โดยทั่วไปแล้วควรจะ
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ประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งมาจากตัวแทนผู้ปกครอง
และผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการโรงเรียนมีบทบาทสาคัญในการคัดเลือกผู้บริหาร มีอานาจในการจ้างหรือ
เลิกจ้างผู้บริหารโรงเรียน ส่วนผู้บริหารโรงเรียนรับผิดชอบการบริหารโรงเรียน มีอานาจหน้าที่ในการ
บังคับบัญชา การจ้างและการเลิกจ้างครูและบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งมักจะให้เป็นอานาจโดยตรง
ของผู้บริหารโรงเรียน
5. รูปแบบที่ให้เอกชนดาเนินการ หรือดาเนินการแบบเอกชน
แนวคิดสาคัญของการให้เอกชนเข้ามาดาเนินการ เนื่องจากเห็นว่าเอกชนมีความสามารถใน
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและในประเทศที่เน้นรูปแบบเศรษฐกิจแบบการตลาดและ
เศรษฐกิจแบบเสรีนั้น การส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษา ไม่ใช่เป็นเรื่อง
ของการแบ่งเบาภาระของรัฐ แต่เป็นหลั กการสาคัญของระบบการตลาดและเศรษฐกิจแบบเสรีและ
เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นการศึกษาทางเลือกที่ผู้ที่
ประสงค์จะใช้บริการสามารถเลือกรับบริการได้ และจะได้รับการประกันคุณภาพในการเลือกบริโภค
ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ปกครองและนักเรียนจานวนมากมีความประสงค์เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน
เป็นประจาทุกปี และนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพมีชื่อเสียง ก็มีความรู้
ความสามารถเป็นอย่างดีและเป็นที่พึงปรารถนาของสังคม ปกติแล้วเอกชนที่จัดการศึกษาอาจจัดใน
รูปของบุคคล บริษัท มูลนิธิ องค์กรทางศาสนา ฯลฯ โดยการควบคุมตามพระราชบัญญัติการศึกษา
เอกชน
โรงเรียนของรัฐในบางพื้นที่อาจประสบปัญหาในการบริหารงาน หรือในบางแห่งที่ประสบ
ความส าเร็ จ และมี ชื่ อ เสี ย งมากอยู่ แ ล้ ว ก็ อ าจเปลี่ ย นไปให้ เ อกชนด าเนิ น การก็ ไ ด้ การให้ เ อกชน
ดาเนินการก็คือ การเปลี่ยนความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการจากรัฐไปเป็นของเอกชนโดยตรง
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจาในโรงเรียนก็เปลี่ยนสภาพไปเป็นครูและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติ
แรงงานหรือพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน
คณะกรรมการโรงเรียนประกอบด้วยผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่เป็นหลัก ในบาง
แห่งอาจมีผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ผู้แทน
คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาเป็นคณะกรรมการโดย
ตาแหน่งด้วย ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเอง หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด 17
ส่วนรูปแบบการบริหารสถานศึ กษาที่เหมาะสมกับบริบทและกฎหมายการศึกษาของไทยในปัจจุบัน
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อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 1
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545), 191-200.
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ได้แก่ รูปแบบที่มีการบริหารจัดการโดยมีชุมชนเป็นหลัก (Community Control SBM) จุดประสงค์
ของรูปแบบการบริหารที่มีชุมชนเป็นหลัก หรือการควบคุมโดยชุมชนนั้น คือ การคืนอานาจการ
บริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาให้ แ ก่ ชุ ม ชน ในทางปฏิ บั ติ จ ะเป็ น การเพิ่ ม ความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด
การศึกษาให้แ ก่ชุม ชนและผู้ ปกครอง โดยมีความเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวน่าจะทาให้ผู้รับบริการ
ทางการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาที่จัดให้มากที่สุด หลักสูตรของสถานศึกษาจะตอบสนอง
ความต้องการและค่านิยมของผู้ปกครอง ตอบสนองชุมชนและท้องถิ่นมากที่สุด ในคณะกรรมการ
สถานศึกษาจะมีสัดส่วนจานวนตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด18

กลยุทธ์สาคัญที่ทาให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประสบความสาเร็จ ได้แก่
1. การกระจายอานาจ (Disperse Power) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มี
ประสิทธิผลต้องเป็นการกระจายอานาจไปให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการโรงเรียนและ
คณะอนุกรรมการได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากที่สุด เมื่อเริ่มนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ไปปฏิบัติ แต่ละโรงเรียนจะต้องมีคณะกรรมการโรงเรียน (School Council) ขึ้น ซึ่งอาจกาหนด
รูปแบบมาจากส่วนกลาง จากเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียนกาหนดเองก็ได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว
คณะกรรมการโรงเรียนจะประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคลากรอื่นๆ ซึ่งได้มา
จากการเลือกตั้งของแต่ละกลุ่มวิชาชีพ บางโรงเรียนคณะกรรมการมีอานาจตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ
แต่บางโรงเรียนคณะกรรมการเป็นเสมือนที่ปรึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมีอานาจตัดสินใจเมื่อเรื่องผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการโรงเรียนแล้ว
คณะกรรมการโรงเรียนหรือผู้บริหารโรงเรียนมักจะตั้งคณะอนุกรรมการ (Subcommittees)
ขึ้นมากี่คณะแล้วแต่จะเห็นสมควร (ปกติมี 3-12 คณะ) โดยให้รายงานหรือขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
โรงเรียน คณะอนุกรรมการจะได้รับมอบหมายทางานในเรื่องหลักๆ ของโรงเรียน คณะอนุกรรมการ
บางคณะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งหลั ก สู ต รและการสอน อาจมี ส มาชิ ก เฉพาะผู้ ที่ เ ป็ น ครู ก็ ไ ด้
แต่คณะอนุกรรมการบางคณะที่เกี่ ยวข้องกับประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวก
ควรจะต้องประกอบด้วยครู ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน คณะอนุกรรมการเหล่านี้ต้องมีการแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางการ มีการกาหนดจานวนสมาชิกและมีเวลาประชุมสม่าเสมอ จุดสาคัญก็คือ โรงเรียน
18

อุทัย บุญประเสริฐ, รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาใน
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2543),
156-157.
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ต้องมอบหมายอานาจตัดสินใจบางอย่ างให้คณะอนุกรรมการและต้องเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการเรียน
การสอนเท่านั้น เช่น การซื้ออุปกรณ์การศึกษา การขยายเวลาเรียนเพื่อให้มีเวลาสาหรับครูได้ประชุม
วางแผนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือการลดวันเรียนลงใน 1 ภาคเรียน เพื่อให้มีวันเวลาสาหรับการประชุม
ผู้ปกครอง เป็นต้น
2. การเน้นที่การพัฒนาวิชาชีพครู (Stress Professional Development) การพัฒนา
วิชาชีพครูในโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จนั้น จะเป็นการพัฒนาในภาพรวมทั้งโรงเรียน และเป็นการ
พัฒนาระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมีแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแผนระยะยาว มีการติดตามผล
รูปแบบการพัฒนานั้นอาจเป็นการส่งครูกลุ่มหนึ่งไปรับการอบรมจากภายนอกแล้วมาขยายผลให้ครูทั้ง
โรงเรียน มีการนิเทศแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูด้วยกันในระหว่างปฏิบัติงาน หรือมีโครงการเชิญ
วิทยากรภายนอก เช่น จากมหาวิทยาลัยหรือจากเขตการศึกษามาให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนและวิชาการ สาธิตการสอนแบบใหม่ๆ หรือเชิญนักบริหารจากภาคธุรกิจมาให้ความรู้เรื่องการ
ประชุมกลุ่มย่อย เทคนิคการตัดสินใจสั่งการ เป็นต้น
นอกจากทักษะการเรียนการสอนแล้ว ทางโรงเรียนต้องพัฒนาครูให้มีทักษะในการบริหาร
และตัดสินใจด้วย เช่น การตั ดสินใจเป็นกลุ่ม การสร้างฉันทามติ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ฯลฯ
รวมทั้งทักษะภาวะผู้นา เช่น การดาเนินการประชุม การบริหารงบประมาณ การสัมภาษณ์ ฯลฯ ผู้ที่
รับการฝึกอบรมและพัฒนานั้น นอกจากจะเป็นตัวครูทุกคนแล้วยังต้องมีการอบรมหรือพัฒนาให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น คณะกรรมการโรงเรียน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
และในบางกรณีอาจรวมถึงผู้แทนนักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) ด้วย
ในโรงเรียนที่ไม่ค่อยประสบความสาเร็จนัก การพัฒนามักจะเป็นการพัฒนาเฉพาะเรื่องหรือ
เฉพาะบุคคล มักเป็นการอบรมระยะสั้นๆแล้วขาดการนาไปปฏิบัติและติ ดตามผล โรงเรียนเหล่านี้มัก
ขาดแผนการพัฒนาบุคคล ผู้บริหารมักจัดสรรงบประมาณสาหรับการอบรมเป็นครั้งคราวไป และไม่ได้
มีการวางแผนระยะยาวและแผนในภาพรวมว่าใครควรได้รับการพัฒนาในเรื่องใดบ้างและเมื่อไร
3. การเผยแพร่ส ารสนเทศ (Disseminate Information) การเผยแพร่สารสนเทศ
ควรเป็นการดาเนินการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้เรื่องที่เกี่ยวกับโรงเรียนให้มากที่สุด เพราะในอดีต
สารสนเทศมักจะมาจากหน่วยงานกลางตรงไปยังโรงเรียน แล้วย้อนกลับไปหน่วยงานกลางอีก โดยที่
ครูในโรงเรียนหรือผู้ปกครองไม่มีโอกาสได้รับรู้เลย การเผยแพร่สารสนเทศในโรงเรียนที่บริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องและชุมชนจะต้องได้รับรู้ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ให้มากที่สุด วิธีการเผยแพร่สารสนเทศที่นิยมใช้รูปแบบต่อไปนี้ เช่น ใช้กลุ่มงาน (Work Group)
โรงเรียนต้องสร้างเครือข่าย (Network) ของกลุ่มงาน ซึ่งโดยปกติครูแต่ละคนจะเป็นคณะทางานหรือ
สมาชิกในกลุ่มงานต่างๆ 2 หรือ 3 คณะขึ้นไป การให้ข้อมูลสารสนเทศผ่านกลุ่มงาน จะทาให้มีการ
รับรู้ข่าวสารทั่ ว ทั้ งโรงเรียน ใช้การประชุม (Meeting) บางโรงเรียนมีข้อ กาหนดให้มีการประชุ ม
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ในระดั บหมวดวิช าหรือ กลุ่ ม ชั้ นทั น ทีห ลัง จากการประชุม หัว หน้ างานแล้ว ทั้ งนี้ เพื่อ ที่จ ะกระจาย
สารสนเทศไปยังทุกคนอย่างรวดเร็วและได้รับผลย้อนกลับ (Feedback) ได้ทันการ บางโรงเรียน
จัดชั่วโมงประชุมไว้ทุกเช้า เพื่อให้ครูและเจ้าหน้าที่ในแต่ละแผนกได้ประชุมปรึกษาหารือกันก่อนลงมือ
ทางาน ซึ่งทาให้ครูไ ด้รับรู้เรื่องที่กาลังเป็นที่สนใจทั่วถึงกัน และเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้น
ใช้วิธีการกระจายสารสนเทศออกนอกโรงเรียน (Outreach) โรงเรียนที่ประสบความสาเร็จ คือ
โรงเรียนที่จัดให้มีการสื่อสารอย่างเป็นระบบระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนจึ งมี
การสารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนเป็นรายปี เพื่อใช้สาหรับการวางแผนดาเนินงาน
ในปีต่อไป โรงเรียนต้องจัดให้มีการพบปะหรือสื่อสารกับผู้ปกครอง เช่น การประชุมผู้ปกครองและครู
การจัดให้ผู้ปกครองเข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้น เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ กิจกรรมทางคณิตศาสตร์
ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นต้น บางโรงเรียนมีการจ้างบุคลากรเพื่อทาหน้าที่ประสานงาน
ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองด้วย
การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นวิธีการที่อาจใช้ได้เป็นอย่างดี โดยโรงเรียนต้องทา
การรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของโรงเรียนแล้วทาออกเป็น สารสนเทศ เช่น ผลการเรียน ผลการ
ดาเนิน งาน/โครงการของโรงเรีย น ผลการเรียนของนั กเรีย นซึ่ งอาจทาในรูป ของแฟ้ม สะสมงาน
(Portfolio) หรือบันทึกในลักษณะต่างๆ แล้วหาวิธีนาเสนอให้ผู้ปกครองรับทราบและให้ข้อมูลข่าวสาร
โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online Computer) การเขียน Homepages หรือ Website
ในเครือข่าย Internet เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้าไปศึกษาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนได้
ข้อมูลที่บรรจุไว้นั้น นอกเหนือจากผลการเรียนแล้ว อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับงาน/โครงการ การจัดซื้อ/จัด
จ้าง กาหนดการสาคัญ ข้อมูลงบประมาณและบุคลากร หลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ
4. การเลือกผู้บริหารโรงเรียนที่เหมาะสม (Select the Right Principal) โรงเรียนที่
ประสบผลส าเร็ จ มั ก จะมี ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ค วามสามารถในการเป็ น ผู้ น าและรู้ จั ก การมอบหมายงาน
ผู้บริหารมีบทบาทสาคัญมากในการกระจายอานาจ สนับสนุนให้บุ คลากรในโรงเรียนมีความรู้และ
ทักษะเพิ่มขึ้น และชักจูงให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในงานของโรงเรียนและให้รางวัลอย่างเหมาะสมแก่ครู
และเจ้าหน้าที่ บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนคือผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) การเป็นผู้นา
(Leader) และผู้สนับสนุน (Supporter) เป็นผู้นานวัตกรรม (Innovations) เข้าสู่โรงเรียน และเป็น
ผู้ ผ ลั ก ดั น การปฏิ รู ป การศึ ก ษาให้ ก้ า วหน้ า ผู้ บ ริ ห ารมั ก เป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม บุ ก เบิ ก หรื อ เป็ น หั ว หอก
(Spearheaded) ในการพัฒนางานตามพันธกิจ (Mission) ของโรงเรียน และการมอบหมายงาน
(Delegate) ให้บุคลากรในโรงเรียน เช่ น การเลือกวัสดุ การบริหารงบประมาณ กาหนดการพัฒนา
บุคลากร ผู้บริหารยังมีบทบาทในการทาให้ครูมีส่วนร่วมและรับผิดชอบโครงการทั้งหมดของโรงเรียน
แม้แต่บทบาทการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดเวลาอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนและบุคลากรจัดเวลาพัก
สาหรับครู เป็นต้น
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ผู้ บริหารเป็นตั วจักรส าคัญ ในการติดต่อสัมพั นธ์กับภายนอก ผู้บริหารจึงต้องไปร่วมเป็ น
กรรมการองค์กรเอกชน ส่งเสริมความสัมพันธ์กับหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนท้องถิ่น เป็นผู้จัดหา
ทรัพยากรจากภายนอกโรงเรียน เช่น ติดต่อมหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิชาชีพครู ติดต่อกับภาคธุรกิจ
เพื่อขอคาแนะนาเรื่องเทคโนโลยี และการติดต่อกองทุนเอกชนหรือเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อขอรับ
การสนับสนุนด้านการเงินแก่โรงเรียน นอกจากการเป็นผู้นาทางวิชาการแล้ว บทบาทที่สาคัญยิ่ง
ของผู้บริหาร คือ การจัดองค์กร เสริมสร้างและสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการจัดการเรียน
การสอนและจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
5. การมีวิสัยทัศน์ (Have a Vision) โรงเรียนส่วนใหญ่ที่ใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานได้ผลดี จะมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับพันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Values) และ
เป้าหมาย (Goals) ที่เกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้ นกับตัวผู้เรียน เป็นวิสัยทัศน์ที่สัมพันธ์กับแนวทางการจัด
หลักสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้งการตัดสินใจเรื่องต่างๆ วิสัยทัศน์นั้นจะเกิดจากกระบวนการ
สร้างฉันทามติ (Consensus-Building Process) หรือความเห็นพ้องของครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เป็นวิสัยทัศน์ ที่มีการยอมรับร่วมกัน การจัดการเรียนการสอน การกาหนดหลักสูตรของ
โรงเรียนจะสอดคล้องกับแนวทางการจัดหลักสูตรระดับเขต ระดับรัฐ และระดับชาติ แต่ครูจะมีอิสระ
ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยให้นักเรียนมีความรู้และพฤติกรรม
เป็นไปตามหลักสูตรในที่สุด
6. การให้รางวัล (Reward Accomplishment) การให้รางวัลแก่บุคคลและกลุ่มต่างๆ
ในโรงเรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจจัดได้หลากหลาย เช่น การให้รางวัลเป็นเงินการให้ค่าตอบแทน
การให้เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร บางโรงเรียนให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการโรงเรียน
รางวัลที่ไม่เป็นตัวเงินที่อาจจัดให้ เช่น การให้คาปรึกษา (Mentoring) บันทึกแสดงความซาบซึ้งจาก
ผู้บริหารโรงเรียน การเลี้ยงอาหารเป็นกรณีพิเศษ และการให้โล่รางวัล ฯลฯ
การให้รางวัลนั้นจาเป็นต้องดูความเหมาะสมของผู้รับรางวัลด้วย เพราะสมาชิกแต่ละคนนั้น
มีความต้องการที่แตกต่างกัน บางคนต้องการการยอมรับ บางคนต้องการค่าจ้างเพิ่ม บางคนต้องการ
ลดคาบสอน บางคนต้องการตาแหน่งผู้นา ซึ่งผู้บริหารต้องเลือกให้รางวัลตามโอกาส และในปริมาณที่
เหมาะสมด้วย การให้รางวัลและแรงจูงใจที่เหมาะสม เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยนาไปสู่การ
ประสบความส าเร็ จ ในการบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน 19 และควรให้ ค วามสนใจและมี ก าร
ดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รายงานผลการดาเนินงานโครงการนาร่อง
ระดับชาติ เรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรี ยนเป็นฐาน : วิถีไทยและวิธีไทย (School-Based
Management : Thai Ways and Methods), 16.
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1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
2. การกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ชัดเจน
3. การสรรหา การคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา ควรให้ได้คนมีความรู้ ความสามารถ
เสียสละ และเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆอย่างแท้จริง
4. จัดการฝึกอบรม/สัมมนาให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
บริหารและจัดการศึกษา และการดาเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
5. การสนับสนุนให้ครู อาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกั บคณะกรรมการสถานศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด
6. การจัดให้มีเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
และความร่วมมือกัน
7. จัดให้มีการกาหนดมาตรฐานงานของคณะกรรมการสถานศึกษา และกากับ ดูแล ติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด
8. การพิจารณาให้สวัสดิการและการบริการพิเศษแก่คณะกรรมการสถานศึกษาตามที่
สมควร เหมาะสมและชอบธรรม20
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ความหมายของมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้นิยาม
ความหมายว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการส่งเสริม และกากับ
ดูแลและการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ในการจัดการศึก ษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเป็น 1) การมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี 2) มีทักษะในการประกอบ
สัมมาอาชีพ 3) สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ 4) และดารงชีวิตอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กับ
หลักธรรมคาสอนของศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และของท้องถิ่น 5) มีความรัก และ
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อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 1
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545), 202-203.
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หวงแหนในธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม 6) มี ค วามเคารพยึ ด มั่ น ในสถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย21์
พระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 กล่าวว่า มาตรฐานการศึกษาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาเกี่ยวข้อ งกับปัจจัย
กระบวนการ และผลผลิตของการจัดการศึกษา เพื่อการกากับ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ และ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาจึงไม่ได้หมายถึงระดับคุณภาพด้านใดด้านหนึ่ง
เท่านั้น แต่รวมถึงผลผลิตทางการศึกษาที่เกิดกับตัวผู้เรียน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนของครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หรื อ กระบวนการบริ ห าร
จัดการศึกษา22
จากความหมายข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า มาตรฐานการศึ ก ษา หมายถึ ง ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นหลัก
ในการกากับ ติดตาม ดูแ ล ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะเรื่องผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู กระบวนการบริหาร
จัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
ความสาคัญของมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่งในเชิงปรัชญา คือ สาคัญต่อการวางรากฐานของ
การพัฒนาการศึกษาให้เกิดความสมดุลในคุณภาพของผู้เรียน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึ่งประสงค์ เพื่อให้สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข สอดคล้องกับความต้องการของ
สั ง คม ชุ ม ชน และมี เ อกลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น หรื อ ชุ ม ชน ในการปฏิ บั ติ ม าตรฐานการศึ ก ษา
มีความสาคัญต่อการวางนโยบาย การกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมาตรการในการพัฒนาการ
จั ด การศึ ก ษาทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคตที่ ส ภาพแวดล้ อ มมี ค วามเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว
นอกจากนี้มาตรฐานการศึกษามี ความสาคัญ ในแง่ของการเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการพยากรณ์
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สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, การจัดการความรู้ในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ, ม.ป.ท.,
2548), 36.
22
สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา, การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
เล่มที่ 2 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2554), 6.

42
คุณภาพที่คาดหวังตามที่ต้องการ ก่อให้เกิดการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะล่วงหน้าได้23
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายและกระบวนการหลักของการจัด
การศึกษาจะเป็นหลักประกั นว่าการจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานในภาพรวมของชาติ
กาหนดให้มี ระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาลงสู่ สถานศึกษา
สิ่งสาคัญที่จะต้องพัฒนาคือการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานที่กาหนดไว้ เพื่อให้
สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 49 กาหนดให้มีสานักงาน
รั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามี ฐ านะเป็ น องค์ ก รมหาชน โดยตราเป็ น
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์และ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มี การตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับชั้น ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ24
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์
และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ คือ สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เรียกโดยย่อว่า “สมศ.” ประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง25
หลักการของมาตรฐานการศึกษา
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สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา, การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
เล่มที่ 2 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2554), 7-8.
24
การปฏิรูปการศึกษา, รายงานปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน, (กรุงเทพ: แอนด์พลับลิชชิ่ง
, 2543), ไม่ปรากฏเลขหน้า.
25
สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา, การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
เล่มที่ 2 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2554), 7-8.
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อุดมการณ์ของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทย
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสัง คม บูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง
ปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพื้นฐาน
ที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาความรู้
ความสามารถ เพื่อการทางานที่มีคุณภาพ โดยให้ สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้
ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่า การศึกษาเป็นกระบวนการ
ของการพั ฒ นาชี วิ ต และสั ง คม เป็ น ปั จ จั ย ที่ พั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ
มาตรฐานการศึกษาจึงต้องกาหนดให้คลอบคลุมตามองค์ประกอบของการจัดการศึกษา โดยมีแนวคิด
ที่สาคัญ ดังนี้
1. การบูรณาการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีความเกี่ยวข้องกันทั้งทางด้าน
การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน สภาพหรือบริบทของชุมชนนั้นๆ จึงต้องมีการ
พิจารณาถึงความสอดคล้องขององค์ประกอบเหล่านี้ ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาให้มีความ
เกี่ยวเนื่องกันทั้งมาตรฐานด้านครู ผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
2. ความสอดคล้อง การกาหนดคุณภาพของการจัดการศึกษาหรือผลผลิตจากการศึกษา
นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย และการจัด
การศึกษาเพื่อมวลมนุษย์นั้นว่า เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติกาหนดว่า เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง มีสุข ดังนั้น ในการจัดทามาตรฐานการศึกษา
จึงต้องให้มีความสอดคล้องกันในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ
สถานศึกษา จนถึงระดับท้องถิ่น
3. การรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น การจั ด การศึ ก ษาหรื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น
กระบวนการที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา จึงต้องให้
มีการแสดงความรับผิดชอบร่วมกันทุกส่วน การมีบทบาทหรือการทางานร่วมกันเป็นสิ่งสาคัญที่จะทา
ให้การจัดการศึกษาสาเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
4. การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่สาคัญในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้ โลก
และสภาพแวดล้ อมมี การเปลี่ ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ ว การจ ากั ดของทรั พยากรทาให้ต้ องมี การ
วางแผนการใช้ทรัพยากรล่วงหน้า สิ่งสาคัญ คือ ทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นผู้กาหนดแนวทางหรือ
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นโยบายหลัก ดังนั้น มาตรฐานการศึกษาจึงต้องคานึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรที่มีจากัดอย่างมีคุณค่า26
มาตรฐานการศึกษาควรจะคลอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่
1. มาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรู้ เป็นมาตรฐานที่เน้นคุณสมบัติของผู้จบการศึกษาแต่ละ
ระดับชั้นในองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ
1.1 องค์ ป ระกอบด้ า นความรู้ (Cognitive Domain) ได้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งมี
ความรู้ความจา และความเข้าใจในเรื่องที่เรียน มีการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
1.2 องค์ประกอบด้านเจตคติ (Affective Domain) ได้แก่ การรับรู้ (Receiving)
ในเรื่องที่ เรียน การตอบสนอง (Responding) มีการจัดระบบ/ระเบี ยบ (Organizing) และการ
กาหนด/สร้างคุณลักษณะ (Characterizing) การเห็นและสร้างคุณค่า (Valuing)
1.3 องค์ประกอบทางด้านทักษะ (Psychomotor Domain) และการประสาน
การทางานของกล้ามเนื้อ (Coordinator) สาหรับทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ ควรจะมีทักษะในด้าน
1) ทักษะเบื้องต้น (Basic Skills) ซึ่งแยกเป็นทักษะในการสื่อความหมาย (Communicative
Skills) 2) ทักษะในการหาเหตุผล (Reasoning Skills) 3) ทักษะในการคิด (thinking skills) ซึ่ง
แบ่งออกเป็น การคิดแบบสะท้อนกลับ (Reflective Thinking) คิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ (Critical
Thinking) และคิดแบบสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ทักษะประการต่อไปคือ ทักษะในการ
เรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ (Learning to learn)และทักษะการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนา(Meta Cognition)
ส่วนการประสานการทางานของกล้ามเนื้อ (Coordinator) นั้นก็แบ่งเป็นระดับดังนี้ คื อ 1) มีการ
เคลื่อนไหวอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง 2) มีการเคลื่อนไหวอวัยวะหลายส่วนพร้อมกัน 3) มีการสื่อ
ความหมายโดยไม่ใช้ภาษา และ 4) มีการพูดโดยใช้ภาษาซึ่งถือว่า ทักษะการพูดเป็นทักษะที่ดีที่สุด
นอกจากนั้นก็ต้องมีมาตรฐานคุณภาพอื่นๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลั กสูตร เช่น มาตรฐาน
ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. มาตรฐานการจัดปัจจัยความพร้อมของการจัดการ ได้แก่ ความพร้อมในด้านอาคาร
สถานที่ สนามกี ฬ า ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งทดลอง ห้ อ งปฏิ บั ติ ง าน ห้ อ งสมุ ด ฯลฯ รายการพั ส ดุ
ครุภัณฑ์ รวมถึงความพร้อมของบุคลากรที่ควรจะเป็น ควรจะมีในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการเรียน
26

สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา, การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
เล่มที่ 2 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2554), 7-8.
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3. มาตรฐานกระบวนการดาเนินงาน กระบวนการดาเนินงานจะเน้นลักษณะการปฏิบัติ
ที่พึงปรารถนาทั้งด้านการวางแผน การจัดการ การประเมินผล การกากับติดตาม ด้านการเรี ยน
การสอน วิธีสอน กิจกรรมการเรียน การผลิต การสร้าง และใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา รวมทั้งการวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ได้แก่
3.1 มีการจัดทาธรรมนูญของสถานศึกษาและการทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีแผนอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน และแผนดังกล่าวเป็นที่รับรู้ของทุกๆฝ่ายในสถานศึกษา
3.2 มีการประเมินผลการดาเนินงานตนเองและของแต่ละคณะทางาน
3.3 มีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
3.4 มีระบบการแนะแนวนักเรียนที่คลอบคลุมผู้เรียนทุกระดับชั้น
3.5 มีระบบการติดตามและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
ไปแล้ว
3.6 การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในระดับท้องถิ่นในลักษณะต่างๆ
ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
3.7 มีการมอบหมายงานในรูปของการทาเป็นคณะ มีการกระจายอานาจตัดสินใจ
แก่ บุคลากร ระดับ และฝ่ายต่างๆอย่างเหมาะสม
3.8 มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับข้อกาหนดในหลักสูตรและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ได้แก่
3.8.1 มีการเตรียมเอกสารหลักสูตรอย่างพร้ อมเพรียง และเผยแพร่ให้ครู
ทราบและนาไปใช้อย่างจริงจัง
3.8.2 จัดให้มีการเตรียมการสอนตั้งแต่ต้นปีการศึกษา และให้ครูจัดทา
แผนการสอนล่วงหน้าตลอดภาคเรียน/ตลอดปี และมีกระบวนการตรวจสอบผลการใช้แผนการสอน
และมีการปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
3.8.3 จัดให้มีการสอนวิชา/รายวิชาต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้อง และถูกต้องตามโครงสร้าง แนวดาเนินการ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และปรั บกิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
3.8.4 จัดให้มีระบบการวัดผล ประเมินผลให้สอดคล้องและถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีการประเมินผล ตลอดจนมีระบบการสอนซ่อมเสริมให้แก่เด็กที่เรียนอ่อน
3.8.5 จัดให้มีการสร้าง การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ใช้สื่อที่จัดหาได้ในท้องถิ่น และราคาถูก
3.8.6 จัดให้มีการสารวจ และพัฒนารายวิชาที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของท้องถิ่น ทั้งนี้อาจกระทาในลักษณะที่ร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาในท้องถิ่น
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3.9 มีระบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่น
3.9.1 มีการประสานงานและให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาในท้องถิ่นกับฝ่าย
บริหาร ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาอื่น ตลอดจนมีการประสานงานในโครงการต่างๆ ในท้องถิ่น
3.9.2 มีการจัดทาแผนประสานงานระหว่างสถานศึกษา และหน่วยงานใน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับรูปแบบการดาเนินงาน
3.9.3 มีการติดตาม นิเทศ และให้ความช่วยเหลือภายในท้องถิ่น ตามที่
กาหนดในแผนประสานงาน
3.9.4 มีการประสานงานระหว่างคณะทางานของท้องถิ่นกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในด้านวิชาการทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3.10 การแสวงหาความร่วมมือช่วยเหลือและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.10.1
มีการประชาสัมพั นธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชนรับรู้และเข้าใจ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.10.2 มีการจัดกิจกรรมแสวงหาความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้ปกครองและ
ชุมชนอยู่ประจาและสม่าเสมอ
3.10.3 มีการนาวิทยาการและความรู้ความสามรถจากท้องถิ่นมาใช้ในการ
เรียนการสอนและการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.11 มีระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาและท้องถิ่น
3.11.1 การติดตามผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานความก้าวหน้า
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน
3.11.2 มีคณะกรรมการสถานศึกษา หรือชุมชน ติดตามผลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาและมีการจัดทารายงานความก้าวหน้ าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น
และนาผลไปใช้ในการวางแผนหรือปรับปรุงการดาเนินงานในช่วงต่อไป27
หลักการสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
อารุง จันทวานิช ได้สรุปหลักการสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาไว้ดังนี้

27

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, การจัดการความรู้ในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ, ม.ป.ท.,
2548), 36-39.

47
1. รัฐกระจายอานาจการกาหนดนโยบายการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
และทรัพยากรให้จังหวัดและสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
2. โรงเรี ย นต้ อ งให้ ผู้ ป กครอง ผู้ น าชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
รับผิดชอบในรูปคณะกรรมการโรงเรียน (Participation)
3. โรงเรี ย นต้ อ งแสดงภาระหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) ต่ อ นั ก เรี ย นและ
ผู้ปกครอง ตามมาตรฐานและตามที่ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา (Authorities) กาหนด28
วันทยา วงศ์ศิลปะภิรมณ์ และคณะ กล่าวว่า หลักการและเงื่อนไขสาคัญบางประการใน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี คือ
1. กระจายอานาจ (Decentralization) สถานศึกษาจะพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้อย่างเต็มที่ ต่อเมื่อสถานศึกษาเองต้องมีความเป็นอิสระเพียงพอที่จะคิดและ
ตัดสินใจ ทั้งด้านการบริหาร วิชาการและการใช้จ่ายงบประมาน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ต้องการให้มีการกระจายอานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษาและท้องถิ่นให้มากที่สุด
2. การมีส่วนร่วม (Participation) โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
กั บ ผลการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มคิ ด ร่ ว มวางแผน ร่ ว มด าเนิ น การ
ร่วมประเมินและร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. การเสริมสร้างพลัง (Empowerment) โดยสร้างความรู้ ทักษะ และความมั่นใจแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. การสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบในพันธะภาระ (Accountability) การศึกษามิใช่เรื่อง
ของคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษานั้น จึงต้องสร้างให้ทุกคนมีสานึกในหน้าที่ของตนที่มีต่อการศึกษา เช่น หน้าที่ของ
ความเป็นพ่อแม่ ครู เป็นต้น นอกจากนี้กระบวนการทางานและผลงานของสถานศึกษาแห่งนั้นต้อง
สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อโดยสังคมและประชาชน
5. การปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพอย่ า งต่ อเนื่ อ ง (Continuous Quality
Improvement)
การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกในบริบทของการประกันคุณภาพ มีจุดประสงค์สาคัญเพื่อให้ได้

28

อารุง จันทวานิช, แนวคิดนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพ: โรงพิมพ์การศาสนา,
2542), ไม่ปรากฏเลขหน้า.
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ข้อมูลย้อนกลับสาหรับใช้ในการวางแผน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มิใช่การจับผิดหรือ
การตัดสินให้รางวัลหรือให้โทษ29
คณะกรรมการศึกษาเอกชน ได้ให้แนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนสู่คุณภาพ จะกาหนดปัจจัย
และเกณฑ์เบื้องต้นในการประเมิน 7 ปัจจัย คือ
1. ปรัชญา และเป้าหมายของโรงเรียน
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
3. บุคลากร
4. ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
5. การบริหารจัดการ
6. กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
7. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน30
มาตรฐานการศึกษาไทย
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ.2545
ได้กาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารปกติ และมีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปี โดย
องค์ ก รอิ ส ระคื อ ส านั ก งานมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก หรื อ สมศ.
อย่างไรก็ตาม สมศ. เป็นเพียงหน่วยจัดการประเมินไม่ใช่หน่วยประเมิน แต่ถ้าจาเป็นก็อาจจะมีการ
ประเมินเพื่อการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกได้ และที่สาคัญ สมศ.
ไม่ ใ ช่ ห น่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพ เพี ย งแต่ ร ายงานผลการประเมิ น ให้ ต้ น สั ง กั ด ทราบ ส่ ว นการพั ฒ นา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาและต้นสังกัด อย่างไรก็ตามเพื่อให้การประกัน
คุ ณ ภาพและการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น ไปอย่ า งยุ ติ ธ รรมและน่ า เชื่ อ ถื อ สมศ. ซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ต้องพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์
สาหรับการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา อย่ างไรก็ ตามการดาเนินงานในระยะแรกประสบปั ญ หา
เชิงกระบวนการหลายประการ โดยเฉพาะความล่าช้าในการตั้งสานักงานมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกหรือ สมศ. คือ กว่าจะได้ตั้งก็เกือบปลายปี 2543 แล้ว แต่ก็ยังนับว่า
29

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2541,
แอนด์พลับลิซซิ่ง, 2542), ไม่ปรากฏเลขหน้า.
30
เรื่องเดียวกัน,

(กรุงเทพ:
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โชคดีที่ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติข ณะนั้ นมองการไกลโดยได้ พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่ งสมศ. ก็ได้ประโยชน์จากมาตรฐานการศึกษาดังกล่าวในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในรอบแรกในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
มาตรฐานการศึ ก ษาที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาจั ด ท าขึ้ น มานั้ น มี ทั้ ง หมด
27 มาตรฐานและ 91 ตัวบ่งชี้ และสมศ. ได้เลือกและนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติใช้เป็น
มาตรฐานในการประเมินการศึกษาในรอบแรก 14 มาตรฐาน ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ต่อมาเมื่อมี
คณะกรรมการการศึกษาระดับต่างๆ ครบตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแล้ว จึงได้มีการ
จัดทามาตรฐานการศึกษาระดับต่างๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาระดับนั้น ส่วน
สมศ. ยังคงใช้ 14 มาตรฐานเดิมในการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบสองด้วยเหตุผลสาคัญ
คือ แม้เราจะมี ม าตรฐานการศึกษาในแต่ละสังกัดใช้แล้ว แต่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
เหล่านั้นค่อนข้างจะล่าช้า ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในหน่วยปฏิบัติ ทางสมศ.จึงได้เสนอขอ
อนุมัติคณะรัฐมนตรีใช้ 14 มาตรฐานเดิมที่ใช้ในการประเมินรอบแรกมาใช้ในการประเมินรอบสอง แต่
มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้ใหม่ให้มีความชัดเจนและเป็นปรนัยมากขึ้น31
อุดมการณ์และหลักการจัดการศึกษาของชาติ คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่ สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุล
ระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้าง
พื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนา
ความรู้ ค วามสามารถเพื่ อ การท างานที่ มี คุ ณ ภาพ โดยให้ สั ง คมทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษาได้ตรงกับความต้องการของผู้ เรียนและอื่นๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามอุดมการณ์
และหลักการที่กล่าวมามานี้ จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาไว้ 3 มาตรฐานและ 11 ตัวบ่งชี้ ดังมี
สาระสาคัญ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก เพื่อให้
คนไทย เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ซึ่งมี 5 ตัวบ่งชี้และ 9 ตัวบ่งชี้ย่อย ดังมีสาระโดยสรุปดังนี้
1.1 กาลังกายและกาลังใจที่สมบูรณ์ คือ (1) คนไทยควรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี
1.2 ความรู้และทักษะที่จาเป็นและเพียงพอในการดารงชีวิต ได้แก่ (2) คนไทยได้เรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ (3) คนไทยมีงานทาและนาความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ได้
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สมาน อัศวภูมิ, เส้นทางสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (อุบลราชธานี: หจก.อุบลกิจ
ออฟเซทการพิมพ์, 2550), 15-16.
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1.3 ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว คือ (4) คนไทยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนและ
รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อนาไปพัฒนาตนและสังคม (5) สามารถปรับตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้
1.4 ทักษะทางสังคม ประกอบด้วย (6) เข้าใจและเคารพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสังคม
มีทักษะและความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีความสุข (7) มีความรับผิดชอบ เข้าใจ ยอมรับและ
ตระหนักในวัฒนธรรมที่ต่างกัน สามารถแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ทั้งในฐานะสมาชิกสังคมไทยและสังคม
โลก
1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก คือ (8)
ดารงชีวิตโดยสุจริตทั้งกาย วาจาและใจ และ (9) มีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม สานึก
ในเกียรติภูมิและภูมิใจในความเป็นไทย รักแผ่นดินไทยมีความเป็นประชาธิปไตย มีจิตอาสาและเป็น
สมาชิกทีด่ ีของพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา โดยให้จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญและมี
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งมี 3 ตัวบ่งชี้ และ 10 ตัวบ่งชี้ย่อย ดังมีสาระโดย
สรุปต่อไปนี้
2.1
การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย (1) จัดหลักสูตรที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (2) ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงหลักสูตร
ต่างๆ อย่างทั่วถึง (3) หน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
ส่ ง เสริ ม อนามั ย ตลอดจนมี ค วามปลอดภั ย (4) มี ก ารพั ฒ นาและใช้ น วั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู้
โดยเฉพาะสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2.2 การพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุ คลากรอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพโดย
(5) มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ (6) ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
มีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการทางานและผู กผันกับงาน อัตราการออกจากงานและทาผิดวินัย
ลดลง (7) มีการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพ ติดตามผลการดาเนินงานของ
สมาชิกและสั่งสมองค์ความรู้
2.3 การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน โดย (8) ให้องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง (9) ผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาและ (10) กาหนดให้ระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกได้
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มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ /สังคมแห่งความรู้โดยสร้างวิถีการเรียนรู้
และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง ซึ่งมี 3 ตัวบ่งชี้และ 6 ตัวบ่งชี้ย่อย ดังมีสาระโดยสรุปดังนี้
3.1 บริการวิชาการและร่วมกับชุมชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งความรู้ ดังนี้
(1) สถานศึกษากับบุคลากรและองค์กรชุมชนร่วมจัดปัจจัยและกระบวนการให้สังคมไทยเป็นสังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2) ชุมชนที่ตั้งสถานศึกษามีสภาพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
สังคมแห่งความรู้ มีความปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติสุขและพัฒนาต่อเนื่อง
3.2 ศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้และกลไกลการเรียนรู้ (3) ศึกษา วิจัย
สารวจ จัดหา และจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (4) ระดมทรัพยากรและได้รับร่วมมือจากทั้งภายใน
และภายนอกในการสร้างกลไกการเรียนรู้ทุกประเภท เพื่อให้คนไทยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และสามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (5) ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาประเทศ
3.3 สร้างและจัดการความรู้ในทุกระดับ ทุกมิติของสังคม โดย (6) ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ทุกระดับ และองค์กรที่จัดการศึกษามีการสร้างและใช้ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็น
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้32
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พุทธศักราช 2545 มาตรา 9 (3) กาหนดให้มีการจัดทามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อใช้เป็นหลัก
ในการเทียบเคียงสาหรับการส่งเสริมและกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกัน
คุณภาพการศึกษานั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น โดยได้
นามาตรฐานการศึกษาชาติ รวมทั้งจุดหมายหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรเป็นตัวตั้ง
ในการกาหนดมาตรฐาน นอกจากนี้ยัง ได้นาจุดเน้นในการพั ฒนาคนและสังคมให้มี คุณภาพตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) แผนการศึกษาศาสนา ศิลปะ
และวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ (พ.ศ.2549-2559) สาระบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ มาตรา 22,23,24 และ26 รวมทั้ง
นโยบายการศึ ก ษาของรั ฐ บาลที่ แ ถลงต่ อ รั ฐ สภามาประกอบการพิ จ ารณาในการจั ด ท าด้ ว ย
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน โดยสถานศึกษาจะต้องจัดระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งเพื่อคุณภาพการบริหาร
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป อุดมการณ์ของ
32

เรื่องเดียวกัน, 16-20.
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การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก เพื่อเป็นรากฐานที่พอเพียงสาหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าที่การงาน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสาหรับการสร้างสรรค์
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยังยืนในอนาคต 33 โดยมีหลักการ
สาคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถ
เผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย
2. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะพื้ น ฐานของการประอาชี พ สุ จ ริ ต มี ค วามมุ่ ง มั่ น ขยั น ซื่ อ สั ต ย์
ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
สังคมไทยและสังคมโลก
3. หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกัน ในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือ
ความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม
4. หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการจั ด การศึ ก ษาร่ ว มกั บ คณะกรรมการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาเพื่ อ
เสริม สร้ างเอกลั กษณ์ ศั กดิ์ศรี และตอบสนองความต้อ งการท้อ งถิ่นตามนัยของรัฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับการกระจายอานาจ
5. หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์ หลักการ และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานต้องสอดคล้องระหว่างสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐบาล สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์
เชื่ อ มโยงกั บ มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา และมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา 34 มาตรฐานการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด 18 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ
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สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายใน (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2549), 1.
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คุรุสภา, เกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภา,2540), 1.
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1. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตน
นับถือ
2.
3.
4.
5.
6.

มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความกตัญญูกตเวที
มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนร่วม
ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดารงไว้ซึ่งความ

เป็นไทย
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้
1. รู้ คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง แวดล้ อ มและตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลง
สิ่งแวดล้อม
2. เข้าร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้
1. มีทักษะในการจัดการและทางานให้สาเร็จ
2. เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทางาน
3. ทางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
4. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
5. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
ตัวบ่งชี้
1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมีการคิด
แบบองค์รวม
2. สามารถคาดการณ์ กาหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้
3. ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีสติ
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4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้
1. มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟัง รู้จักตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผล
2. สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่างๆได้ทั้ง
ในและนอกสถานที่
3. มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นสนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้
1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
2. มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
4. มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ตัวบ่งชี้
1. ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ
2. ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์
3. ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ
2. มาตรฐานด้านการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
หมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง
ตัวบ่งชี้
1. มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
3. มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน
4. มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
5. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

55
6. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
7. สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือตรงตามความถนัด
มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้
1. มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3. มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน
และอิงพัฒนาการของผู้เรียน
6. มีการนาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ
7. มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนาผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน
3. มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นาทางวิชาการ
3. มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ
4. มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบ ครบวงจร
ตัวบ่งชี้
1. มี ก ารจั ด องค์ ก ร โครงสร้ า งและระบบการบริ ห ารงานที่ มี ค วามคล่ อ งตั ว สู ง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
2. มีการจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
3. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน
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มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ตัวบ่งชี้
1. มีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
2. มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม
3. มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา
4. มีรูปแบบการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
5. มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้
1. มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นและท้องถิ่น
2. มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ
3. มีการส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถ
ของผู้เรียน
4. มี ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละสื่ อ อุ ป กรณ์ ที่ เ อื้ อ ต่ อ
การเรียนรู้
5. มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน
6. มีระบบการนิเทศการสอนและนาผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่าเสมอ
7. มีการนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ตัวบ่งชี้
1. มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง
2.
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน
3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของ
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
5. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/นันทนาการ
6. มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
7. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
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ตัวบ่งชี้
1. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม
2. มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
3. มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
4. มี ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ห้ อ งสมุ ด พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว และสิ่ ง อ านวยความสะดวก
เพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
5. มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่
มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้
1. มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
2. สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร
ระดับสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทาง
วิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
ตัวบ่งชี้
1. เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน35
มาตรฐานการศึกษาสาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
1. มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก : ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานเพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก และเป็ น แนวทางให้ ห น่ ว ยงานและ
สถานศึกษามุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆเพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใน

35

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ.25492553) (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2549), 11-15.
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หลักการ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2543 มาตรฐานการศึกษามีทั้งหมด 27 มาตรฐาน 91
ตัวบ่งชี้ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
1.1 มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มี 12 มาตรฐาน 38 ตัวบ่งชี้ เน้นพัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญา อารมณ์และสังคม โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถตาม
ศักยภาพและมีความสุข
1.2 มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการ มี 6 มาตรฐาน 29 ตัวบ่งชี้ เน้นในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1.3 มาตรฐานการศึกษาด้านปัจจัย มี 9 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้ เป็นการกาหนด
คุณลักษณะหรือสภาพความพร้อมของผู้บริหาร ครู หลักสูตร อาคารสถานที่ และชุมชน
มาตรฐานการศึกษาทั้ง 27 มาตรฐาน 91 ตัวบ่งชี้ เป็นทิศทางให้สถานศึกษาที่มีศักยภาพ
และมีความพร้อมได้มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกในระยะต่อไป แต่ในช่วง 5 ปีแรก หรือรอบแรกของการประเมิน ได้มีการคัดเลือก
มาตรฐานมาเพียง 14 มาตรฐาน 53 ตัวบ่งชี้ เพื่อใช้ในการประเมินภายนอกดังนี้
1.1 มาตรฐานด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องต้นของ
แต่ละศาสนา
2. ซื่อสัตย์สุจริต (และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สาหรับอาชีวศึกษา)
3. มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
4.
ประหยัด (ใช้สิ่งของและทรัพย์สินทั้งของตนเองและส่วนรวม ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า)
มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
ตัวบ่งชี้
1. สามารถจาแนกประเภทข้อมูล เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด
2. สามารถประเมิ น ค่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล รู้ จั ก พิ จ ารณาข้ อ ดี -ข้ อ เสี ย
ความถูก-ความผิด ระบุสาเหตุ-ผล ค้นหาคาตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
ได้อย่างอิสระและมีความถูกต้องเหมาะสม
3. มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ สามารถคาดการณ์และกาหนดเป้าหมายได้
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้
1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มประสบการณ์/กลุ่มวิชา/หมวดวิชา ที่สาคัญไม่
ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่า (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์
คอมพิวเตอร์ และวิชาเฉพาะสาขา สาหรับอาชีวศึกษา)
2. มีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้
1. มีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ รู้จักตั้งคาถามเพื่อหา
เหตุ-ผล
2. รักการอ่าน สามารถใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา
3. สามารถสรุป ประเด็ นจากการเรี ย นรู้ แ ละประสบการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งด้ ว ย
ตนเอง
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นด้วย
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้
1. สามารถทางานตามลาดับขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ
2. ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทางาน พัฒนางาน สามารถทางานอย่างมี
ความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเอง
3. สามารถท างานเป็ น ที ม (ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ไม่ เ อาเปรี ย บ ให้ ค วามร่ ว มมื อ
ยอมรับ ฟังความคิดเห็นและความสามารถของผู้อื่น ร่วมรับผิดชอบผลงานของกลุ่ม)
4. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้
1. มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อนและบุคคลทั่วไป
4. รู้จักดูแลสุขภาพ และป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย
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5. มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โทษของสิ่ ง เสพติ ด และสิ่ ง มอมเมา ไม่ เ สพ
สิ่งเสพติดและปลอดจากสิ่งมอมเมา
มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
ตัวบ่งชี้
1. มีความชื่นชมและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
1.2 มาตรฐานด้านกระบวนการ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
ตัวบ่งชี้
1. มีการจัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารชัดเจน
2. มีปรัชญา แผนพัฒนา/ธรรมนูญสถานศึกษา แผนการดาเนินงานของสถานศึกษา
และตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. มีการปฏิบัติตามแผน
4. ส่งเสริมการทางานเป็นทีม
5. มีการนิเทศ ตดตาม ประเมินผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
6. มีระบบข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับความต้องการและทันต่อการ
ใช้งาน
7. มีการบันทึกและรายงานผลการประเมิน
8. มีการนาข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา
ตัวบ่งชี้
1. ผู้บริหารและครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการร่วมกันจัดการศึกษา
2. มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
เห็นความสาคัญในการจัดการศึกษาร่วมกัน
3. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชนอย่างสม่าเสมอ
4. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ตัวบ่งชี้
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1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ ธรรมชาติ
และสนองความต้องการของผู้เรียน
2. มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ก ระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
3. มี การจั ดกิจ กรรมการเรี ยนการสอนที่ก ระตุ้ นให้ผู้ เรีย นรู้ จักศึ กษาหาความรู้
แสวงหาคาตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
4. มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกและส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผู้เรียน
6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพอย่าง
ครบถ้วนทั้งด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา
7. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การทางานร่วมกับผู้อื่นและความรับผิดชอบต่อ
กลุ่มร่วมกัน
8. มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง
9. มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรักสถานศึกษาของตน และมีความกระตือรือร้นในการ
ไปเรียน
1.3 มาตรฐานด้านปัจจัย
มาตรฐานที่ 20 ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
2. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นา มีมนุษย์สัมพันธ์และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง
3. ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย
มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้
1. ครูรู้เป้าหมายของหลักสูตรและเป้าหมายการจัดการศึกษา
2. ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร จัดทาแผนและกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ครูมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลการเรียนการสอนและการนาผลการ
ประเมินมาใช้พฒ
ั นาคุณภาพ
มาตรฐานที่ 24 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ

62
ตัวบ่งชี้
1. ครูมีความถนัด/ความเชียวชาญตรงกับงานที่ปฏิบัติ
2. มีจานวนครูตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรีย นการ
สอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
1. มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
2. มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้36
2. มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบสอง
: ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 มาตรฐานด้านผู้เรียน มี 7 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (1,2)
ตัวบ่งชี้
1. ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ
2. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต
3. ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที
4. ผู้เรียนมีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัว
5. ผู้เรียนมีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
6. ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (7)
ตัวบ่งชี้
1. ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกาลังกายสม่าเสมอ
2. ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. ผู้เรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา หลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาทางเพศ
4. ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น

36

ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , แนวทางการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา : เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์ดี จากัด, 2543), 68-73.
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5. ผู้เรียนร่างเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น และชอบมา
โรงเรียน
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรี และกีฬา (8)
ตัวบ่งชี้
1. ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
2. ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์ โดยไม่ขัดหลัก
ศาสนา
3. ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ
4. ผู้ เ รี ย นสนใจและเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมศิ ล ปวั ฒ นธรรมและประเพณี ที่ ดี ง ามของ
ท้องถิ่นและของไทย
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (4)
ตัวบ่งชี้
1. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบและ
มีการคิดแบบองค์รวม
2. ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร (5)
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบรวมยอดระดับชาติในระดับดี (ถ้าไม่มีผลระดับชาติให้ใช้ผลการ
ทดสอบระดับเขตพื้นที่ หรือผลการเรียนระดับสถานศึกษาตามลาดับ) ใน 8 กลุ่มสาระ ในระดับชั้น
ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
ตัวบ่งชี้
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (6)
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ตัวบ่งชี้
1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว
2. ผูเ้ รียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3. ผู้เรียนสามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งความรู้ และสื่อต่างๆ ทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (3)
ตัวบ่งชี้
1. ผู้เรียนสามารถวางแผน ทางานตามลาดับขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนรักการทางาน สามารถปรับตัวและทางานเป็นทีมได้
2.2 มาตรฐานด้านครู มี 2 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
ตัวบ่งชี้
1. ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
2. ครูที่จบระดับปริญญาตรีข้นึ ไป
3. ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด
4. ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภากาหนด
5. สถานศึกษามีจานวนครูตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้
1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
2. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
3. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
4. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ
การสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีประสิทธิภาพการสอนและ
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

65
6. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
7. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาอาชีพและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพการสอน
และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
8. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีประสิทธิภาพการสอนและเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.3 มาตรฐานด้านผู้บริหาร มี 5 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้
1. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการทางาน
2. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์
3. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นผู้นาทางวิชาการ
4. ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิผลและเกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหาร
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริห ารอย่างเป็นระบบครบ
วงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
ตัวบ่งชี้
1. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด องค์ ก ร โครงสร้ า งการบริ ห ารงาน และระบบการ
บริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2. สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์
3. สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล
4. สถานศึ ก ษามี ร ะบบและด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ไปตาม
กฎกระทรวง
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้
1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
2. สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. สถานศึกษามีการกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อ การเรียนการ
สอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
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1. สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู้ระดับสากล ระดับชาติ และ
ระดับท้องถิ่นที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
2. สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา
ตัวบ่งชี้
1. สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา37

37

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2
พ.ศ.
2549-2553 (กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์ดี จากัด, 2543), 68-73.
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ตารางที่ 4 ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
กลุ่มตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน

กลุ่มตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
4. ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน
6. ประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
7. ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
8. พัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด
9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง
สถานศึกษา

มาตรฐานตามกฎกระทรวง

ผลการจัดการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
การบริหารจัดการศึกษา

การประกันคุณภาพภายใน

ผลการจัดการศึกษา
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ตารางที่ 4 ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
กลุ่มตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม

ตัวบ่งชี้
10. ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น และ
จุดเด่นที่สะท้อนที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา

มาตรฐานตามกฎกระทรวง
ผลการจัดการศึกษา

11. ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
การบริหารการจัดการศึกษา
12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนา
สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา

ที่มา :
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), คู่มือการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ฉบั บ
สถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) (กรุงเทพฯ : บริษัทออฟเซ็ท พลัส จากัด,
2555), 16-17.
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดย
กาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถ
ชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดีและมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภายภายใน
กลุ่ ม ตั ว บ่ ง ชี้ อั ต ลั ก ษณ์ หมายถึ ง กลุ่ ม ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ป ระเมิ น ผลผลิ ต ตามปรั ช ญา ปณิ ธ าน/
วิสัยทัศน์ พัน ธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษารวมถึงความสาเร็จตามจุดเน้นและ
จุ ด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ นเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะสถานศึ ก ษา โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่ ม ตั ว บ่ ง ชี้ ม าตรการส่ ง เสริ ม หมายถึ ง กลุ่ ม ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ป ระเมิ นผลการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาเป็นผู้กาหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไข
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ปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป
โดยมี เป้าหมายที่ แสดงถึงความเป็นผู้ชี้นาสังคม อาทิ การรักชาติ การบารุงศาสนาและเทิ ดทูน
พระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การน้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปฏิ บั ติ เ ป็ น แบบอย่ า ง การสร้ า งสั ง คมสั น ติ สุ ข และความปรองดอง
การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ
สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคม อาทิ ความขัดแย้ง
อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เป็นต้น
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานมีความสอดคล้องกับมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ โดยมีความสัมพันธ์
ระหว่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่างๆ ในลักษณะห่วงโซ่แห่งคุณภาพ ดังนี้
มาตรฐานที่ว่าด้วยการ
บริหารจัดการศึกษา
(ตัวบ่งชี้ที่ 7)

มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ (ตัวบ่งชี้ที่ 6)

มาตรฐานที่ว่าด้วยผล
การจัดการศึกษา
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5)

มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายใน (ตัวบ่งชี้ที่ 8)

แผนภูมิที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่างๆ ในลักษณะห่วงโซ่แห่งคุณภาพ
ที่มา :
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), คู่มือการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ฉบั บ
สถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) (กรุงเทพฯ : บริษัทออฟเซ็ท พลัส จากัด,
2555), 16-17.
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3.1 มาตรฐานที่ว่าด้วยการผลการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
มาตรา 6 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนี้ด้วยตัวบ่งชี้
พื้นฐาน 5 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 2 และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. ผู้เรียนคิดเป็นทาเป็น
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
1. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา
2. ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ นเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ผลการดาเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
3.2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
39 ระบุว่า “ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง โดยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจดังกล่า ว ให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนี้ด้วย
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ผลการส่ งเสริม พัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
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3.3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 มาตรา 24 ระบุว่า “จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
การสอนและอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งการจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนี้ด้วย
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา
48 ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ ถื อ ว่ า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต้ อ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนี้ด้วย
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด38

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
38

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), คู่มือการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ฉบั บ
สถานศึกษา พ.ศ. 2554) (กรุงเทพฯ : บริษัทออฟเซ็ท พลัส จากัด, 2555), 6-7.
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1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
2. มีน้าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
4. เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
6. สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
3. ยอมนับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่ต่างกัน
4. ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
1. รู้จักตั้งคาถามเพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติมและมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูดและ
เขียน
2. มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆ รอบตัว
3. เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
4. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนองาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
1. สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือการเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
2. นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
3. กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4. มีความคิดริเริ่มและสร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์
2. ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
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3. ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปผ่านเกณฑ์
4. ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย มีพัฒนาการที่ดขี ึ้นกว่าเดิม
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
1. วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
2. ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน
3. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนเองสนใจ
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1. ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัด
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3. ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
6. ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7. ครูมีการศึกษา วิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน
8. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
9. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
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3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ ใน
แผนปฏิบัติการ
4. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
5. นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
6. ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
2. คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
1. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. จั ด รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ที่ ห ลากหลายให้ ผู้ เ รี ย นเลื อ กเรี ย นตามความถนั ด
ความสามารถและความสนใจ
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
4. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถ
สรุปความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
5. นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่าเสมอ
6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
2. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
3. จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

75
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดท าและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
4. ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
5. นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
1. มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรี ย นรู้ ทั้ ง ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นและบุ ค ลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งบุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษา ระหว่ า ง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ที่กาหนดขึ้น
1. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
2. ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านมาตรการการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิบัติการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
1. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
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ปฏิรูปการศึกษา
2. ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิม39
จากมาตรฐานการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า มาตรฐานมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
การศึกษาเพราะมาตรฐานจะเป็นหลักประกันว่าการจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งการ
กาหนดมาตรฐานควรจะคลอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ 1. มาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรู้ 2. มาตรฐาน
การจัดปัจจัยความพร้อมของการศึกษา 3. มาตรฐานกระบวนการดาเนินงานและมีความสอดคล้อง
กันทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาในระดับ
ต่างๆ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สภาพทั่วไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 7 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนไกรเพชร ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จ.ราชบุรี เป็นอาคารที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกันรวม 5 หน่วยงาน ได้แก่ สานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดราชบุรี สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี โดยสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ให้พื้นที่บริเวณชั้น 4 ชั้นที่ 6 (บางส่วน) และชัน้ ที่ 7 เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงานได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการ
บริหารงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาและการให้บริการอันจะส่งผล
ถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการพัฒนาระบบเครือข่าย Internet ให้
คลอบคลุมทุกกลุ่มงานและสถานศึกษา มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อรวบรวมและจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นตัวชี้วัดสภาวะการศึกษา
ปัจจุบันของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทา
ดัชนีการศึกษานาเสนอบน Website และเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนการพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

39

กระทรวงศึกษาธิการ, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2554,” 16 กุมภาพันธ์ 2554.
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ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา
การจัดให้มีเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 เครือข่าย จัดให้มีศึกษานิเทศก์เป็น
ที่ปรึกษาเครือข่ายและรับผิดชอบในการนิเทศ ประสานงาน ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในแต่ละเครือข่าย
เป็ น รายโรงเรี ย น นอกจากนั้ น ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ทุ ก เครื อ ข่ า ยจั ด ท าโครงการที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาตามความต้องการจาเป็นของแต่ละเครือข่าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและวิชาการในฐานะเป็นเจ้าภาพหลักในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่มีเป้าหมายในการให้บริการแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ใช่เฉพาะ
นักเรียนในสังกัดเท่านัน้ 40
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีพื้นที่คลอบคลุม 6 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเมืองราชบุรี อาเภอวัดเพลง อาเภอปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้านคา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่ทั้งสิ้น 194
แห่ง จาแนกเป็นสถานศึกษาในภาครัฐในสังกัด 182 แห่ง และสถานศึกษาเอกชน จานวน 12 แห่ง
และนอกจากนี้ยังมีสถานศึกษานอกสังกัดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ จานวน 13 แห่ง
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นองค์กรหลักในการจัดและ
ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมนาความรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสานึกในความเป็นไทยและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

พันธกิจ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
40

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, รายงานผลการดาเนินงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2555 (ราชบุรี เขต 1 : กลุ่ม
นโยบายและแผน, 2555 ), 5.

78
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเต็ ม ตาม
ศักยภาพ
4. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษามี ค วามเข้ ม แข็ ง เป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลยุทธ์
1. พัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาทุก ระดับ ตามหลัก สูต รและส่ง เสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2. ปลูก ฝัง คุณ ธรรม ความส านึก ในความเป็น ชาติไ ทยและวิถ ีช ีว ิต ตามหลัก ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่ วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ
4. พัฒ นาครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาทั้ง ระบบ ให้ส ามารถจัด การเรีย นการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ41
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
จานวนโรงเรีย น ครูแ ละนัก เรีย นในสัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
ราชบุรี เขต 1 ดังตารางต่อไปนี้

41

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1, Roadmap แผนปฏิบัติการ
สพป.ราชบุ รี เขต 1,เข้ า ถึ ง เมื่ อ 1 ตุ ล าคม2555, เข้ า ถึ ง ได้ จ ากhttp://www.ratchaburi1.org
/ict2554.html
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ตารางที่ 5 จานวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2555 จาแนกรายอาเภอและสังกัด
ที่
1
2
3
4
5
6

อาเภอ
เมืองราชบุรี
ปากท่อ
จอมบึง
วัดเพลง
สวนผึ้ง
บ้านคา
รวม

สังกัด สพฐ.
โรงเรียน
ครู
49
706
47
357
40
365
7
54
21
253
18
149
182
1,884

นักเรียน
10,898
5,668
6,925
672
5,814
2,824
32,801

สังกัด สช.
โรงเรียน ครู นักเรียน
10
661 14031
1
30
317
1
18
412
12
709 14,760

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, รายงานผลการดาเนินงานกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2555
(ราชบุรี เขต 1 :
กลุ่มนโยบายและแผน, 2555 ) 6

80
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
นเรศ จงอารี ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติง านของข้า ราชการครูใ นสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน สัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมากโดยเรียงตามลาดับ คือ หลักการกระจายอานาจ หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล
หลักการบริหารตนเอง หลักการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน และหลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วน
รายด้านอยู่ใ นระดับมาก 9 ด้าน โดยเรียงตามลาดับ คือ ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์กับ
ผู้ร่ว มงานและผู้บัง คับ บัญ ชา ความสาเร็จ ในการปกครองบังคับ บัญ ชา นโยบายและการบริห าร
สภาพการทางาน ได้รับการยกย่อง ลักษณะงาน และความก้าวหน้า ส่วนเงิ นเดือนข้าราชการครู
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 3. สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0142
วันชัย กล้าเอี่ยม ได้ทาการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สิงห์บุรีในภาพรวม พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านหลักการกระจายอานาจ ด้าน
หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ด้านหลักการบริหารตนเอง และด้านหลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม 2. ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้น ที่ก ารศึก ษาสิง ห์บุรี พบว่า ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่อ พิจ ารณาในแต่ล ะรายด้า น
พบว่า อยู่ใ นระดับ ปานกลางทุก ด้า น เรีย งล าดับ ค่า เฉลี่ย จากมากไปน้อ ยได้ดัง นี ้ ด้า นหลัก การ

42

นเรศ จงอารี, “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของข้า ราชการครูใ นสถานศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษากาญจนบุร ี ”
(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี,
2550), 138-143.

81
กระจายอานาจ ด้านหลักการบริหารตนเอง ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล และด้านหลักการ
บริหารแบบมีส่วน43
กัญนิภา บารุงนา ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก การศึ ก ษาเมื อ งพั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย คือ งานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน งานส่ ง เสริ ม วิ ช าการ งานวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย น งานกลุ่ ม
ประสบการณ์/สาระการเรียนรู้ และงานธุรการทางวิชาการ 2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรีย งลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ มาตรฐานด้านปัจจัย
มาตรฐานด้านผลผลิต มาตรฐานด้านกระบวนการ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.0544
ดาวเรือง กินาวงศ์ ได้ทาการศึกษาเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
บ้า นเวีย งฝาง จัง หวัด เชีย งใหม่ ผลการศึก ษาสรุป ได้ด ัง นี ้ ในการกระจายอ านาจผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ปฏิบัติได้ จัดทาคู่มือ
การปฏิบัติง านของทุก ฝ่า ย ส่ง เสริม ให้ค รูจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนที่เ น้น ผู้เ รีย นเป็น สาคัญ
ส่งเสริมครูจัดทาแผนจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
จัด กิจ กรรมส่ง เสริม ประชาธิป ไตย ร่ว มมือกับ ทุก ฝ่ายทาแผนกลยุท ธ์ก ระจายอานาจการบริห าร
ให้แก่ครูส ายชั้นและส่งเสริม การทางานเป็นทีม สาหรับ การมีส่วนร่วม ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว น
ใหญ่ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า แต่ละฝ่ายงานมีส่วนร่วมในการนาเสนองานและโครงการร่วมกันวิเคราะห์
จุดเด่น จุดด้อยในการจัดทาแผนกลยุทธ์ มีการประชุมสร้างความเข้าใจทุกสัปดาห์ และให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ส่วนการ
บริหารตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า เป็นโรงเรียนผู้นาการเปลี่ยนแปลง
43

วันชัย กล้าเอี่ยม, “สภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน สังกัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาสิง ห์บุรี ” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2551), 113-115.
44
กัญนิภา บารุงนา, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ” (งานนิพนธ์ศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552), 81-82.

82
เป็นโรงเรียนแกนนาการใช้หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 มีหลักสูตรสถานศึกษา มีการ
ประกัน คุณ ภาพการศึก ษา และก าหนดมาตรฐานตัว บ่ง ชี ้ค ุณ ภาพการศึก ษา บริห ารจัด การ
งบประมาณการเงินของโรงเรียนตามระเบียบ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย สาหรับการคืนอานาจ
การจัดการศึกษาให้ประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ได้ร่วมกันจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการของครูร่วมกับชุมชน วางแผนการบริหารงบประมาณและให้
ชุม ชนได้เ สนอแนวทางในการพัฒ นางาน รวมทั้ง มีอิส ระในการบริห ารจัด การอย่า งเป็น ระบบ
ขณะที่การตรวจสอบและถ่วงดุล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ได้มีการกาหนด
วิธ ีก ารด าเนิน งานอย่า งเป็น ระบบ ได้ว ิเ คราะห์ผ ลการด าเนิน งานตามแผนงาน/โครงการ มี
คณะกรรมการตรวจสอบดูแลด้านอาคารสถานที่ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลมีระบบ
การใช้ง บประมาณที ่โ ปร่ง ใสตรวจสอบได้ ศึก ษาดูง านเพื่อ พัฒ นาความรู้แ ละทัก ษะปฏิบัติง าน
จัดทาสรุปรายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและประชามสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 45
สมโภชน์ ศรีเมือง ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการดาเนินงานการประกั นคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1.
สภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ ใน
ระดับมากที่สุด 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน
และตาแหน่งการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจาปีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0546
อรัญ ญา นิท ะรัม ย์ ได้ศ ึก ษาวิจ ัย เรื ่อ งการศึก ษาปัญ หาและแนวทางแก้ป ัญ หาการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
สัง กัด สานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษานครราชสีมา เขต 1-7
ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัญ หาการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
45

ดาวเรือง กิน าวงศ์ , “การบริห ารโดยใช้โ รงเรีย นเป็น ฐานของโรงเรีย นบ้า นเวีย งฝาง
จังหวัดเชียงใหม่” (การค้นคว้าแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553), 75-76.
46
สมโภชน์ ศรีเมือง, “การศึกษาสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1”
(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), 80-84.

83
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและ
เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่า มาตรฐานที่ 16 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มาตรฐานที่
14 และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ มาตรฐานที่ 13 2) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 จาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม
และรายมาตรฐานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานการวิจัย 3) แนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้า นการบริห ารและการจัด การศึก ษาของโรงเรีย น สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
นครราชสีม า เขต 1-7 คือ โรงเรีย นโดยผู้บ ริห ารโรงเรีย นควรมีก ารวิเ คราะห์จุด อ่อ น จุด แข็ง
อุปสรรคและโอกาส (SWOT) ของโรงเรียน วางระบบดาเนินการแบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง มีการ
วางแผนและมอบหมายงานให้ชัดเจน ส่งเสริมระบบการทางานเป็นทีม กระตุ้นส่งเสริมบุคลากรให้
รู้และเข้าใจระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกส่วนของโรงเรียน 47
อภิรดี กลกิจ ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐานกับมาตรฐานด้านผล
ผลผลิตในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมีหลักการกระจายอานาจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากสุด และหลักการแบบมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับน้อยที่สุด 2) มาตรฐานด้านผลผลิตในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5
โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก โดยมี ด้า นผู้เรีย นมีสุท รีย ภาพและลัก ษณะนิสัย ด้า นศิลปะ ดนตรี
กีฬ า มีค ่า เฉลี ่ย อยู ่ใ นระดับ มากที ่ส ุด และด้า นผู ้เ รีย นมีค วามสามารถใ นการคิด วิเ คราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจ ารณญาณ มีความคิด สร้า งสรรค์ คิดไตร่ต รอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมี
วิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 3) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับมาตรฐานด้าน

47

อรัญ ญา นิท ะรัม ย์, “การศึก ษาปัญ หาและแนวทางแก้ป ัญ หาการด าเนิน งานตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 2553), 91-92.

84
ผลผลิตในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 มีความสัมพัน ธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .0148
เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 1. สมรรถนะครูของโรงเรียนสาธิตในจังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมและรายด้า นอยู ่ใ นระดับ มาก เรีย งล าดับ ค่ า มัช ฌิม เลขคณิต ได้ด ัง นี้
1) ด้า นสมรรถนะหลัก 2) ด้า นสมรรถนะประจาสายงาน 2. การประกัน คุณ ภาพภายในของ
โรงเรียนสาธิต จังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตได้ดังนี้ 1) มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 2) มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 3)
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 4) มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา และ5) มาตรฐานด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 3. สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 49
งานวิจัยต่างประเทศ
อัลเบอริโน (Alberino) ทาการวิจัยเรื่องการใช้มาตรการในการตรวจวัด: ผลกระทบมาตรฐาน
และการทดสอบมาตรฐานการสอน หลักสูตรการเรียนการสอนในรัฐฟิลาเดล สองแห่ง พบว่า มีการให้
ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนในเมืองและเรื่องของมาตรฐานและการทดสอบมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่
ต้องได้รับการทาความเข้าใจอย่างยิ่งจากประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การศึกษาวิจัย
นี้อธิบายถึงวิธีการที่มีคุณภาพของผู้บริหารและครูของโรงเรียนในเขตเมืองสองแห่งในรัฐฟิลาเดล เพื่อ
ใช้มาตรการและการอธิบายมาตรฐานของหลักสูตรและการประเมินผล การศึกษาครั้งนี้ มีผลการ
สารวจต่างๆและเอกสารการสอนที่ขัดแย้งกัน การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ ethnographic งานวิจัย
เหล่านี้จะเติมเต็มส่วนที่เป็นช่องว่างด้วยการทดลองโดยที่ไม่สนใจถึงความล้มเหลวต่างๆ โรงเรียนใน
เมืองและการละเลยทัศนคติของครูผู้สอนโดยการปฏิรูป ที่ผ่านมา การปฏิรูปการศึกษาที่ประสบ
ความสาเร็จ ครูผู้สอนจะต้องมีการเตรียมเอกสารการสอนให้สอดคล้องเนื้อหาและในปัจจุบันยังขาด
ความสอดคล้องระหว่างนโยบาย มาตรฐาน หลักสูตร และการประเมินผลที่เป็นที่มาของความยุ่ง ยาก
48

อภิรดี กลกิจ , “การบริห ารโดยใช้โ รงเรีย นเป็น ฐานกับ มาตรฐานด้า นผลผลผลิต ใน
โรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 90-91.
49
เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ, “สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตใน
จัง หวัด นครปฐม”
(วิท ยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 107-109.
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สาหรับครูก็ได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดไว้ในการศึกษานี้ นโยบายการวิจัยการยอมรับความสาคัญ
ของการเป็นผู้นาเพื่อให้คาแนะนาแก่ครูเพื่อเป็นแนวทางในการการปฏิรูปและปรับปรุงการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้พบว่า เมื่อ ครูผู้สอนมีความรู้สึกอยากปฏิรูปการศึกษาจากบนลงล่าง พวกเขาจะพบ
หนทางในการมีอานาจต่างๆด้วยตัวพวกเขาเองโดยการละเลยหรือมองข้ามมาตรการข้อบังคับต่างๆ
งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า การศึกษาที่รู้ถึงขอบเขตในการบริหารงานของตน สามารถที่จะปรับให้เข้า
กับการปฏิรูปเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของการศึกษาของพวกเขาและรวมทั้งรูปแบบการเรียนการ
สอนของพวกเขาด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ธี ที่ จ ะท าให้ ค รู ที่ มี ป ระสบการณ์ จ ะประสบ
ความสาเร็จกับการทางานโดยการปรับปรุงเอกสารการสอนให้เหมาะสมมากกว่าครูที่มีประสบการณ์
น้ อ ย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ ประสบการณ์ ข องครู แ ต่ ล ะคน และหลั ก สู ต รใหม่ ๆ ความคิ ด
สร้ างสรรค์แ ละการเข้า ถึงแหล่ งความรู้ การวิจั ยครั้ง นี้ พบว่ า การปฏิรูป การศึ กษาสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้น้อยในการกาหนดค่าที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมยกเว้นโอกาสที่ครู
จะสามารถดาเนินการ
ด้วยตัวของพวกเขาเอง การศึกษานี้สรุปได้ว่า ทั้งสองกรณี มีวิธีการบริหารโดยเลือกที่จ ะใช้เวลากับ
การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญด้วยตัวพวกเขาเอง และปัจจัยภายนอกที่
ขัดขวางความสามารถของครูผู้สอนในการใช้ กลยุทธ์การปฏิรูปการศึกษา สาหรับ การวิจัยในอนาคต
ควรพิจารณาถึงธรรมชาติของผลเสียที่จะได้รับจากการทดสอบที่มีการเดิมพันสูง และบรรดาโปรแกรม
การปฏิรูปที่ ส่ งเสริม การสื่ อสารระหว่างครู ผู้กาหนดนโยบายและผู้บริหาร ในที่สุด การปฏิรูปที่
นอกเหนือจากในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้รับการพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง50
โอเบร์น (O'Brien) ศึกษาวิจัยเรื่องการร่วมกันตัดสินใจด้านการศึกษากับผู้ปกครองการรับรู้
ของผู้ปกครอง ครู และครูใหญ่ในการกาหนดการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผลการวิจัย
พบว่า ขอบเขตองค์กรในโรงเรียนที่ผู้ปกครองครูอาจารย์ และครูใหญ่มีการทาข้อตกลงเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของทั้งสองที่เกิดขึ้นจริ งและการมีส่วนร่วมที่เป็นความต้องการของผู้ปกครอง และขอบเขต
การรับรู้ของผู้ปกครองครูอาจารย์ และครูใหญ่ ที่แตกต่างกันทั้งเกิดขึ้นจริงและที่เป็นความต้องการ
การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครอง ผลการศึ ก ษาพบว่ า มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ระหว่ า ง
ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และครูใหญ่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของทั้งส่วนที่เกิดขึ้นจริงและส่วนที่เป็นความ
ต้องการของผู้ ปกครองในขอบเขตของนโยบาย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ความสัมพันธ์ของ
โรงเรียน/ชุมชน นักเรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
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Cristi Alberino, “Desperate Measures : The Effects of Standards and
Standardized Testting on Teaching and Curriculum in Two Philadelphia Schools” (A
Dissertation of Doctor of Philosophy for the Degree Pennsylvania University, 2004),
vii-viii.
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นักเรียนจะทาการตรวจวัดโดย SEDs-R อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า คะแนนสาหรับการรับรู้
ของผู้ปกครองและครูเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ากว่าคะแนนความต้องการการมีส่วน
ร่วม51
กรีน (Green) ได้ศึกษาการรับรู้ของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลตามธรรมนูญโรงเรียนในรัฐเท็กซัส พบว่า คุณลักษณะของธรรมนูญโรงเรียนที่
มีประสิทธิผลที่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เห็นด้วยร่วมกันได้ การจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
เรียบร้อย การจัดบรรยากาศเชิงบวก การกาหนดการคาดหวังที่สูง และการตรวจสอบความสาเร็จ
อย่างต่อเนื่อง ครู และผู้ปกครองเห็นว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิผลต้องเป็นโรงเรียนที่มีภาวะผู้นาของครู
และกาหนดพันธกิจที่ชัดเจน หนักแน่นมีการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ที่เต็มความสามารถ เฉพาะ
ผู้ปกครองกับนักเรียนเห็นด้วยกับการให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วม ครูไม่มั่นใจว่าโรงเรียน
จัดให้มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างจริงจัง และพวกครูได้ร่วมตัดสินใจด้วย52
แฮรี่แกน (Harrigan) ศึกษาเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใน
Title
I
Schools ผลที่ได้จากการศึกษา
มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญสาหรับทั้งนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและสาหรับการเพิ่ม
ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและข้อจากัด ในเรื่องของประสิทธิภาพการศึกษาและนโยบายของแต่ละที่
แหล่งที่มาหลักของข้อมูลนั้น มาจากการทดสอบแบบอิงบรรทัดฐานระดับรัฐและระดับชาติ และ
เกณฑ์การทดสอบโดยการอ้างอิงมาตรฐานเป็นข้อมูลทุติยภูมิ และการสารวจการออกแบบการบริหาร
จัดการไปยังครูและผู้บริหารผู้ดูแลเด็กในโรงเรียน Title I เป็นข้อมูลหลัก กลยุทธ์ที่สาคัญในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ การโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อตรวจสอบวิธีการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ดีผลกระทบของกลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิภาพในการศึกษามีลักษณะเช่นเดียวกับ
การบริการจัดการโดยรวมของโรงเรียนการค้นพบที่สาคัญจากการศึกษานี้คือ การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานจะเป็นผู้นาและเป็นรูปแบบในการบริหารและเป็นกลยุทธ์ที่อยู่ในเกณฑ์ดีโดยมี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนบางส่วน แต่มีความล้มเหลวในการที่จะ
51

Joseph Paul O'Brien, “Sharing Educational Decisions with Parents
Perceptions of Parents, Teachers, and Principals in a School-Based Management
Setting” (A Dissertation of Doctor of Education Washington University, 2004), x-xiii.
52
Deeadra Albert-Grenn, “Teachers, Parents and Students Perception of
Effective School Characteristics of Two Texas Urban Exemplary Open-Enrollment
Charter School” (A Dissertation of Doctor of Philosophy for the Degree texas A&M
University, 2005), iii-iv.
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บรรลุผลตามความต้องการอื่นๆ ผลลัพธ์โดยรวมจากการทดสอบมาตรฐานให้ผลในทางที่ดี ผลที่ได้รับ
กราฟเส้นโค้งรูประฆังไปทางด้านบวก แต่ผลที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของการศึกษานี้คือ ความศรัทธาที่มี
ต่อครูและผู้บริหารในส่วนของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยปรับปรุงให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์แก่
นักเรียน โดยจานวนมากกว่า 90% เห็นพ้องกันว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสามารถที่จะ
ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้แม้ในขณะที่คะแนนการทดสอบไม่แสดงผลลัพธ์ที่เป็นบวกก็ตาม
รากฐานของความเชื่อนี้ที่จะช่วยให้ครูและผู้บริหารจะได้รับประโยชน์อย่างมากในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน53
พาเมล่า เค (Pamela K) ได้ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ความเข้าใจของ
ครูใหญ่ และพฤติกรรมหลักจาก 19 ปี ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จากการศึกษา พบว่า
การถือกาเนิดของเด็กถูกทิ้งไว้ข้างหลังกฎหมายและวัฒนธรรมของการศึกษาตามมาตรฐาน ที่มีความ
จาเป็นสาหรับการศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเจริญเติบโตทางวิชาการของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนและรัฐมี
การรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจานวนมากทั่วประเทศในสหรัฐอเมริกา
ได้ดาเนินการปฏิรูปการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ผู้นา เขต
ต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งมีอานาจในการปกครองตนเอง
และมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและเพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
จะถูกนาไปใช้ในโรงเรียน การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบ การรับรู้ที่สาคัญและการดาเนินการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในเขตเทศบาลวอร์จิเนีย หลังจาก 19
ปีของการ
ดาเนินงานการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยการสารวจจานวนประชากร ทั้ง 86 คน ซึ่งเป็น
ครู ใ หญ่ ใ นโรงเรี ยนเทศบาล ซึ่ ง พบว่ า การบริ ห ารโดยใช้ โรงเรี ย นเป็ นฐานก่ อ ให้ เ กิด การปรับ ปรุ ง
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และทาให้เกิดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียเพิ่มมากขึ้น สาหรับครูใหญ่
ที่มีประสบการณ์มากกว่าสิบปี ไม่ได้มี ผลเกี่ยวข้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แต่ครูที่มี
ประสบการณ์ในการทางานมากกว่าสิบปีกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นชี้ให้เห็นถึงการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเพราะการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นกระบวนการทางาน การ
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Charles Harrigan, “School-Based Management : A Study of its Impact on
Student Achievement in Title I Schools” ( A dissertation Doctor of Education Fielding
Graduate University, 2006), ii-iii.
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ตัดสินใจ ร่วมกันจุดแข็งของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะมีอิสระในการ ตัดสินใจ การจัดการ
เรียนการสอน และมีความยืดหยุ่น ซึ่งทุกฝ่ายต้องมีการตัดสินใจ ร่วมกัน54
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Gauch, Pamela K, “Site-Based Management - Principal Perceptions and
Behaviors After 19 Years of Implementation” (A Dissertation Doctor of Education
,2011), No page.
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สรุป
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการหน่ ว ยงานด้ า นการศึ ก ษาท าให้ ท ราบว่ า ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาเป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นถือเป็นกลยุทธ์ใน
การบริหารสถานศึกษาที่ยึดหลักการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาและ
ชุมชนโดยผู้บริหารมีอานาจในการตัดสินใจ บริหารจัดการสถานศึกษา ได้อย่างอิสระ มีความคล่องตัว
ในการบริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปให้เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใน
รูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งพบว่าหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นมีหลักการ
ที่สาคัญและเป็นที่รู้จกั อย่างแพร่หลาย 5 ประการ คือ 1. หลักการกระจายอานาจ (decentralization)
2. หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) 3. หลักการคืนอานาจ
จัดการศึกษาให้ประชาชน (Return power to People) 4. หลักการบริหารตนเอง (Self Managing) 5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) และมีรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนเป็นฐานที่สาคัญ 4 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบที่มีผู้บริหารเป็นหลัก (Administration Control
SBM) 2. รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก (Professional Control SBM) 3. รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก
(Community Control SBM) 4. รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional Community
Control SBM) สาหรับรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานศึกษาในประเทศไทยนั้นพบว่าไม่มีรูปแบบใดที่
เหมาะสมตายตัวแต่สถานศึกษาควรเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาให้มากที่สุด
ส่วนมาตรฐานการศึกษานั้นถือเป็นเรื่องสาคัญของสถานศึกษาที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นหลักประกันว่า การจัดการศึกษามีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน ในภาพรวมของชาติกาหนดให้มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึ ก ษาลงสู่ ส ถานศึ ก ษา สิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาคื อ การจั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานที่กาหนดไว้ เพื่อให้ สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพ ซึ่งมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย 15 มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ คือ 1. มาตรฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ มาตรฐาน
ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียน
มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 2. มาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 7
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
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ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษา
มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน มาตรฐานที่
11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
3. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 4. มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิบัติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งสถานศึกษาจะต้องพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
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บทที่ 3
การดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใช้สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 182 โรง เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) โดยมี
ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 3 คน ประกอบด้วยผู้บริหารหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูที่ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 1 คน ประธานหรือกรรมการสถานศึกษา 1 คน เพื่อให้การ
ดาเนินงานวิจัยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงเสนอสาระสาคัญของขั้นตอนการดาเนินงาน
การวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
เพื่ อ ให้ ก ารวิ จั ย เป็ น ไปอย่ า งมี ร ะบบและบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนด
รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการวิจัยตาม
ระเบียบวิธีการดาเนินการวิจัย ด้วยการศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี
วารสาร ข้อมู ล สถิติ เอกสารทางวิชาการ อินเตอร์เน็ต วรรณกรรมที่เ กี่ยวข้อง ตาราต่างๆ ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ นาผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาจัดทาโครงร่างงานวิจัย แก้ไข
ข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
เสนอขออนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสร้างและปรับปรุงเครื่องมือตามขอบเขต
ของการวิจัย ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบ แล้วจึงนาไป
ทดลองใช้ โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีการหาความเชื่อมั่น แล้วนาไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่กาหนด โดยขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อติดต่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจาก
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สถานศึกษาต่างๆที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความ
ถูกต้อง วิเคราะห์และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการเสนอร่างรายงานผลการวิจัยเสนอ
คณะกรรมการผู้ ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งตามที่
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจยั
เพื่อให้การดาเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย จึงได้กาหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมื อ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนแบบการวิจัย
เพื่ อ ให้ ง านวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย เชิ ง พรรณนา ( descriptive
research) ที่มีแผนแบบการวิจัย แบบกลุ่มตัวอย่างเดียวศึกษาสภาวการณ์ไม่มีก ารทดลอง (the one
shot, non-experimental case study design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (Diagram) ดังนี้
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หมายถึง ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม
หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
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ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้แก่ อาเภอเมืองราชบุรี 49 โรง อาเภอจอมบึง 40 โรง
อาเภอสวนผึ้ง 21 โรง อาเภอปากท่อ 47 โรง อาเภอวัดเพลง 7 โรง อาเภอบ้านคา 18 โรง
รวมทั้งสิ้น 182 โรง
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 182 โรง ผู้วิจัยใช้ตารางการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)1 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 127 โรง แล้วใช้วิธีการ
สุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling)
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยได้กาหนดผู้ให้ข้อมูลจากสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารหรือรองผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือครูที่ปฏิบัติราชการแทนผู้บริหาร สถานศึกษาละ 1 คน ครูผู้สอน สถานศึกษาละ
1 คน ประธานหรือกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาละ 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 3 คน
รวมทั้งสิ้น 381 คน รายละเอียดดังตาราง ต่อไปนี้

1

Robert V. Krejcie, and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size for
Research Activities” , Journal for Education and Psychological Measurement, No.3
(November 1970) : 608.
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ตารางที่ 6 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล

เมืองราชบุรี
จอมบึง
สวนผึ้ง
ปากท่อ
วัดเพลง
บ้านคา
รวม

49
40
21
47
7
18
182

34
27
15
33
5
13
127

ประธานกรรมการหรือกรรมการ
สถานศึกษา

1
2
3
4
6
7

อาเภอ

กลุ่ม
ประชากร
ตัวอย่าง
(โรง)
(โรง)

ครูผสู้ อน

ลาดับ
ที่

ผู้บริหารหรือรองผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือครูที่ปฏิบัตริ าชการ
แทนผู้บริหาร

ผู้ให้ข้อมูล (คน)

34
27
15
33
5
13
127

34
27
15
33
5
13
127

34
27
15
33
5
13
127

รวม

102
81
45
99
15
39
381

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, รายงานผลการดาเนินงานกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2555 (ราชบุรี เขต 1 : กลุ่ม
นโยบายและแผน, 2555 ) 6
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษาซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ในการทางาน
2. ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวคิดของ
อุทัย บุญประเสริฐ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 หลักการกระจายอานาจ (x1) หมายถึง การกระจายอานาจการจัดการศึกษา
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จากกระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด โดยมีความเชื่อว่า โรงเรียนเป็นหน่วยสาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก
2.2 หลักการมีส่วนร่วม (x2) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษา ทั้ง ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง
ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะ
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น
2.3 หลักการคืนอานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (x3) หมายถึง การคืนอานาจให้
ท้องถิ่นและประชาชนได้สามารถจัดการศึกษาเองโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว
องค์กร ชุมชน สถานประกอบการ มีสิทธิจัดการศึกษาได้ หรือการมีตัวแทนชุมชนผู้ปกครอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชนไปร่วมเป็นคณะกรรมการโรงเรียน
2.4 หลักการบริหารตนเอง (x4) หมายถึง โรงเรียนมีระบบการบริหารด้วยตนเอง
โดยให้ โ รงเรี ย นมี อ านาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งาน ซึ่ ง อาจด าเนิ น การได้
หลากหลายแนวทาง ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน แล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน
2.5 หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (x5) หมายถึง ส่วนกลางมีหน้าที่กาหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองค์กรอิสระทาหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานเป็ น ไปตามก าหนดและเป็ น ไปตามนโยบายของช าติ
คณะกรรมการโรงเรียนจะทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันเสมอ
3. ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนว
ทางการปฏิ บั ติ ง านมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยศึกษาเฉพาะมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน
ดังนี้
3.1 มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล (Y1) หมายถึง ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาขอท้ องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ให้คาแนะนา
คาปรึก ษา และแก้ไขปัญ หาให้ แ ก่ผู้เ รียนทั้ง ด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค
ครูมีการศึกษาวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน
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ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตาม
วิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
3.2 มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล (Y2) หมายถึง ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิ บั ติ ก าร ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรให้ พ ร้ อ มรั บ การกระจายอ านาจนั ก เรี ย น
ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา ให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
3.3 มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y3) หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา
3.4 มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน (Y4) หมายถึง หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้ อ งกั บ ท้ อ งถิ่ น จั ด รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ที่ ห ลากหลายให้ ผู้ เ รี ย นเลื อ กเรี ย นตามความถนั ด
ความสามารถและความสนใจ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการนิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
3.5 มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (Y5) หมายถึง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และ
มีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
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3.6 มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (Y6) หมายถึง มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดทา
และด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน มี
รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เพื่อสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ตาแหน่งหน้าที่ 5) ประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ตามแนวคิดของอุทัย บุญประเสริฐ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อวัดระดับการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ตาม
แนวทางการปฏิบัติงานมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 เป็น
แบบสอบถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยกาหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ
ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาอยู่ในระดับการปฏิบัติน้อยที่สุดหรือไม่ มีการปฏิบัติ
ให้มีค่าน้าหนักคะแนนเท่ากับ 1
ระดับ 2 หมายถึง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาอยู่ในระดับการปฏิบัติน้ อย ให้มีค่าน้าหนักคะแนน
เท่ากับ 2
ระดับ 3 หมายถึง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึ กษาอยู่ในระดั บการปฏิบัติปานกลาง ให้มีค่าน้าหนั ก
คะแนนเท่ากับ 3
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ระดับ 4 หมายถึง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก ให้มีค่าน้าหนักคะแนน
เท่ากับ 4
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาและสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่กาหนด โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องและนาผล
การศึกษามาสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 2 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดย
น าแบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งให้ กั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของเนื้ อ หากั บ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item
Objective Congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8-1
ขั้นที่ 3 นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับสถานศึกษา
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 โรงเรียน
ขั้ น ที่ 4 หาความเชื่ อ มั่ น (reliability) ของแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ กลั บ คื น มาโดยใช้ วิ ธี
ของครอนบาค (Cronbach)2 โดยใช้สัมประสิทธิแอลฟา (  - coeffient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.992
ขั้นที่ 5 จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการท าแบบสอบถามของผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ใน
สถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง จานวน 127 โรง สถานศึกษาละ 3 คน โดยผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารหรือ
รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูที่ปฏิบัติราชการแทนผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 1 คน และประธาน
หรือกรรมการสถานศึกษา 1 คน ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุ รี เขต 1 ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนคื อ ท าหนั ง สื อ เรี ย นคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1 ที่เ ป็ น กลุ่ มตั ว อย่ า ง เพื่ อ ขอความร่ วมมื อ จาก
2

Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed. (New York :
Harper & Row Publisher, 1974), 161.
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ผู้บริหารหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูที่ปฏิบัติราชการแทนผู้บริหาร ครูผู้สอน ประธานหรือ
กรรมการสถานศึกษา ให้ช่วยอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลั ง จากที่ ไ ด้ เ ก็ บ แบบสอบถามกลั บ คื น มาแล้ ว พิ จ ารณาตรวจหาความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม แล้วจึงมีการนาข้อมูลดังกล่าวมาจัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาเสนอในรูป
ของตารางและความเรียง
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ (frequency) และ
ค่าร้อยละ (percentage)
2. การวิเคราะห์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา วิเคราะห์โดยใช้ค่า มัชฌิมเลขคณิต (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best)3 หากค่า
มัชฌิมเลขคณิตอยู่ในช่วงใดก็แสดงว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นแบบนั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า การบริหารโดยใช้โรงเรีย นเป็นฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
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ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50

ถึง 4.49 แสดงว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
3. การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องการบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษากั บ มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา สถิ ติ ที่ ใ ช้ คื อ การวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( Pearson’s product – moment correlation coefficient )
สรุป
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ
1) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 2) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐานการศึก ษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2556
จานวน 127 โรง ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 3 คน ได้แก่ ผู้บริหารหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาหรือครู
ที่ปฏิบัติราชการแทนผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 1 คน ประธานหรือกรรมการสถานศึกษา 1 คน
รวมทั้งสิ้น 381 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาตามแนวทางการปฏิบัติงานมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามตัวบ่งชี้ ด้านการจัด การศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (percentage) ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต (  )
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
( Pearson’s product – moment correlation coefficient )

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จานวน 127 โรง เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) มีผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษา
ละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูที่ปฏิบัติราชการแทนผู้บริหาร 1
คน ครูผู้สอน 1 คน ประธานหรือกรรมการสถานศึกษา 1 คน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษา จานวน 127 โรง ได้รับแบบสอบถามกลับมาคืน
มา จานวน 105 โรง คิดเป็นร้อยละ 82.68 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม
ก่อนนาไปวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนาเสนอเป็น 4 ขั้นตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
ตอนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ตอนที่ 4 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม
ของผู้บริหารหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูที่ปฏิบัติราชการแทนผู้บริหาร ครูผู้สอน ประธาน
หรือกรรมการสถานศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 มีผู้ให้ข้อมูลจานวน 105
โรงเรียน แยกพิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทางาน ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (frequency)
และค่าร้อยละ (percentage) ดังรายละเอียดในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ และ
ประสบการณ์ในการทางาน
ข้อที่
1 เพศ

สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

152
163
315

48.25
51.75
100.00

31
49
50
172
13
315

9.84
15.56
15.87
54.60
4.13
100.00

33
186
84
4
8
315

10.48
59.05
26.66
1.27
2.54
100.00

105
105

33.34
33.33

105
315

33.33
100.00

1. ชาย
2. หญิง
2

อายุ
1.
2.
3.
4.
5.

3

4

20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม
ระดับการศึกษา
1. ต่ากว่าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
5. อื่นๆ
รวม
ตาแหน่งหน้าที่
1. ผู้บริหารหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
ครูที่ปฏิบัติราชการแทนผู้บริหาร
2. ครูผู้สอน
3. ประธานหรือกรรมการสถานศึกษา
รวม
102
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ตารางที่ 7 ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่
และประสบการณ์ในการทางาน (ต่อ)
ข้อที่
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้อยละ
5
ประสบการณ์ในการทางาน
1. 1-5 ปี
67
21.27
2. 6-10 ปี
31
9.84
3. 11-15 ปี
19
6.03
4. 16-20 ปี
34
10.79
5. 21-25 ปี
15
4.76
6. 26-30 ปี
40
12.70
7. มากกว่า 31 ปี
109
34.61
รวม
315
100.00
จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คือ มีจานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ
51.75 เป็นเพศชาย จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 ในจานวนนี้ส่วนใหญ่มีอายุ 51-60 ปี
จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 54.60 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.87 อายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 15.56 อายุระหว่าง 20-30 ปี
จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.84 และน้อยที่สุดคืออายุมากกว่า 60 ปี จานวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.13 ทั้งนี้ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีมากที่สุด จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ
59.05 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 26.66 ต่ากว่าปริญญาตรี
จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 10.48 ระดับอื่นๆ ได้แก่ ป.บัณฑิต จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
2.54
และน้อยที่สุดคือระดับปริญญาเอก จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.27 ตาแหน่งหน้าที่
ผู้ให้ข้อมูลมีจานวนเท่ากัน คือ ผู้บริหารหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูที่ปฏิบัติราชการแทน
ผู้บริหาร จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34 ครูผู้สอน จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ
33.33
ประธานหรือกรรมการสถานศึกษา จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 บุคลากร
มีประสบการณ์ในการทางานมากที่สุด คือ ประสบการณ์ มากกว่า 31 ปี จานวน 109 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.61 รองลงมา ประสบการณ์ 1-5 ปี จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 21.27 ประสบการณ์
26-30 ปี จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 ประสบการณ์ 16-20 ปี จานวน 34 คนคิดเป็น
ร้อยละ 10.79 ประสบการณ์ 6-10 ปี จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.84 ประสบการณ์ 11-15 ปี
จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.03 และน้อยที่สุด คือ ประสบการณ์ 21-25 ปี จานวน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.76
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ตอนที่ 2 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการวิเคราะห์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (  ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากผู้ให้ข้อมูล 105 โรงเรียน แล้วนาไปเปรียบเทียบตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดตารางที่ 8 ถึงตารางที่ 13
ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
โดยภาพรวมและรายด้าน
(n=105)
ข้อที่
1
2
3
4
5

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot)
หลักการกระจายอานาจ (X1)
หลักการมีส่วนร่วม (X2)
หลักการคืนอานาจให้กับประชาชน (X3)
หลักการบริหารตนเอง (X4)
หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (X5)
รวม (Xtot)



S.D.

ระดับ

4.39
4.22
4.26
4.30
4.34
4.30

0.43
0.48
0.51
0.46
0.43
0.46

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวม (Xtot) อยู่ในระดับมาก
(  =4.30, S.D.=0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ หลักการกระจายอานาจ (  =4.39, S.D.=0.43) หลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล (  =4.34, S.D.=0.43) หลักการบริหารตนเอง (  =4.30, S.D.=0.46)
หลักการคืนอานาจให้ประชาชน (  =4.26,
S.D.=0.51) และหลักการมีส่วนร่วม (  =4.22,
S.D.=0.48) ตามลาดับ
ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

105
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ด้านหลักการกระจายอานาจ
(n=105)
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ข้อที่
S.D.
ระดับ

หลักการกระจายอานาจ
1 สถานศึกษามีอานาจในการบริหารจัดการศึกษา
4.30 0.45
มาก
2 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนโดยยึด
4.40 0.41
มาก
หลักการกระจายอานาจ
3 สถานศึกษากาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่
4.48 0.41
มาก
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
4 สถานศึกษากาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่
4.39 0.42
มาก
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ
5 สถานศึกษากาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่
4.35 0.45
มาก
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการบริหารบุคคล
6 สถานศึกษากาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่
4.39 0.43
มาก
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการบริหารทั่วไป
รวม
4.39 0.43
มาก
จากตารางที่ 9 พบว่าระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ด้านหลักการกระจายอานาจ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (  =4.39, S.D.=0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักการกระจายอานาจ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับ
ค่ามัชฌิม เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สถานศึกษากาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ (  =4.48, S.D.=0.41) สถานศึกษามีโครงสร้างการ
บริหารงานที่ชัดเจนโดยยึดหลักการกระจายอานาจ (  =4.40, S.D.=0.41) สถานศึกษากาหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ (  =4.39,
S.D.=0.42) สถานศึกษากาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงาน
ด้านการบริหารทั่วไป (  =4.39, S.D.=0.43) สถานศึกษากาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่

106
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการบริหารบุคคล (  =4.35, S.D.=0.45) และสถานศึกษามี
อานาจในการบริหารจัดการศึกษา (  =4.30 , S.D.=0.45) ตามลาดับ
ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ด้านหลักการมีส่วนร่วม
(n=105)
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ข้อที่
S.D.
ระดับ

หลักการมีส่วนร่วม
1 ครูมีส่วนร่วมในการนาเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
4.47 0.40
มาก
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ งาน
2
4.39 0.44
มาก
ด้านวิชาการ
เปิดโอกาสให้ครูมีส่ วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจงาน
3
4.23 0.50
มาก
ด้านงบประมาณ
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนงานด้านการ
4
4.22 0.45
มาก
บริหารบุคคล
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจงาน
5
4.27 0.45
มาก
ด้านการบริหารทั่วไป
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
6
4.24 0.43
มาก
วางแผน ให้ความเห็นชอบ งานด้านวิชาการ
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
7
4.06 0.48
มาก
วางแผน ให้ความเห็นชอบ งานด้านงบประมาณ

ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

107
ด้านหลักการมีส่วนร่วม (ต่อ)
(n=105)
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ข้อที่
หลักการมีส่วนร่วม
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
8
วางแผน ให้ความเห็นชอบ งานด้านการบริหารบุคคล
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
9
วางแผนให้ความเห็นชอบ งานด้านการบริหารทั่วไป
10 เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้าน
11
งบประมาณ
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการ
12
บริหารบุคคล
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการ
13
บริหารทั่วไป
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
14
ปฏิบัติงานด้านวิชาการ
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
15
ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ



S.D.

ระดับ

4.06

0.48

มาก

4.10

0.46

มาก

4.44

0.42

มาก

4.24

0.50

มาก

4.19

0.47

มาก

4.29

0.47

มาก

4.09

0.52

มาก

3.98

0.53

มาก

เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
3.99 0.55
มาก
ปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคล
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
17
4.07 0.49
มาก
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไป
18 เปิดโอกาสให้ครูได้รับทราบผลการดาเนินงานด้านวิชาการ 4.44 0.45
มาก
เปิดโอกาสให้ครูได้รับทราบผลการดาเนินงานด้าน
19
4.27 0.50
มาก
งบประมาณ
ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
16

108
ด้านหลักการมีส่วนร่วม (ต่อ)
(n=105)
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ข้อที่
S.D. ระดับ

หลักการมีส่วนร่วม
เปิดโอกาสให้ครูได้รับทราบผลการดาเนินงานด้านบริหาร
20
4.35 0.50
มาก
บุคคล
เปิดโอกาสให้ครูได้รับทราบผลการดาเนินงานด้านการ
21
4.39 0.46
มาก
บริหารทั่วไป
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผล
22
4.29 0.52
มาก
การดาเนินงานด้านวิชาการ
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผล
23
4.20 0.53
มาก
การดาเนินงานด้านงบประมาณ
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผล
24
4.18 0.50
มาก
การดาเนินงานด้านการบริหารบุคคล
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผล
25
4.21 0.51
มาก
การดาเนินงานด้านการบริหารทั่วไป
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
26
4.38 0.47
มาก
ดาเนินงานด้านวิชาการ
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
27
4.26 0.49
มาก
ดาเนินงานด้านงบประมาณ
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
28
4.28 0.47
มาก
ดาเนินงานด้านการบริหารบุคคล
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
29
4.27 0.46
มาก
ดาเนินงานด้านการบริหารทั่วไป
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
30
4.13 0.51
มาก
ประเมินผลการดาเนินงานด้านวิชาการ
ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

109
ด้านหลักการมีส่วนร่วม (ต่อ)
(n=105)
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
ข้อที่
หลักการมีส่วนร่วม
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
31
ประเมินผลการดาเนินงานด้านงบประมาณ
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
32
ประเมินผลการดาเนินงานด้านการบริหารบุคคล
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
33
ประเมินผลการดาเนินงานด้านการบริหารทั่วไป
รวม



S.D.

ระดับ

4.10

0.54

มาก

4.07

0.51

มาก

4.08

0.51

มาก

4.22

0.48

มาก

จากตารางที่ 10 พบว่าระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (  =4.22, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูมีส่วนร่วมในการนาเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
(  =4.47,
S.D.=0.40) เปิดโอกาสให้ค รูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ (  =4.44,
S.D.=0.42) เปิดโอกาสให้ครูได้รับทราบผลการดาเนินงานด้านวิชาการ (  =4.44, S.D.=0.45)
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ งานด้านวิชาการ (  =4.39, S.D.=0.44)
เปิดโอกาสให้ครูได้รับทราบผลการดาเนินงานด้านการบริหารทั่วไป (  =4.39, S.D.=0.46)
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาเนินงานด้านวิชาการ (  =4.38, S.D.=0.47)
เปิดโอกาสให้ครูได้รับทราบผลการดาเนินงานด้านบริหารบุคคล (  =4.35, S.D.=0.50) เปิดโอกาส
ให้ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไป (  =4.29, S.D.=0.47) เปิดโอกาสให้
คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผลการดาเนินงานด้านวิชาการ (  =4.29, S.D.=0.52)
เปิ ด โอกาสให้ ครู มี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ า นการบริห ารบุ ค คล (  =4.28,
S.D.=0.47) เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจงานด้านการบริหารทั่วไป (  =4.27,
S.D.=0.45) เปิดโอกาสให้ครูได้รับทราบผลการดาเนินงานด้านงบประมาณ (  =4.27, S.D.=0.50)
เปิ ด โอกาสให้ ค รู มี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ า นการบริ ห ารทั่ ว ไป (  =4.27,
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S.D.=0.46) เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาเนินงานด้านงบประมาณ (  =4.26,
S.D.=0.49) เปิด โอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน ให้ความเห็นชอบ
งานด้านวิชาการ (  =4.24, S.D.=0.43) เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
(  =4.24, S.D.=0.50) เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจงานด้านงบประมาณ
(  =4.23,
S.D.=0.50) เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนงานด้านการบริหารบุคคล
(  =4.22, S.D.=0.45) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผลการดาเนินงานด้าน
การบริหารทั่วไป (  =4.21, S.D.=0.51) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผลการ
ดาเนินงานด้านงบประมาณ (  =4.20, S.D.=0.53) เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารบุคคล (  =4.19, S.D.=0.47) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผลการ
ดาเนินงานด้านการบริหารบุคคล (  =4.18, S.D.=0.50) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการดาเนินงานด้านวิชาการ (  =4.13, S.D.=0.51) เปิดโอกาสให้
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่ วนร่วมในการวางแผนให้ความเห็นชอบ งานด้านการบริหารทั่วไป
(  =4.10, S.D.=0.46) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านงบประมาณ (  =4.10, S.D.=0.54) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ (  =4.09, S.D.=0.52) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการดาเนินงานด้านการบริหารทั่วไป (  =4.08, S.D.=0.51) เปิดโอกาส
ให้ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการบริ ห ารทั่ ว ไป (  =4.07,
S.D.=0.49) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาเนินงานด้าน
การบริหารบุคคล (  =4.07, S.D.=0.51) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
วางแผน ให้ความเห็นชอบ งานด้านงบประมาณ (  =4.06 , S.D.=0.48) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึก ษามี ส่ วนร่วมในการวางแผน ให้ความเห็นชอบ งานด้า นการบริหารบุค คล (  =4.06 ,
S.D.=0.48) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคล
(  =3.99, S.D.=0.55) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณ (  =3.98, S.D.=0.53) ตามลาดับ
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ด้านหลักการคืนอานาจให้กับประชาชน
(n=105)
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
ข้อที่
S.D.
ระดับ

หลักการคืนอานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน
มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาตามระบบวิธีอย่าง
1
4.29 0.52
มาก
โปร่งใส
คณะกรรมการสถานศึกษามาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆ ตาม
2
4.41 0.45
มาก
สัดส่วนที่กาหนดในระเบียบ
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์
3 และแผนพัฒนาการศึกษาสอดคล้องตรงกับความต้องการ
4.20 0.52
มาก
ของสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษามีสว่ นร่วมในการสร้างและพัฒนา
4
4.09 0.55
มาก
หลักสูตร สอดคล้องตรงกับความต้องการของสถานศึกษา
มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างสม่าเสมออย่าง
5
4.43 0.49
มาก
น้อยปีละ 2 ครั้ง และนามติที่ประชุมไปสู่การปฏิบัติจริง
คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้าใจในเป้าหมายการ
6
4.23 0.53
มาก
ดาเนินงานของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
คณะกรรมการสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในท้องถิ่น
7
4.17 0.53
มาก
มาจัดการศึกษา
รวม
4.26 0.51
มาก
จากตารางที่ 11 พบว่าระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านหลักการคืนอานาจจัดการศึกษาให้
ประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.26, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักการคืนอานาจจัดการศึกษาให้
ประชาชนอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนามติที่ประชุมไปสู่การ
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ปฏิบัติจริง (  =4.43, S.D.=0.49) คณะกรรมการสถานศึกษามาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆ ตามสัดส่วน
ที่กาหนดในระเบียบ (  =4.41, S.D.=0.45) มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาตามระบบวิธี
อย่างโปร่งใส (  =4.29, S.D.=0.52) คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้าใจในเป้าหมายการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาอย่างชัดเจน (  =4.23, S.D.=0.53) คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาสอดคล้องตรงกับความต้องการของสถานศึกษา
(  =4.20, S.D.=0.52) คณะกรรมการสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาจัดการศึกษา
(  =4.17, S.D.=0.53) และคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
สอดคล้องตรงกับความต้องการของสถานศึกษา (  =4.09, S.D.=0.55) ตามลาดับ
ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ด้านหลักการบริหารตนเอง
(n=105)
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร
ข้อที่ สถานศึกษา
S.D. ระดับ

หลักการบริหารตนเอง
สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการได้
1
4.31 0.46
มาก
ด้วยตนเองภายใต้หลักการ นโยบาย ของรัฐ
สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารงานด้านงบประมาณ
2
4.34 0.47
มาก
ได้ด้วยตนเองภายใต้หลักการ นโยบาย ของรัฐ
สถานศึกษามีการจัดกระบวนการบริหารงานด้านวิชาการ
3
4.31 0.46
มาก
ได้ด้วยตนเอง
สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารงานด้านการบริหาร
4
4.28 0.45
มาก
ทั่วไปได้ด้วยตนเองภายใต้หลักการ นโยบาย ของรัฐ
สถานศึกษามีการจัดกระบวนการบริหารงานด้าน
5
4.28 0.47
มาก
งบประมาณได้ด้วยตนเอง
สถานศึกษามีการจัดกระบวนการบริหารงานด้านการ
6
4.29 0.48
มาก
บริหารบุคคลได้ด้วยตนเอง
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ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ด้านหลักการบริหารตนเอง (ต่อ)
(n=105)
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร
ข้อที่ สถานศึกษา
S.D. ระดับ

หลักการบริหารตนเอง
สถานศึกษามีการจัดกระบวนการบริหารงานด้านการ
7
4.30 0.45 มาก
บริหารทั่วไปได้ด้วยตนเอง
รวม
4.30 0.46 มาก
จากตารางที่ 12 พบว่าระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ด้ า นหลั ก การบริ ห ารตนเอง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.30, S.D.=0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การบริหารโดย
ใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาด้ า นหลั ก การบริ ห ารตนเองอยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ข้ อ
โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารงาน
ด้านงบประมาณได้ด้วยตนเองภายใต้หลักการ นโยบาย ของรัฐ (  =4.34, S.D.=0.47) สถานศึกษา
มีการจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการได้ด้วยตนเองภายใต้หลักการ นโยบาย ของรัฐ (  =4.31,
S.D.=0.46) สถานศึกษามี การจัดกระบวนการบริหารงานด้านวิชาการได้ด้วยตนเอง (  =4.31,
S.D.=0.46) สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กระบวนการบริ ห ารงานด้ า นการบริ ห ารทั่ ว ไปได้ ด้ ว ยตนเอง
(  =4.30, S.D.=0.45) สถานศึกษามีการจัดกระบวนการบริหารงานด้านการบริหารบุคคลได้ด้วย
ตนเอง (  =4.29, S.D.=0.48) สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารงานด้านการบริหารทั่วไปได้
ด้วยตนเองภายใต้หลักการ นโยบายของรัฐ (  =4.28 , S.D.=0.45) และสถานศึกษามีการจัด
กระบวนการบริหารงานด้านงบประมาณได้ด้วยตนเอง (  =4.28 , S.D.=0.47) ตามลาดับ
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ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล
(n=105)
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ข้อที่
S.D. ระดับ

หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล
มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1
4.42
0.41
มาก
สถานศึกษา
2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน 4.31
0.41
มาก
มีการจัดทาทาสรุปรายงานประจาปี(SAR) นาเสนอต่อ
มาก
3
4.52
0.40
หน่วยงานต้นสังกัด
ที่สุด
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบ
4 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
4.23
0.45
มาก
สถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบผลการดาเนินงานของ
5
4.28
0.46
มาก
สถานศึกษาจากรายงานประจาปี(SAR)
มีการรายงาน ประชาสัมพันธ์ ความสาเร็จในการดาเนินงาน
6
4.30
0.48
มาก
ด้านต่างๆ ของสถานศึกษาในโอกาสต่างๆ
รวม
4.34
0.43 มาก
จากตารางที่ 13 พบว่าระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.34, S.D.=0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอยู่ในระดับมากเกือบ
ทุกข้อ มีเพียง ข้อ 3 มีการจัดทาทาสรุปรายงานประจาปี(SAR) นาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการจัดทาทาสรุปรายงาน
ประจาปี(SAR) นาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด (  =4.52, S.D.=0.40) มีการจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (  =4.42, S.D.=0.41) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน (  =4.31, S.D.=0.40) มีการรายงาน ประชาสัมพันธ์ ความสาเร็จในการ
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ดาเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาในโอกาสต่างๆ (  =4.30, S.D.=0.48) คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษารั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาจากรายงานประจ าปี ( SAR) (  =4.28,
S.D.=0.46) และผู้ ปกครอง ชุม ชนและหน่ วยงานที่เ กี่ย วข้อ งมี การตรวจสอบความก้า วหน้า การ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา (  =4.23 , S.D.=0.45) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ในการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (  ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากผู้ให้ข้อมูล 105 โรงเรียน แล้วนาไปเปรียบเทียบตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดตารางที่ 14 ถึงตารางที่ 21
ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
โดยภาพรวมและรายด้าน
(n=105)
ข้อที่

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษา (Ytot)



S.D.

ระดับ

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
4.25 0.45
มาก
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y1)
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
2
4.31 0.46
มาก
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y2)
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
3 ชุม ชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 4.19 0.50
มาก
และเกิดประสิทธิผล (Y3)
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
4 เรีย นรู้ แ ละกิ จกรรมพั ฒนาคุ ณภาพผู้เ รีย นอย่า งรอบด้า น 4.18 0.47
มาก
(Y4)
ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
โดยภาพรวมและรายด้าน (ต่อ)
1
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(n=105)
ข้อที่
5
6

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษา (Ytot)



มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
4.28
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (Y5)
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
4.34
ของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (Y6)
รวม (Ytot)
4.26

S.D.

ระดับ

0.51

มาก

0.44

มาก

0.47

มาก

จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวม (Ytot) อยู่ในระดั บ มาก (  =4.26,
S.D.=0.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิม เลขคณิต
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (  =4.34, S.D.=0.44) มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (  =4.31, S.D.=0.46) มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษา
มี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มและการบริ ก ารที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นพั ฒ นาเต็ ม ศั ก ยภาพ (  =4.28,
S.D.=0.51) มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(  =4.25, S.D.=0.45) มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (  =4.19, S.D.=0.50) และมาตรฐานที่
10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน (  =4.18, S.D.=0.47) ตามลาดับ
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มาตรฐาน
ที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(n=105)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษา
ข้อที่ มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
S.D. ระดับ

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล
ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้
1
4.31 0.40 มาก
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
2
4.22 0.46 มาก
วางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
3
4.13 0.43 มาก
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบท
4
4.14 0.50 มาก
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
5
4.20 0.47 มาก
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
6
4.31 0.43 มาก
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
ครู มี การศึ กษา วิจั ย พั ฒนาการจั ดการเรี ย นรู้ใ นวิ ชาที่ ต น
7
4.06 0.50 มาก
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี
8
4.42 0.46 มาก
ของสถานศึกษา
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย เต็มเวลา
9
4.43 0.41 มาก
เต็มความสามารถ
รวม
4.25 0.45 มาก
จากตารางที่ 15 พบว่าระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก (  =4.25,
S.D.=0.45)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 7 ครู
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ปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลอยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ข้ อ
โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมาย เต็มเวลา เต็มความสามารถ (  =4.43, S.D.=0.41) ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา (  =4.42, S.D.=0.46) ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
(  =4.31,
S.D.=0.40) ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค (  =4.31, S.D.=0.43) ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (  =4.22, S.D.=0.46) ครูมี
การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (  =4.20,
S.D.=0.47) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ (  =4.14,
S.D.=0.49) ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา (  =4.13, S.D.=0.43) และ
ครูมีการศึกษา วิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน
(  =4.06, S.D.=0.50) ตามลาดับ
ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
(n=105)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษา
ข้อที่ มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
S.D. ระดับ
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
1
4.39 0.48
มาก
พัฒนาผู้เรียน
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ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล (ต่อ)
(n=105)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษา
ข้อที่ มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
S.D. ระดับ

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
2 ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ 4.30 0.47 มาก
จัดการ
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
3
4.29 0.46 มาก
ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
4
4.32 0.44 มาก
กระจายอานาจ
นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
5
4.26 0.45 มาก
การศึกษา
ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ
6
4.30 0.47 มาก
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
รวม
4.31 0.46 มาก
จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.31, S.D.=0.46) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหาร
ปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลอยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ข้ อ
โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิม เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน (  =4.39, S.D.=0.48) ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ (  =4.32, S.D.=0.44) ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

120
(  =4.30, S.D.=0.47) ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา (  =4.30, S.D.=0.47) ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (  =4.29, S.D.=0.46) และ นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา (  =4.26, S.D.=0.45) ตามลาดับ
ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน ตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(n=105)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
ข้อที่
S.D. ระดับ
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล
คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
1
4.21 0.50 มาก
กาหนด
คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
2
4.16 0.47 มาก
การดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 4.20 0.52 มาก
รวม
4.19 0.50 มาก
จากตารางที่ 17 พบว่า ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (  =4.19,
S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 9
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดั งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ระเบียบกาหนด (  =4.21, S.D.=0.50) ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา (  =4.20, S.D.=0.52) และคณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และ
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ขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย (  =4.16, S.D.=0.47)
ตามลาดับ
ตารางที่ 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
(n=105)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษา
ข้อที่ มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ 
S.D. ระดับ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
4.15 0.42 มาก
จั ด รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ที่ ห ลากหลายให้ ผู้ เ รี ย นเลื อ กเรี ย นตาม
2
4.09 0.52 มาก
ความถนัด ความสามารถและความสนใจ
จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ ส่ ง เสริ ม และตอบสนองความ
3 ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ 4.18 0.49 มาก
ผู้เรียน
สนั บ สนุ น ให้ ค รู จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ
4
4.23 0.47 มาก
ปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
มีการนิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไป
5
4.17 0.48 มาก
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
6
4.27 0.43 มาก
ถึงผู้เรียนทุกคน
รวม
4.18 0.47 มาก
จากตารางที่ 18 พบว่า ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(  =4.18,
S.D.=0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
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คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน (  =4.27,
S.D.=0.43) สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง (  =4.23, S.D.=0.47) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน (  =4.18, S.D.=0.49) มีการนิเทศ
ภายใน ก ากั บ ติ ด ตามตรวจสอบ และน าผลไปปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนอย่ า งสม่ าเสมอ
(  =4.17,
S.D.=0.48) หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่ น (  =4.15,
S.D.=0.42) และจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ (  =4.09, S.D.=0.52) ตามลาดับ
ตารางที่ 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มาตรฐานที่ 11 สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มและการบริ ก ารที่ ส่ ง เสริ ม ให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
(n=105)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษา
ข้อที่ มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
S.D. ระดับ

การบริการที่สง่ เสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
1
4.33 0.53 มาก
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียน
จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
2
4.34 0.43 มาก
ปลอดภัยของผู้เรียน
จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
3
4.17 0.59 มาก
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
รวม
4.28 0.51 มาก
จากตารางที่ 19 พบว่า ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม

123
และการบริ การที่ ส่ ง เสริม ให้ผู้ เรีย นพัฒ นาเต็ม ศัก ยภาพโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก (  =4.28,
S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐาน
ที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ จัดโครงการ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมสุ ขภาพอนามั ยและความปลอดภัยของผู้เรียน (  =4.34,
S.D.=0.43) ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง อานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน (  =4.33, S.D.=0.53)
และจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (  =4.17, S.D.=0.59) ตามลาดับ
ตารางที่ 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
(n=105)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษา
ข้อที่ มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
S.D. ระดับ

ของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
1 มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.34 0.45 มาก
มีการจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
2 ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ 4.34 0.41 มาก
สถานศึกษา
มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้สารสนเทศใน
3
4.27 0.44 มาก
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ติ ด ตามตรวจสอบ และประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตาม
4
4.34 0.45 มาก
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและภายนอกไปใช้
5
4.33 0.43 มาก
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง (ต่อ)
(n=105)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษา
ข้อที่ มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
S.D. ระดับ
ของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
6
4.44 0.45 มาก
ภายใน
รวม
4.34 0.44 มาก
จากตารางที่ 20 ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.34, S.D.=0.44)
เมื่ อ พิจ ารณาเป็น รายข้ อพบว่ า มาตรฐานการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานของสถานศึก ษา มาตรฐานที่ 12
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวงอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน (  =4.44,
S.D.=0.45) มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (  =4.34, S.D.=0.45) มีการจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (  =4.34, S.D.=0.41) ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา (  =4.34,
S.D.=0.45) นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง (  =4.33, S.D.=0.43) และมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (  =4.27, S.D.=0.44) ตามลาดับ

125
ตอนที่ 4 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s productmoment correlation coefficient) ดังรายละเอียดตารางที่ 21

102

.684**
.787**
.745**
.721**
.731**
.842**

.577**
.686**
.592**
.569**
.725**
.724**

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา(Ytot)

.667**
.749**
.642**
.660**
.702**
.790**

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง (Y6)

.524**
.594**
.554**
.513**
.651**
.641**

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (Y5)

หลักการกระจายอานาจ (X1)
หลักการมีส่วนร่วม (X2)
หลักการคืนอานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (X3)
หลักการบริหารตนเอง (X4)
หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (X5)
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา(Xtot)

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล (Y3)
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน (Y4)

การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล (Y2)

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล (Y1)

ตารางที่ 21 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
(n=105)

.573**
.616**
.571**
.621**
.649**
.677**

.577**
.668**
.574**
.622**
.778**
.724**

.666**
.761**
.679**
.679**
.794**
.815**

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตารางที่ 21 พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot)
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของสถานศึ ก ษา ( Ytot) อยู่ ใ นระดั บ มาก
(rxy = .815) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล(Y3) มากที่สุด (rxy = .842)
และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา(Xtot) มีความสัมพันธ์กับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล(Y1) น้อยที่สุด (rxy = .641)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านหลักการกระจายอานาจ (X1) กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทั้ง 6 มาตรฐาน
(Y1 , Y2 , Y3 , Y4 , Y5 และ Y6 ) พบว่า มีความสัมพันธ์กันปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 คือ มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y3) (rxy = .684) มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y2) (rxy = .667) มาตรฐาน
ที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
(Y4) (rxy = .577) มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง (Y6) (rxy = .577) มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (Y5) (rxy = .573) และมาตรฐานที่ 7
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y1) (rxy = .524)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านหลักการมีส่วนร่วม (X2) กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทั้ง 6 มาตรฐาน (Y1
, Y2 , Y3 , Y4 , Y5 และ Y6 ) พบว่า มีความสัมพันธ์กันมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คือ มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y3) (rxy = .787) มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y2) (rxy = .749) และมีความสัมพันธ์กัน
ปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษา มีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน (Y4) (rxy = .686) มาตรฐานที่ 12
สถานศึ ก ษามี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง (Y6)
(rxy = .668) มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

128
พัฒนาเต็มศักยภาพ (Y5) (rxy = .616)และมาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y1) (rxy = .594)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านหลักการคืนอานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (X3) กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาทั้ง 6 มาตรฐาน (Y1 , Y2 , Y3 , Y4 , Y5 และ Y6 ) พบว่า มีความสัมพันธ์กันมาก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y3) (rxy = .745) และมี
ความสัมพันธ์กันปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y2) (rxy = .642)
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน (Y4) (rxy = .592) มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (Y6) (rxy = .574) มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (Y5) (rxy = .571) และมาตรฐานที่ 7 ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y1) (rxy = .554)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านหลักการบริหารตนเอง (X4) กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทั้ง 6 มาตรฐาน
(Y1 , Y2 , Y3 , Y4 , Y5 และ Y6 ) พบว่า มีความสัมพันธ์กันมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 คือ มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y3) (rxy = .721) และมีความสัมพันธ์กันปานกลาง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y2) (rxy = .660) มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (Y6) (rxy = .622) มาตรฐานที่ 11
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (Y5)
(rxy = .621) มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน (Y4) (rxy = .569) และมาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y1) (rxy = .513)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (X5) กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทั้ง 6
มาตรฐาน (Y1 , Y2 , Y3 , Y4 , Y5 และ Y6 ) พบว่า มีความสัมพันธ์กันมาก อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 คือ มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง (Y6) (rxy = .778) มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
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ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y3) (rxy = .731)
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน (Y4) (rxy = .725)
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y2) (rxy = .702) และมีความสัมพันธ์กันปานกลาง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y1) (rxy = .651) มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (Y5) (rxy = .649)
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ก ารบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ
1) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 2) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้ นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 127 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น 381 คน ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูที่ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้บริหาร สถานศึกษา ละ 1 คน ครูผู้สอน สถานศึกษาละ 1 คน ประธานหรือกรรมการ
สถานศึกษา สถานศึกษาละ 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ
อุทัย บุญประเสริฐ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานด้านการจัด
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา จานวน 105 โรง
จาก 127 โรง คิดเป็นร้อยละ 82.68 นามาวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation
coefficient)
สรุปผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ หลักการกระจาย

130

131
อานาจ หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล หลักการบริหารตนเอง หลักการคืนอานาจจัดการศึกษาให้
ประชาชน และหลักการมีส่วนร่วม
2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดั บ มากทุ ก ด้ า น โดยเรี ย งล าดั บ ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต จากมากไปหาน้ อ ย ดั ง นี้ มาตรฐานที่ 12
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง มาตรฐานที่ 8
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 11
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มาตรฐาน
ที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 9
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน และผู้ปกครอง ชุม ชนปฏิบั ติงานตามบทบาทหน้า ที่อย่ างมี
ประสิ ท ธิภาพและเกิดประสิ ท ธิผล และมาตรฐานที่ 10
สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
3. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร
สถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีประเด็นสาคัญที่น่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยสามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่
ผู้วิจัยตั้งไว้ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยยึดหลักการกระจายอานาจ มีการกาหนดโครงสร้างการบริหารงาน กาหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาอย่างชัดเจน จัดกระบวนการบริหารงานได้ด้วยตนเองภายใต้
หลักการและนโยบายของรัฐ เปิดโอกาสให้ครู คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการนาเสนอ
วางแผน ให้ความเห็นชอบ ปฏิบัติงาน และรับทราบผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มกั น กั บ สถานศึ ก ษาในการก าหนดนโยบาย วิ สั ย ทั ศ น์ และ
แผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่น ระดมทรัพยากรใน
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ท้ อ งถิ่ น มาจั ด การศึ ก ษา มี ก ารตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล โดยการจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพภ ายใน
สถานศึกษา ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน จัดทาสรุปรายงานประจาปีนาเสนอต่อหน่วยงาน
ต้น สั ง กั ด และเปิ ด เผยต่อ สาธารณชน ส่ ง ผลให้ การบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรีย นเป็ น ฐานของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นเรศ จงอารี ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงตามลาดับ คือ หลักการกระจายอานาจ
หลัก การตรวจสอบและถ่ว งดุล หลัก การบริห ารตนเอง หลัก การคืน อานาจการจัด การศึก ษาให้
ประชาชน และหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวันชัย กล้าเอี่ยม
ได้ทาการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี พบว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อ ยได้ดัง นี้ ด้า นหลัก การกระจายอานาจ ด้า นหลัก การตรวจสอบและถ่ว งดุล ด้า นหลัก การ
บริหารตนเอง และด้านหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ทั้งนี้ด้านหลักการกระจายอานาจมีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด เป็นเพราะการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนตามแนวทางที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนที่มีการกระจายอานาจการบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และ
การบริหารทั่วไป จึงส่งผลให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เน้นการกระจายอานาจ มีการกาหนด
โครงสร้างการบริหารงาน หน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน สาหรับ
ด้านหลักการมีส่วนร่วมนั้นแม้ว่าจะอยู่ในระดับมากแต่มคี ่ามัชฌิมเลขคณิตต่าที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ถึงแม้ว่าสถานศึกษาจะเน้นการกระจายอานาจแต่อานาจในการตัดสินใจยังคงอยู่ที่ผู้บริหารเพียง
ผู้เดียว โอกาสที่ครูหรือกรรมการสถานศึกษาจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผน มีมากแต่ไม่บ่อย
เท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ ได้กล่าวถึงการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักการมีส่วนร่วมว่าแม้จะอยู่ในระดับมาก แต่ก็อยู่ใน
อันดับสุดท้าย
2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้
คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญที่
ทุกฝ่ายที่ มีส่ วนร่วมในการจัดการศึกษาจะต้องตระหนักและดาเนินการจนบรรลุผลในที่สุด และ
กาหนดให้สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน
และหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน และสอดคล้ องกับ มาตรฐานการศึก ษาของชาติ
จัดระบบและโครงสร้างการวางแผนและการดาเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่า
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทุกคน
สถานศึกษาเป็นหน่ วยงานระดับปฏิบัติ ที่สาคัญ ในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุด และต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เป็นผู้ที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้มาตรฐานการศึกษาเป็นเครื่องสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งผลให้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุ รี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มากซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของเอกสิ ท ธิ์
ชนินทรภูมิ ได้ศึกษา สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัยพบว่า 1. สมรรถนะครูของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตได้ดังนี้ 1) ด้านสมรรถนะหลัก 2) ด้านสมรรถนะประจา
สายงาน 2. การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิต จังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมากเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตได้ดังนี้ 1) มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 2)
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 3) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 4) มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
และ 5) มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3. สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
ทั้งนี้มาตรฐานมาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด เป็นเพราะกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 14 กาหนดว่าให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ทาให้สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 มีความตื่นตัวในการดาเนินการให้สถานศึกษามีคุณภาพตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของสถานศึ ก ษาโดยเฉพาะในด้ า นการจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีความเป็นระบบ การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ ผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญนิภา บารุงนา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักการศึกษาเมื องพัท ยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ งานระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานส่งเสริมวิชาการ งานวัดผล
และประเมินผลการเรียน งานกลุ่มประสบการณ์/สาระการเรียนรู้ และงานธุรการทางวิชาการ 2. การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ มาตรฐานด้านปัจจัย มาตรฐานด้านผลผลิต มาตรฐานด้านกระบวนการ 3. ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและราย
ด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมโภชน์ ศรีเมื อง ได้ ศึกษาวิจั ยเรื่องการศึก ษาสภาพการดาเนิ นงานการประกั นคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการ
ด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน
และตาแหน่งการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจาปีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร
สถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ผลดังกล่าวอาจเนื่องมาจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ และยึดหลัก การจัดการศึกษาโดยการกระจายอานาจ โดยที่สถานศึกษามี
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความอิสระและความคล่องตัวในการตัดสินใจ การบริหารจัดการงาน
ทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหาร
ทั่วไป ทั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันบริหารโรงเรียนให้
สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ประกอบด้วย การกระจาย
อานาจ การมีส่วนร่วม การคืนอานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน การบริหารตนเอง และหลักการ
ตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล ท าให้ ม าตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของสถานศึ ก ษา ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่
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8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตาฐานที่ 9
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และ เกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามไปด้วย
เช่ น กั น ดั ง นั้ น ถ้ า การบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ มาก
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาก็จะอยู่ในระดับมาก ถ้าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาก็จะอยู่
ในระดันน้อยเช่นกัน การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความสัมพันธ์กับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดาวเรือง กินาวงศ์ ได้
ศึก ษาเรื ่อ งการบริห ารโดยใช้โ รงเรีย นเป็น ฐานของโรงเรีย นบ้า นเวีย งฝาง จัง หวัด เชีย งใหม่
ผลการศึกษาว่า โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ปฏิบัติได้ จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของทุก
ฝ่า ย ส่ง เสริม ให้ค รูจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนที่เ น้น ผู้เ รีย นเป็น สาคัญ ส่ง เสริม ครูจัด ทาแผน
จัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และจั ดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย ร่วมมือกับทุกฝ่ายทาแผนกลยุทธ์กระจายอานาจการบริหารให้แก่ครูสายชั้นและ
ส่ง เสริม การท างานเป็น ทีม แต่ล ะฝ่า ยงานมีส่ว นร่ว มในการนาเสนองานและโครงการร่ว มกัน
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยในการจัดทาแผนกลยุทธ์ มีการประชุมสร้างความเข้าใจทุกสัปดาห์ และให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ให้นักเรียนมี
ส่ว นร่ว มในการจัด กิจ กรรมของโรงเรีย นและส่งเสริม ให้บุค ลากรเข้า ร่ว มกิจ กรรมชุมชนสัม พัน ธ์
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า เป็นโรงเรียนผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็ นโรงเรียนแกน
นาการใช้หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 มีหลักสูตรสถานศึกษา มีการประกันคุณภาพ
การศึกษา และกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา บริหารจัดการงบประมาณการเงินของ
โรงเรียนตามระเบียบ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงและวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย ร่วมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของครูร่วมกับชุมชน วางแผนการบริหารงบประมาณและให้ชุมชนได้เสนอแนวทางในการ
พัฒนางาน รวมทั้ง มีอิส ระในการบริห ารจัด การอย่างเป็นระบบ มีก ารกาหนดวิธีการดาเนิน งาน
อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ มีคณะกรรมการตรวจสอบดูแล
ด้านอาคารสถานที่ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลมีระบบการใช้งบประมาณที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะปฏิบัติงาน จัดทาสรุปรายงานประจาปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและประชามสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะของการวิจัย
1. ผู้บริหารควรส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยการ
เปิดโอกาสให้ครู คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผน ปฏิบัติงาน รับทราบผลการ
ปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองให้มากยิ่งขึ้น เช่น การเปิด
โอกาสให้ครู คณะกรรมการสถานศึกษา เสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการ
แก้ปัญหา การบริหารจัดการสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการงานทั้ง 4 งาน การส่งเสริมให้ครู
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมเช่นนี้จะส่งผลให้ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ และรับผิดชอบ
ร่วมกันในการที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2. สถานศึกษาควรจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
จัดรายวิ ชาเพิ่ม เติม กิ จกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่ หลากหลายเพื่ อให้ผู้เ รียนเลื อกเรีย นตามความถนั ด
ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน สนับสนุน ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการนิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนา
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน เช่น มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเกี่ยวกับความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว
ของผู้เรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
3. ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยให้บุคลากร ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีโอกาส มีส่วนร่วม ในการวางแผน ดาเนินการ ติดตาม ประเมินผล การบริหารงานทั้ง 4
งานของโรงเรียน ซึ่งจะทาให้เกิดผลที่ดีต่อมาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ตามที่ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะของการวิจัยข้างต้น เพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้แพร่หลายออกไป และเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้าของผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ดังนี้
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
2. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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รายการอ้างอิง
ภาษาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ, 111 ปี กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ, 2546), 176.
_________.( 16 ก.พ. 54). มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, รายงานผลการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ (รอบ 2 ) ประจาปีงบประมาณ 2555.
กลุ่มติดตามและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,รายงานผลการติดตามผลการ
ประเมินภายนอกตามมาตรฐานการศึกษา : สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตตรวจราชการที่ 4 (“ม.ป.ท”, 2548).
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1, รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555.
การปฏิรูปการศึกษา, รายงานปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน, (กรุงเทพ: แอนด์พลับลิชชิ่ง, 2543)
กัญนิภา บารุงนา, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ” (งาน
นิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552).
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2541, (กรุงเทพ:
แอนด์พลับลิซซิ่ง, 2542).
คุรุสภา, เกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภา,2540).
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง, การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์,
เข้าถึงเมื่อ18 มิถุนายน2555, เข้าถึงได้จาก http://www3.utqonline.in.th/s_courses
ชมรมศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา (กรุงเทพฯ, “ม.ป.ท.”, 2544).
ดาวเรือง กินาวงศ์, “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัด
เชียงใหม่” (การค้นคว้าแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553).
ถวิล มาตรเลี่ยม, การปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนเป็นฐานบริหารจัดการ (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์เสมา
ธรรม, 2544).
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นเรศ จงอารี , “การบริห ารโดยใช้โ รงเรีย นเป็น ฐานกับ ความพึง พอใจในการปฏิบ ัต ิง านของ
ข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี ”
(วิท ยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี, 2550).
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน,
เข้าถึงเมื่อ 1ตุลาคม2555, เข้าถึงได้จาก http://www.hi-supervisory17.net/prakashi-chi-mth-khan-phun-than.
ภูริชัย ชัยศร, “ทักษะการบริหารที่สัมพันธ์กับมาตรฐานด้านผู้บริหารตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดในนครปฐม” (วิทยานิพนธ์
ปริ ญ ญาศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554).
วันชัย กล้าเอี่ยม, “สภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาสิง ห์บุรี ”
(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2551).
วาสนา สายทอง, “แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในอาเภอแม่วงก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2553).
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, การจัดการความรู้ในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ, “ม.ป.ท.”, 2548),
_________.การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ,
“ม.ป.ท.”, 2544).
_________. ชุดฝึกอบรมต้นแบบเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ม.ป.ท, 2545).
_________.หลักการจัดการศึกษายุคใหม่ (กรุงเทพ : สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, 2548).
สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพ: วิทยพัฒน์, 2550).
สมาน อัศวภูมิ, เส้นทางสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, (อุบลราชธานี: หจก.อุบลกิจออฟเซท
การพิมพ์, 2550).
สมโภชน์ ศรีเมือง, “การศึกษาสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1”
(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553).
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย, 2554).
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อ
พร้อมรับการประเมินภายนอก, (กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์ดี จากัด, 2543).
_________., รายงานการประชุม แนวคิด และประสบการณ์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(School-based Management) ผลจากการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจของ
โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ ฯ ใน 4 ภูมิภาค,
_________. รายงานผลการดาเนินงานโครงการนาร่องระดับชาติ เรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน : วิถีไทยและวิธีไทย (School-Based Management : Thai Ways and
Methods),
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2545-2559 (กรุงเทพฯ, “ม.ป.ท.”, 2545).
สานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, บทคัดย่อวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์,
(นครปฐม : “ม.ป.ท.”, 2553).
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
พิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 พ.ศ.
2549-2553 (กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์ดี จากัด, 2543).
_________., มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ.2549-2553), (กรุงเทพฯ: “ม.ป.ท.” 2549).
_________., คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน ฉบั บ สถานศึ กษา (แก้ไขเพิ่ม เติ ม พฤศจิ กายน พ.ศ. 2554), (กรุง เทพฯ :
บริษัทออฟเซ็ท พลัส จากัด, 2555).
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, รายงานผลการดาเนินงานกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2555 (ราชบุรี เขต 1 : กลุ่ม
นโยบายและแผน, 2555 ).
_________.Roadmap แผนปฏิบัติการ สพป.ราชบุรี เขต1, เข้าถึงเมื่อ 1 ตุลาคม 2555 เข้าถึง
ได้จากhttp://www.ratchaburi1.org/ict2554.html
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการพัฒนาบุคลากรทั้งโรงเรียนโครงการการปฏิรูป
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2544).
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 2555-2559, เข้าถึงเมื่อ 15 กันยายน 2555,
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เข้าถึงได้จากhttp://www.bps2.moe.go.th/index.php
/component/content/article/38-fp-items/288--11-2555-2559?lang=
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน,
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2549).
เสาวนิตย์ ชัยมุสิก, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ:บุ๊คพ้อยท์, 2544).
อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พิมพ์ครั้งที่ 1
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545).
_________.รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2543).
อรัญ ญา นิท ะรัม ย์, “การศึก ษาปัญ หาและแนวทางแก้ป ัญ หาการด าเนิน งานตามมาตรฐาน
การศึก ษาขั ้น พื ้น ฐานด้า นการบริห ารและการจัด การศึก ษา ของโรงเรีย นสัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 2553).
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบเครื่องมือ
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1. ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ

วุฒิการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา

2. นางสาววิไล กวางคีรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานที่ทางาน โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบารุง)
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. นางสิริลักษณ์ ดุรยประณีต

ตาแหน่ง ผู้อานวยการ ชานาญการพิเศษ
สถานที่ทางาน โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

4. นางสาวมณี เทพาชมพู

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ชานาญการพิเศษ
สถานที่ทางาน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา การศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ
สถานที่ทางาน วิทยาลัยนาฏศิลปะสุพรรณบุรี อาเภอ

5. นางสาวพรรณรัตน์ สงเคราะห์

เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ส ถ าน ที่ ท า ง าน ส า นั ก งา น เข ต พื้ น ที่ กา ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี
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รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการทดลองเครื่องมือ
.......................................
1. โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
2. โรงเรียนบ้านเบิกไพร
3. โรงเรียนมหาราช 7
4. โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง
5. โรงเรียนบ้านหนองสีนวล
6. โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
7. โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
8. โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
9. โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2
10. โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
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Reliability
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.992

92

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

Q1

397.03

1984.930

.416

.992

Q2

396.87

1981.016

.527

.992

Q3

396.80

1974.234

.601

.992

Q4

396.83

1962.351

.699

.991

Q5

396.90

1973.403

.621

.992

Q6

396.87

1962.602

.695

.991

Q7

396.83

1967.316

.737

.991

Q8

396.93

1953.030

.805

.991

Q9

397.10

1939.610

.856

.991

Q10

397.17

1952.764

.839

.991

Q11

397.10

1951.748

.821

.991

Q12

397.13

1965.499

.664

.991

Q13

397.17

1967.040

.654

.991

Q14

397.17

1961.178

.701

.991

Q15

397.03

1956.861

.768

.991

Q16

396.83

1957.730

.842

.991
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Q17

397.10

1951.128

.891

.991

Q18

397.10

1954.714

.831

.991

Q19

396.93

1957.375

.860

.991

Q20

397.27

1953.995

.727

.991

Q21

397.37

1954.999

.691

.991

Q22

397.30

1958.838

.637

.992

Q23

397.27

1960.685

.629

.992

Q24

396.77

1965.702

.775

.991

Q25

396.97

1954.792

.843

.991

Q26

396.83

1958.420

.830

.991

Q27

396.87

1958.878

.823

.991

Q28

396.90

1954.093

.841

.991

Q29

396.93

1958.754

.835

.991

Q30

397.03

1963.206

.718

.991

Q31

397.07

1956.409

.787

.991

Q32

396.93

1953.513

.797

.991

Q33

397.03

1954.447

.807

.991

Q34

397.03

1950.171

.877

.991

Q35

397.00

1954.483

.858

.991

Q36

397.17

1960.764

.708

.991

Q37

397.23

1956.599

.673

.992

Q38

397.17

1956.626

.775

.991

Q39

397.13

1954.947

.785

.991

Q40

397.03

1961.551

.692

.991

Q41

396.87

1963.775

.734

.991

Q42

396.90

1968.921

.710

.991

Q43

397.07

1951.651

.866

.991

Q44

396.77

1960.185

.802

.991

Q45

396.93

1965.926

.777

.991

Q46

396.83

1964.351

.796

.991

Q47

397.03

1960.309

.841

.991

Q48

397.00

1960.828

.817

.991

Q49

396.93

1962.892

.839

.991

Q50

396.93

1959.720

.817

.991
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Q51

396.93

1961.375

.787

.991

Q52

396.90

1959.472

.815

.991

Q53

397.00

1963.448

.652

.992

Q54

396.80

1963.338

.742

.991

Q55

396.77

1966.392

.761

.991

Q56

396.73

1971.168

.607

.992

Q57

397.00

1958.483

.861

.991

Q58

396.93

1966.478

.693

.991

Q59

396.93

1959.651

.818

.991

Q60

397.00

1968.207

.621

.992

Q61

397.00

1972.138

.604

.992

Q62

397.07

1974.409

.585

.992

Q63

397.07

1971.030

.650

.991

Q64

396.90

1966.783

.628

.992

Q65

396.90

1963.955

.734

.991

Q66

397.10

1968.783

.553

.992

Q67

396.67

1968.230

.753

.991

Q68

396.73

1965.582

.784

.991

Q69

396.77

1963.357

.822

.991

Q70

396.87

1958.120

.771

.991

Q71

396.90

1964.369

.801

.991

Q72

396.90

1958.714

.829

.991

Q73

396.93

1965.168

.792

.991

Q74

397.07

1958.754

.749

.991

Q75

396.97

1962.516

.857

.991

Q76

397.03

1964.654

.846

.991

Q77

396.97

1949.551

.813

.991

Q78

397.10

1968.024

.728

.991

Q79

397.10

1955.197

.766

.991

Q80

397.03

1958.792

.795

.991

Q81

396.97

1956.792

.808

.991

Q82

397.07

1954.340

.822

.991

Q83

396.97

1962.654

.771

.991

Q84

396.87

1974.326

.599

.992
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Q85

396.77

1974.392

.601

.992

Q86

397.00

1978.621

.483

.992

Q87

396.80

1964.924

.713

.991

Q88

396.80

1965.752

.769

.991

Q89

396.90

1970.576

.677

.991

Q90

396.93

1954.478

.840

.991

Q91

396.97

1962.516

.857

.991

Q92

396.77

1963.289

.823

.991
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รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
...........................................
1. โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)
อาเภอเมืองราชบุรี
2. โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตฯ)

อาเภอเมืองราชบุรี

3. โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล)

อาเภอเมืองราชบุรี

4. โรงเรียนวัดศาลเจ้า (เรืองเล็บครุฑ)

อาเภอเมืองราชบุรี

5. โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)

อาเภอเมืองราชบุรี

6. โรงเรียนจันทคามวิทยา

อาเภอเมืองราชบุรี

7. โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์)

อาเภอเมืองราชบุรี

8. โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว

อาเภอเมืองราชบุรี

9. โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์

อาเภอเมืองราชบุรี

10. โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา)

อาเภอเมืองราชบุรี

11. โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตราษฎร์บารุง)

อาเภอเมืองราชบุรี

12. โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส (เจริญธรรมวิทยา)

อาเภอเมืองราชบุรี

13. โรงเรียนวัดดอนแจง (ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

อาเภอเมืองราชบุรี

14. โรงเรียนวัดใหม่นครบาล

อาเภอเมืองราชบุรี

15. โรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอุปถัมภ์)

อาเภอเมืองราชบุรี

16. โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง

อาเภอเมืองราชบุรี

17. โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฏร์อนุกูล)

อาเภอเมืองราชบุรี

18. โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟื้อราษฎร์บารุง)

อาเภอเมืองราชบุรี

19. โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว

อาเภอเมืองราชบุรี

20. โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ

อาเภอเมืองราชบุรี

21. โรงเรียนวัดน้าพุ

อาเภอเมืองราชบุรี

22. โรงเรียนวัดอัมพวัน

อาเภอเมืองราชบุรี

23. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม)

อาเภอเมืองราชบุรี

24. โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บารุงเจริญธรรม

อาเภอเมืองราชบุรี

25. โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)

อาเภอเมืองราชบุรี
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26. โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม

อาเภอเมืองราชบุรี

27. โรงเรียนวัดบางกระ

อาเภอเมืองราชบุรี

28. โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รงั สรรค์วิทยา

อาเภอเมืองราชบุรี

29. โรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช)

อาเภอเมืองราชบุรี

30. โรงเรียนวัดท่าโขลง (พยุงประชานุกุล)

อาเภอเมืองราชบุรี

31. โรงเรียนวัดเขาถ้ากุญชร

อาเภอเมืองราชบุรี

32. โรงเรียนวัดห้วยไผ่

อาเภอเมืองราชบุรี

33. โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

อาเภอเมืองราชบุรี

34. โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง (เทียนประชาสรรค์)

อาเภอเมืองราชบุรี

35. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

อาเภอจอมบึง

36. โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบารุง

อาเภอจอมบึง

37. โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ

อาเภอจอมบึง

38. โรงเรียนบ้านรางเฆ่

อาเภอจอมบึง

39. โรงเรียนบ้านพุตะเคียน

อาเภอจอมบึง

40. โรงเรียนบ้านสันดอน

อาเภอจอมบึง

41. โรงเรียนบ้านทุ่งแจง

อาเภอจอมบึง

42. โรงเรียนบ้านวังปลา

อาเภอจอมบึง

43. โรงเรียนบ้านรางม่วง

อาเภอจอมบึง

44. โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล)

อาเภอจอมบึง

45. โรงเรียนบ้านหนองขนาก

อาเภอจอมบึง

46. โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

อาเภอจอมบึง

47. โรงเรียนบ้านหุบพริก

อาเภอจอมบึง

48. โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร

อาเภอจอมบึง

49. โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน

อาเภอจอมบึง

50. โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

อาเภอจอมบึง

51. โรงเรียนวัดป่าเขาสัมมะงา

อาเภอจอมบึง

52. โรงเรียนบ้านหนองปรือ

อาเภอจอมบึง
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53. โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบารุง

อาเภอจอมบึง

54. โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด

อาเภอจอมบึง

55. โรงเรียนบ้านหนองไผ่

อาเภอจอมบึง

56. โรงเรียนบ้านพุแค

อาเภอจอมบึง

57. โรงเรียนวัดปากช่อง

อาเภอจอมบึง

58. โรงเรียนวัดนาสมอ

อาเภอจอมบึง

59. โรงเรียนวัดชัฎใหญ่

อาเภอจอมบึง

60. โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บารุง)

อาเภอจอมบึง

61. โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน

อาเภอจอมบึง

62. โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

อาเภอสวนผึ้ง

63. โรงเรียนบ้านบ่อหวี (กลุ่มนักข่าวหญิงสอง)

อาเภอสวนผึ้ง

64. โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้

อาเภอสวนผึ้ง

65. โรงเรียนวัดเขากลิ้ง (รุ่งเจริญธรรม)

อาเภอสวนผึ้ง

66. โรงเรียนวัดชัฎหนองหมี

อาเภอสวนผึ้ง

67. โรงเรียนบ้านหนองขาม

อาเภอสวนผึ้ง

68. โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

อาเภอสวนผึ้ง

69. โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

อาเภอสวนผึ้ง

70. โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

อาเภอสวนผึ้ง

71. โรงเรียนสินแร่สยาม

อาเภอสวนผึ้ง

72. โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ

อาเภอสวนผึ้ง

73. โรงเรียนบ้านมะขามเอน

อาเภอสวนผึ้ง

74. โรงเรียนรุจิรพัฒน์

อาเภอสวนผึ้ง

75. โรงเรียนบ้านตะโกล่าง

อาเภอสวนผึ้ง

76. โรงเรียนชุมชนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

อาเภอสวนผึ้ง

77. โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)

อาเภอปากท่อ

78. โรงเรียนบ้านเขาถ้า

อาเภอปากท่อ

79. โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน

อาเภอปากท่อ
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80. โรงเรียนบ้านไพรสะเดา

อาเภอปากท่อ

81. โรงเรียนบ้านเขาถ่าน

อาเภอปากท่อ

82. โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง

อาเภอปากท่อ

83. โรงเรียนบ้านพุคาย

อาเภอปากท่อ

84. โรงเรียนวัดสันติการาม

อาเภอปากท่อ

85. โรงเรียนบ้านหนองไผ่

อาเภอปากท่อ

86. โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส (พรหมประชานุกูล)

อาเภอปากท่อ

87. โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม

อาเภอปากท่อ

88. โรงเรียนวัดหนองบัว

อาเภอปากท่อ

89. โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ

อาเภอปากท่อ

90. โรงเรียนอนุบาลปากท่อ

อาเภอปากท่อ

91. โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร)

อาเภอปากท่อ

92. โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ

อาเภอปากท่อ

93. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ)

อาเภอปากท่อ

94. โรงเรียนบ้านห้วยศาลา

อาเภอปากท่อ

95. โรงเรียนบ้านหินสี

อาเภอปากท่อ

96. โรงเรียนบ้านยางคู่

อาเภอปากท่อ

97. โรงเรียนสีวะรา

อาเภอปากท่อ

98. โรงเรียนบ้านไทรงาม

อาเภอปากท่อ

99. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

อาเภอปากท่อ

100. โรงเรียนวัดยางงาม

อาเภอปากท่อ

101. โรงเรียนวัดหัวป่า

อาเภอปากท่อ

102. โรงเรียนวัดวันดาว

อาเภอปากท่อ

103. โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์

อาเภอปากท่อ

104. โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม

อาเภอปากท่อ

105. โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน

อาเภอปากท่อ

106. โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน

อาเภอปากท่อ
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107. โรงเรียนบ้านโป่ง

อาเภอปากท่อ

108. โรงเรียนบ้านอ่างหิน

อาเภอปากท่อ

109. โรงเรียนบ้านมณีลอย

อาเภอปากท่อ

110. โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ

อาเภอวัดเพลง

111. โรงเรียนบ้านปากสระ

อาเภอวัดเพลง

112. โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล

อาเภอวัดเพลง

113. โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาฯ)

อาเภอวัดเพลง

114. โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์

อาเภอวัดเพลง

115. โรงเรียนบ้านลาพระ

อาเภอบ้านคา

116. โรงเรียนอนุบาลบ้านคา

อาเภอบ้านคา

117. โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)

อาเภอบ้านคา

118. โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า

อาเภอบ้านคา

119. โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน

อาเภอบ้านคา

120. โรงเรียนโรตารี่1บ้านพุน้าร้อน (สาขาบ้านพุหิน) อาเภอบ้านคา
121. โรงเรียนบ้านพุบอนบน

อาเภอบ้านคา

122. โรงเรียนบ้านร่องเจริญ

อาเภอบ้านคา

123. โรงเรียนน้าตกห้วยสวนพลู

อาเภอบ้านคา

124. โรงเรียนโรตารี่1บ้านพุน้าร้อน

อาเภอบ้านคา

125. โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์

อาเภอบ้านคา

126. โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี

อาเภอบ้านคา

127. โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี)

อาเภอบ้านคา
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1
…………………………………………………………………………………………………………………

คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการ
วิจัย เรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 SCHOOLBASED MANAGEMENT OF ADMINISTRATORS OF SCHOOLS AND BASIC EDUCATION
STANDARD OF SCHOOLS UNDER RATCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA
OFFICE 1
ข้อมู ลที่ ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็น
ความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด
จึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง
แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
ตอนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว โปรดจัดส่งแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้
แนบซองมาพร้อมกันนี้แล้ว
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ สาหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
พิมพ์รักข์ สามคุ้มพิมพ์
(นางสาวพิมพ์รักข์ สามคุ้มพิมพ์)
นักศึกษาปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) 20-30 ปี
( ) 31-40 ปี
( ) 41-50 ปี
( ) 51-60 ปี
( ) มากกว่า 60 ปี
(เศษที่เกิน 6 เดือนนับเพิ่มเป็นอีก 1 ปี)
3. ระดับการศึกษา
( ) ต่ากว่าปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
( ) อืน่ ๆ (โปรดระบุ)..................................
4. ตาแหน่งหน้าที่
( ) ผู้บริหารหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูที่ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้บริหาร
( ) ครูผสู้ อน
( ) ประธานหรือกรรมการสถานศึกษา
5. ประสบการณ์ในการทางาน ( ) 1-5 ปี
( ) 6-10 ปี
( ) 16-20 ปี
( ) 11-15 ปี
( ) 21-25 ปี
( ) 26-30 ปี
( ) มากกว่า 31 ปี
(เศษที่เกิน 6 เดือนนับเพิ่มเป็นอีก 1 ปี)
ตอนที่ 2 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
คาชี้แ จง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการปฏิบัติให้ตรงกับความเป็นจริงของการ
ปฏิบัติการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ระดับ 1 หมายถึง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
การปฏิบัติน้อยที่สุดหรือไม่มีการปฏิบัติ
ระดับ 2 หมายถึง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
การปฏิบัติน้อย
ระดับ 3 หมายถึง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
การปฏิบัติปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
การปฏิบัตมิ าก
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ระดับ 5 หมายถึง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
การปฏิบัติมากที่สุด
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ข้อ
กิจกรรมการดาเนินงานของสถานศึกษา
ที่

1
2
3
4
5

6

7
8
9

1. หลักการกระจายอานาจ
สถานศึกษามีอานาจในการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนโดยยึด
หลักการกระจายอานาจ
สถานศึ ก ษาก าหนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบให้ แ ก่
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
สถานศึกษากาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ
สถานศึกษากาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการบริหาร
บุคคล
สถานศึกษากาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการบริหารทั่วไป
2. หลักการมีส่วนร่วม
ครูมีส่วนร่วมในการนาเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ งาน
ด้านวิชาการ
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจงาน
ด้านงบประมาณ

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
5
4
3
2
1
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ข้อ
ที่

กิจกรรมการดาเนินงานของสถานศึกษา

10 เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนงานด้านการ
บริหารบุคคล
11 เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ
งานด้านการบริหารทั่วไป
12 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การวางแผน ให้ความเห็นชอบ งานด้านวิชาการ
13 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การวางแผน ให้ความเห็นชอบ งานด้านงบประมาณ
14 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การวางแผน ให้ความเห็นชอบ งานด้านการบริหาร
บุคคล
15 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การวางแผนให้ความเห็นชอบ งานด้านการบริหาร
ทั่วไป
16 เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการ
17 เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณ
18 เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารบุคคล
19 เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทั่วไป
20 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานด้านวิชาการ

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
5 4
3
2

น้อย
ที่สุด
1
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21 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
22 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคล
23 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไป
24 เปิดโอกาสให้ครูได้รับทราบผลการดาเนินงานด้าน
วิชาการ
25 เปิดโอกาสให้ครูได้รับทราบผลการดาเนินงานด้าน
งบประมาณ
26 เปิดโอกาสให้ครูได้รับทราบผลการดาเนินงานด้าน
บริหารบุคคล
27 เปิดโอกาสให้ครูได้รับทราบผลการดาเนินงานด้านการ
บริหารทั่วไป
28 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ
ผลการดาเนินงานด้านวิชาการ
29 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ
ผลการดาเนินงานด้านงบประมาณ
30 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ
ผลการดาเนินงานด้านการบริหารบุคคล
31 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ
ผลการดาเนินงานด้านการบริหารทั่วไป
32 เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านวิชาการ

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
5 4
3
2

น้อย
ที่สุด
1
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33 เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านงบประมาณ
34 เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านการบริหารบุคคล
35 เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านการบริหารทั่วไป
36 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการดาเนินงานด้านวิชาการ
37 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการดาเนินงานด้านงบประมาณ
38 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการดาเนินงานด้านการบริหารบุคคล
39 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการดาเนินงานด้านการบริหารทั่วไป
3. หลักการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้

ประชาชน(x3)
40 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาตามระบบวิธี
อย่างโปร่งใส
41 คณะกรรมการสถานศึ ก ษามาจากตั ว แทนกลุ่ ม ต่ า งๆ
ตามสัดส่วนที่กาหนดในระเบียบ
42 คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกาหนดนโยบาย
วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาสอดคล้องตรงกับ
ความต้องการของสถานศึกษา

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
5
4
3
2

น้อย
ที่สุด
1
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43 คณะกรรมการสถานศึกษามีสว่ นร่วมในการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร สอดคล้องตรงกับความต้องการของ
สถานศึกษา
44 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนามติที่ประชุมไปสู่การ
ปฏิบัติจริง
45 คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้าใจในเป้าหมาย
การดาเนินงานของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
46 คณะกรรมการสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรใน
ท้องถิ่นมาจัดการศึกษา
4. หลักการบริหารตนเอง(x4)
47 สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการ
ได้ด้วยตนเองภายใต้หลักการ นโยบาย ของรัฐ
48 สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารงานด้าน
งบประมาณได้ด้วยตนเองภายใต้หลักการ นโยบาย
ของรัฐ
49 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการบริหารงานด้าน
วิชาการได้ด้วยตนเอง
50 สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารงานด้านการ
บริหารทั่วไปได้ด้วยตนเองภายใต้หลักการ นโยบาย
ของรัฐ
51 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการบริหารงานด้าน
งบประมาณได้ด้วยตนเอง

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
5 4
3
2

น้อย
ที่สุด
1
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52 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการบริหารงานด้านการ
บริหารบุคคลได้ด้วยตนเอง
53 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการบริหารงานด้านการ
บริหารทั่วไปได้ด้วยตนเอง
5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล(x5)
54 มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
55 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน
56 มีการจัดทาสรุปรายงานประจาปี(SAR) นาเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด
57 ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
58 คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบผลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาจากรายงานประจาปี(SAR)
69 มีการรายงาน ประชาสัมพันธ์ ความสาเร็จในการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาในโอกาสต่างๆ

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
5 4
3
2

น้อย
ที่สุด
1
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ตอนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
คาชี้แ จง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการปฏิบัติให้ตรงกับความเป็นจริงของการ
ปฏิบัติการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ระดับ 1 หมายถึง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาอยู่ในระดับการปฏิบัติน้อย
ที่สุดหรือไม่มีการปฏิบัติ
ระดับ 2 หมายถึง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาอยู่ในระดับการปฏิบัตินอ้ ย
ระดับ 3 หมายถึง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาอยู่ในระดับการปฏิบัติ
ปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก
ระดับ 5 หมายถึง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก
ที่สุด
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อ
กิจกรรมการดาเนินงานของสถานศึกษา
ระดับการปฏิบัติ
ที่
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5 4
3
2
1
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน
3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนา
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้
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5

ครูมี การวัดและประเมิ นผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ครู ใ ห้ ค าแนะน า ค าปรึ ก ษา และแก้ ไ ขปั ญ หาให้ แ ก่
ผู้เรียนทั้ งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค
ครูมีการศึกษา วิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
ครู ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี และเป็ น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
ครูจั ดการเรีย นการสอนตามวิ ชาที่ไ ด้รับ มอบหมาย
เต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ผู้ บ ริ ห ารใช้ ห ลั ก การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการ
ผู้ บ ริ ห ารสามารถบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาให้ บ รรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ผู้ บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรให้
พร้อมรับการกระจายอานาจ
นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง และชุ ม ชนพึ ง พอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษา

6

7
8
9

10
11

12
13
14

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
5 4
3
2

น้อย
ที่สุด
1
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15 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
16 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบกาหนด
17 คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย
18 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรี ย นรู้ และกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
19 หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
ท้องถิ่น
20 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
21 จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ ส่ ง เสริ ม และตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน
22 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
5 4
3
2

น้อย
ที่สุด
1
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23 มีการนิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนา
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
24 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริ ก ารที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นพั ฒ นาเต็ ม
ศักยภาพ
25 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
26 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน
27 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
28 มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
29 มี ก ารจั ด ท าและด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาการจั ด
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
30 มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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31 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
32 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
33 จั ด ท ารายงานประจ าปี ที่ เ ป็ น รายงานการประเมิ น
คุณภาพภายใน
ขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
5 4
3
2
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1

176
ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่
สถานที่ทางานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2555

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2553 - 2555
พ.ศ. 2555 - 2556
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

นางสาวพิมพ์รักข์ สามคุ้มพิมพ์
15 ตุลาคม 2529
64 หมู่ 15 ตาบลด่านทับตะโก อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150
โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ตาบลด่านทับตะโก
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นต้น
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
สาเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร
ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านมรสวบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านมรสวบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถินจังหวัดราชบุรี

