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คุณภาพของการจัดการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ 

ระดับประถมศึกษา โดยเนน้การมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
ผู้ที่มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา 

โดย 
นายเทวิล ศรีสองเมือง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 



 

 

 

 
แนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการจัดการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ 

ระดับประถมศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ที่มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 
ส่วนที่ 1 ส่วนนำ หลักการ  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษาเพื่อในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต ๓ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



  
  ส่วนที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 
  ส่วนที่ 4 เง่ือนไขความสำเร็จ 
 

รูปที่ 1 แนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการจัดการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ 

 แนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการจัดการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพระดับ
ประถมศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ท่ีมีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา เป็นแนวทางท่ีสร้างขึ้นจาก
กรอบแนวคิดทางทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Theory) เป็นพื้นฐาน การบริหารเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย คือการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการจัดการศึกษา คือกระบวนท่ีผู้มีส่วนได้เสีย ผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร งบประมาณ ชุมชน และ
การบริหาร  แนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการจัดการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ
ระดับประถมศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน  คือ ส่วนท่ี 1 ส่วนนำ คือ หลักการ  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษาเพื่อในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ส่วนที่ 3  แนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ส่วนที่ 4 เงื่อนไขความสำเร็จ  โดยมี
รายละเอียดขอแต่ละส่วนดังนี้ 
 
  ส่วนที่ 1 ส่วนนำ หลักการ  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
   1.1 หลักการ 
    โรงเรียนขนาดเล็กตามความหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ระบุ
เอาไว้ว่า คือ สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในป ีพ.ศ. 2560 มีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กไปแล้วกว่า 100 โรง เนื่องจากไม่มีเด็กนักเรียน และในจำนวน 30,000 
กว่าโรงเรียนท่ีอยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีเด็กน้อยกว่า 
120 คน ประมาณ 15,000 โรง หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนโรงเรียนท้ังหมด และในจำนวนนี้เป็นโรงเรียนท่ี
มีนักเรียนน้อยกว่า 40 คน ประมาณ 1,000 โรงเรียน 
 ปัญหาท่ีทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสบเกี่ยวกับสถานศึกษาขนาดเล็กนั้น คือ
การที่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู ่จำนวนมากนั้น ไม่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพในการการจัด
การศึกษาได้ ซึ่งนายสุริยา ฆ้องเสนาะ วิทยากรชำนาญการ  กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ สำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รวบรวมและสรุปถึงปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาสำคัญ
อย่างน้อย 3 ประการ อันได้แก่ 
                     1. โรงเรียนขนาดเล็กมีต้นทุนในการจัดการเรียนการสอนต่อหัวที่สูงกว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ 
เนื่องจากภาวะประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัญหานักเรียนออกกลางคัน และการเลือกทำงานหลังจบ



การศึกษาภาคบังคับ ส่งผลทำให้ขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น ค่าใช้จ่าย
นักเรียนต่อหัวสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ทำให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในจำนวนท่ีมากกว่า หรือจ่ายแพงกว่าใน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
                     2. เนื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาจาก
รัฐบาล โดยคิดเป็นเป็นรายหัวนักเรียน ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี
จำนวนนักเรียนน้อยอยู่ในสถานะท่ีเสียเปรียบ กล่าวคือ ได้รับงบประมาณน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมี จำนวน
นักเรียนมากกว่า ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดทั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทำให้ประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนลดลง 
                     3. ปัญหาการขาดแคลนครูท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และจำนวนครูไม่ครบช้ันเรียน เนื่องจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดสัดส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 20 คน ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวทำ
ให้เกิดปัญหาในการจัดสรรครูแก่นักเรียนบางแห่งท่ีมีจำนวนนักเรียนน้อยจากปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าโรงเรียน
ขนาดเล็กนั ้น ส่วนใหญ่มีความยากลำบากในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพค่อนข้างมาก ด้วยเพราะ
งบประมาณที่มีจำกัด ทำให้ไม่อาจจัดสรรสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการศึกษาได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผล
กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระยะยาว โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ของโรงเรียนขนาดเล็กนั้น ภาพรวมอยู่ในระดับต่ำกว่าโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมิน
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ 2 ซึ่งพบว่ าโรงเรียนที่ไม่
ผ่านการประเมินส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะมาตรฐานด้านผู้เรียน 
                     แม้โรงเรียนขนาดเล็กจะดูเหมือนเป็นภาระด้านงบประมาณในระบบการศึกษา แต่ถามมองในมุม
ท่ีกลับกันแล้ว ก็อาจจะเป็นโอกาสท่ีดีในการส่งเสริมการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้นๆได้เช่นกัน ด้วย
พื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กนั้น ส่วนใหญ่คือโรงเรียนเล็กๆที่กระจายตัวอยู่ในชุมชนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งถ้าชุมชน
เข้มแข็ง แล้วเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาก็อาจเป็นโอกาสดีท่ีจะสนับสนุนให้โรงเรียนเติบโตไปตามบริบทของ
ชุมชนนั้นๆอย่างมีคุณภาพได้ โดยผ่านรูปแบบการพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการนำเสนอกันอย่างมากมาย 
  1.2 แนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กพบว่า แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีได้ผล สรุปได้ 7 แนวทาง ได้แก่ 
                     แนวทางที่ 1 : การจัดการเรียนรู้แบบรวมชั้นเรียน ประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้แบบช่วงช้ัน
และการเรียนรู้แบบคละช้ัน โดยวิธีการยุบช้ันเรียน ให้โรงเรียนท่ีมีครูไม่ครบช้ันสามารถจัดการเรียนการสอนได้โดย
ไม่ท้ิงห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

                     แนวทางท่ี 2 : การบูรณาการหลักสูตร เป็นการนำความรู้มารวบรวมประมวลไว้ในหน่วยเดียวกัน 
สำหรับโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่
รวมทั้งการนำหลักสูตรไปใช้ให้บังเกิดผลตามท่ีต้องการ สำหรับการบูรณาการเนื้อหารายวิชา สามารถดำเนินการได้
โดยศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร จากนั้นนำวัตถุประสงค์ตลอดจนเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาที่สอดคล้อง
กันมาเชื่อมโยง สู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ แล้วนำมากำหนดกิจกรรม เพื่อให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ ได้ครั้งเดียวพร้อมกันในแต่ละช่วงช้ัน 

                     แนวทางท่ี 3 : ความร่วมมือจากชุมชน เพื่อแก้ปัญหาท่ีสำคัญและเร่งด่วน ในเรื่องการขาดแคลน



ครู งบประมาณไม่เพียงพอ และขาดสื่อเทคโนโลยี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
องค์กรท้องถิ่น เครือข่ายสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็ก
ได้รับการพัฒนาต่อยอดท้ังในด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

                     แนวทางที่ 4 : การใช้ ICT ในการพัฒนาคุณภาพ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลายแห่งได้
นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างหลากหลาย เช่น รถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile unit) เพื่อให้บริการนักเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีอยู่ห่างไกล การส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยการรับสัญญาณ การสอนทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวล
หัวหิน เป็นต้น 

                     แนวทางที่ 5 : รูปแบบโรงเรียนเครือข่าย เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนหลัก และโรงเรียน
เครือข่ายในการวางแผนการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารและครูได้รับ การพัฒนาจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

                     แนวทางที่ 6 : ผสมผสานด้วยวิธีการหลากหลาย โดยเป็นการผสมผสานรูปแบบหลายๆรูปแบบ
เข้าด้วยกัน 

                     แนวทางที ่ 7 : การบริหารจัดการที ่ม ีประสิทธ ิภาพ เป็นรูปแบบที ่มีผ ู ้บร ิหารใช้ความรู้  
ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นประชาธิปไตย
ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายการทำงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ส่วนที่  2 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 จากแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในครั้งนี้ตามบริบทของพื้นที่ของตำบลแซงบาดาล อำเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่ามีจำนวนโรงเรียนที่หมด 7 โรงเรียน และ 1 โรงเรียนสาขา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก    
6 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง 1 โรงเรียน แนวทางการพัฒนาที่มีความเหมาะสมคือ รูปแบบโรงเรียน
เครือข่าย เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเครือข่ายในการวางแผนการจัดการศึกษา ผู้บริหาร
และครูได้รับการพัฒนาจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนหลักเป็นโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีรองรับ
การก่อสร้างอาคารสถานท่ีเพื่อรองรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมาใช้ทรับพยากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

รูปที่ 2 เครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

1. โรงเรียนหลัก ควรเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีพื้นที่รองรับการก่อสร้างอาคารสถานที่เพื่อ 
รองรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของโรงเรียนในเครือข่าย การ
คมนาคมขนส่งสะดวก อยู่ใกล้สถานที่ราชการอื่นเช่น โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สถานีตำรวจ 
เทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล 

2. จำนวนโรงเรียนเครือข่ายท่ีมีจำนวนเหมาะสม โดยรวมจำนวนนักเรียนท้ังโรงเรียนหลักและโรงเรียน
เครือข่าย ครูและบุคลากรรวมกันครบช้ัน และครบวิชาเอก ตามเป็นหมายของการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียมของผู้เรียน 

3. จัดการเรียนการสอนโดยนำนักเรียนมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนหลัก ครูและบุคลากรมาปฏิบัติ
หน้าท่ีร่วมกันท่ีโรงเรียนหลัก โดยสนับสนุนค่าพาหนะเดินทางสำหรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายตามระยะทางหรือ
จัดจ้างรถรับส่งนักเรียนเดินทางมาเรียนรวมแบบไปเช้าเย็นกลับ 

4. การเข้าร่วมในเครือข่ายต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนและทาง
ราชการ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ท่ีมีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา 
  5.หลอมรวมเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาจากทุกโรงเรียนเพื่อร่วมมือกนัพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยสรุปได้ดังแผนภาพและบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รูปท่ี 3 การเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา 

 

 บทบาทผู้อำนวยการสถานศึกษา 
1. ร่วมมือกันในการวางแผนการจัดการศึกษา บริหารทรัพยากรร่วมกันท้ังโรงเรียนหลักและโรงเรียน

เครือข่าย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย 
2. บริหารจัดการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ  
3. ประสานงานระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด กับหน่วยงานและบุคลากรภายนอก เพื่อระดมทรัพยากร

และความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
4. ดูแล กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุน และให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 การกำกับติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

 บทบาทของครู 
  1. ทำหน้าท่ีสอนนักเรียนในรายวิชาท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนการสอนใน
รายวิชาที่สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรและเหมาะสมกับสภาพนักเรียน จัดหา จัดสร้างส่ือ 
เอกสาร ประกอบการเรียนการสอน 
  2. จัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลทางวิชาการให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการและส่งตามเวลาท่ีกำหนด 
  3. พัฒนาตนเอง พัฒนาโดยศึกษาหาความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพและงานที่ได้รับมอบหมายอยู่
เสมอ 



  4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีเมตตา กรุณา อบรม ปกครอง แนะแนวแก่ศิษย์ให้มีระเบียบวินัย
คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
  5. ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ วิริยะอุตสาหะ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  6. ปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการและจรรยาบรรณในวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 บทบาทของนักเรียน 
  1. นักเรียนต้องต้ังใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความขยันหมั่นเพียร มาโรงเรียนและเข้าเรียนให้ทันเวลา 
  2. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดตามท่ีกำหนดในคู่มือนักเรียน 
  3. นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ มีความสุภาพ มีน้ำใจต่อเพื่อนนักเรียนและมีสัมมา
คารวะต่อผู้อาวุโส 
  4. นักเรียนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียนและช่วยกันรักษาความ
สะอาด ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
  5. นักเรียนต้องปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนรวมท้ัง
ช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนของเพื่อนในโรงเรียนและรายงานให้ครูทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 อาคารสถานท่ีเพื่อรองรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย 
 บทบาทผู้ปกครอง 
  1. ศึกษาทำความเข้าใจระเบียบของโรงเรียนอย่างละเอียด 
  2. ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน 



  3. อบรมส่ังสอนบุตรหลานให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม อันดี
งามของชาติ 
  4. เข้าร่วมประชุมกับทางโรงเรียนทุกครั้งท่ีมีหนังสือเชิญประชุม 
  5. ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะแก่ทางโรงเรียน แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยยุติธรรมและช่วย
สอดส่อง ดูแล และรายงานโรงเรียนทราบเมื่อพบเห็นนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
 
 
 
 บทบาทกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาในเครือข่าย 
  2. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
  3. กำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษาในเครือข่าย 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการของโรงเรียนในเครือข่าย ได้รับ การศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  5. ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  6. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาในเครือข่าย 
  7. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
  8. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
  9. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
  10. แต่งต้ังท่ีปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดำเนินงานตามระเบียบนี้ตามท่ีเห็นสมควร 
  11. ปฏิบัติการอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันสถานศึกษานั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รูปที่ 6 การประชุมหัวหน้างานเพื่อร่วมวางแผนระหว่างการดำเนินงาน 
 

ส่วนที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 
            แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด ทั้งโรงเรียนหลักและ
โรงเรียนเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ การบริหารจัดการทรัพยากรของโรงเรียนในเครือข่ายให้
ความสำคัญต่อทรัพยากร 7 M ประกอบด้วย บุคคล (Man) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) วิธีการ
ปฏิบัติงาน (Method) การบริหารจัดการ (Management) เงินและต้นทุน (Money) และขวัญและกำลังใจ 
(Moral) โดยมีรายละเอียดการบริหารจัดการทรัพยากรท้ัง 7 M ดังแผนภาพและรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากร 



 
1. การบริหารบุคคล (Man) 

การบริหารงานบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา การบริหารบุคคลของ 
โรงเรียนในเครือข่ายจึงเน้นการมีส่วนรว่มในการวางแผนและการใช้ทรพยากรบุคคลร่วมกันดังนี้ 
  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาเมื่อมีการร่วมกลุ่มเป็นเครือข่ายเดียวกันรูปแบบการ
บริหารจึงเป็นรูปแบบการบริหารเป็นทีม โดยการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 งาน หรือตามความ
เหมาะสมมีผู้บริหารสถานศึกษาท่ีอยู่ในเครือข่ายแบ่งกันบริหารงานแต่ละงานตามความเหมาะสม การวางแผนและ
การตัดสินใจจะเกิดจากการมีส่วนร่วมของทีมบริหาร 
  
  1.2 ครูผู้สอน  ครูและบุคลากร สายผู้สอนของโรงเรียนในเครือข่ายถือเป็นบุคลากรในองค์กรเดียวกัน 
การมอบหมายงานในหน้าท่ีต้องคำนึงถึงวิชาเอกและความถนัดของแต่ละบุคคลรวมท้ัง การวางแผนอัตรากำลังต้อง
วางแผนอัตรากำลังร่วมกันเพื่อให้ครูครบตามรายวิชาหลักและสาระเพิ่มเติมตามจุดเน้นและบริบทของโรงเรียน 
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง นักเนียน ครูบุคลกรและกรรมการ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 การประชุมบุคลากรในเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  1.3 ทีมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทีมสนับสนุนการจัดการศึกษาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ธ ุรการ 
นักการภารโรง แม่ครัว คนขับรถ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย มีการบูรณาการในการ
ทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งเบาภาระงานอื่นๆให้แก่บุคลากรสายผู้สอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

2. การบริหารเคร่ืองจักร(Machine) 
การบริหารจัดการเครื่องจักรเครื่องมือเช่นรถยนต์ เครื่องตัดหญ้า โทรทัศน์ เครื่องจักร            



อื่นๆ มีการเคล่ือนย้ายมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดูแลรักษาซ่อมแซมร่วมกัน ตลอดจนการวางแผนในการจัดหาร่วมกัน
เพื่อไม่เกิดความซับซ้อนและประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ 

3. การบริหารจัดการวัตถุดิบ(Material) 
   การบริหารวัสดุในการจัดการศึกษา ว่าจะทำอย่างไร้ให้ส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เรียนและทางราชการ โดยการกำหนดแนวทางการ ใช้วัสดุในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 
การดูแลรักษาและป้องกันอันตรายหรือความเสียหายร่วมกัน 

4. วิธีการปฏิบัติงาน(Method) 
วิธีการปฏิบัติงาน เมื่อมีการรวมตัวกันเป็นองค์กรท่ีใหญ่ขึ้น บุคลากรมีจำนวนมากขึ้น การ 

ปฏิบัติงานมีความชัดเจนมากขึ้น ตามกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบและตาม กลุ่มงานท่ีได้รับมอบหมาย มีการมอบหมาย
งานเป็นคำสั่งการปฏิบัติงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน และกาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

5. การบริหารจัดการ(Management) 
การจัดการ คือกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานท้ังหมด 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ และนี้ 4M สุดท้าย รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็นเรื่อง
ของการจัดการ คน เงิน วัตถุดิบ จัดการให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

6. การบริหารงบประมาณ(Money) 
การบริหารงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหลักและโรงเรียน 

เครือข่าย จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดตามเดิม การใช้จ่ายงบประมาณในเครือข่ายให้ใช้จ่ายตาม
จำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียน นำงบประมาณมารวมกันตามกิจกรรมให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและทางราชการ 

7. ขวัญและกำลังใจ(Moral) 
ขวัญและกำลังใจของบุคลากรในองค์กรมีความสำคัญต่อการการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคล 

กรในองค์กร การให้ขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากร ฝ่ายบริหารจึงควรให้ความสำคัญและให้ความเท่า
เทียมแก่บุคลกรทุกคน การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความยุติธรรมเพื่อการขับเคล่ือนการ
ทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รูปที่ 9 การติดตามการดำเนินงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 ส่วนที่ 4 เง่ือนไขความสำเร็จ 
        4.1การเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู ้ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
          4.2 การมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
          4.3 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 10 นักเรียนระดับปฐมวัยและบุคลากรสายช้ันปฐมวัยจากโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย 

 


