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โรงเรียนบ้านทับกี่ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 



 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

โรงเรียนบ้านทับกี่ แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 4 ดา้น ได้แก ่ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ 
ด้านบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) , การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management ; 
RBM) โดยมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ( Strategic Performance Based Budgeting : SPBB )ผ่านกระบวนการวาง 
แผนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และจุดเน้นตามระบบการพัฒนางาน PDCA 

 

 
 

การบริหารงานใน 4 กลุ่มงานของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

 
พัฒนางานตามกระบวนการ PDCA 



 
1. ปัจจัยความส าเร็จ 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้นำหลักปัจจัยแห่งความสำเร็จในการ บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีปัจจัยดังต่อไปนี้ 
1. การกำหนดนโยบายและแผน ด้านอำนวยการ ด้านการกำกับดูแลมาตรฐานด้านการสนับสนนุ วิชาการ และการจัดสรรงบประมาณ 
2. สถานศึกษาจะตอ้งเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กรจากเดิมคอยรับคำส่ังจากหนว่ยงานระดับสูงมาเป็น 

บริหารโดยการริเริม่สร้างสรรค์งานด้วยสถานศึกษาเอง 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา : พัฒนาทักษะให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพมีภาวะผู้นำสามารถประสานความ ร่วมมือร่วมใจระหว่างชุมชนและสถานศึกษา 

ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา มี วิสัยทัศน์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นตัวตั้ง 
4. ครู : พัฒนาทักษะในหนา้ที่ให้เปน็มืออาชีพ มีความสามารถในการปรับกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำ

หลักสูตรเป็นแกนกลางในการพัฒนา 
5. ผู้ปกครองชุมขน และนักเรียน : เข้าใจบทบาทของการมีส่วนร่วม (PARTICIPATION) ในการ บริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาอยา่งใกล้ชิด 

ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ จัด  การศกึษาโดยตรง มีอำนาจหน้าที่ร่วมกัน  แม้ว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
จะเป็นรูปแบบการบริหาร โรงเรียนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนก็ตาม แต่การจะนำแนวคิดหรือหลักการบริหาร 
รูปแบบนีไ้ปใช้ให้ประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยปัจจัยที่เกื้อหนนุดังต่อไปนี ้

1) การสร้างความตระหนักและความเข้าใจของผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย เพราะผู้บริหารไม่ได้เป็น 
เจ้าของกิจการโรงเรยีนเอง จำตอ้งอาศยัผู้เกีย่วขอ้งทกุฝ่ายได้ปฏบิัตติามแนวคิดและหลักการ SBM 

2) พัฒนาคน พฒันางาน และพัฒนาองคก์รเพือ่ให้เกิดความเข้าใจในระบบการบริหารแบบใหม่นี ้
3) วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก จุดแข็งจดุอ่อนของสถานศกึษาแล้วนำมากำหนดเปน็ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
4) เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด 
5) เน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำ คัญ 
6) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาแสดงบทบาทให้มากท่ีสุด 
7) จัดให้มีระบบการประกนัคุณภาพ 
8) ให้คณะกรรมการสถานศกึษา ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรทอ้งถิ่นเพื่อเป็นการสะท้อน ถึงความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จรงิ 
9) การนำ ระบบข้อมูลสารสนเทศไปใช้ 

การนำ หลักบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารงานในโรงเรียน 
“การบริหาร” ความหมาย คือ กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การส่ังการและการควบคุม การ ปฏิบัติการในองค์การ และการใช้ทรัพยากรอืน่ ๆ 

ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร หรืออกี ความหมายหน่ึง  คือ  กระบวนการทำงานเพื่อก่อให้เกิดการทำงานที่เป็นผลสำเร็จด้วยการใช้บุคคล  
และทรัพยากร ต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุซึ่งเป้าหมายของความต้องการ 

“การมีส่วนร่วม” ความหมาย คือ ทรัพยากรในการบริหารที่เป็นส่วนของบุคคลในแต่ละระดับการปฏิบัติมี ส ่วนในกระบวนการวางแผน  
การจัดองค์กร การส่ังการ และควบคุมการปฏิบัตใินแต่ละส่วนๆ อย่างเต็ม 
ความสามา รถ ทั้ง ใน ทิศทางเพื่ อการปฏิบั ติด้ านเดียว หรือการนำ เสนอ ซ่ึงความคิด ในกา รดำ เ นินการตาม กระบวนการนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง 



“การบริหารแบบมีส่วนร่วม” หมายถึง การที่บุคคลในองค์กรหรือต่างองค์กรได้ร่วมกันเพ ื่อจัดการงานให้ 
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและสำเร็จ ทั้งนี้การมีส่วนร่วมนั้น ๆ จะอยูใ่นขั้นตอนใดๆ ก ็ตามโดยขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ข้อจำ กัดขององค์กรในแต่ละกระบวนการของการ  ดำเนินการบริหารเป็นเกณฑ ์

แนวทางการสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารงานขององค์กรใด ๆ นั้น มีรูปแบบอยู่หลายสถานะ ส่ิงที่จะส่งผลต่อการเกิดบรรยากาศเพื่อ 

ทุกคนและยังไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายที่ต้องการนัน้ มีความจำเปน็ในทิศทางของการสรา้งและสนับสนนุ คอื 
การพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นการที่บุคคลในฐานะต่าง ๆ ต้องก่อความรู้สึกและสร้างแรง 

กระตุ้นต่อบุคคลอื่น ๆ  ให้มีความคิดริเร่ิม  สร้างสรรค์ บนพื้นฐานแห่งความท่ีบุคคลมีความม่ันใจว่าเหตุและผลทาง ความคิดจะได้รับการสนับสนุน 
การสร้างวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกนัภายใตก้ฎกติกาขององค์กร โดยสมาชิกของ 

องค์กรเข้ามามีบทบาทในการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 
การเปิดโอกาสเพื่อการแลกเปลี่ยน ย่อมเป็นผลดีต่อกลุ่มและบุคคลได้ในระดับกระทำ  เพราะโอกาสเพื่อ 

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นใด ๆ หรือประสบการณ์มักถูกปิดกัน้ด้วยคำส่ังหรือความคิดเบื้องบน การเปิดโอกาสให ้
ทุกคนได้แลกเปล่ียนย่อมส่งผลต่อเหตุและผลในการพัฒนาความคิดต่าง ๆ ได้ 

การสนับสนุนแนวความคิดที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ซ่ึงการสนับสนุนแนวคิดเหล่าน้ันสามารถ 
ดำาเนินการในทิศทางของงบประมาณหรืออ่ืนใดเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดผลแห่งการสร้างสถานะบุคคลให้ไว้วางใจองค์กร 
ให้ความร่วมมือต่อองค์กรได้มาก 

สถานการณ์เพื่อการบริหารหรือจัดการ     ผู้บริหารต้องคำนึงถึงสถานการณ์ในการจัดการงานด้วย เสมอ เพื่อผลสูงสุด การเลือกแบบการบรหิารใด ๆ 
ย่อมส่งผลต่อการมีส่วนร่วมได้  ปัจจุบันการบริหารส่วน ใหญ่ มุ่งแบบการมีส่วนร่วมเพราะเป็นการเปิดโอกาสแห่งบรรยากาศการริเริ่มสร้างสรรค์ 

การมองหาความคิดเฉพาะในส่วนที่ดี    เป็นมุมมองของการบริหารที่ต้องการผลสัมฤทธิ์ว่าเม่ือบุคคลใด 
เสนอแนวคิดเพื่องานแล้วควรได้เห็นความเหมาะสมและทิศทางการเสนอของบุคคลอื่นๆด้วยดีมิใช่มุ่งแนวทาง 
เพื่อความขัดแย้งหรือสร้างฐานการไม่ยอมรับให้เกิดข้ึน 

การสร้างแรงจูงใจในการใช้กระบวนการความคิดให้เกิดในทุกกลุ่มงาน การสร้างแรงจูงใจย่อมเป็นผล 
ต่อบุคคลที่ก้าวมาสู่การตอ้งการมีส่วนรว่มเสมอหากผลตอบแทนเหล่านีมี้คุณค่าและประโยชน์ต่อตน ทั้งนี้ย่อม 
ขึ้นกับปฏิกิริยาของบุคคลโดยรวมขององค์กรด้วยว่าจะทำ ให้ได้เพียงใด 

คุณสมบัติของบุคคลเพื่อการมีส่วนร่วม 
1. หาแนวคิดและวิธีการในการทำส่ิงต่าง ๆ  ให้ดีขึ้นเสมอตลอดเวลา 
2. แสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงส่ิงต่าง ๆ ขึ้นมาเอง 
3. รู้จักใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. วางแผนไว้ล่วงหน้าโดยมีระยะเวลา 
5. มีทัศนคติท่ีดีต่องานที่ทำ 
6. เป็นสมาชิกที่ดีและเป็นผู้นำ ที่ดีด้วย 
7. สร้างแรงกระตุ้นต่อตนเองและรู้ว่าอะไรคอืแรงจูงใจ 
8. ส านึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
10. แสวงหาแรงจูงใจที่ไม่มีเงินเกี่ยวข้อง 



11. ปรับและรับฟังความคิดเห็นได้ในทกุระดับ 
12. ตั้งอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
13. มีความสม ่ำเสมอ 
14. ทำ งานได้ดีกว่ามาตรฐาน 
15. เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ได้เร็วและทันสมัย 
16. มีประวัติดีและก่อผลงานสม ่ำเสมอ 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลในองค์กร 

ส่ิงที่มีผลต่อการก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่สำคัญท่ีสุด  คือ  แรงจูงใจ  และภาวะของบุคคล  (ผู้นำ) 
แรงจูงใจ คือ ส่ิงที่เป็นตัวกระตุ้น เพื่อก่อให้เกิดการกระทำของพลังในบุคคลส่งผลต่อการแสดง 

ซึ่งพฤติกรรมและวิธีการในการทำ งานเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักที่ต้องการ    เพราะแรงจูงใจมีผลต่อกระบวนการ 
ทำงานของคนในทิศทางแห่งประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตอ้งการ 

ลักษณะของแรงจูงใจจะแสดงออกได้โดยลักษณะพฤติกรรมซ่ึงมีหลายทิศทางข้ึนอยู่กับบุคคล  และ  ข้ีนกับ 
ธรรมชาติแห่งความต้องการของบุคคลด้วย     ท้ัง น้ี    มีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาโดยเป็นไปตามความ ปรารถนา ความคาดหวัง 
และจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ของตนเอง 

ความสำคัญของแรงจูงใจตอ่กระบวนการมีส่วนร่วม   มีคำกล่าววา่ “ผู้บริหารที่ดี  คอื  ผู้ที่สามารถ ทำงานให้สำเร็จได้โดยผู้ร่วมงาน”    
หมายถึง    การท่ีองค์กรหรือผู้บริหารขององค์กรต้องให้ความสำคัญ    และ นำมาใช้ในกิจการต่าง ๆ ของงาน เพื่อส่งผลให้ 

1) การร่วมมือร่วมใจเพื่องาน 
2)  ความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อองค์กร 
3) เกือ้หนนุให้เกดิระเบียบ ข้อบังคับ เพือ่ผลในการกำกบัควบคุมคนในองคก์ร 
4) การเกิดความสามัคคีในองค์กรหรอืกลุ่ม 
5) เข้าใจต่อนโยบายและวตัถุประสงค์ร่วมกันของบุคคลในองค์กร 
6) สร้างความคิดใหม่เพื่อองค์กร 
7) มีศรัทธาความเช่ือม่ันต่อตนเองและบุคลากรในองค์กร 

 
2. กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 

1. การบริหารเชิงกลยุทธ์  ได้แก่  งานบริหารวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ และ งานบริหารทั่วไป โดยเริ่มจาก 
1.1. การกำ หนดเป้าหมายระดับสายงาน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเปา้หมายของแผนพัฒนาของ 

สถานศึกษา 
1.2. การสำ รวจสภาพปัจจุบัน หรือ การวินิจฉัยของฝ่ายแต่ละฝ่าย โดยนำ เคร่ืองมือ  SWOT 

Analysis มาเป็นเครื่องมือ 
1.3. การวางแผนยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาคุณภาพงานทั้ง 4 
1.4. การประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายงาน และการให้ขอ้มูลป้อนกลับ (Feedback) 



การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ระดับบุคคล ว ัตถุประสงค์ก็เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนและบุคคล 
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกับขับเคล่ือนให้องค์การดำเนินสู่วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ เริ่มจาก 

1. การกำหนดเป้าหมายการทำงานบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศกึษา ของสถานศึกษา 
ที่จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน 

2. การทบทวนบทบาทและหนา้ที่ของบุคลากร โดยพิจารณาจากรายละเอียดหน้าที่งาน 
3. ก าหนดเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดระดับบุคคล 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลและการให้ขอ้มูลป้อนกลับ (Feedback) 

3. ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

มิติด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ ผลลัพธ์ที่สำคัญจากประเด็นยุทธศาสตร์น้ันคืออะไร อะไรเป็น 
เคร่ืองบ่งชี้ที่สำคัญว่าประเด็นยุทธศาสตร์น้ันประสบความสำเร็จ 

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ อะไร คือส่ิงที่ผู้รับบริการของยุทธศาสตร์น้ันต้องการ และจะทราบได้ อย่างไรว่าสามารถนำเสนอในส่ิงที่ผู้รับบริการต้องการ 

มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ในการที่จะนำเสนอในส่ิงที่ผู้รับบริการต้องการ และหรือการ ก่อให้เกิดประสิทธิผล 
องค์การต้องทรัพยากรอะไรบ้าง (นอกเหนือจากบุคลากร) รวมถึงต้องมีกระบวนการ หรอื กจิกรรมใดบ้าง เพือ่นำไปสู่ส่ิงที่ผู้รับบรกิารตอ้งการ 
หรือเพือ่กอ่ให้เกดิประสิทธิผล 

มิติด้านการพัฒนาองค์กร จะต้องมีการพัฒนาองค์การในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ องค์การในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ 

การบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้เข้ามาส่วนคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมทำงานจึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน 
ผูกมัดและตกลงใจร่วมกันใน การบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย การ บริหารแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ได้แก่ 

1. การมีส่วนรวมก่อให้เกิดการระดมความคิด ทำให้เกิดความคิดเหน็ที่หลากหลาย ซึ่งดีกว่าการคิด และ ตัดสินใจเพียงคนเดียว 
2. การมีส่วนรวมในการบริหารเป็นการลดการต่อต้านและก่อให้เกิดการยอมรับมากขึ้น 
3. การมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้มีการส่ือสารที่ดีสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกนั เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
4.  การมีส่วนรวมที่ให้การตัดสินใจมีคุณภาพและทำให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน รูปแบบ การมีส่วนร่วม 

1) รูปแบบคณะกรรมการเพื่อการปรึกษาหารือ (Consultine Management)   ในการ ดำเนินงาน ปรึกษาหารือเพื่อช่วยตดัสินใจ เช่น 
คณะกรรมการสถานศกึษา กรรมการที่ปรึกษา เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำงานและร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จ 

2) รูปแบบการร่วมเสนอแนะ (Suggestion System) เป็นรูปแบบหน่ึงของการมีส่วนร่วมโดยวิธีการจัด ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ 
การเสนอแนะในแบบฟอร์ม การเสนอแนะผ่านเทคโนโลยี เป็นต้น 

http://www.onec.go.th/publication/51marvarai/sara_51marvarai.htm


โรงเรียนบ้านทับก่ี 

กระบวนการบริหาร 
1. การศึกษาสภาพ ปัจจุบนั 
2. การวางแผน 
3. การปฏิบัติตามแผน 
4. การประเมินผล 
5. การปรับปรุง 

บุคลากร 
ครู 

ผป้  กครอง 
กรรมการนกเรียน ผน้นำ

ชุมชน 

ผู้บริหาร ภาวะผนู ้
นำประสานงาน 

ทีมงาน 
กุลยทธ์ 
เครือขา่ย 

กระบวนการบริหาร 
SWOT 
Planning 
Doing 

Checking 
Action 

ภาระงาน 
งานวชาการ 
งานบุคลากร 

งานบริหารทว่ั ไป 
งานการเงิน 
งานชุมชน 

คุณภาพการจัด 
การศึกษา 

คุณภาพนักเรียน 

ผู้มีส่วนร่วม 
1. คณะคร ู
2. คณะกรรการ 
3. คณะกรรมการสมาคน 4 
.ผู้ปกครองนักเรียน 
5. คณะกรรมมการ 
นักเรียน 

ภารกิจ 
1. การบริหารวิชาการ 
2. การบริหารบุคคล 
3. การบริหารทั่วไป 
4. การบริหารงานการเงิน 
และงบประมาณ 

3) รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการทำ งานเป็นกลุ่มเป็นทีม (Team Working) เป็นการเปิด โอกาสให้ ทุกคนรว่มคดิร่วมทำ
โดยใช้กระบวนการทางานเปน็ทีมหรอืกลุ่มคุณภาพ 

4) รูปแบบการมีส่วนรวมเป็นเจา้ของงาน กิจกรรมหรือเป็นเจา้ของรับผิดชอบงานบริหาร 
 

องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 

 
 

กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วิเคราะห์/ศึกษาความต้องการ 

การพฒนาคร ู

ติดตาม/นิเทศ/วิเคราะห์งาน 

ร่วมเครือขา่ ยทงั ้ ภายใน/นอก ผ้บริหารนิเทศ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ PLC ศกษาเอกสารการทำงาน 

ยึดคณธรรมร่วมกนั อบรมปฏิบติการ 

มอบหมายงาน ครูนิเทศครู 

สร้างความตระหนก/คณธรรมองค์กร 

พัฒนาตนเองอยา่ งตอเน่ือง 

เปลียนแปลงพฤติกรรมการสอน 

ขั้นตอน/วิธีการพัฒนา 
ขั้นที่ 1 กำ หนดรูปแบบและวิธีการ 
ขั้นที ่2 สรรหาผู้มีส่วนร่วม 
ขั้นที่3 ดำเนินการให้เกิดการมีส่วนร่วม ขั้นที่4 
การเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วม 

 
 

การพัฒนาครูโดยครูมีส่วนร่วม 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
การบริหารโดยครูมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ด้วยกลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
2.  เพื่อพัฒนาครูให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21 
3.  เพื่อให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
การบริหารโดยครูมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผล และร่วมพัฒนา ผลงานเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

โดยยึดม่ันในคุณธรรมองค์กรเป็นที่ตั้งเพื่อให้การด าเนินงานในปกติไปสู่เป้าหมาย โดยมีวิธีการดำเนินงานคือ 
-  วิเคราะหต์นเอง ความตอ้งการที่ตอ้งการให้เกิดขึน้ในงานที่ทำ 
-    การสร้างความตระหนัก โดยร่วมกันกำ หนดคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร 
- การแต่งตั้งหน้าที่ของบุคลากรให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเรียนรูใ้นงาน 
-  ส่งเสริมความก้าวหน้า โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งความต้องการของตนเองและในหนา้ที่ 
- ให้ครูนิเทศกนัเอง ผู้บริหารนิเทศ 
- มีการสะท้อนผลด้วยกระบวนการแลกเปล่ียน 
-    ทำ งานร่วมกันเป็นทีมในองค์กรและในเครือข่ายนอกองค์กร 
- ประชุมสม ่ำเสมอ เพื่อเตรียมงาน วิเคราะห์ผล และให้กำลังใจ ในการส่งต่องานที่ทำต่อไปอย่าง ต่อเนื่อง 

 
กระบวนการบริหารในรูปคณะกรรมการมีส่วนร่วม 

การปฏิบัติงานในสถานศกึษา ยึดหลักการประชาธิปไตย มีอิสระในการปฏิบัติงาน สร้างผลงานด้วย กระบวนทำงานเป็นทีม ร่วมคิด รว่มช่วยเหลือ 
ร่วมรับผิดชอบ โดยมีผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาและร่วมทำ มีแนวทาง ดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพปจัจุบนั ปัญหาความต้องการ โดยประชุมปรึกษาหารือ 
- ศึกษาผลการดำ เนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
- นำผลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบเป้าหมายที่ตั้งไว ้
- แสวงหาจุดบกพรอ่งที่ต้องพัฒนาแกไ้ข จดุเด่น 
- ร่วมกันกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายในระดับปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
- กำหนดภาระงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อเดินไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 

2. จัดทำ แผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการประจำ ปี โครงการและกิจกรรม มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
3.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
4.  ประชุมวางแผนงาน ประสานงาน  กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
5. ดำ เนินกิจกรรมตามโครงการหรือกิจกรรมที่ตั้งไว้ 
6. กำกับ ติดตาม และนิเทศ 
7. ประเมินผลกิจกรรมโครงการ 



 
 

การบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม 
คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียน มีการคัดเลือกจากบคุคลกลุ่มต่าง ๆ จากผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

บุคคลสำคัญในชุมชน และผู้แทนชุมชนกลุ่มต่าง ๆ  ได้มีส่วนร่วมในการ บริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ดว้ยการรว่มคิด ร่วมตัดสินใจ รว่มปฏิบัต ิ
ช่วยเหลือสนับสนุน และร่วม รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ร่วมคิดตัดสินใจวางแผนการพัฒนา ตั้งแต่การร่วมจัดทำ แผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติการ 
2.  ร่วมมีส่วนในการปฏิบัติงานกิจกรรมช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน 
3. ร่วมแก้ปัญหา 
4. ร่วมรับผิดชอบ เช่นด้านการบริหารงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการปกครองนักเรียน ด้านอาคาร สถานที่ 

และพัฒนางานด้านความสัมพันธ์กันระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
5. มีส่วนร่วมกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
6. ร่วมภาคภูมิใจในผลความสำ เร็จ 

 
การบริหารโดยผู้ปกครองนักเรียน ชมุชน และนักเรียนมีส่วนร่วม 

โรงเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียน ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ในรูปของคณะกรรมการและอย่างไม่เป็น ทางการโดยการ 
1. เสนอความคิดเห ็น  เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเร ียน  ในการประชุมผู ้ปกครอง ผ่าน แบบสอบถาม  

ในส่วนของนักเรียนในการนำเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
2. มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน กจิกรรมของโรงเรียน 
3. มีส่วนร่วมตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณะคร ูตรวจสอบการจัดการเรียนการ 

สอนโดยครูรายงานเป็นระยะในการประชุมคณะกรรมการ 
4.  มีส่วนรับผิดชอบ  ช่วยเหลือสนับสนุน ปรับปรุงงานทุก ๆ  ด้านของโรงเรียน สนับสนุนทรัพยากร  วัสดุ เงิน เป็นต้น 

บุคลากรทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน ร่วมกับผู้บริหารทำ ให้องค์กร มีการ ดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลจนเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา 



การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

วันที ่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านทับกี ่
นำโดย นายศฤงคาร  หล้ากันหา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

เป็นประธานกล่าวนำคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศกึษา และนักเรียน    ณ บริเวณห้องประชุม โรงเรียนบ้านทับกี่ 

 
 

 
 
 
 
 


