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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาหนดให้มีการปฏิรูปการบริ หารและการ
จัดการศึกษาไว้ใน หมวด 5 และการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 39 โดยให้กระทรวงศึกษาธิ การกระจาย
อานาจการบริ หารและการจัดการศึ กษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการ
บริ หารทัว่ ไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึ กษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
และเปิ ดโอกาสให้บุคลากรภายในโรงเรี ยน ผูป้ กครอง ศิษย์เก่าและชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด
และบริ หารการศึกษา หรื อกล่าวได้วา่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฝ่ าย ได้เข้า
มามีบทบาทในการจัดและบริ หารการศึกษา แนวทางในการจัดและการบริ หารดังกล่าวสอดคล้องกับ
การปฏิรูปการเมืองและการปกครองซึ่ งได้กระจายอานาจไปให้ทอ้ งถิ่น
การบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทัว่ ไปมี ภารกิ จการบริ หารงานหลัก 4 ด้าน คือ การ
บริ ห ารทัว่ ไป การบริ ห ารงบประมาณ การบริ หารบุ ค คล และการบริ หารวิช าการ โดยเฉพาะการ
บริ หารงานวิช าการเป็ นงานที่ เกี่ ย วข้องกับ หลัก สู ตร การจัดการเรี ย นการสอนของนัก เรี ยน ในการ
ดาเนินงานสถานศึกษาสามารถจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาให้เป็ นไปตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของชุ มชนและสังคม ดังนั้น ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในฐานะผูน้ าและมีความรับผิดชอบในการบริ หารงานด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 มาตรา 39 ได้กาหนดให้มีการกระจายอานาจการบริ หารการจัด
การศึกษา ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง เพื่ อให้ เกิ ด การบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ ว มและเกิ ดประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้
ผูบ้ ริ หารและครู ใ นโรงเรี ย นได้ท างานร่ วมกัน จนก่ อให้เกิ ดความส าเร็ จ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ,2553:14)
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นกระบวนการที่ ทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริ หาร
จัดการสามารถพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล รวมทั้งเป็ น
ปั จจัยเกื้ อหนุ นต่อการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยน ชุ มชนท้องถิ่ นได้อย่างมีคุณภาพและมี ประสิ ทธิ ภาพ ใน
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ปั จจุบ นั การบริ หารงานทัว่ ไปได้ให้ความส าคัญกับการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วม ผูบ้ ริ หารควรต้องใช้
แนวทางและวิธีการบริ หารหลากหลายรู ปแบบเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานสู งสุ ด ซึ่ งการ
บริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มถื อ เป็ นแนวทางการบริ ห าร ที่ ส ามารถน าไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการท างานใน
หน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะการบริ หารงานวิชาการ ที่จะต้องส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของทุกฝ่ าย ซึ่ งเป็ นจุดมุ่งหมายหลักของโรงเรี ยน เป็ นตัวชี้ วดั ความสาเร็ จและความสามารถ
ของผู บ้ ริ ห าร เพราะจะได้ใ ช้ค วามรู ้ ค วามสามารถตลอดจนประสบการณ์ ท้ ัง หลายมาด าเนิ น การ
บริ หารงานในโรงเรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จในการศึกษา เป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุ ข มี
คุณภาพตามต้องการ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงเป็ นผูน้ าทางวิชาการ มีความสามารถในการทางานร่ วมกับ
ครู ให้คาแนะนาและประสานงานให้ทุกคนทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (รุ่ งรัชดาพร เวหะชาติ
2548: 29-30) ซึ่ งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ สนิท ไทยกล้า (2549 : 23 ) กล่าวว่า การบริ หารวิชาการ
ภายในสถานศึ ก ษามี ค วามส าคัญเปรี ย บเสมื อนเป็ นหัวใจหลัก ของสถานศึ ก ษา และมี ง านต่ า งๆซึ่ ง
สนับสนุ นให้งานวิชาการมีความสมบูรณ์โดยทุกฝ่ ายต้องร่ วมกันบริ หารจัดการให้บรรลุจุดประสงค์ของ
สถานศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เ ขต 2 เป็ นหน่ ว ยงานในสั ง กัด
สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ หลักในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ เป็ นไปตามอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ.2542 และมาตรา 37
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.2546 มีภารกิจหลักในการส่ งเสริ ม
และสนับ สนุ น การจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน โดยให้ เ ป็ นไป ตามอ านาจหน้า ที่ ข องคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ตามมาตรา 36 และมาตรา 37 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.2546 มีจานวนโรงเรี ยนในสังกัด 146โรงเรี ยน (สารสนเทศปี การศึกษา 2560
อ้า งจาก http://www.schoolsp2.com/) และผลจาการศึ ก ษาการจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2 พบว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลาย ๆ ด้าน ยังไม่ประสบ
ผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ การบริ หารงานที่ผา่ นมามักจะมีปัญหาและมีขอ้ จากัดในการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่เกิ ดจากการใช้อานาจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมใน
การแสดงความคิ ดเห็ นน้อยในการบริ ห าร ทั้ง นี้ อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ก ารประเมิ นคุ ณภาพทางการศึ ก ษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่าปี การศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ ย
การสอบ O-NET ต่ า กว่า ปี การศึ ก ษา 2555 โดยกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ที่มีค ะแนนเฉลี่ ยร้ อยละต่ า ที่ สุ ด
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ได้แก่ ภาษาอัง กฤษ รองลงมา คื อ วิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมศึ ก ษา ภาษาไทย ศิ ล ปะ และการงานอาชี พ
ตามลาดับ และเมื่อเปรี ยบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ ยระดับเขตพื้นที่การศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยร้ อยละต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับจังหวัด ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ (แผนปฏิ บตั ิการ
ประจาปี งบประมาณ 2558) ทั้ง นี้ อาจเนื่ องมาจากครู ไ ม่มี ส่ วนร่ วมในการก าหนดหน้าที ใ นการจัด
การศึกษาและมีการมอบหมายงานให้ครู ไม่ตรงกับความรู ้ความสามารถจึงไม่สามารถมีส่วนร่ วมในการ
ตัดปั ญหาต่างๆได้ ซึ่ งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาจใช้อานาจหน้าทีตดั สิ นใจเองเป็ นส่ วนใหญ่ มากว่าที่จะ
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในสถานศึกษา
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวมาเบื้องต้น ผูว้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ในงานวิชาการของครุ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2 เพื่อศึกษาการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู ว่าอยู่ในระดับใด และเพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมในงานวิช าการของครู สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รีเขต 2
เพื่อที่จะได้เห็นถึงปั ญหาการบริ หารงานทางวิชาการเกี่ยวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการ
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต2 และเพื่อจะได้แนวทางที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มและพัฒนาการบริ หารงานของสถานศึกษาต่อไป
คำถำมของกำรวิจัย
1. การบริ หารแบบมี ส่ วนร่ ว มในงานวิช าการของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานในสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 อยูใ่ นระดับใด
2. การบริ หารแบบมี ส่ วนร่ ว มในงานวิช าการของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานในสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2 ที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่างกัน
หรื อไม่

วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
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1. เพื่อศึกษาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุ พรรณบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2 จาแนกตามสถานภาพของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สมมุติฐำนกำรวิจัย
1. การบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมในงานวิช าการของครู ที่ มี ส ถานภาพต่ า งกันมี ค วามคิ ดเห็ น
ต่างกัน
ขอบเขตกำรวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหำ
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2 โดยขอบเขตการบริ หารงาน
ด้านการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของ Cohen and Uphoff
(1980) ประกอบด้วย
1) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Decision Making)
2) การมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน (Implementation)
3) การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits)
4) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล (Evaluation)
ด้านงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิ การ (2552)แบ่งออกเป็ น 12
ด้าน คือ
1) การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
2) การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
3) การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรี ยน
4) การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
5) การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6) การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
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7) การพัฒนาการงานห้องสมุด
8) การนิเทศการศึกษา
9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10) การส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
11) การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12) การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นงานวิ ช าการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ก ร หน่ ว ยงานและ
สถาบันอื่น
2. ขอบเขตประชำกร
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ 1.ผูบ้ ริ หาร ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร/รองผูบ้ ริ หาร 2.ครู ผูส้ อน
และ 3 ครู ฝ่ายวิชาการ ในสถานศึ ก ษาขั้นพื้นฐานสั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุ พ รรณบุ รี เขต 2 จานวน 109โรงเรี ย น ใน 3 อ าเภอ ไม่ ร วมโรงเรี ย นเอกชน ซึ่ ง ประกอบไปด้ว ย
สถานศึกษาในอาเภออู่ทองจานวน 45 โรงเรี ยน อาเภอสองพี่น้อง 43 โรงเรี ยน อาเภอดอนเจดีย ์ 21
โรงเรี ยน ทาการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยนโดยเปิ ดตารางเครซี่ และมอร์ แกนได้ขนาดโรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง 86 โรงเรี ยน มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นประชากรจานวน 1,327 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยตารางของเครซี่ และมอร์ แกน จะได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 293 คน และใช้วธิ ี การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาจงส าหรั บ กลุ่ ม ผูบ้ ริ หาร และใช้วิธี สุ่ มอย่า งง่ า ยสาหรั บกลุ่ มครู เพื่ อให้ไ ด้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งที่
ต้องการและครอบคลุมในทุกกลุ่มของสถานศึกษา

กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย
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ตัวแปรต้ น

กำรบริหำรแบบมีส่วนร่ วม
1) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
2) การมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ
3) การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
4) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล

ตัวแปรตำม
งำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ
1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
3. การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรี ยน
4. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
5. การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การส่งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
11.การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น
12.การส่งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
1. สถานศึกษาสามารถนาผลการศึกษาวิจยั ไปใช้ในการส่ งเสริ มกระบวนการบริ หารแบบ
มีส่วนร่ วมของครู เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริ หารสถานศึกษา
2. เพื่อเป็ นประโยชน์ในระดับนโยบายหรื อนาไปกาหนดทิศทางการส่ งเสริ มการบริ หารแบบ
มีส่วนร่ วมของครู และบุคลากกรในสถานศึกษา
คำจำกัดควำมทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เพื่อให้ความหมายของคาหรื อข้อความที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นที่เข้าใจตรงกัน จึงกาหนด
ความหมายของคาที่ใช้ ดังนี้

1. กำรบริหำรงำนวิชำกำร หมายถึง การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยน
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การสอนตลอดจนการปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลมากที่สุด
ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนดไว้ในคู่มือการปฏิบตั ิงานข้าราชการครู ซึ่งประกอบด้วย 1)การพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ 3) การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผล
การเรี ยน 4) การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน 5) การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6) การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่ วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 12) การส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
1.1 การพัฒนาหลักสู ตรสถานการศึกษา หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสู ตร
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึ กษา สนับสนุ นให้ครู มี
ความรู ้ ความเข้าเกี่ ยวกับหลักสู ตรสถานศึ กษา มี ส่วนร่ วมในการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาและการ
ประเมินการใช้หลักสู ตรนาผลการประเมินมาปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ อง
1.2 การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน ฝึ กทักษะกระบวนการ
คิด การเผชิญสถานการณ์การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งและการปฏิบตั ิปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม
จัดบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมและแหล่งการเรี ยนรู ้ ให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ นา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมต่อกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตามความเหมาะสม
1.3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรี ยน หมายถึง การกาหนดระเบียบแนว
ปฏิ บ ัติเ กี่ ย วกับ การวัด ผลประเมิ น ผลของสถานศึ ก ษา การส่ ง เสริ ม ให้ ค รู จดั ท าแผนการวัด ผลและ
ประเมิ นผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึ ก ษาสาระการเรี ย นรู ้ แผนการจัดการเรี ย นรู ้ และการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ดาเนิ นการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริ งมีการเทียบโอนความรู ้ ทักษะ
ประสบการณ์และผลการเรี ยนจากสถาบันอื่นตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด
1.4 การวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาหมายถึง การศึกษาวิเคราะห์และการวิจยั การ
บริ หาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา ครู ศึกษาวิเคราะห์วิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ในแต่ละกลุ่มการเรี ยนรู ้ การประสานความร่ วมมือในการศึกษา วิเคราะห์
วิจยั ตลอดจนการเผยแพร่ ผลงานการวิจยั หรื อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน หรื องานวิชาการ
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1.5 การพัฒ นาสื่ อ นวัต กรรมและเทคโนโลยีท างการศึ ก ษา หมายถึ ง การใช้สื่ อ และ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนและงานวิชาการ ครู ผลิต พัฒนาสื่ อและพัฒนานวัตกรรมการ
เรี ยนการสอนจัดหาสื่ อและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและงานวิชาการ การประสาน
ความร่ วมมือและการผลิต จัดหาและการใช้สื่อ
1.6 การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ หมายถึง การจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ รวมทั้งให้เกิ ด
องค์ความรู ้และการประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นและครู ใช้แหล่งการเรี ยนรู ้
1.7 การนิ เทศการศึกษา หมายถึง การนิเทศงานวิชาการและการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ
หลากหลาย การจัด การระบบและกระบวนการนิ เ ทศการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา การติ ด ตาม
ประสานงานกับ เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาและการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ การจัดระบบนิ เทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษาหรื อเครื อข่ายการนิเทศศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
1.8 การแนะแนวการศึ ก ษา หมายถึ ง การแนะแนวทางวิชาการและวิชาชี พ ภายใน
สถานศึกษา การดาเนินการแนะแนวภายในสถานศึกษา การติดตามและประเมินผลการจัดระบบและ
กระบวนการแนะแนวการศึกษา การประสานความร่ วมมือและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และประสบการณ์
ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรื อเครื อข่ายการแนะแนวในเขตพื้นที่การศึกษา
1.9 การพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การจัดโครงสร้ าง
องค์กรให้รองรั บการจัดระบบคุ ณภาพภายในสถานศึกษา การกาหนดเกณฑ์การประเมิ นเป้ าหมาย
ความสาเร็ จของสถานศึกษาตามาตรฐานของสถานศึกษาและตัวชี้ วดั ของกระทรวงศึกษาธิ การและ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายอย่างต่อเนื่ อง การประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษา
และหน่ วยงานอื่นในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน การประสานกับเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประสานงานกับสานักรับรองมาตรฐาน
การศึกษา
1.10 การส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการแก่ชุมชน หมายถึง การศึกษา สารวจ ความต้องการ
สนับสนุ นงานวิชาการแก่ชุมชน การจัดให้ความรู ้ เทคนิ ค ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชี พและพัฒนา
คุณภาพชี วิตของประชาชนในชุ มชน การส่ งเสริ มให้ประชาชนในชุ มชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในชุมชนท้องถิ่น
1.11 การประสานความร่ วมมื อ ในการพัฒนาวิช าการกับ สถานศึ ก ษาและองค์ก รอื่ น
หมายถึงการประสานความร่ วมมือช่วยเหลือในงานวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หน่วยงาน
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และการสร้ า งเครื อข่า ยความร่ วมมื อในการพัฒนาวิช าการกังองค์ก รต่ างๆทั้ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.12 การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบัน อื่ น ที่ จ ัด การศึ ก ษา หมายถึ ง การส ารวจข้อ มู ล ความต้อ งการและมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
พัฒนาการเรี ยนรู ้ในการได้รับการศึกษาของครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
2. กำรบริหำรแบบมีส่ วนร่ วม หมายถึง การที่บุคคลทุกฝ่ ายได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการมีส่วน
ร่ ว มในการตัด สิ น ใจ มี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บ ัติ ง าน มี ส่ ว นร่ ว มในด้า นแสดงความคิ ด เห็ น และการ
ตัดสิ นใจ เพื่อให้งานบรรลุตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ประกอบด้วย
2.1 การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา
ครู และหั ว หน้า ฝ่ ายวิ ช าการได้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การวางแผน ริ เ ริ่ ม โครงการงานกิ จ กรรมของ
สถานศึ กษา อภิปรายเสนอแนะการแสดงความคิ ดเห็ นการตัดสิ นใจ การเลื อกกิ จกรรมโครงการงาน
กิจกรรมรวมถึงในระหว่างการดาเนินโครงการงานกิจกรรมของสถานศึกษา
2.2 การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน (Implementation) หมายถึงการที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ครู
และหัวหน้าฝ่ ายวิชาการได้มีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นทรัพยากรต่างๆมีส่วนร่ วมทั้งด้านงบประมาณ
แรงงาน บุคลากร สถานที่ ในการดาเนินงานปฏิบตั ิงานตามเงื่อนไขโครงการและให้การสนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรมด้วยความเต็มใจ
2.3 การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) หมายถึงการที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ครู
และหัวหน้า ฝ่ ายวิช าการได้มี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ ที่ เ กิ ดขึ้ นทั้ง ในทางบวกและทางลบ
ผลประโยชน์ทางบวก ได้แก่ การได้รับการศึกษาการได้รับการบริ การทางสังคมและสวัสดิ การต่างๆ
ผลประโยชน์ ด้า นส่ วนบุ ค คลได้รับ การนับ ถื อยอมรั บ ได้รั บ อานาจความมี ประสิ ทธิ ภาพในตนเอง
ผลประโยชน์ทางลบ ได้แก่ การมีหนี้สินเพิ่มมีความแตกแยกในสังคมความแตกแยกในกลุ่ม
2.4 การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การที่สถานศึกษานั้นได้มีการ
มอบหมายหน้า ที่ ใ ห้ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู และหัวหน้าฝ่ ายวิช าการมี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับการนิ เทศ
ติดตาม สรุ ปรางงานผล การเสนอแนะแนวทางการดาเนิ นการของโครงการงานกิจกรรม เมื่อสิ้ นสุ ดการ
ดาเนินรายงานเผยแพร่ ให้บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาได้รับรู ้เพื่อนาผลไปพัฒนากระบวนการทางาน
3. ผู้บริ หำร คือ ผูท้ ี่ ทาหน้าที่ในการบริ หารสถานศึ กษาในสานักงานเขตพื้นที่ ประถมศึ กษา
สุ พรรณบุรีเขต 2 หมายถึง ผูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการ
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4. ครู หมายถึง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่ในการสอน ให้คาแนะนา เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรี ยน
สาหรับนักเรี ยน
5. ครู ฝ่ำยวิชำกำร หมายถึง ครู ที่ทาหน้าที่บริ หาร กากับดูแลงานด้านวิชาการประกอบด้วย
การวางแผนด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน การนิเทศและการพัฒนาการ
เรี ยนการสอน การวัดผลและประเมินผลการสอน
6. สถำนศึกษำ หมายถึง หน่วยงานการศึกษาที่จดั การศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2
7. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุ พรรณบุรีเขต 2 หมายถึง หน่วยงานในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิ การตั้งอยู่บริ เวณโรงเรี ยนวัดหนองตา
สามตาบลอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรีมีหน้าที่หลักในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เป็ นไปตามอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ.2542 และมาตรา 37
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.2553

