ง

ชื่อเรื่องการค้ นคว้าแบบอิสระ

การบริ หารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในศูนย์เครื อข่ายสถานศึกษารัตนมิตร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2

ผู้เขียน

นางศรี พร แก้วโขง
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารการศึกษา)
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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารจัดการสถานศึกษา
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์เครื อข่ายสถานศึกษารัตนมิตร สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2 ตามขอบข่ายงานใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริ หารวิชาการ
2) ด้านการบริ หารงบประมาณ 3) ด้านการบริ หารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริ หารทัว่ ไป
ประชากรผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ครู ผสู้ อนของโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายสถานศึกษารัตนมิตร สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2 จานวน 86 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริ หารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า การบริ การจัดการสถานศึกษาในศูนย์เครื อข่ายสถานศึกษารัตนมิตร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2 มีการบริ หารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยสู งสุ ดไปหาต่าสุ ด ได้แก่ ด้าน
การบริ หารทัว่ ไป ด้านการบริ หารงบประมาณ ด้านการบริ หารบุคคล และด้านการบริ หารวิชาการ

จ

สาหรับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริ หารจัดการสถานศึกษา พบว่า ในด้าน
การบริ หารวิชาการ โรงเรี ยนมีปัญหา การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา สถานศึกษา ควรจัดทาแผนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานวิชาการที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้ง แต่งตั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มีหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการนิเทศติดตาม ด้านการบริ หารงบประมาณ พบว่า โรงเรี ยน มีปัญหา
ขาดการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับงบประมาณ ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
คือ ให้มีการวางแผนบริ หารจัดการความเสี่ ยง ด้วยการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตรวจสอบการใช้
งบประมาณ โดยการสรุ ปโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่จะต้องพัฒนา ด้านการบริ หาร
งานบุคคล พบว่า โรงเรี ยนมีปัญหา บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถูกต้องและลึกซึ้ง ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา คือ ควรมีการจัดอบรมเพื่อให้
บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริ งจังและเป็ นระบบ
รวมทั้งจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ส่ วน
ด้านการบริ หารทัว่ ไป พบว่า โรงเรี ยนมีปัญหา การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ไม่ได้
มาตรฐาน ครู ผรู ้ ับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการความเสี่ ยง
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครอง ชุมชนและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาน้อย ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา คือ ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ควรแสวงหาความรู ้และประสบการณ์ในวางแผนและการดาเนินการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งปรับปรุ งและพัฒนาระบบควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาให้สาธารณชนทราบ
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ABSTRACT
This independent study aimed to study the nature of Educational Institution
Administration in Accordance With Sufficiency Economy in Rattanamit Educational Network,
Lamphun Primary Educational Service Area 2, in the 4 scopes as follows: 1) academic
management 2) budget management 3) human resource management and 4) general
management. The targeted informants were comprised of 86 teachers of Rattanamit Education
Network in Lamphun Educational Service Area Office 2. Tool used in collecting the data was a
questionnaire surveying on opinions regarding educational place management according to the
philosophy of sufficiency economics, problems and suggestions in educational place management
according to the philosophy of sufficiency economics. The data gained was then analyzed by
using standard deviation.
The result of study found out that educational place management according to the
philosophy of sufficiency economics in Rattanamit Education Network, Lamphun Educational
Service Area Office 2, is in a good level as arranged in an order of priority as follows: general
management, budget management, human resource management and academic management.

ช

For the problems and suggestions of educational place management, it found out that
the academic management has defects in orientation, following-up, continuous inspection of
academic operations and practices. It suggests that the educational place should conduct the
written orientation, following-up and operational plans including appoint an inside personnel who
will be precisely entitled to do the following-up. For the budget management, it found out that the
educational place has a problem in risk management that is likely to fall upon the budget. It
suggests that the risk management plan should be laid out by analyzing and inspecting the budget
spent by conducting a summary report of each project, including strength and weakness analysis
that requires improvement. For the human resource management, it found out that the school
lacks of knowledgeable personnel who really appreciates the philosophy of sufficiency
economics. It suggests that the relating training should be arranged to make the personnel
conscientiously and systematically understand the philosophy of sufficiency economics. And
establishment of a learning center of the philosophy of sufficiency economics is considerably
necessary. For the general management, it found out that the school encounters the problem of
substandard quality assurance system in education; the teacher, who is responsible for internal
control, still lacks of knowledge in risk management, and the Basic Educational Commissions,
parents, community and parties concerning educational arrangement take a little role in the
educational management. It suggests that administrative officers, teachers and educational
personnel should seek for knowledge and experience in planning and quality assurance system in
education. They should also improve and develop the internal control system, following-up,
inspection, evaluation and conducting a report of the development’s result which will be made
known to public.

