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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและน าเสนอแนวคิด รูปแบบและ
วธีิการบริหารจดัการสถานศึกษาภายใตบ้ริบทความหลากหลายทางวฒันธรรม ศึกษากรณีโรงเรียน
สันติศึกษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร ครูและ
เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนสันติศึกษา รวมทั้ งบุคคลภายนอกโรงเรียน เช่น อิหม่ามประจ ามัสยิด 
ผูป้กครองนกัเรียนและสมาชิกชุมชน ผูศึ้กษา ไดท้  าการพูดคุย สัมภาษณ์ผูท่ี้ให้ขอ้มูลเหล่านั้นดว้ย
ตนเอง นอกเหนือไปจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จากการศึกษาพบวา่ ในการบริหารจดัการสถานศึกษาดา้นวิชาการ มีการจดัหลกัสูตรทั้งใน
ลกัษณะท่ีชดัเจนและในลกัษณะท่ีเป็นหลกัสูตรแฝง มีการจดักิจกรรมท่ีเปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมให้
มากท่ีสุด โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภท คือ กิจกรรมท่ีปฏิบติัร่วมกนัได ้กิจกรรมท่ีแยกกลุ่มตาม
ความเช่ือและกิจกรรมทดแทน ในดา้นงบประมาณ มีแหล่งรายไดจ้ากเงินอุดหนุนของภาครัฐ ค่าเล่า
เรียนจากผูป้กครองและเงินบริจาค มีการจดัการท่ีโนม้เอียงไปทางหลกัการศาสนาอิสลามเ ป็นหลกั 
ดา้นการบริหารงานบุคคล มีการใชห้ลกัความเสมอภาค ทั้งในการท างานร่วมกนัและการเปิดกวา้ง
ให้ด ารงต าแหน่งในฝ่ายบริหารของโรงเรียน มีการพฒันาคุณภาพของบุคลากรครู ให้เป็นครูท่ีมี
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวกับการจัดการความ
หลากหลายทางวฒันธรรมท่ีเนน้มิติทางศาสนา ในดา้นการบริหารทัว่ไป มีการบริหารจดัการทั้งใน
ด้านพฒันาอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพอนามัยและโภชนาการ การจัด
สวสัดิการครูและเจา้หน้าท่ี การสร้างความร่วมมือกบัชุมชน แต่ยงัไม่ชัดเจนเท่าใดนักในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการตามแนวทางความหลากหลายทางวฒันธรรม  เน่ืองจากการส่ือสารใน
บทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายมีความเขา้ใจไม่ตรงกนั นอกจากน้ีความคิดเห็นบางอยา่งในวฒันธรรม
เดียวกนัท่ีแตกต่างกนั ท าใหก้ารบริหารจดัการเกิดความล าบากมากข้ึน 
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ABSTRACT 
 

This study investigated perspectives, models and methods of school administration under 
the multicultural context. Case studies of Santisuksa school, Muang, Chiang Mai. Provides 
Administers, teachers and staff on Santisuksa school. As well as outside school, such as Imam of 
the mosque, parents and community members who were interviewed.    
 The study found that in the multicultural context of management school, academic 
programs are organized in a clear manner and in such a way that the hidden curriculum. In 
activity. An opportunity for all parties involved as much as possible. There are three types of 
activities such as practice together groups, separation groups according to their faith and 
compensation groups.  In the budget. A source of income from government subsidies, fees and 
donations. Handling was inclined to the principles of Islam are. Personnel management, the 
principle of equality is used for the interoperability and openness to the position in the 
management of the school.  Human resource development make for the development of  
knowledge and understanding of their roles. Especially in relation to the multicultural 
management that the religious dimension. In the general management, there are several terms 
such as buildings, infrastructure, health care and nutrition, teachers and staff welfare and 
collaboration with the community, but it's not clear that how to approach to the multicultural 
management. 


