
การประมวลความรูด้้านการบริหารงานประมาณ 
 

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 

โลกปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะด้านวัตถุมีการพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยี
ใหม ่ๆ ขึ้นมามากมาย จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีการจัดการศึกษาในโรงเรียนจะต้องมีการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียน
การสอน ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู  เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยปรับประยุกต์ให้เข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 9(พ.ศ.2545-2549) ท่ียึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยพัฒนาสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็น
ไทย เพื่อให้คนมีชีวิตท่ีดีงาม เก่งและมีความสุข ให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่ง
การเรียนรู้สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทร ภายใต้การบริหารจัดการท่ีดี มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม
ด าเนินการให้มากท่ีสุดในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมาย 
ความหมายของทรัพยากรทางการศึกษา  
 

ทรัพยากรหมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตัวกลาง ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของคน วัสดุ เงินหรืออื่นๆท่ีจะเป็นเครื่องช่วย
ในการด าเนินงานขององค์การส าเร็จได้ ทรัพยากรในการบริหาร ท่ีส าคัญคือ4 Msได้แก่ คน (Man) เงิน 
(Money)วัสดุส่ิงของ (Materials) และ การจัดการ (Management) ทรัพยากรการศึกษา ก็คือ คน (Man) 
เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ (Materials) และ การจัดการ (Management) ท่ีน ามาใช้ในการจัดการศึกษา การ
บริหารทรัพยากรการศึกษาคือการพยายามใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่
สถานศึกษา 

 

ขอบข่ายงานและหน้าที่ 
 

งานระดมทรัพยากร มีหน้าท่ี ด าเนินงาน การจัดการทรัพยากร การระดมทรัพยากรการจัดหารายได้
และผลประโยชน์ ดังนี้ 

1. การจัดการทรัพยากร  มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
                     1)  ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษาทราบรายการทรัพย์สินของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

2)  วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐ 

และเอกชน 
3)  สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิด

ประโยชน์ 
ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 



  
 
 
 
               2. การระดมทรัพยากร   

ศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน / โครงการตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง 
(MTEF) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณไว้ เพื่อ
จัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
                     1)  ส ารวจข้อมูลนักเรียนท่ีมีความต้องการได้รับการสนับสนุนการศึกษาตามเกณฑ์ 
การรับทุนทุกประเภท ต้ังกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษา 
โดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
                     2)  ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นท่ีมี
ศักยภาพ ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
                     3)  จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยก าหนด
วิธีการแหล่งการสนับสนุน เป้าหมาย เวลาดาเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
                     4)  เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 
 

               3. การจัดหารายได้และผลประโยชน์ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
                     1)  วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาท่ีดาเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ใน
ส่วนท่ีจะนามาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพื่อจัดทาทะเบียนข้อมูล 
                     2)  จัดทาแผนปฏิบัติการ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายได้และบริหาร
รายได้และผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษา โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องแนว
ทางการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา   
 

ส าหรับแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาพอสรุปได้ดังต่อไปนี้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 15- 16) ได้ให้แนวทางในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 8 ต้ังแต่มาตราท่ี 58 – 62 ไว้ดังนี้ มาตรา 58 ให้มีการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินท้ังจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม
อื่นและต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา ดังนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาโดยอาจจัดเก็บภาษีเพื่อ การศึกษาได้ตามความเหมาะสมท้ังนี้ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดและให้



บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน และทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา 
และมีส่วนร่วม รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็นท้ังนี้ให้รัฐและองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุนการอุดหนุน
และใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี 
 
ในปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษาของไทยยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการท่ีนักเรียน
ยังต้องเรียนพิเศษครูยังต้องได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอีกมากผู้บริหารสถานศึกษาไ ม่
สามารถบริหารจัดการศึกษาในส่วนท่ีตนต้องรับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ีภาคประชาชนไม่มีความเข้มแข็ง  ไม่รู้จัก
สิทธิและหน้าท่ีของตนท าให้ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการศึกษาใน
ชุมชนของตนเอง 

ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจะส าเร็จได้ต้องมุ่งเน้นปฏิรูปใน 4 ด้าน คือ 1) ปฏิรูปด้านสถานศึกษา 2) 
ปฏิรูปครู 3) ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนและ 4) ปฏิรูประบบการบริหารการจัดการศึกษาซึ่งการท่ีจะ
ปฏิรูปท้ัง 4 ด้าน ดังกล่าวนั้น ต้องอาศัยการบริหารจัดการศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีอิสระใน
การบริหารจัดการตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SchoolBased Management : SBM) ซึ่งเป็น
การสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการศึกษาโดยสถานศึกษา
กระจายอ านาจการตัดสินใจไปให้ผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดเด็ก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปกครอง และชุมชน ได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดการศึกษาท าให้สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารงานด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณด้านการบริหารบุคคล และบริหารท่ัวไปพร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู 
และผู้แทนชุมชน 

การบริหารการศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพนั้นต้องอาศัยทรัพยากรทางการศึกษา  โดยผู้บริหารจะต้องมี
ความรู้ 
ความเขา้ใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาและสามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายได้ ทรัพยากรทางการศึกษาไม่ว่า จะเป็น คน เงินวัสดุและการบริหาร
จัดการ 
ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนท้ังส้ิน โดยสรุปแล้วในการบริหารทรัพยากรไม่
ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรการเงินทรัพยากรกายภาพหรือทรัพยากรข้อสนเทศก็ตามส่ิงท่ีผู้บริหาร
จะต้องยึดถือเป็นหลักหรือเป็นแนวทางส าคัญ คือความเสมอภาคด้านคุณภาพของทรัพยากร ความมี
ประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลขององค์การโดยจะต้องถือหลักส าคัญว่า องค์การหรือหน่วยงานท่ีจะ
ประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องมีการลงทุนและการลงทุนนั้นจะต้องได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าและความคุ้มค่า



นั้นอาจจะมีผลในรูปแบบของผลตอบแทนท่ีวัดได้หรือท่ีวัดไม่ได้ก็ได้เช่น ความมีเกียรติ ความมีช่ือเสียงและการ
ยอมรับ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าถ้าจะให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาท่ีแท้จริงต้องให้ความสนใจในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาและระบบบริหารทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษามากขึ้นเพราะเป็นแนวทาง
ส าคัญอันจะน าองค์กรทางการศึกษาไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างแท้จริง 
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