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ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร แบบมีส่วนร่วม 

โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
 

             สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคัญในการหล่อหลอม สร้างคนออกไปรับใช้สังคม ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยมีบทบาทเป็นผู้น า ท่ีจะสามารถน าผู้อื่นให้สามารถท างานบรรลุ
เป้าหมาย ของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2545 ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร จึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
ผลักดันการปฏิรูปการศึกษา ให้ประสบความส าเร็จ โดยการยึดการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน ผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคนี้ต้องมีคุณลักษณะ ในการใช้ทักษะ การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความรู้ในหลักการบริหาร 
หลักธรรมาภิบาล การสร้างทีมงาน จิตวิทยาชุมชน ความเป็นผู้น าทางวิชาการ มีความรอบรู้ มีวิสัยทัศน์ มี
ความมุ่งมั่น ต้ังใจ ท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การจัดการศึกษา การบริหารงานใดๆ จะเกิด
ประสิทธิผลได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารมีภาวะผู้น า กระจายความรับผิดชอบ อย่างเป็นธรรมไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดย
ต้องใช้ภาวะผู้น าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิผล 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวจักรส าคัญในองค์กร ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ขององค์กร ในการ
เปล่ียนแปลงท่ีเรียกว่าการปฏิรูปการศึกษา เป็นการเปล่ียนแปลงการศึกษาท้ังระบบเป็น Systemic Change
เป็นการปรับรื้อและปรับปรุงครั้งใหญ่ อันได้แก่ การบริหาร หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และวิชาชีพ 
ท่ีเราเรียกกันว่า ปรับ 4 องค์ประกอบใหญ่ (Components) การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็น
หน้าท่ีของผู้บริหารโดยตรงท่ีด ารงต าแหน่ง ตามสิทธิและหน้าท่ีของต าแหน่งนั้น การบริหารมีความจ าเป็นมาก
ยิ่งขึ้นและเห็นชัดขึ้น เมื่อองค์กรมีขนาดใหญ่ มีสมาชิกมากขึ้น ลักษณะงานซับซ้อน ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร ซับซ้อนขึ้น หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างหน่วยงาน นโยบายของรัฐ ตลอดท้ัง ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ต้องเปล่ียนแปลงวิธีการท างาน ค่านิยมในการท างาน ซึ่งผู้บริหารต้องอาศัย
หลักการและทฤษฎีต่างๆ ทางการบริหารเพื่อเป็นแนวทางในการท า ความเข้าใจ ท านาย ตัดสินใจ และควบคุม
พฤติกรรมต่างๆ ในหน่วยงานให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
ลักษณะต่างๆ เหล่านี้ เป็นปัจจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ในการบริหารและจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

             แนวความคิดพื้นฐานของการบริหารแบบมีส่วนร่วม นักทฤษฎีองค์การมีแนวคิดเรื่องทฤษฎีการจูงใจ
ท่ีคล้ายคลึงกัน ดังนี้ ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow ' s Motivation Theory.1954. ) มีความเช่ือว่า 

1. มนุษย์ทุกคนมีความต้องการเหมือนกัน ตราบใดท่ียังไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการได้ ก็จะเกิดปัญหา
ความต้องการอยู่ร่ าไป แต่ถ้าความต้องการได้รับการตอบสนอง ก็จะเลิกสนใจไป 
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2. มนุษย์ตอบสนองความต้องการแตกต่างกัน ทางด้านปริมาณความต้องการระดับต่ า ค่อนข้างมีขอบเขตจ ากัด 
แต่ความต้องการระดับสูงมักจะมีขอบเขตไม่จ ากัด  

ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์เบิร์ก (Herberg 's Motivation Theory. 1959.)มีความเช่ือว่า ปัจจัยท่ีจูงใจให้
คนท างาน ประกอบด้วย 1. ความส าเร็จในงานท่ีท า    2. การได้รับการยอมรับ ยกย่องนับถือ   3. 
ความก้าวหน้าในหน้าการงานท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ     4. ลักษณะของงานท่ีท า      5.ความรับผิดชอบในงานท่ี
ได้รับมอบหมาย6. ความเจริญเติบโตส่วนบุคคล 

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม สามารถสร้างความรู้สึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน และการเปิดโอกาสให้
ผู้ร่วมงานทุกระดับได้ใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานและต่อองค์การได้
อย่างเต็มท่ี มีผู้คิดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม อาทิ  

แบบแผนของการมีส่วนร่วมแบบเหล่ือมล้ า (Inequity participatory pattern) มี 3 แบบ (ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ 
2542,หน้า 228) 

1. แบบชายขอบ (Marginal participatory pattern) ได้แก่ ร่วมงาน ร่วมมือ สนับสนุน ร่วมแสดง
ความคิดเห็น แต่ไม่มีอ านาจตัดสินใจ 

2. แบบบางส่วน (Partial participatory pattern) ได้แก่ ริเริ่มงาน ร่วมงาน สนับสนุน ด าเนินงาน 
แสดงความคิดเห็น และมีอ านาจตัดสินใจบ้าง 

3. แบบเต็มท่ี (Full participatory pattern) ได้แก่ ริเริ่มงาน ด าเนินการ สนับสนุน แสดงความ
คิดเห็น ร่วมงานและกิจกรรมและมีอ านาจตัดสินใจเต็มท่ี  

 

ขั้นตอนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล    
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ส่ิงส าคัญท่ีจะต้องสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง 
(Expectations) ซึ่งจะมีอิทธิพล สามารถแปรเปล่ียน พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้ 

ข้อจ ากัดของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ถึงแม้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะดี แต่การท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะน าการบริหาร ในรูปแบบนี้มา
ใช้ควรระมัดระวัง ถึงข้อจ ากัดของการให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ เพราะอาจจะท า
ให้เกิดกลุ่มอิทธิพลได้ และก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาควรค านึงถึงผลได้ผลเสีย เช่น 
ค่าใช้จ่าย เวลา ปัญหา สถานการณ์ การก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงควร ได้รับการ
พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจะให้กลุ่ม มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม นั้นนักปราชญ์ทางสังคมศาสตร์ยืนยันว่าเป็นส่ิงท่ีสอดคล้องกับชีวิตมนุษย์
เฉพาะในสังคมประชาธิปไตย ในการพัฒนางาน ในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ แม้แต่สถาบันครอบครัวก็ตาม 
การมีส่วนร่วมในภาพกว้างจะหมายถึงการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิก ด้วยกัน ระหว่างสมาชิกกับองค์กร ด้วย
ข้อเท็จจริงและความเช่ือท่ีว่า งานจะส าเร็จได้ก็ด้วย ความร่วมมือของสมาชิก ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือ แห่ง
การด ารงชีวิตในสังคม หรือองค์กรเดียวกัน 

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

1. แนวทางการด าเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 
1.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 –2564) 
1.2 ประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
1.3 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด เพื่อการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ต่อต้านการทุจริต และเป็นเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

1.4 ร่วมกันจัดท าช่องทางการส่ือสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานใน
ฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1.5 ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานความร่วมมือ
ดังกล่าว 

1.6 ร่วมด าเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 
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การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โรงเรยีนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 

 
นายวิรัช จันทร์เพ็ง ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน

ของทางราชการจนประสบความส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ ดังนี้ 
 
 ๑. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้มีวินัยในตนเองปฏิบัติตามระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามกรอบศีลธรรม 
กฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและแบบแผนอันดีงามของสังคม รักษาและเสริมสร้างวินัยในต า 
แหน่งหน้าท่ีราชการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วม
วิชาชีพ องค์กรและชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของศาสนาโดยได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต และขยายผลต่อ
บุคลากรในองค์กร ในสถานศึกษา ยึดมั่นในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช และน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูลอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
ภายใต้แนวคิดในการปฏิบัติงาน คือ ถูก ชอบ กรอบเวลายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง เป็นผู้น าทางวิชาการ มีความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพโดยให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและวิชาการอย่างสม่ าเสมอ มีความอุตสาหะ 
ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักความพอเพียง ประหยัดคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างต่อบุคลากรท่ัวไป โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิตและขยายผลส่งเสริม สนับสนุนลงสู่บุคลากรในสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ เต็ม
ความสามารถอีกท้ังยังเสริมสร้างและปลูกจิตส านึกท่ีดีแก่ผู้เรียน ชุมชน และสังคมผ่านการขับเคล่ือนกิจกรรม
ในโครงการคุณธรรมน าชีวิตน้อมน าศาสตร์พระราชา พัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้น ากิจกรรมส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์วิถีพอเพียงในสถานศึกษา กิจกรรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ท่ีเน้นกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับการออม การประหยัดเป็นผู้น าในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและส่ิงแวดล้อม รักษา
ประเพณีและยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยโดยเป็นต้นแบบ และส่งเสริมให้บุคลากรให้
อนุรักษ์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เป็นผู้มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ได้รับการยอมรับยก
ย่อง ช่ืนชมจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
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 ๒. ด้านความรู้ความสามารถเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 

 ๒.๑ การบริหารงานท่ัวไป ความสามารถในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาได้ใช้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ และเครือข่ายเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น กลุ่มไลน์โรงเรียนเฟสบุ๊ค เว็บไซต์
โรงเรียน เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาของผู้เกี่ยวข้องมาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายจุดเน้นในการด าเนินงานโดยผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้มี
ความสอดคล้องกับนโยบายและภารกิจหลักของโรงเรียน ส่งผลต่อการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ ท าให้ผู้
ปฏิบัติสามารถน าแผนงาน โครงการไปใช้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลา และเป้าหมายท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการประสานงาน ในการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบของเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
มีแผน เครื่องมือ มีการมอบหมายการปฏิบัติงานของบุคลากร มีก ากับตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
การปฏิบัติงานตามแผนของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้วงจรเดมมิ่ง PDCA มาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมงานต่างๆ มีการถอดประสบการณ์การปฏิบัติงานและน าผลการถอดประสบการณ์
นั้นๆ มาปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

 ๒.๒ การพัฒนาด้านวิชาการ มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ เช่น การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา มีการจัดเก็บข้อมูลและการสร้างคลังความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียนมีแผนงานวิชาการ มีเครือข่าย
วิชาการ และน ามาใช้ในการพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้สถานศึกษามี
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และน าไปใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและมีการประเมินการใช้
หลักสูตร จัดหา พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งโรงเรียนได้บูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงมาเช่ือมโยงกับวิถีการด ารงชีวิตของชุมชน และการเป็นศูนย์การเรียนรู้ของนักเรียน ครูและ
ชุมชน ส่งเสริมโรงเรียนให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง  เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท ารายงาน พัฒนาตนเองและส่งเสริมให้
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการมอบหมายและน าผลท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เช่น การถอดประสบการณ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับฟังสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของชุมชน ผ่านกระบวนการถอด
ประสบการณ์ของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและน ามาก าหนดแนวทางในการพัฒนา 
ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ Active Learning ท่ีบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับ
วิชาศิลปะและวิชาอื่นๆ 
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 ๒.๓ การบริหารงานบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคลท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบันและ ทันสมัย มีแผน
อัตราก าลัง มีข้อมูลสารสนเทศ ID Plan ความต้องการพัฒนาของบุคคลเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการพัฒนา 
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน 
และมีการติดตามผลการพัฒนาเพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป มีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
ของบุคลากร ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้และศึกษาต่อ มี
การให้ความรู้ แนะน า ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ท่ีแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น ให้ความรู้ทางกลุ่มไลน์ ให้
ความรู้ในการประชุมบุคลากรประจ าเดือน เป็นต้น และยังส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆอย่างมากมาย 
 

 ๒.๔ การบริหารงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ มีแผนบริหารงบประมาณ มีการจัดระบบบริหาร
จัดการงบประมาณตามแผน มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 
มีการท ารายงานทางการเงินให้เป็นปัจจุบันและมีระบบตรวจสอบภายใน มีทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีการจัดซื้อ
จัดหาเป็นไปตามระเบียบตรงกับความต้องการและจ าเป็น มีการบ ารุงรักษาทรัพยากรให้ใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี มีการจ าหน่ายพัสดุและมีรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  
๓. การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษามีการศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเองด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานศึกษาเพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ศึกษาความรู้จากส่ืออิเลคทรอนิกส์ การประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นต้น รวบรวมองค์ความรู้
ท่ีส าคัญเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนางาน พัฒนาองค์กร และวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ภายในองค์กรและภายนอกหน่วยงาน เช่น การเป็นวิทยากร เป็น
กรรมการ คณะท างานในการประชุมสัมมนา และพัฒนาองค์กรเป็นสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาการ
และองค์กรวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จนมีผลงานท่ีประสบผลส าเร็จ 
 
ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงงานของโรงเรียน 
  นายวิรัช จันทร์เพ็ง ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนางานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลอย่าง
ต่อเนื่องปัจจุบัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการของโรงเรียน จนสามารถ
แก้ปัญหา สร้างคุณภาพของสถานศึกษาให้เกิดความทัดเทียม และสนองความต้องการของสถานศึกษา สนอง
ความต้องการของชุมชน สนองความต้องการของโรงเรียนและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 


