
รายงานการวิจัยและพัฒ
นา เรื่อง

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

�� ������.indd   1 7/9/14   4:48:22 PM



รายงานการวิจัยและพัฒนา

เรื่อง

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ



๓๗๑.๒	 ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

ส๖๙๑ร	 รำยงำนกำรวิจัยและพัฒนำ	เรื่อง	รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ

	 ขั้นพื้นฐำน

	 กรุงเทพฯ	:	๒๕๕๗.

	 ๒๖๐		หน้ำ

	 ISBN		๙๗๘-๖๑๖-๒๗๐-๐๗๑-๒

	 ๑.	รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน-วิจัย			๒.	ชื่อเรื่อง

รายงานการวจิยัและพัฒนา เรือ่ง รปูแบบการบรหิารจดัการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่		๗/๒๕๕๗

พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤษภำคม		๒๕๕๗

จ�านวน ๑,๐๐๐		เล่ม

ผู้จัดพิมพ์เผยแพร่ ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ		กระทรวงศึกษำธิกำร

	 ส�ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำ

	 กลุ่มนโยบำยและแผนกำรศึกษำมหภำคและกิจกำรสภำกำรศึกษำ

	 ถนนสุโขทัย		เขตดุสิต		กรุงเทพฯ		๑๐๓๐๐

	 โทรศัพท์		๐	๒๖๖๘	๗๑๒๓	ต่อ	๒๔๒๐	

	 โทรสำร		๐	๒๒๔๓	๒๗๘๗

พิมพ์ที	่ บริษัท	พริกหวำนกรำฟฟิค	จ�ำกัด

	 ๙๐/๖	ซอยจรัญสนิทวงศ์	๓๔/๑

	 ถนนจรัญสนิทวงศ์	แขวงอรุณอมรินทร์

	 เขตบำงกอกน้อย	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐

	 โทร.	๐	๒๔๒๔	๓๒๔๙	๐	๒๔๒๔	๓๒๕๒

	 โทรสำร	๐	๒๔๒๔	๓๒๔๙	๐	๒๔๒๔	๓๒๕๒



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

	 กำรวจัิยเร่ือง	รปูแบบกำรบรหิำรจัดกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน	มวีตัถปุระสงค์	

เพือ่	(๑)	เพือ่ศึกษำสภำพกำรบรหิำรจัดกำรของสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน	สงักดั	ส�ำนกังำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ	 และส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 ท่ีมี

ขนำดและควำมพร้อมแตกต่ำงกนั	และสภำพกำรบรหิำรจดักำรศกึษำของต่ำงประเทศ		

(๒)	 เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่เหมำะสม	

ตำมขนำดและควำมพร้อม	 และ	 (๓)	 เพื่อจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรส่งเสริม

สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน	 ตำมขนำดและควำมพร้อม	

โดยใช้วิธีกำรวิจัยแบบผสมผสำนทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ

	 กำรศึกษำสภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและกำรพัฒนำรูปแบบ	

กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	 รวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณโดยกำรส�ำรวจ

ควำมคดิเห็นด้วยแบบสอบถำมเกีย่วกบัสภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศกึษำขัน้พ้ืนฐำน		

ตำมประเด็นกรอบแนวคิดกำรวิจัย	 จำกกลุ่มตัวอย่ำง	 ได้แก่	 ผู้อ�ำนวยกำรเขตพื้นที	่

กำรศึกษำ	 ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ครู	 และผู้ปกครอง		

ในพื้นที่สถำนศึกษำขนำดเล็ก	กลำง	ใหญ่และใหญ่พิเศษ	จ�ำนวน	๓๙๕	โรง	จำกกำร	

สุ่มตัวอย่ำงจำกสูตรของ	Taro	Yamane´	(1967)	ทั้งที่เป็นโรงเรียนประถมศึกษำและ

โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ	จ�ำนวนทั้งสิ้น	๑,๘๐๕	ฉบับ	ได้รับกลับ	จ�ำนวน	๙๐๖	ฉบับ	

คิดเป็นร้อยละ	 ๕๐.๒๐	 และรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ	 ใช้วิธีศึกษำกรณีเชิงลึก	

สถำนศึกษำแบบเจำะจง	จ�ำนวน	๘	แห่ง	ด้วยกำรสัมภำษณ์	กำรศึกษำเอกสำร	และ

กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 รวมท้ังกำรศึกษำสภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ	

ขั้นพ้ืนฐำนของต่ำงประเทศ	 จ�ำนวน	 ๔	 ประเทศ	 ได้แก่	 ฟินแลนด์	 สหรัฐอเมริกำ	

นิวซีแลนด์	 และญี่ปุ่น	 โดยกำรศึกษำเอกสำรและกำรศึกษำภำคสนำม	 จำกนั้นจึงน�ำ

ข้อมลูมำวเิครำะห์และสงัเครำะห์และสร้ำงรปูแบบฯ				กำรวเิครำะห์ข้อมลูเชงิปรมิำณ	

ใช้สถิติร้อยละ	ค่ำเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน	 (S.D.)	 กำรสังเครำะห์ข้อมูลเชิง

คณุภำพ	ใช้วิธีกำรสงัเครำะห์เน้ือหำสำระ	(Content	analysis)	ตำมแบบกำรสงัเครำะห์

(ก)
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ทีผู่วิ้จยัสร้ำงขึน้จำกกรอบแนวคดิกำรวจิยั	กำรพฒันำรปูแบบจำกผลกำรศกึษำรูปแบบ

ทั้งในและต่ำงประเทศ	 จำกนั้นจึงร่ำงรูปแบบฯ	 และน�ำไปรับฟังควำมเห็นของ	

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง

	 ผลกำรวิจัย	พบว่ำ	

	 ๑.	สภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	มีกำรบริหำรจัดกำรทั้งที่

เป็นสถำนศกึษำขนำดเลก็	ขนำดกลำง	ขนำดใหญ่และขนำดใหญ่พเิศษ	ด้ำนควำมพร้อม

ของสถำนศึกษำยงัไม่พยีงพอ	โดยเฉพำะสถำนศึกษำขนำดกลำงและขนำดเลก็ในชนบท	

ทั้งด้ำนครูและบุคลำกร	 เงินและงบประมำณ	 ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียน	

กำรสอน	 และเครือข่ำยเทคโนโลยี	 ด้ำนกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องและนโยบำยกำรบริหำร

จดักำรจำกส่วนกลำงส่งไปยงัสถำนศกึษำยงัเป็นรปูแบบเดยีวกนัเป็นส่วนใหญ่	ทัง้ด้ำน

วิชำกำร	 กำรบริหำรงำนบุคคล	 และงบประมำณ	 ส่งผลกระทบต่อปัญหำกำรบริหำร

จัดกำรของสถำนศึกษำที่มีควำมแตกต่ำงกันทั้งด้ำนบริบท	 ขนำด	 และควำมพร้อม	

ดังกล่ำวข้ำงต้น	 เพ่ือแก้ปัญหำทำงกำรบริหำรดังกล่ำว	 พบว่ำ	 สถำนศึกษำภำยใต	้

กำรก�ำกับสนับสนุนของต้นสังกัดมีกำรบริหำรจัดกำรท้ังรูปแบบมีส่วนร่วมของชุมชน		

รูปแบบเครือข่ำย	รูปแบบพี่เลี้ยง	และรูปแบบแม่ข่ำยและลูกข่ำย	รวมทั้งสถำนศึกษำ

ในก�ำกับของรัฐ	ในกำรนี้	พบว่ำ	รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม

ของชุมชน	 เป็นฐำนส�ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำที่น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จ	

ทั้งในเมืองและชนบท	 ทั้งที่เป็นสถำนศึกษำขนำดเล็ก	 ขนำดกลำง	 ขนำดใหญ่	 และ	

ขนำดใหญ่พิเศษ

	 ส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำของต่ำงประเทศ	 มีควำมหลำกหลำย

ตำมบริบทของประเทศ	 พบรูปแบบของกำรบริหำรจัดกำรทั้งที่คล้ำยคลึงกันและ	

แตกต่ำงกัน	 เช่น	 รูปแบบกำรบริหำรโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน	 (School-based	

management:	 SBM)	 และรูปแบบสถำนศึกษำในก�ำกับรัฐท่ีท�ำสัญญำกำรบริหำร

จัดกำรกับรัฐ	ในสหรัฐอเมริกำและนิวซีแลนด์	รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบหุ้นส่วน	

ระหว่ำงภำครฐัและท้องถิน่หรอืเอกชนทีเ่ป็นองค์กรกำรกศุล	ร่วมมอืกนั	เช่น	ฟินแลนด์	

นิวซีแลนด์	รูปแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง	และรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบยึดประเภท

กำรศึกษำเป็นตัวตั้ง	 เช่น	 สหรัฐอเมริกำ	 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบพี่เลี้ยง		

(ข)



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทีต้่นสงักดัช่วยบรหิำรจัดกำรบคุคลและเงนิบำงส่วน	กำรจดักำรเรยีนกำรสอนเป็นเรือ่ง

ของสถำนศึกษำ	 ตำมควำมพร้อม	 เช่น	ญี่ปุ่นและฟินแลนด์	 รูปแบบ	 กำรจ้ำงองค์กร

ภำยนอกเข้ำมำด�ำเนนิกำร	ทัง้เตม็รปูแบบ	และบำงส่วน	เช่น	สหรฐัอเมรกิำ	นวิซแีลนด์		

แต่ทกุรปูแบบ	ต้นสงักดัจะให้อสิระชดัเจน	โดยไม่มกีำรแทรกแซงทำงกำรบรหิำรจดักำร

ของสถำนศกึษำแต่ประกำรใด	ยกเว้นเมือ่ไม่สำมำรถบริหำรจดักำรให้เป็นไปตำมสญัญำ	

ก็จะยกเลิกหรือยุบสถำนศึกษำ	 หรือยุบกรรมกำรสถำนศึกษำแล้วแต่กรณี	 เช่น	

นิวซีแลนด์	

	 ๒.	รปูแบบกำรบรหิำรจัดกำรสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนทีเ่หมำะสมกบัขนำดและ	

ควำมพร้อม	แบ่งออกเป็น	๓		กลุ่ม	มีจ�ำนวน	๑๐	รูปแบบ	ดังนี้	(๑)	กลุ่มบริหำรจัดกำร	

ที่พัฒนำขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร	ที่มีอยู่เดิม	แบ่งเป็น	๒	กลุ่มย่อย	คือ	 (๑.๑)	กลุ่ม	

รูปแบบมีส่วนร่วมและเครือข่ำย	มี	๔	รูปแบบ	ได้แก่	รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบมี

ส่วนร่วมของชมุชน	รปูแบบกำรบรหิำรจัดกำรแบบเครอืข่ำย	รปูแบบกำรบรหิำรจดักำร

แบบพีเ่ลีย้ง	และรปูแบบกำรบรหิำรจดักำรแบบแม่ข่ำยและลกูข่ำย	(๑.๒)	กลุม่รปูแบบ

กำรบรหิำรจดักำรแบบอสิระและในก�ำกบัของรฐั	ม	ี๒	รปูแบบ	ได้แก่	รปูแบบกำรบรหิำร

จดักำรแบบอสิระ	และรปูแบบกำรบรหิำรจดักำรสถำนศกึษำในก�ำกบัของรฐั	(๒)	กลุม่

บริหำรจัดกำรที่ก�ำหนดขึ้นใหม่	 มี	 ๓	 รูปแบบ	 ได้แก่	 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบ	

หุน้ส่วน	รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรจ้ำงองค์กรภำยนอก	และรปูแบบกำรบรหิำร

จัดกำรแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง	 (๓)	 กลุ ่มรูปแบบบริหำรจัดกำรแบบผสมผสำนมี		

๑	 รูปแบบ	คือ	 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบผสมผสำนที่ใช้กำรบริหำรจัดกำรแบบ	

มส่ีวนร่วมเป็นฐำนในกำรบรหิำรจัดกำรในทุกรูปแบบ	ตำมบรบิท	ขนำดและควำมพร้อม	

ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมำะสมที่สุดในกำรน�ำไปใช้	

	 ๓.	 นโยบำยกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน		

แบ่งออกเป็น	๓	กลุ่ม	คือ	(๑)	นโยบำยกำรส่งเสริมกำรน�ำรูปแบบไปใช้	เพื่อให้สำมำรถ	

เลือกรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรได้เหมำะสมกับบริบท	 ขนำด	 และควำมพร้อมของ	

สถำนศึกษำ	 (๒)	 นโยบำยที่ส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำท่ีมี

ประสิทธิภำพ	 เป็นนโยบำยที่ต้องก�ำหนดโดยภำพรวมและมีผลกระทบวงกว้ำง	 และ	

(๓)	นโยบำยท่ีเป็นสำระของกำรบรหิำรจดักำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน	เพือ่ให้เกดิควำม

(ค)
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คล่องตัวและเป็นไปได้ทำงกำรบริหำรจัดกำร	ในด้ำนข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติ	ควรได้มี

กำรพัฒนำศักยภำพของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพ่ือท�ำหน้ำท่ีสนับสนุนส่งเสริม

และอ�ำนวยควำมสะดวกแก่สถำนศกึษำได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	กำรพฒันำคร	ูผูบ้รหิำร	

กรรมกำรสถำนศึกษำและชมุชน	ให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจกำรบริหำรจดักำรดงักล่ำว	และ

กำรประเมินผลรูปแบบเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	 ส�ำหรับข้อเสนอแนะ	

กำรวิจัยครั้งต่อไป	 ควรมีกำรท�ำวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบและศึกษำผลสัมฤทธิ์ของ

กำรน�ำรปูแบบไปใช้	รวมทัง้กำรประเมนิผลแต่ละรปูแบบ	เพือ่กำรปรบัปรงุและพฒันำ	

รูปแบบ	และกำรสนับสนุนส่งเสริมที่ชัดเจน	

	

(ง)
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ค�าน�า

	 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	 (ฉบับท่ี	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 มำตรำ	 ๓๙	

ก�ำหนดให้กระทรวงกระจำยอ�ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	 ท้ังด้ำนวิชำกำร	

งบประมำณ	 กำรบริหำรงำนบุคคล	 และกำรบริหำรทั่วไปไปยังคณะกรรมกำร	 และ

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	และสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยตรง		และให้

ออกกฎกระทรวงก�ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรกระจำยอ�ำนำจ		ซึง่กฎกระทรวงก�ำหนด

หลักเกณฑ์	และวิธีกำรกระจำยอ�ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ	พ.ศ.	๒๕๕๐	

ได้ก�ำหนดให้ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร	 หรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำ	

ขั้นพื้นฐำน	พิจำรณำด�ำเนินกำรกระจำยอ�ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ		ใน

ด้ำนวิชำกำร		ด้ำนงบประมำณ	ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล	และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป	

ไปยงัคณะกรรมกำรเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ	ส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ	หรอืสถำนศกึษำ

ในอ�ำนำจหน้ำที่ของตน	แล้วแต่กรณีนั้น

	 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมกฎกระทรวงฉบับนี้	 	 จำกกำรศึกษำ	

พบว่ำ	สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนยังคงประสบปัญหำและอุปสรรคในกำรด�ำเนินงำน		ซึ่ง

ส่วนหนึง่มำจำกบริบท	ขนำด	และควำมพร้อมของสถำนศกึษำทีแ่ตกต่ำงกนั			ส�ำนกังำน

เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำจึงได้ด�ำเนินโครงกำรวิจัยและพัฒนำ	 เรื่อง	 “รูปแบบ	

กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหำรูปแบบ	

ใหม่	ๆ 	ทีเ่หมำะสมกบับรบิท	ขนำด	และควำมพร้อมของสถำนศกึษำ		ซึง่จำกกำรด�ำเนนิ	

กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ	กำรศึกษำเชิงลึก	และกำรสังเครำะห์ข้อมูลกำรบริหำร

จัดกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทยและต่ำงประเทศ	 	 พบว่ำ	 รูปแบบกำร

บรหิำรจดักำรสถำนศึกษำทีเ่หมำะสมกบับรบิท	ขนำด	และควำมพร้อมของสถำนศกึษำ	

จ�ำแนกเป็น	๓	กลุ่ม		คือ		กลุ่มที่	๑	กลุ่มรูปแบบบริหำรจัดกำรที่มีอยู่เดิม	หรือรูปแบบ

ประยุกต์	 	 กลุ่มที่	 ๒	 กลุ่มรูปแบบบริหำรจัดกำร	 และกลุ่มที่	 ๓	 กลุ่มรูปแบบบริหำร

จัดกำรแบบผสมผสำน	โดยมีแนวคิด		หลักกำร	วิธีกำร		สำระ		ขนำดของสถำนศึกษำ

ที่เหมำะสมกับรูปแบบ		ข้อดีและข้อจ�ำกัดของรูปแบบ		ตลอดจนเงื่อนไขของรูปแบบ	

(จ)
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น�ำเสนอในงำนวิจัยนี้	 	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรน�ำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร	

สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีบริบท	 ขนำด	 และควำมพร้อมท่ีแตกต่ำงกันสู่กำรปฏิบัติ	

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

	 ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ	 ขอขอบคุณ	 ผู ้ช ่วยศำสตรำจำรย	์	

ดร.พิณสุดำ	 สิริธรังศรี	 และคณะที่ด�ำเนินกำรวิจัยได้ประสบผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย	

และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำนที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 	 ซึ่งท�ำให้	

ผลกำรวิจัยและพัฒนำ	 เรื่อง	 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของ

โครงกำรนี้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 	 	 	

	 (ดร.รัตนำ		ศรีเหรัญ)

	 รองเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ	รักษำรำชกำรแทน

	 เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
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ค�าน�าผู้วิจัย

	 รำยงำนกำรวิจัยเรื่อง	รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	เป็น
งำนวจิยัของส�ำนกังำนเลขำธกิำรสภำกำรศกึษำทีม่อบหมำยผูว้จิยัด�ำเนนิกำร	ระหว่ำง
เดือนมิถุนำยน	๒๕๕๕	–	มีนำคม	๒๕๕๖	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	(๑)	เพื่อศึกษำสภำพ
กำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	 สังกัด	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศกึษำ	และส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ	ทีม่ขีนำดและควำมพร้อม
แตกต่ำงกัน	 และสภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของต่ำงประเทศ	 	 (๒)	 เพื่อพัฒนำ	
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีเหมำะสมตำมขนำดและ	
ควำมพร้อม	 	 และ	 (๓)	 เพื่อจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรส่งเสริมสนับสนุน	
กำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ตำมขนำดและควำมพร้อม	 โดยใช้วิธ	ี
กำรวิจัยแบบผสมผสำนทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ
	 รำยงำนวิจัยดังกล่ำวนี้	แบ่งออกเป็น	๗	บท	คือ	บทที่	๑	บทน�ำ	เป็นกำรกล่ำวถึง	
เหตุผลและควำมจ�ำเป็นในกำรท�ำวิจัยครั้งนี้	บทที่	๒	วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	ที่ใช้เป็น
แนวทำงก�ำหนดกรอบควำมคิดและแนวทำงกำรวิจัยประกอบด้วย	 ๓	 ส่วน	 คือ	
แนวคิด	 ทฤษฎีทำงกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน	 กฎหมำยและระเบียบ
ทำงกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	 และงำนวิจัยทำงกำรบริหำรจัดกำร	
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่เกี่ยวข้อง	 บทที่	 ๓	 ระเบียบวิธีกำรวิจัย	 กล่ำวถึงวิธีกำรที่ใช้	
ในกำรวิจัยครั้งนี้	 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย	 บทที่	 ๔	 ผลกำรศึกษำ	 จ�ำแนก	
เป็น	๕	ส่วน	คือ	ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ	ผลกำรสังเครำะห์ควำมเห็นและ	
ข้อเสนอแนะจำกแบบสอบถำม	 ผลกำรศึกษำกรณีกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ	
ขั้นพื้นฐำน	 สรุปผลกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลสภำพกำรบริหำรจัดกำร	
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	 และข้อเสนอแนะเพื่อกำรก�ำหนดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน	บทที่	 ๕	 สภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของ
ต่ำงประเทศ	 เป็นกำรน�ำเสนอผลกำรศึกษำและสังเครำะห์สภำพกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศฟินแลนด์	 สหรัฐอเมริกำ	 นิวซีแลนด์	 และญี่ปุ่น		
สรุปผลกำรศึกษำ	 และนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่สมควร	
น�ำไปประยุกต์ใช้กับประเทศไทย	บทที่	๖	กล่ำวถึงข้อเสนอรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร

(ช)
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สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	ที่ผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้น	จ�ำแนกเป็น	๓	กลุ่ม	จ�ำนวน	๑๐	รูปแบบ	
และบทที	่๗	เป็นข้อเสนอนโยบำยกำรส่งเสรมิสนบัสนนุกำรบรหิำรจดักำรสถำนศกึษำ	
ขั้นพ้ืนฐำน	 ทั้งข้อเสนอแนะนโยบำย	 ข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติ	 และข้อเสนอแนะ	
กำรวิจัยครั้งต่อไป	
	 งำนวิจัยนี้	 ส�ำเร็จขึ้นด้วยควำมอนุเครำะห์และควำมร่วมมือของ	 ผู้ให้ข้อมูล	
ที่เก่ียวข้อง	 ได้แก่	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 ประธำนกรรมกำร	
สถำนศึกษำ	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ตัวแทนครู	 และผู้ปกครอง	 ที่ตอบแบบสอบถำม	
และกำรให้สัมภำษณ์	 และผู้ทรงคุณวุฒิในกำรสัมมนำรับฟังควำมเห็นเพื่อพิจำรณำ	
ควำมเป็นไปได้ของรูปแบบ	 ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ	 และผู้พิจำรณำงำนวิจัยดังปรำกฏ
รำยนำมแนบท้ำยเอกสำรรำยงำนวิจัยนี้	 โดยเฉพำะขอขอบคุณ	 ศำสตรำจำรย	์	
ดร.	บุญเสริม	วีสกุล	รองศำสตรำจำรย์	ดร.	วรำกรณ์	สำมโกเศศ	และศำสตรำจำรย์		
ดร.ไพฑูรย์	 สินลำรัตน์	 ผู้สนับสนุน	 เสนอแนะและอ�ำนวยควำมสะดวกทำงปัญญำแก่	
ผู้วิจัยมำโดยตลอด	 รองศำสตรำจำรย์	 ดร.	 อุทัย	 บุญประเสริฐ	 รองศำสตรำจำรย์		
ดร.กล้ำ	 ทองขำว	 ที่ปรึกษำงำนวิจัยอย่ำงใกล้ชิด	 รวมท้ังนำยสำธิต	 ปรัชญำอริยะกุล	
และนำงสำวอำรีรัตน์	 	 เคียงเจริญ	 ผู้ช่วยผู้วิจัย	 นำงสำวสุมำลี	 เภตรำนุวัฒน์	 และ	
นำงสำวธำรตะวนั	ธรรมำชวีะ	ผูช่้วยเกบ็ข้อมลู	และนำงสำวจนัทพมิพ์	แก้วสกลุ	ผูต้รวจ
และเรียบเรียงต้นฉบับ	
	 ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกท่ำนมำ	 ณ	 โอกำสนี้	 	 โดยเฉพำะส�ำนักงำน
เลขำธกิำรสภำกำรศึกษำ	ผูม้อบทนุ	ดร.สมศักดิ	์ดลประสทิธิ	์ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกันโยบำย
และแผนกำรศึกษำ	 และนำงสำวสุนันท์	 	 เอื้อเชิดกุล	 ผู้ประสำนงำนและผู้ช่วยวิจัย		
และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ	 งำนวิจัยนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำร	
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	ตำมบริบท	ขนำดและควำมพร้อมของสถำนศึกษำในภำพรวม
ต่อไป

	 	 	 	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.	พิณสุดำ		สิริธรังศรี
	 	 	 	 ผู้วิจัย
	 	 	 	 เมษำยน	๒๕๕๗

(ซ)
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สารบัญ

	 	                                                        หน้า

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร (ก)

ค�าน�า   (จ)

ค�าน�าผู้วิจัย  (ช)

สารบัญ  (ฌ)

สารบัญแผนภาพ (ฎ)

บทที่ ๑	บทน�า	 ๑

บทที่ ๒	วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 ๑๒

บทที่ ๓	ระเบียบวิธีการวิจัย	 ๒๕

บทที่ ๔	ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ๓๐	

	 ส่วนที่ ๑	ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณสภำพกำรบริหำร ๓๐

	 	 จัดกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	

	 ส่วนที่ ๒	ผลกำรสังเครำะห์ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ	 ๓๓	

	 ส่วนที่ ๓	ผลกำรศึกษำกรณีกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ	 ๓๘	

	 	 ขั้นพื้นฐำน	 	

	 ส่วนที่ ๔	สรุปผลกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลสภำพ	 ๔๗

	 	 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	

 ส่วนที่ ๕	ข้อเสนอแนะเพื่อกำรก�ำหนดรูปแบบและนโยบำย	 ๖๔

	 	 กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	

บทที่ ๕ ผลการศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ๖๙

  ของต่างประเทศ	

	 ส่วนที่ ๑	สำธำรณรัฐฟินแลนด์	 ๖๙

	 ส่วนที่ ๒	สหรัฐอเมริกำ	 ๘๐

 ส่วนที่ ๓	ประเทศนิวซีแลนด์	 ๙๑

	 ส่วนที่ ๔  ประเทศญี่ปุ่น	 ๑๐๕	

(ฌ)
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	 ส่วนที่ ๕		สรุปผลกำรศึกษำและสังเครำะห์กำรบริหำร	 ๑๑๗

	 	 	 จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของต่ำงประเทศ	

	 ส่วนที่ ๖	นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ๑๒๓

	 	 	 ที่สมควรน�ำไปประยุกต์ใช้กับกำรบริหำร

	 	 	 จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย	

บทที่ ๖  ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒๘

	 กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่พัฒนาขึ้นจากรูปแบบที่บริหารจัดการอยู่เดิม ๑๒๘

	 ๑.๑	กลุ่มกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมและเครือข่ำย	 ๑๒๘

	 	 รูปแบบที่	๑		รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร	 ๑๒๙	

	 	 	 แบบมีส่วนร่วมของชุมชน	

	 	 รูปแบบที่	๒		รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบเครือข่ำย	 ๑๓๕

	 	 	 ควำมร่วมมือ	 	

	 	 รูปแบบที่	๓		รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบพี่เลี้ยง	 ๑๔๐	

	 	 รูปแบบที่	๔		รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบ	 ๑๔๓

	 	 	 แม่ข่ำยและลูกข่ำย	

	 ๑.๒	กลุ่มบริหำรจัดกำรแบบอิสระและในก�ำกับของรัฐ	 ๑๔๗

	 	 รูปแบบที่	๕	รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบอิสระ	 ๑๔๗	

	 	 รูปแบบที่	๖	รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ	 ๑๕๑

	 	 	 ในก�ำกับของรัฐ

 กลุ่มที่ ๒ กลุ่มรูปแบบการบริหารจัดการที่ก�าหนดขึ้นใหม่ ๑๕๔

	 	 รูปแบบที่	๗		รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบหุ้นส่วน	 ๑๕๔

	 	 รูปแบบที่	๘	รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรจ้ำง	 ๑๕๘

	 	 	 องค์กรภำยนอก	

	 	 รูปแบบที่	๙	รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบยึดพื้นที่	 ๑๖๑

	 	 	 เป็นตัวตั้ง	

	 กลุ่มที่ ๓ กลุ่มรูปแบบการบริหารจัดการแบบผสมผสาน ๑๖๕	

	 	 รูปแบบที่	๑๐		รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบผสมผสำน	 ๑๖๕

(ญ)
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บทที่ ๗			ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร	 ๑๗๑

  จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขนาดและความพร้อม 	

บรรณานุกรม ๑๘๐

ภาคผนวก	 	 ๑๘๗

	 ภำคผนวก	๑	แบบสอบถำม	 ๑๘๘

	 ภำคผนวก	๒	ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณจำกแบบสอบถำม	 ๒๐๓

	 ภำคผนวก	๓	แบบสัมภำษณ์	 ๒๑๒

	 ภำคผนวก	๔	ผลกำรศึกษำกรณีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร	 ๒๑๖

	 	 สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน			 	

	 ภำคผนวก	๕	แบบประเมินผลรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร	 ๒๓๔

	 	 สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	

	 ภำคผนวก	๖	รำยนำมผู้ทรงคุณวุฒิ/กำรประชุมรับฟังควำมเห็น/	 ๒๓๘

	 	 สนทนำกลุ่ม	

	 ภำคผนวก	๗	รำยนำมผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำเครื่องมือกำรวิจัย	 ๒๔๔

	 ภำคผนวก	๘	รำยนำมผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำงำนวิจัย	 ๒๔๕	

	 	 	

(ฎ)
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สารบัญแผนภาพ
 

ภาพที่   หน้า

๑	 กรอบแนวคิดกำรวิจัย	 ๑๐

๒	 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	 ๑๓๐

๓	 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบเครือข่ำยควำมร่วมมือ	 ๑๓๖

๔	 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบพี่เลี้ยง	 ๑๔๐

๕	 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบแม่ข่ำยและลูกข่ำย	 ๑๔๔

๖	 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบอิสระ	 ๑๔๘	

๗	 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในก�ำกับของรัฐ	 ๑๕๑

๘	 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบหุ้นส่วน	 ๑๕๕

๙	 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรจ้ำงองค์กรภำยนอก	 ๑๕๘

๑๐	 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง	 ๑๖๒	

๑๑	 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบผสมผสำน	 ๑๖๖

(ฏ)
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เหตุผลและความเป็นมา

	 การศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นก้าวแรกของความพยายามทีจ่ะลดความไม่เท่าเทยีม

กันของมนุษย์ที่ส่งผลต่อบุคคลหลากหลายกลุ่ม	 ท้ังสตรี	 เด็ก	 ชาวชนบท	 คนยากจน 

ในเมือง	 กลุ่มชาติพันธุ์	 ชนกลุ่มน้อยด้อยโอกาส	 และเด็กเป็นจ�านวนล้านๆ	 คนที่ขาด

โอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนและไม่มีงานท�า	(ยูเนสโก,	๒๕๓๙)	ประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก 

จึงให้ความส�าคัญต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนเพื่อเป็นฐานของการพัฒนา	

โดยเฉพาะฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขันท้ังด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	เทคโนโลยี

และการส่ือสาร	 ที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 แต่ละประเทศจึงให้ 

ความส�าคัญต่อการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 เพื่อขจัดความเหลื่อมล�้า	 สร้างความ 

เท่าเทียมและโอกาสในการได้รับการศึกษาของประชาชนในชาติให้มากขึ้นตามดัชนี

ความเจริญเติบโตของประเทศ	 การบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสนองตอบความ

ต้องการของประเทศและประชาชนที่มีประสิทธิภาพ	คุณภาพ	เป็นไปอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม	 จึงเป็นความจ�าเป็นที่แต่ละประเทศต่างค�านึงถึงและมุ่งมั่นเพื่อความส�าเร็จ	

และสานต่อการจดัการศกึษาในระดับการศกึษาทีส่งูข้ึนตามทศิทางการพฒันาประเทศ	

โดยเฉพาะการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความอิสระ	 คล่องตัวและ 

มีประสิทธิภาพ	

	 	 ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่	 ๒๑	 (วรพจน์	 วงศ์กิจรุ ่งเรือง	 และอธิป	 

จิตตฤกษ์	 แปล,	 ๒๕๕๔)	 ได้เสนอแนวคิดส�าคัญเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 ๒๑	 

ได้แก่	 จิตส�านึกต่อโลก	 ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน	 เศรษฐกิจ	 ธุรกิจ	 และการเป็น 

ผู้ประกอบการ	 ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง	 ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ	 และความรู ้

๑บทน�า
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พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	 ทั้งน้ี	 ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะดังนี้	 (๑)	 ทักษะการ 

เรยีนรูแ้ละนวตักรรมในด้านความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม	การคดิเชงิวพิากษ์และ 

การแก้ไขปัญหา	 การสื่อสารและการร่วมมือท�างาน	 (๒)	 ทักษะด้านสารสนเทศ	 สื่อ	 

และเทคโนโลยีที่ต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านสารสนเทศ	 ด้านสื่อ	 และทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 (๓)	ทักษะชีวิตและการท�างาน	 ในเรื่องความยืดหยุ่นและ

ความสามารถในการปรับตัว	 ความคิดริเริ่มและการชี้น�าตนเอง	 ทักษะทางสังคมและ

การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม	การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผิด	ความเป็นผู้น�าและความ

รับผิดชอบรวมทั้งระบบสนับสนุนประกอบด้วย	มาตรฐานและการประเมิน	หลักสูตร

และการสอน	การพฒันาทางวชิาชพี	และสภาพการเรยีนรู	้แนวคดิดงักล่าวนัน้	มคีวาม

ส�าคัญต่อการพัฒนาคนในการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 

ทีก่ารบรหิารจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจ�าต้องมบีทบาทในการพฒันาคนหรอืผูเ้รยีนเพือ่

เป็นฐานของการสร้างความสามารถในการแข่งขันดังกล่าว

	 ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โดยได้ก�าหนด

ไว้ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	เป็นครัง้แรกในมาตรา	๔๓	

ความว่า	“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองป ี

ทีร่ฐัจะต้องจดัให้อย่างทัว่ถงึและมีคณุภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย”	และสานต่อเจตนารมณ์ 

ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๔๙	 ความว่า	

“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	 โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	 ผู้ยากไร้	 ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือ 

ผู้อยู่ในสภาวะยากล�าบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง	 และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อ

ให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น”

	 ในการนี	้พระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๔๒	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	

(ฉบับที่	 ๒)	 	พ.ศ.	๒๕๔๕	 	มาตรา	๔	 วรรค	๕	 ได้บัญญัติให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หมายถึง	 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มาตรา	 ๙	 (๒)	 บัญญัติถึงหลักการ 

จัดระบบ	โครงสร้าง	และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการกระจายอ�านาจไปสู่

เขตพื้นที่การศึกษา	 สถานศึกษา	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ท้ังนี้	 มาตรา	 ๓๙	

ก�าหนดว่า	ให้กระทรวงกระจายอ�านาจการบรหิารและการจดัการศกึษาท้ังด้านวชิาการ	
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งบประมาณ	 การบริหารงานบุคคล	 และการบริหารทั่วไป	 ไปยังคณะกรรมการ	 และ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง

	 ในด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบาย

ไว้ว่า	“จดัการศึกษาทีม่คุีณภาพส�าหรบัเยาวชนทกุคน	เยาวชนหมายถงึ	เดก็ตัง้แต่ระดบั

อนุบาลจนถงึมธัยมศกึษาปีที	่๖	จะต้องได้รบัโอกาสทางการศกึษาเท่าเทยีมกนัทกุแห่ง	

ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบท	จัดโดยรัฐหรือเอกชน	การศึกษาในระดับโรงเรียนควร

จะมีความรู้ในหลายๆ	 ด้าน	 เพื่อให้เด็กมีกรอบคิด	 มีวิธีคิดท่ีกว้างขวาง	 จินตนาการ	

พร้อมที่จะเผชิญกับ	 โลกสมัยใหม่	 และเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	 ๒๐๑๕	 

(พ.ศ.	๒๕๕๘)	โดยเมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่	๖	จะต้องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ”

	 เนื่องจาก	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ประเทศไทยต้องเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน	

ตามกฎบัตรอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน	 ทั้งด้าน 

การรักษาและเพิ่มพูนสวัสดิภาพความมั่นคง	 เสถียรภาพ	 การเพิ่มความร่วมมือด้าน

การเมือง	ความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	และสังคมวัฒนธรรม	 เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์

และอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 ในด้านความมั่นคงของมนุษย์	 มุ่งบรรเทาความ

ยากจน	 และลดช่องว่างการพัฒนา	 ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านความ 

ร่วมมือด้านการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	นบัเป็นความเคลือ่นไหวครัง้ส�าคญัของ

อาเซียน	 ที่ร่วมมือและผนึกก�าลังกันอย่างโดดเด่นท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าอย่าง

รวดเรว็ในทุกภมูภิาคทัว่โลก	ขณะเดียวกนัแต่ละประเทศต่างกม็ุง่พฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม	

เทคโนโลย	ีด้วยกระบวนการปฏรูิปการศึกษาทีจ่ะเป็นกลไกส�าคญัในการพฒันาประเทศ

และร่วมขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย	 ในการนี้	 กระทรวง	

ศึกษาธิการได้มีนโยบาย	 ๕	 ประการเพื่อจัดท�าแผนรองรับปฏิญญาอาเซียนดังกล่าว 

โดยสรุป	 ได้แก่	 นโยบายการเผยแพร่ความรู้	 ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ

อาเซียน	 นโยบายการพัฒนาศักยภาพนักเรียน	 นักศึกษา	 และประชาชนให้มีทักษะ 

ที่เหมาะสม	 นโยบายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของ

นักศึกษา	 ครู	 และอาจารย์ในอาเซียน	 นโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสร ี

การศึกษาในอาเซียน	และนโยบายการพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส�าคัญในการ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	 	 การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 
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เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพการเคลือ่นยา้ยกันอย่างเสรใีนอาเซียนครั้งนี	้จงึเป็น

ความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ตามขนาดและความพร้อมของสถานศึกษา

	 จากรายงานการวิจัยของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 โดย	 พิณสุดา	 

สิริธรังศรี	 และคณะ	 (๒๕๕๕)	 เร่ือง	 รูปแบบกลไกการส่งเสริมการกระจายอ�านาจ 

การบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา	 พบว่า	 สภาพปัจจุบัน

การกระจายอ�านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามี

กฎหมาย	 กฎเกณฑ์และระเบียบรองรับที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ�านาจการบริหาร		

จดัการศกึษาสูเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาและสถานศึกษาอย่างเป็นรปูธรรมทัง้ด้านงบประมาณ	

วิชาการ	การบริหารงานบุคคล	และบริหารทั่วไป		มีการจัดปัจจัยในการบริหารจัดการ	

เช่น	โครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน	การจัดท�าคู่มือการด�าเนินงาน	การฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากร	 การจัดสรรงบประมาณ	 ครูและบุคลากร	 การจัดและสนับสนุน

เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน	 เพื่อการบริหารจัดการในเขตพื้นท่ีการศึกษาและ 

สถานศกึษา	 เป็นต้น	ทีส่ามารถบริหารจดัการศึกษารองรับการกระจายอ�านาจการบรหิาร 

จดัการศกึษา	สูเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาและสถานศึกษาได้ในระดบัหนึง่	มเีขตพืน้ทีก่ารศกึษา

และสถานศึกษา	 ที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายพื้นที่	 แต่

เป็นการบริหารจัดการที่ประสบผลส�าเร็จเป็นด้าน	ๆ	มากกว่าเป็นองค์รวม	แต่อย่างไร

ก็ตาม	 เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาก็ประสบปัญหาการบริหารจัดการศึกษา

รองรับการกระจายอ�านาจในหลายด้าน	 ทั้งด้านปัจจัยการด�าเนินงานและการบริหาร

จัดการ	 กล่าวคือ	 ด้านปัจจัยด�าเนินการเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะ

ด้านการบริหารงานบุคคล	อ�านาจหน้าที่ของกรรมการบางคณะในเขตพื้นที่การศึกษา	

ที่ไม่สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติ	 นโยบายของส่วนกลางท่ีเปลี่ยนแปลงบ่อย	 โครงสร้าง

การแบ่งส่วนงานที่ยังไม่สอดคล้องกับบริบทส�านักงาน/สถานศึกษา	 บุคลากรและ 

งบประมาณที่ยังไม่สอดคล้องและสัมพันธ์กับงาน	 วัฒนธรรมการท�างานของบุคลากร

ที่ยังติดยึดกับวัฒนธรรมอ�านาจ	 เป็นต้น	ด้านการบริหารจัดการ	 เช่น	การบริหารงาน

บุคคลได้แก่	 การสรรหา	 และการพัฒนาบุคลากรที่ยังไม่สอดคล้องกับสภาพความ

ต้องการและบริบทของเขตพื้นท่ีการศึกษา	 และสถานศึกษา	 การบริหารงบประมาณ	
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เช่น	 การจัดสรรงบประมาณที่ยังไม่สอดคล้องกับสภาพจริง	 การบริหารงานวิชาการ	 

เช่น	การก�าหนดงาน/โครงการของส่วนกลางบ่อยครัง้ทีไ่ม่สอดคล้องและเป็นตามบรบิท

และความต้องการทางวิชาการของสถานศึกษา	 การก�ากับติดตามและประเมินผล 

ทีข่าดประสทิธภิาพ	เหล่านีล้้วนเป็นอปุสรรคต่อการกระจายอ�านาจการบรหิารจดัการ

ศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา	ทั้งสิ้น

		 ผลการวิจัยดังกล่าว	 ชี้ให้เห็นว่า	 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังคงมีปัญหาและ

อุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อรองรับความต้องการการพัฒนาประเทศ	และ

การรวมที่เป็นประชาคมอาเซียน	 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากขนาดและความพร้อมใน 

การบริหารจัดการที่แตกต่างกัน	สถานศึกษาขนาดใหญ่จะมีความพร้อมและศักยภาพ

ในการบริหารจัดการสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็กที่จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มี

ศกัยภาพทีจ่ะบรหิารจดัการตามขนาดและความพร้อมของสถานศกึษานัน้	ๆ 	(สมศกัดิ	์	

ดลประสิทธิ์,	๒๕๕๕)

	 ในการนี้	มีข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา	

โดย	 นคร	 ตังคะพิภพ	 (๒๕๕๓)	 ไว้	 ๔	 ประเภท	 เพื่อรองรับการกระจายอ�านาจให้

สอดคล้องกับสภาพจริงตามบริบทของสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่างกัน	 ให้เกิด

ประสทิธภิาพและมคีวามเข้มแขง็ทีจ่ะบริหารจัดการตนเองตามระดบัความพร้อม	ได้แก่	

ประเภทที่	๑	สถานศึกษาที่มีอิสระในก�ากับของรัฐ	ประเภทที่	๒	สถานศึกษาที่มีความ

พร้อมรองรับการเป็นนิติบุคคลเต็มรูป	ประเภทที่	๓	สถานศึกษาที่เร่งพัฒนาสู่การเป็น

นิตบิคุคลเตม็รปู	และประเภทที	่๔	สถานศกึษาทีต้่องก�ากบัสนบัสนนุส่งเสรมิเป็นพเิศษ

โดยสร้างนวัตกรรมการบริหารเชิงคุณภาพ	 ขณะที่	 พิณสุดา	 สิริธรังศรี	 และคณะ	

(๒๕๕๔)	 ได้เสนอเพิ่มเติมจากนคร	 	 ตังคะพิภพ	 (๒๕๕๓)	 อีก	 ๑	 รูปแบบ	 คือ	 

สถานศกึษาทีเ่ป็นความร่วมมอืระหว่างรฐั	และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	เอกชน	หรือ 

ชมุชน	แล้วแต่กรณี	ในลักษณะของสหการทัง้ด้านวิชาการ	งบประมาณ	การบรหิารงาน 

บุคคล	และการบริหารทั่วไป	ทั้งด้านการพัฒนานโยบาย	การวางแผน	การด�าเนินงาน	

และนิเทศ	ติดตามประเมินผล		

	 ขณะเดียวกัน	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(๒๕๕๓)	ได้จัด

ให้มีโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค	 มีการก�าหนด 
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รูปแบบโรงเรียนในโครงการฯ	ตามหลักสูตรที่จัดการศึกษา	ออกเป็น	๓	 รูปแบบ	คือ	

รูปแบบที่	 ๑	 โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรต่างประเทศ	 รูปแบบท่ี	 ๒	 โรงเรียนท่ีใช้หลักสูตร 

พหุภาษา	และรูปแบบที่	๓	โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรวิทย์	–	คณิต	สองภาษา

	 นอกจากนัน้	จากการศกึษารปูแบบการบริหารจดัการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ของต่างประเทศ	เช่น	ประเทศนิวซีแลนด์	(พิณสุดา	สิริธรังศรี,	๒๕๔๘)	พบว่า	รูปแบบ

การบริหารจัดการศึกษาของนิวซีแลนด์เป็นรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีรองรับ

การกระจายอ�านาจจากกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงท้ังด้านวิชาการ	 งบประมาณ	

บรหิารงบประมาณ	บรหิารกจิการนกัเรยีน	และการบรหิารทัว่ไป	โดยมคีณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการท่ีมีอ�านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการ 

สถานศึกษา	 ภายใต้ธรรมนูญโรงเรียนที่ให้ไว้ต่อกระทรวงศึกษาธิการ	 และมีการ 

ตรวจสอบและถ่วงดุลจากการตรวจสอบของส�านักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

เป็นหน่วยงานภายนอก	และมสี�านกังานรบัรองคณุวฒุกิารศกึษาท�าหน้าทีป่ระเมนิและ

รบัรองคณุวฒุกิารศกึษา	การจดัสรรงบประมาณ	พจิารณาตามกลุม่ระดบัของโรงเรยีน	

ที่แบ่งออกเป็น	๑๐	ระดับ	ตามบริบทของสถานศึกษา	ระดับ	๑	หมายถึง	กลุ่มที่อยู่ใน

พืน้ทีข่าดแคลนหรอืยากจนท่ีสดุ	และระดบั	๑๐	เป็นกลุม่ทีอ่ยูใ่นพืน้ท่ีเศรษฐกจิร�า่รวย	

การจดัสรรงบประมาณจะจดัสรรให้กบัโรงเรยีนระดบักลุม่ยากจนมากทีส่ดุจนถึงระดบั

พ้ืนทีร่�า่รวยลดหลัน่ลงมาตามล�าดับ		สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน	ี(ส�านกังานเลขาธกิาร

สภาการศึกษา,	 ๒๕๔๘)	 แบ่งรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	 

ออกเป็น	๓	ประเภท	คือ	ประเภทที่	๑	โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ให้การศึกษาวิชาพื้นฐาน

ทัว่ไป	ประเภทที	่๒	โรงเรยีนมธัยมกึง่วชิาชพีและกึง่วชิาการ	และ	ประเภทท่ี	๓	โรงเรยีน

มัธยมที่เน้นวิชาการ	 และบางรัฐยังจัดให้มีโรงเรียนมัธยมแบบผสม	 โดยผสมผสาน 

รูปแบบทั้ง	 ๓	 ประเภทข้างต้นเข้าด้วยกัน	 ซ่ึงเป็นไปตามบริบทและความต้องการ

ทางการศึกษาของประชาชน	และความพร้อมของสถานศึกษา	เป็นต้น	

	 ในด้านขนาดของสถานศึกษา	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(๒๕๕๔)	 ได้แบ่งขนาดของสถานศึกษาตามจ�านวนนักเรียน	 ออกเป็น	 ๗	 ขนาด	 คือ	 

ขนาดที่	 ๑	 จ�านวนนักเรียนน้อยกว่า	 ๑๒๐	 คน	 ขนาดท่ี	 ๒	 จ�านวนนักเรียนระหว่าง	 
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๑๒๑	–	๒๐๐	คน	ขนาดที่	๓	จ�านวนนักเรียน	ระหว่าง	๒๐๑	–	๓๐๐	คน	ขนาดที่	๔	

จ�านวนนักเรียน	 ระหว่าง	 ๓๐๑	 –	 ๔๙๙	 คน	 ขนาดที่	 ๕	 จ�านวนนักเรียน	 ระหว่าง	 

๕๐๐	 –	๑,๔๙๙	 คน	 ขนาดที่	 ๖	 จ�านวนนักเรียน	 ระหว่าง	 ๑,๕๐๐	 –	๒,๔๙๙	 คน	 

ขนาดที่	 ๗	 จ�านวนนักเรียน	 ต้ังแต่	 ๒,๕๐๐	 คน	 ขึ้นไป	 ในการนี้	 ได้มีการจัดกลุ่ม 

ขนาดเป็นขนาดเล็ก	 ขนาดกลาง	 ขนาดใหญ่	 และขนาดใหญ่พิเศษ	 โดยจ�าแนกขนาด

สถานศึกษามัธยมศึกษา	ขนาดเล็ก	จ�านวนนักเรียน		ต�่ากว่า	๑,๐๐๐	คน	ขนาดกลาง	

จ�านวนนักเรียนระหว่าง	๑,๐๐๐	–	๑,๔๙๙	คน	ขนาดใหญ่	จ�านวนนักเรียนระหว่าง	

๑,๕๐๐	–	๒,๔๙๙	คน	และขนาดใหญ่พิเศษ	ตั้งแต่	๒,๕๐๐	คน	ขึ้นไป	และจ�าแนก

ขนาดโรงเรียนประถมศึกษา	 ขนาดเล็ก	 จ�านวน	 นักเรียนตั้งแต่	 ๔๙๙	 คนลงมา	 

ขนาดกลาง	จ�านวนนักเรียน	ระหว่าง	๕๐๐	–	๑,๔๙๙	คน	ขนาดใหญ่	จ�านวนนักเรียน	

ระหว่าง	๑,๕๐๐	–	๒,๔๙๙	คน		ขนาดใหญ่พิเศษ	จ�านวนนักเรียน	ตั้งแต่	๒,๕๐๐	คน

ขึ้นไป	

	 ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจัดตามประเภท	

ขนาด	หรือตามหลักสูตรดังกล่าวยังไม่มีการศึกษาเชิงลึกที่ชัดเจนว่า	มีความเหมาะสม	

สอดคล้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา	 หรือสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 ตาม 

ความพร้อมมากน้อยเพยีงใด	และน�าไปสูป่ระสทิธภิาพการจดัการศกึษาทัง้ด้านโอกาส	

คุณภาพ	และความเสมอภาคของผู้เรียน	หรือไม่อย่างไร	

	 ดังนั้น	 จึงเห็นเป็นความจ�าเป็นที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบ 

การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม	 เพื่อน�าเสนอนโยบายด้าน 

การบริหารจดัการของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานตามขนาดและความพร้อมขึน้	โดยเริม่จากการศกึษาสภาพการบรหิารจดัการ

ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่ขีนาดและความพร้อมแตกต่างกนั	ท้ังในและต่างประเทศ	 

เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

และการเสนอนโยบายด้านการบริหารจัดการศึกษาฯ	ต่อไป

 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน8

วัตถุประสงค์

										 ๑.	 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 สังกัด	

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา	 และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาที่มีขนาดและความพร้อมแตกต่างกัน	

	 ๒.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที ่

เหมาะสมตามขนาดและความพร้อม

	 ๓.	เพือ่จดัท�าข้อเสนอเชงินโยบายในการส่งเสริมสนบัสนนุการบรหิารจดัการ

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ตามขนาดและความพร้อม

ค�าถามเพื่อการวิจัย

	 ๑.	 สภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 สังกัด	 ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 และส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีม ี

ขนาดและความพร้อมแตกต่างกันเป็นอย่างไร

	 ๒.	รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่หมาะสมตามขนาด

และความพร้อมของสถานศึกษาควรเป็นอย่างไร

	 ๓.	 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขนาดและความพร้อมมีอะไรบ้าง

ขอบเขตการวิจัย

	 ด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนภายในขอบเขตการวิจัยดังนี้

	 ๑.	 ขอบเขตด้านสถานที่	 ในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาและส�านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา	 ทุกแห่ง	 ในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ

และกรุงเทพมหานคร	ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ได้จ�าแนก

โรงเรียนออกเป็น	 ๔	 ขนาด	 ได้แก่	 โรงเรียนขนาดเล็ก	 โรงเรียนขนาดกลาง	 โรงเรียน 

ขนาดใหญ่	และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
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	 ๒.	 ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ	 สาระเกี่ยวกับสภาพและความพร้อมในการ

บริหารจดัการโรงเรยีนด้านวชิาการ	งบประมาณ	การบรหิารงานบุคคล	และการบรหิาร

ทั่วไป

	 ๓.	 ขอบเขตด้านเวลา	 ด�าเนินการวิจัยระหว่างมิถุนายน	๒๕๕๕	 –	 มีนาคม	

๒๕๕๖

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งเน้นการบริหารจัดการตาม	 (๑)	 ความพร้อม 

เก่ียวกับคน	 เงิน	 การจัดการ	 ความรู้	 และเทคโนโลยี	 ในด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 

การบริหารงานบุคคล	 และการบริหารทั่วไป	 ตามแนวทางการกระจายอ�านาจ 

การบรหิารจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธกิารไปยังสถานศกึษาตามพระราชบัญญตั ิ

การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	ที่มี

กรรมการสถานศึกษาเป็นกรรมการก�ากับ	และสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา	และ	

(๒)	ตามการแบ่งขนาดของสถานศกึษาออกเป็นขนาดเลก็	ขนาดกลาง	ขนาดใหญ่	และ

ขนาดใหญ่พเิศษ	ทัง้สถานศึกษาทีส่งักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	และ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 โดยมีองค์ประกอบส�าคัญของสถานศึกษา 

ในฐานะที่เป็นองค์การ	๔	 	ประการ	ได้แก่	 	ระบบการศึกษา	นโยบาย	กลยุทธ์	และ 

การบรหิารจดัการ	ภายใต้บรบิทสงัคมและวฒันธรรม	การเมอืงการปกครอง	เศรษฐกจิ	

และเทคโนโลยีดังปรากฏตามแผนภาพที่	๑	กรอบแนวคิดการวิจัย

	 ส�าหรับรูปแบบเพื่อการน�าเสนอ	 เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อ	 (Semantic	

Model)	 ในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา	 แผนภูมิหรือ

แผนภาพ	 เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด	 องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ 

องค์ประกอบของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น	(Keeves,	1988)
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แผนภาพที่ ๑  กรอบแนวคิดการวิจัย

ระยะเวลาการวิจัย   

	 ระหว่างเดือนมิถุนายน	๒๕๕๕	–	มีนาคม	๒๕๕๖

ค�านิยามศัพท์

 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 หมายถึง	 โรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ทัง้ท่ีเป็นโรงเรยีนในเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา	และโรงเรยีน

ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา					

 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 หมายถึง	 องค์ประกอบ

และสาระการบริหารจัดการด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 การบริหารงานบุคคล	 และ 

การบรหิารงานทัว่ไป	ของโรงเรยีนสงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 

ทั้งในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	ตามขนาด	

และความพร้อม	 ประกอบด้วยแนวคิด	 หลักการ	 วิธีการ	 ขนาดของสถานศึกษาท่ี 

เหมาะสมกับรูปแบบ	ข้อดีของรูปแบบและข้อจ�ากัดของรูปแบบ

บริบทสังคมและวัฒนธรรม

การเมืองการปกครอง สื่อและเทคโยโลยี

เศรษฐกิจและประชากร

องค์ประกอบ

ระบบการศึกษา

นโยบายและกลยุทธ์

การบริหารจัดการ

ขนาด

เล็ก

กลาง

ใหญ่

ใหญ่พิเศษ

ภาระงาน

ด้านวิชาการ

ด้านงบประมาณ

ด้านบุคคล

ด้านบริหารทั่วไป

ความพร้อม

คน

เงิน

ความรู้

เทคโนโลยี

รูปแบบการบริหาร

จัดการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

แนวคิด

หลักการ

วิธีการ

ขนาดของสถานศึกษา

ข้อดีและข้อจ�ากัด

เงื่อนไขของรูปแบบ
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 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 หมายถึง	 
การด�าเนินการเกี่ยวกับการสร้างหรือการปรับปรุง	 และการตรวจสอบหรือศึกษา 
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน	 	 ในด้านองค์ประกอบและ 
สาระของการบริหารจัดการด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 การบริหารงานบุคคล	 และ 
การบรหิารงานทัว่ไป	ของโรงเรยีนสงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	
ทั้งในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 ตาม 
ขนาดและความพร้อม	
 ขนาดของสถานศึกษา	 หมายถึง	 ขนาดของโรงเรียน	 สังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ�าแนกเป็น	 ขนาดเล็ก	 ขนาดกลาง	 ขนาดใหญ	่ 
และขนาดใหญ่พิเศษ	
 ความพร้อมของสถานศึกษา หมายถึง	 องค์ประกอบด้านปัจจัยได้แก	่ 
ด้านครูและบุคลากร	 เงินและงบประมาณ	 ความรู้	 และเทคโนโลยี	 ที่สะท้อนถึง 
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ตามบริบทและขนาด	ในด้านวิชาการ	งบประมาณ	การบริหาร
งานบุคคล	และการบริหารทั่วไป	
 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสม	 หมายถึง	 
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นที่คาดว่าจะสามารถน�าไปใช้ได้ใน 
การบริหารจัดการโรงเรียน	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ทั้งที่
ตั้งในส่วนกลาง	และภูมิภาค	ตามขนาด	และความพร้อมของสถานศึกษา		ด้านครูและ
บุคลากร	เงินและงบประมาณ	ความรู้	และเทคโนโลยี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๑.	 ได้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อ 
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขนาดและความพร้อม	
	 ๒.	 ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขนาดและความพร้อม
	 ๓.	 การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐเน้นไปตามนโยบายและ
มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

ได้ท�าการศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎีทางการบริหารจัดการ	 กฎหมาย	 ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	

เพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดและเป็นแนวทางการวิจัย	ดังนี้

ส่วนที่ ๑ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการการศึกษา

	 Campbell	และคณะ		(1983)	ได้น�าเสนองานบรหิารจดัการสถานศกึษาของ

ผู้บริหารโรงเรียนไว้ว่า	 ประกอบด้วย	 (๑)	 ก�าหนดนโยบาย	 เป้าหมาย	 และกฎของ

โรงเรียน	 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงาน	 (๒)	ก�าหนดกลยุทธ์	และมาตรการที่

น�าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน	 (๓)	 จัดตั้งและ

ประสานงานในองค์กรเพ่ือการน�านโยบาย	 แผนงาน	 โครงการไปสู่การปฏิบัติ	 ท้ังนี้	 

ผู้บริหารจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่ท�าให้บุคลากรเข้าใจระบบงาน	 (๔)	 จัดหาแหล่ง

สนับสนุนทรัพยากร	 รวมถึงการบริหารทรัพยากรและงบประมาณให้เพียงพอและ

ประสบผลส�าเร็จ	 (๕)	 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน	 และสร้างการยอมรับใน 

การบริหารจัดการ	 (๖)	 บริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างประหยัดและคุ้มค่า

	 Kimbrough	 และ	Nunnery	 (1988)	 ได้กล่าวถึงงานการบริหารการศึกษา 

ว่า	 ประกอบด้วย	 (๑)	 การจัดโครงสร้างและองค์การ	 (๒)	 การพัฒนาหลักสูตร	 

(๓)	การบริหารกิจการนักเรียน	(๔)	การเป็นผู้น�าในชุมชนของโรงเรียน	(๕)	การบริหาร

งานบุคคล	(๖)	การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง			(๗)	การบริหารจัดการให้

เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน	และ	(๘)	การจัดหาธุรการและการเงิน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง๒
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	 Smith	และคนอืน่ๆ	(1980)	ได้จ�าแนกงานการบริหารสถานศกึษาว่า	ประกอบ

ด้วย	 (๑)	 งานวิชาการ	 งานบริหารงานบุคคล	 (๒)	 งานกิจการนักเรียน	 (๓)	 งานสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน	(๔)	งานการเงิน	และ	(๕)	งานธุรการทั่วไป

	 Sergiovanni	 และคนอื่นๆ	 (1992)	 ได้อ้างอิงถึงโครงการความร่วมมือทาง 

การบริหารการศึกษาของกลุ่มรัฐตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาว่า	 ได้กล่าวถึงภารกิจทาง 

การบริหารการศึกษาไว้ว่า	ประกอบด้วย	(๑)	งานด้านการสอนและปรับปรุงหลักสูตร	 

(๒)	งานด้านกิจการนักเรียน	(๓)	งานด้านการเป็นผู้น�าของชุมชน	(๔)	การบริหารงาน

บุคคล	 (๕)	 งานบริหารอาคารสถานท่ี	 (๖)	 งานด้านการคมนาคมและขนส่งนักเรียน	 

(๗)	งานด้านโครงสร้างและองค์การ	และ	(๘)	งานด้านธุรการและการเงิน

	 ขณะที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๔๒	 แก้ไขเพิ่มเติม	 

ฉบับที่	 ๒	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ได้บัญญัติถึงงานการบริหารจัดการศึกษา	 ประกอบด้วย	 

งานวิชาการ	งบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	และการบริหารทั่วไป

	 อาจกล่าวได้ว่า	 งานบริหารจัดการสถานศึกษา	 ประกอบไปด้วย	 (๑)	 งาน

วิชาการ	ได้แก่	งานด้านหลักสูตร		การเรียนการสอน		การประเมินผลและมาตรฐาน

การศึกษา	(๒)	งานด้านบุคคล	(๓)	งานด้านการเงินและงบประมาณ	และ	(๔)	งานด้าน

บริหารงานทั่วไป	 ได้แก่	 งานอาคารสถานที่	 งานความสัมพันธ์กับชุมชน	 งานจัด

โครงสร้างองค์การ	งานการคมนาคมและขนส่งนักเรียน	งานด้านกิจการนักเรียน	

ส่วนที่ ๒ กฎหมายและระเบียบทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๔๓	ความว่า	

“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ 

จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”	 และรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๔๙	 ความว่า	 “บุคคลย่อมมีสิทธิ 

เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและ 

มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	 ผู้ยากไร้	 ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะ 
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ยากล�าบาก	 ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง	 และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับ 
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น”
	 ในการนี	้พระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๔๒	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๕		ได้บัญญัติจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย	จติใจ	สตปัิญญา	ความรูแ้ละคณุธรรม	
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข		
มาตรา	 ๑๒	 บัญญัติว่า	 นอกเหนือจากรัฐ	 เอกชน	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
ให้บุคคล	 ครอบครัว	 องค์กรชุมชน	 องค์กรเอกชน	 องค์กรวิชาชีพ	 สถาบันศาสนา	 
สถานประกอบการ	และสถาบนัสงัคมอืน่	มสีทิธใินการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	มาตรา	๔	 
วรรค	 ๕	 บัญญัติว่า	 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึง	 สถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	มาตรา	๙	 (๒)	บัญญัติถึงหลักการจัดระบบ	โครงสร้าง	และกระบวนการ
จัดการศึกษาให้ยึดหลักการกระจายอ�านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา	สถานศึกษาและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ทั้งนี้	มาตรา	๓๙	บัญญัติว่า	ให้กระทรวงกระจายอ�านาจ		 
การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 การบริหารงานบุคคล	
และการบริหารทั่วไป	 ไปยังคณะกรรมการ	 และส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา	 และ 
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง

 การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ	แบ่งออกเป็น	๓	ระดับ	คือ
 ๑. ระดับกระทรวง หรือระดับนโยบาย	 มีคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	 เป็นคณะกรรมการนโยบาย	มีหน้าที่เสนอนโยบาย	แผนพัฒนามาตรฐาน	
และหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีส่อดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ	 และแผนการศึกษาแห่งชาติ	 การสนับสนุนทรัพยากร	 การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และเสนอแนะในการออก
ระเบียบ	 หลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารส�านักงาน	 	 และมีส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท�าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน	และมอี�านาจหน้าทีต่ามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย
การแบ่งส่วนราชการ	โดยมเีลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานท�าหน้าท่ีเป็น

กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 ๒. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 เขตพื้นท่ีการศึกษา	 เป็นเขตบริหารและ 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ที่ก�าหนดขึ้นจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค�าแนะน�าของสภาการศึกษา	 จากเกณฑ์

ปรมิาณสถานศกึษา	จ�านวนประชากร	วฒันธรรม	และความเหมาะสมด้านอืน่	ปัจจบุนั	

แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	คอื	เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	และเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา	 โดยมีคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ�านาจหน้าท่ีในการก�ากับดูแล	

จดัตัง้	ยบุ	รวม	หรอืเลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ประสาน	ส่งเสรมิ

และสนับสนนุสถานศึกษาเอกชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ประสาน	ส่งเสรมิและสนบัสนนุ

สถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา	 ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิน่	ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานการศกึษา	ส่งเสรมิ

และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล	 ครอบครัว	 องค์กรชุมชน	 องค์กรเอกชน	

องค์กรวชิาชพี	สถาบันศาสนา	สถานประกอบการ	และสถาบันสงัคมอืน่ทีจ่ดัการศกึษา

ในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา	

		 	 	 	 	 	 	 	 	นอกจากนั้น	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.๒๕๔๖	ยงัได้ก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา	นอกจาก

ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นแล้ว	 ยังให้มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้	 

(๑)	 อ�านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตร 

การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	(๒)	อ�านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการ	และจัดให้มีระบบประกัน

คณุภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา	(๓)	รบัผดิชอบในการพจิารณาแบ่งส่วน

ราชการภายในสถานศกึษาของสถานศกึษาและส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	(๔)	ปฏบิตัิ 

หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก�าหนด

											ในการนี้	 กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา	ดังนี้	(๑)	จัดท�านโยบาย	แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของ

เขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย	 มาตรฐานการศึกษา	 แผนการศึกษา	 

แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น	(๒)	วเิคราะห์การจดัตัง้ 
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งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา	 และหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา	

และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ	 รวมท้ังก�ากับ	 

ตรวจสอบ	ตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว	(๓)	ประสาน	ส่งเสรมิ	

สนับสนุน	 และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา	 (๔)	 ก�ากับ	

ดูแล	 ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 และในเขตพื้นท่ีการศึกษา	 

(๕)	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา	 (๖)	 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ	 รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อ 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา	 (๗)	 จัดระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษา	 และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา	 

(๘)	 ประสาน	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่	รวมทัง้บคุคล	องค์กรชมุชน	องค์กรวชิาชพี	สถาบนัศาสนา	สถาน

ประกอบการ	และสถาบนัอืน่ทีจั่ดการศกึษารูปแบบทีห่ลากหลายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	

(๙)	 ด�าเนินการและประสาน	 ส่งเสริม	 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต

พื้นที่การศึกษา	 (๑๐)	 ประสาน	 ส่งเสริมการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการและ 

คณะท�างานด้านการศึกษา	 (๑๑)	 ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหร ื

อหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะ

ส�านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษาและ	 (๑๒)	 ปฏิบัติหน้าท่ี 

อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

โดยเฉพาะ	หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

	 นอกจากน้ัน	 ยังมีองค์กรคณะกรรมการอีก	 ๒	 คณะ	 กล่าวคือ	 (๑)	 คณะ

กรรมการนิเทศ	 ติดตาม	 และประเมินผลการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา	 

ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการนิเทศ	ติดตาม	และประเมินผลการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่

การศกึษา	และ	(๒)	คณะอนกุรรมการข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาประจ�า

เขตพื้นที่การศึกษา	 ท�าหน้าที่โดยรวมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ี 

การศึกษา	(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)	
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	 กล่าวได้ว่า	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหีน้าท่ีโดยตรงในการบรหิารจดัการ	

ก�ากับ	 สนับสนุนส่งเสริม	 ประสานงาน	 ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในสงักดั	ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานคณุภาพการศึกษา	

 ๓. ระดับสถานศึกษา	 สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา	 

มีฐานะเป็นนิติบุคคล	โดยมีกรรมการสถานศึกษาท�าหน้าที่ก�ากับและสนับสนุนกิจการ

สถานศึกษา	 ประกอบด้วย	 ผู้แทนผู้ปกครอง	 	 ผู้แทนครู	 ผู้แทนองค์กรชุมชน	 ผู้แทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา	ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์	และ

หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่	และผู้ทรงคุณวุฒิ

	 กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๖	ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่	ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ดังนี้	

(๑)	 จัดท�านโยบาย	 แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย	 

และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	

ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ตลอดจนบรบิทและความต้องการของชมุชนและท้องถิน่	

(๒)	จดัตัง้งบประมาณ	และรบัผดิชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา	(๓)	พฒันา 

หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 

ความต้องการของนกัเรยีน	ชมุชนและท้องถิน่	(๔)	จดัการเรยีนการสอน	สภาพแวดล้อม	

บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ	 ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	

(๕)	 ออกระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ	 ตามท่ีกฎหมายก�าหนด		 

(๖)	ก�ากับ	ติดตาม	ประเมินผลงานตามแผนงาน	โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน	 

ตลอดจนการพจิารณาความดีความชอบ	การพฒันา	และด�าเนนิการทางวนิยักบัครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายก�าหนด	 (๗)	 ระดมทรัพยากร 

เพื่อการศึกษา	 รวมทั้งปกครอง	 ดูแล	 บ�ารุงรักษา	 ใช้	 และจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรพัย์สนิของสถานศกึษา	(๘)	จดัให้มรีะบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาและให้

ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา	 

รวมทั้งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษา	(๙)	ส่งเสรมิความเข้มแขง็ให้กบัชมุชน	และสร้างความสมัพนัธ์กบัสถานศกึษา
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และสถาบันอื่นในชุมชน	 และท้องถิ่น	 	 และ	 (๑๐)	 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเก่ียวกับกิจการ

ภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมายก�าหนด

	 ทั้งน้ี	 	 ได้มีการจ�าแนกการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานออกเป็น	 

ด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 การบริหารงานบุคคล	 และการบริหารงานท่ัวไป	 รวมท้ัง	 

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 

ได้ก�าหนดให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานพิจารณากระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ	 

งบประมาณ	การบรหิารงานบคุคล	และบรหิารงานทัว่ไป	ไปยงัคณะกรรมการเขตพืน้ที่

การศึกษา	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	และสถานศึกษาแล้วแต่กรณี	

 ขนาดของสถานศึกษา

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (๒๕๕๔)	 ได้แบ่งขนาดของ

สถานศึกษาตามจ�านวนนักเรียน	ออกเป็น	๗	ขนาด	คือ	ขนาดที่	 ๑	จ�านวนนักเรียน 

น้อยกว่า	๑๒๐	คน	ขนาดที่	๒	จ�านวนนักเรียนระหว่าง	๑๒๑	–	๒๐๐	คน	ขนาดที่	๓	

จ�านวนนักเรียน	 ระหว่าง	 ๒๐๑	 –	 ๓๐๐	 คน	 ขนาดที่	 ๔	 จ�านวนนักเรียน	 ระหว่าง	 

๓๐๑	–	๔๙๙	คน	ขนาดที่	๕	จ�านวนนักเรียน	ระหว่าง	๕๐๐	–	๑,๔๙๙	คน	ขนาด 

ที่	 ๖	 จ�านวนนักเรียน	 ระหว่าง	 ๑,๕๐๐	 –	๒,๔๙๙	คน	 ขนาดที่	 ๗	 จ�านวนนักเรียน	 

ตั้งแต่	๒,๕๐๐	คน	ขึ้นไป	 ในการนี้	 ได้มีการจัดกลุ่มขนาดเป็นขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	 

ขนาดใหญ่	และขนาดใหญ่พิเศษ	โดยจ�าแนกขนาดสถานศึกษามัธยมศึกษา	ขนาดเล็ก	

จ�านวนนักเรียนต�่ากว่า	๑,๐๐๐	คน	ขนาดกลาง	จ�านวนนักเรียนระหว่าง	๑,๐๐๐	–	

๑,๔๙๙	คน	ขนาดใหญ่	จ�านวนนกัเรยีนระหว่าง	๑,๕๐๐	–	๒,๔๙๙	คน	และขนาดใหญ่

พิเศษ	 ตั้งแต่	 ๒,๕๐๐	 คน	 ขึ้นไป	 และจ�าแนกขนาดโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	

จ�านวน	นักเรียนตั้งแต่	๔๙๙	คนลงมา	ขนาดกลาง	จ�านวนนักเรียน	ระหว่าง	๕๐๐	–	

๑,๔๙๙	คน	ขนาดใหญ่	จ�านวนนักเรียน	ระหว่าง	๑,๕๐๐	–	๒,๔๙๙	คน	ขนาดใหญ่

พิเศษ	จ�านวนนักเรียน	ตั้งแต่	๒,๕๐๐	คนขึ้นไป	

	 สรุปได้ว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 กฎหมาย	 และระเบียบท่ี 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการศึกษา 
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ขั้นพื้นฐานว่า	เป็นการจัดการศึกษาที่รัฐต้องจัดให้กับผู้เรียนและหรือประชาชนทุกคน

อย่างมีคุณภาพ	 เสมอภาค	 และมีประสิทธิภาพ	 เพื่อเป็นฐานของการพัฒนาประเทศ 

ที่หน่วยจัดการศึกษาหรือสถานศึกษาต้องเป็นสถานศึกษาที่มีขนาดและความพร้อม 

ในการบริหารจดัการทีเ่อือ้ต่อการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพ	ทีต้่องเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ

ส่วนที่ ๓ งานวิจัยทางการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง

	 นับต้ังแต่ก่อนและหลงัปฏิรปูการศกึษาเป็นต้นมา	มคีวามพยายามทีจ่ะศกึษา

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวทาง 

การบรหิารจดัการ	และพบว่า	มนีวตักรรมทางการบรหิารจดัการทีไ่ด้ท�าการศกึษาของ

นกัการศึกษาและนักวชิาการบรหิารจัดการศึกษาบางท่าน	ทีส่่งผลต่อการบรหิารจดัการ

ประเทศในระดับหนึง่	ทีจ่ะสามารถประยกุต์เป็นต้นแบบในการวิจยัและพฒันารปูแบบ

การบริหารจัดการสถานศึกษา	ตามขนาดและความพร้อม	ดังนี้

	 อุทัย	บุญประเสริฐ	 (๒๕๔๓)	ได้ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน	 (School	 -	 Based	Management)	 พบว่า	 มีหลักการพื้นฐานใน 

การก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ	คือ	(๑)	หลักการกระจายอ�านาจ	(๒)	หลักการ

มีส่วนร่วม	(๓)	หลักการคืนอ�านาจการจัดการศึกษาสู่ประชาชน	(๔)	หลักการบริหาร

ตนเอง	และ	(๕)	หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล	มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ส�าคัญ

อย่างน้อย	 ๔	 รูปแบบ	 คือ	 (๑)	 รูปแบบที่มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก	 ผู้บริหารเป็น

ประธานคณะกรรมการ	 ส่วนกรรมการอื่นๆ	 ได้มาจากการเลือกตั้งหรือคัดเลือกจาก

กลุ่มผู้ปกครอง	 ครู	 และชุมชน	 คณะกรรมการ	 	 มีบทบาทให้ค�าปรึกษา	 แต่อ�านาจ 

การตัดสินใจยังคงอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน	(๒)	รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก		เกิดจากแนวคิด

ที่ว่า	ครูเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด	ย่อมรู้ปัญหาได้ดีกว่าและสามารถแก้ปัญหาได้			

ตรงจุด	ตัวแทนคณะครูจะมีสัดส่วนมากที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน	ผู้บริหารยังคง

เป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียน	 บทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนเป็น 

คณะกรรมการบรหิาร	(๓)	รปูแบบทีช่มุชนมบีทบาทหลกั	แนวคดิส�าคญัคือ	การจดัการ

ศึกษาควรตอบสนองความต้องการและค่านิยมของผู้ปกครองและชุมชนมากท่ีสุด	

ตัวแทนของผู้ปกครองและชุมชนจึงมีสัดส่วนในคณะกรรมการโรงเรียนมากท่ีสุด	
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ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนเป็นประธานคณะกรรมการ	 ผู ้บริหารโรงเรียนเป็น

กรรมการและเลขานุการ	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการบริหาร	

(๔)	รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก	แนวคิดนี้เชื่อว่า	ทั้งครู	และผู้ปกครองต่างมี

ความส�าคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก	 เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดนักเรียนมากท่ีสุด	 รับรู้

ปัญหาและความต้องการของนักเรียนได้มากที่สุด	 สัดส่วนของครูและผู้ปกครองใน 

คณะกรรมการจึงมีสัดส่วนเท่าๆ	 กันท่ีมากกว่ากลุ ่มอื่น	 ผู ้บริหารเป็นประธาน 

คณะกรรมการ	 คณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร	 กล่าวโดยสรุป	 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ความส�าคัญอยู่ท่ีโรงเรียนและมีคณะกรรมการ 

สถานศึกษาเป็นคณะกรรมการบริหาร	 ที่มาจากการมีส่วนร่วมของครู	 ผู ้บริหาร	 

ผู้ปกครองและชุมชน

	 ธงชัย	 ชิวปรีชา	 (๒๕๕๑)	 ได้ศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลใน

ก�ากับของรัฐของต่างประเทศ		พบว่า	โดยทั่วไปแล้ว	โรงเรียนในลักษณะนี้	มีอ�านาจใน

การบริหารวชิาการโดยเน้นการตอบสนองความต้องการของชมุชน	โรงเรยีนมหีลกัสตูร

เป็นของตนเองสามารถจัดโปรแกรมการเรียนการสอนได้ตรงตามความต้องการของ 

ผู้เรียน	ออกแบบร่วมกันระหว่างครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีความอิสระจากกฎเกณฑ์

และการควบคุมแบบโรงเรียนทั่วไป	 มีอิสระในการบริหารงานบุคคล	 ที่สถานศึกษา

สามารถคดัเลอืกครแูละก�าหนดมาตรฐานสถานศกึษาเป็นของตนเอง	มสีถานศกึษาเป็น

ผู้ก�าหนดนโยบาย	 และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหาร	 ส�าหรับการบริหารจัดการ

สถานศกึษาในก�ากบัของไทย	พบทีโ่รงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์	(องค์การมหาชน)	มกีาร

ออกกฎหมายและข้อบงัคบัในการบรหิารจดัการของตนเองเป็นการเฉพาะ	ในลกัษณะ

ขององค์การมหาชน	 จึงมีอิสระในการบริหารจัดการท่ีชัดเจนเบ็ดเสร็จในฐานะท่ีเป็น

องค์การมหาชน	 ขึ้นตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ	 เพียงแต่การจัดการศึกษาต้องจัดให้

สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประเด็นส�าคัญที่ธงชัย	ได้เสนอไว้น่าสนใจ	

คือ	 ความส�าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล	 ไม่ได้อยู่ท่ีว่าเป็นโรงเรียน

นิตบิคุคลทีเ่ป็นส่วนราชการ	โรงเรยีนนติิบคุคลในก�ากบัของรฐั	โรงเรยีนนติบุิคคลทีเ่ป็น

องค์การมหาชน	 หรือโรงเรียนนิติบุคคลในชื่ออื่นๆ	 ท่ีอาจก�าหนดข้ึนมา	 หากแต่อยู่ท่ี

ปัจจัยหลักแห่งความส�าเร็จพร้อมมูล	 คือ	 มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีความรู้
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ความสามารถสูงในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแล	 อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	 ผู ้บริหารโรงเรียนมีความสามารถรอบรู ้ทางการบริหารจัดการและ 

งานวิชาการ	 มีอ�านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการ	 ครูมีจ�านวนเพียงพอมีความรู้ 

ความสามารถในวิชาชีพของตน	มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน

	 วรากรณ์		สามโกเศศ	และคณะ	(๒๕๕๓)	ได้เสนอระบบการจัดการศึกษาที่

เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย	ทั้งด้านแนวคิด	หลักการ	จุดมุ่งหมาย	และรูปแบบของ

การจัดการศึกษาดังนี้	 ด้านแนวคิด	 การจัดการศึกษาต้องอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า	

คนทกุคนมศีกัยภาพทีจ่ะเรยีนรูไ้ด้	เป็นการศกึษาระบบเปิด			ทีเ่ปลีย่นจากการเน้นวชิา

เป็นตัวตั้ง	 เป็นการเน้นคนเป็นตัวต้ัง	 เปลี่ยนจากการแข่งขันและเอาชนะมาเป็นการ 

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน	 โดยยึดหลักการ	 การศึกษาเพื่อมวลชนและมวลชนเพื่อ 

การศึกษา	 ที่ทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบการศึกษา	 การจัดการศึกษาควร

เปลี่ยนจากรัฐรับผิดชอบเพียงผู้เดียว	 	 เป็นทุกส่วนร่วมรับผิดชอบ	 โดยการกระจาย

ความรับผิดชอบไปยังครอบครัว	 ชุมชน	 สังคม	 สถาบันศาสนา	 สถาบันสังคม	 

สถานศกึษา	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ทีใ่กล้ชดิประชาชน	โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่

ให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข	 ทั้งกาย	 จิต	 สังคมและสติปัญญา	 มีอิสระ

ทางการคดิ	การเรยีน					มเีกยีรต	ิมศีกัดิศ์ร	ีและมคีวามเท่าเทยีมกันในการได้รบัโอกาส

ทางการศกึษา	เป็นคนไทยทีส่มบรูณ์บนพืน้ฐานของความรู	้ทกัษะ	เจตคต	ิและค่านยิม	

คุณธรรม	 จริยธรรม	 ดังนั้น	 รูปแบบการศึกษาจะเป็นไปอย่างหลากหลาย	 ไม่ใช่เพียง 

รูปแบบเดียวและหรือติดยึดกับระบบใดระบบหนึ่ง	 ท่ีต้องเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 และ 

ไม่ว่าใครก็มีสิทธิในการจัดการศึกษาที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน	 ภายใต้การสนับสนุน 

ส่งเสริมจากรัฐ

	 นอกจากนั้น	 ยังได้เสนอรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนของ

รัฐไว้ว่า	 เป็นการจัดการเรียนวิชาพื้นฐานเพื่อการด�ารงชีวิตและศึกษาต่อหรือออกไป

ประกอบอาชีพที่เน้นทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข	 ท่ีแต่ละ

โรงเรียนมีอิสระที่จะบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการ	งบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	

ได้อย่างแท้จริง	 โดยที่รัฐหรือต้นสังกัดควรท�าหน้าที่เพียงการก�ากับ	สนับสนุนส่งเสริม	

และตดิตามประเมนิผล	ในการนี	้โรงเรยีนมสีทิธแิละอิสระทีจ่ะบริหารจดัการการเรยีน
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การสอนในรปูแบบต่างๆ	เป็นของตนเองทีส่อดคล้องกบัความต้องการของท้องถิน่และ

ชุมชน	เป็นการศึกษาที่ฟังเสียงประชาชน

	 นคร	 	 ตังคะพิภพ	 (๒๕๕๓)	 ได้เสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานตามความพร้อมเพื่อการรองรับการกระจายอ�านาจไว้	 ๔	 รูปแบบ	 ดังนี้	 

รูปแบบที่	 ๑	 สถานศึกษาที่มีอิสระในก�ากับของรัฐ	 จัดรูปแบบพิเศษคล้ายองค์การ

มหาชน	รูปแบบที่	๒	สถานศึกษาที่มีความพร้อมรองรับการเป็นนิติบุคคลเต็มรูปแบบ	

จัดรูปแบบกระจายอ�านาจ	แบบ	SBM	(School-	Based	Management)	เต็มที่	หรือ

เรยีกว่า	แบบการบรหิารจดัการโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน	หรอืฐานโรงเรยีน	มคีณะกรรมการ 

สถานศึกษาที่เข้มแข็ง	 รูปแบบที่	 ๓	 สถานศึกษาที่เร่งพัฒนาสู่การเป็นนิติบุคคลท่ี 

เข้มแข็ง	จัดรูปแบบขยายฐานกระจายอ�านาจ	๔	ด้าน	ให้เกิดสมดุลระหว่างส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษากบัสถานศกึษาเพยีงพอทีจ่ะท�าให้สถานศกึษาเข้มแขง็	และรปูแบบ

ที่	๔	สถานศึกษาที่ต้องก�ากับ	สนับสนุนส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อให้พร้อมรับการกระจาย 

อ�านาจมากขึ้นต่อไป	

	 ในการนี	้ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา	โดย	พณิสดุา	สริธิรงัศรแีละคณะ	

(๒๕๕๕)	ได้เสนอรูปแบบเพิ่มเติมจาก	นคร		ตังคะพิภพ	เป็นรูปแบบที่	๕	คือ	รูปแบบ

สถานศึกษาท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 	 เอกชน	

หรอืชมุชนแล้วแต่กรณใีนลักษณะของสหการทัง้ด้านวชิาการ	งบประมาณ	การบริหาร

งานบคุคล	และการบรหิารทัว่ไป	ทัง้ด้านการพฒันานโยบาย	การวางแผน	การด�าเนนิงาน	 

และการนเิทศ	ติดตามและประเมนิผล	นอกจากนัน้	ในการบรหิารจดัการแต่ละรปูแบบ

จ�าต้องค�านงึถงึการบรหิารจัดการแบบมส่ีวนร่วมของทัง้ภาครฐั	เอกชน	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	สถาบันศาสนา	และสถาบันสังคมอื่นๆ	รวมทั้งประชาชนด้วย	เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือกันด�าเนินงานเพื่อเด็กและเยาวชน	หรือผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ

การจัดการศึกษา

	 นอกจากนั้น	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	 โดย

พณิสุดา		สริธิรงัศร	ี(๒๕๕๕)	ได้ท�าการวจัิยน�าร่องการจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมของ

องค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย	 ระหว่างมีนาคม	๒๕๕๔	 -	 พฤษภาคม	๒๕๕๕ 

โดยยดึหลักการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาเป็นหลกัส�าคญัในการน�าร่อง	มอีงค์กรที่
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จัดการศึกษาเข้าร่วมทั้งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 สถานศึกษาของรัฐ	 เอกชน	 วัด	

สถาบนัศกึษาปอเนาะ	แหล่งเรยีนรู	้เทศบาล	และองค์กรชุมชน	ต่างๆ	จ�านวน	๓๗	แห่ง	

และเครือข่ายองค์กรในชมุชน	อกีจ�านวน	๑๘๕	องค์กร	ในพืน้ที	่๑๑	จงัหวดัทัว่ประเทศ	

ได้แก่	 ล�าพูน	 น่าน	 สกลนคร	 ขอนแก่น	 ร้อยเอ็ด	 มหาสารคาม	 นครปฐม	 ปทุมธานี	

เพชรบรีุ	พทัลงุ	และนราธวิาส	พบว่า	รปูแบบการจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมมลีกัษณะ

ของการร่วมคดิ	ร่วมวางแผน	ร่วมตดัสนิใจ	ร่วมด�าเนนิการ	ร่วมรบัผดิชอบ	ร่วมตดิตาม 

ประเมินผล	 ร่วมแก้ปัญหา	 และร่วมชื่นชม	 ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข	 เต็มตาม

ศักยภาพ	รู้ท้องถิ่น	รู้รากเหง้า	รู้ศาสนา	รู้วัฒนธรรม	รู้ประวัติศาสตร์	รู้วิชาสามัญ	รู้วิชา 

อาชีพ	รู้รักษาสุขภาพ	รู้เท่าทันโลก	เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี	จากการด�าเนินงานใน

รูปแบบดังกล่าว	 สถานศึกษาในระบบ	 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นถึง	 

ร้อยละ	๕	–	๑๙	

	 ผลการศกึษาและน�าเสนอรปูแบบการบรหิารจดัการทีผ่่านมาดังกล่าวข้างต้น	

พอจะสรุปได้ว่า		แต่ละรูปแบบมีแนวคิด	หลักการ	วิธีการ	ของการน�าเสนอ	ที่ค�านึงถึง 

ความเหมาะสมตามบริบท	ขนาดและความพร้อมในการจดัการศกึษา	บางรูปแบบเน้น

ไปที่การรองรับการกระจายอ�านาจและการได้รับการกระจายอ�านาจเต็มรูปแบบ		 

บางรปูแบบเน้นไปทีก่ารบรหิารจัดการสถานศกึษาโดยมส่ีวนร่วมของชุมชน	บางรปูแบบ 

เน้นไปที่การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 บางรูปแบบเน้นท่ี 

สุขภาวะของผู้เรียนและชุมชนที่ร่วมจัดการศึกษาและได้รับการศึกษา	 แต่ละรูปแบบ 

ดังกล่าว	 สอดรับกับยุคสมัยและบริบทที่น�าไปใช้หรือทดลองใช้	 ซึ่งสามารถน�ามา 

เป็นต้นแบบเพื่อการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่เหมาะสมกับขนาดและความพร้อมครั้งนี้ได้ในระดับหนึ่ง
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สรุป

	 การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการบริหารจัดการสถานศึกษา

เก่ียวกับงานวิชาการ	 (๑)	 งานวิชาการ	 ประกอบด้วย	 งานด้านหลักสูตร	 การเรียน 

การสอน	 การประเมินผลและมาตรฐานการศึกษา	 (๒)	 งานด้านบุคคล	 (๓)	 งานด้าน 

การเงินและงบประมาณ	และ	(๔)	งานด้านบริหารงานทั่วไป	ได้แก่	งานอาคารสถานที่	 

งานความสัมพันธ์กับชุมชน	 งานจัดโครงสร้างองค์การ	 งานการคมนาคมและขนส่ง

นักเรียน	 งานด้านกิจการนักเรียน	 และมีความหลากหลายของรูปแบบในการจัด 

การศกึษาทีไ่ม่ควรยดึโยงรปูแบบใดรปูแบบหน่ึง	และเป็นไปตามขนาดของสถานศกึษา

ที่มีความแตกต่างของบริบททั้งในเมืองและชนบท	บนพื้นฐานของความพร้อมทั้งด้าน

ครูและบุคลากร	เงินและงบประมาณ	ความรู้	และเทคโนโลยี	ที่จ�าต้องท�าการศึกษาถึง 

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เหมาะสมตามขนาดและความพร้อม	ที่ต้อง

ค�านงึถงึองค์ประกอบด้านแนวคิด	หลกัการ	วธิกีาร	ข้อด	ีข้อจ�ากดั	และเงือ่นไขในการน�า

รูปแบบไปใช้		เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษาต่อไป
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									การวิจัยเรื่อง	รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	มีวัตถุประสงค์

เพือ่	(๑)	เพือ่ศึกษาสภาพการบรหิารจัดการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดั	ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

ที่มีขนาดและความพร้อมแตกต่างกัน	 และสภาพการบริหารจัดการศึกษาของ 

ต่างประเทศ	 	 (๒)	 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ทีเ่หมาะสมตามขนาดและความพร้อม		และ	(๓)	เพือ่จดัท�าข้อเสนอเชงินโยบายในการ

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ตามขนาดและความ

พร้อม	 โดยมีวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน	 ทั้งเชิงปริมาณ	 และคุณภาพ	 มีข้ันตอนและ 

วิธีการวิจัย	ตามวัตถุประสงค์ดังนี้	

ขั้นตอนและวิธีการวิจัย

 ขั้นตอนที่ ๑ 

	 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา	 และส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 ท่ีมี

ขนาดและความพร้อมแตกต่างกัน	 	 ด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร	 การส�ารวจข้อมูล	 

การสัมภาษณ์	 และการสังเกต	 โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 

การวิจัย	การรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	และการน�าเสนอข้อมูล	ดังนี้	

ระเบียบวิธีการวิจัย ๓
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 ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ๑.๑ ประชากร	 ได้แก่	 โรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 ทุกแห่ง	 จ�านวน	 ๓๑,๒๕๕	 แห่ง	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน,	 ๒๕๕๔)	 จ�าแนกเป็น	 (๑)	 โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา	ได้แก่	โรงเรียนขนาดเล็ก	โรงเรียนขนาดกลาง	โรงเรียนขนาดใหญ่	และ	

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	(๒)	โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

ได้แก่	 โรงเรียนขนาดเล็ก	 โรงเรียนขนาดกลาง	 โรงเรียนขนาดใหญ่	 และโรงเรียน 

ขนาดใหญ่พิเศษ	 ที่แตกต่างกันระหว่างขนาดโรงเรียนประถมศึกษา	 และมัธยมศึกษา	

ตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๑.๒ กลุม่ตวัอย่าง (ประชากร)	ได้แก่	โรงเรยีนสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ทุกแห่ง	 จ�านวน	 ๓๙๕	 โรง	 	 ได้จากการค�านวณโดยสูตรของ 

ทาโร		ยามาเน่	(Taro	Yamane,	๑๙๖๗)	จ�าแนกเป็น	(๑)	โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ได้แก่	โรงเรียนขนาดเล็ก		โรงเรียนขนาดกลาง	โรงเรียน

ขนาดใหญ่	 และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	 (๒)	 โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา	 ได้แก่	 โรงเรียนขนาดเล็ก	 โรงเรียนขนาดกลาง	 โรงเรียนขนาด

ใหญ่	และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ			

	 ผู้ให้ข้อมูล	 คือ	 ผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นรายโรง	 ได้แก่	 ประธาน

กรรมการสถานศึกษา	 จ�านวน	 ๑๖๙	 คน	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 จ�านวน	 ๑๘๒	 คน	 

ครู	๒๔๑	คน	และผู้ปกครองนักเรียน	ของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	๑๖๑	คน	และ

ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาทีโ่รงเรยีนกลุม่ตวัอย่าง	อยูใ่นสงักดั	๑๕๓	คน	 

จ�านวน	รวม	๙๐๖	คน	จากแบบสอบถามที่ส่งไปทางไปรษณีย์	จ�านวน	๑,๘๐๕	ฉบับ	

คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๒๐

 ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	 แบบ

สมัภาษณ์	(แบบมโีครงสร้าง)		แบบสนทนากลุม่	และแบบสงัเคราะห์เนือ้หา	ทีส่ร้างขึน้

ตามกรอบแนวคิดการวิจัย	ดังนี้

		 ๒.๑	 การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในด้าน	 (๑)	 วิชาการ	 

(๒)	งบประมาณ	(๓)	การบริหารงานบุคคล	และ	(๔)	การบริหารทั่วไป
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	 ๒.๒	 ความพร้อมเกี่ยวกับ	 (๑)	 ครูและบุคลากร	 (๒)	 เงินและงบประมาณ	 

(๓)		ความรู้	และ	(๔)	เทคโนโลยี	

	 ๒.๓	ขนาดของสถานศกึษา	๔	ขนาด	ได้แก่	ขนาดเลก็	ขนาดกลาง	ขนาดใหญ่	

และขนาดใหญ่พเิศษ	ทัง้สถานศกึษาทีส่งักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	

และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

	 ส�าหรับแบบสอบถาม	 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นตามสภาพการบริหาร

จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรากฏเป็นรายข้อ	 เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า	 

๕	 ระดับ	 คือ	 มากที่สุด	 มาก	ปานกลาง	น้อย	 และน้อยที่สุด	 ดังปรากฏตามเอกสาร 

ภาคผนวก	

 ๓. การรวบรวมข้อมูล	 	 รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

โดยวิธีการดังนี้

	 ๓.๑	 การศึกษาและสังเคราะห์เอกสารแนวคิด	 ทฤษฎีและรายงานการวิจัย

เก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและท่ีเก่ียวข้อง	 ท้ังในและ 

ต่างประเทศตามกรอบแนวคิดการวิจัย

	 ๓.๒	 การสัมภาษณ์	 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับสภาพบริหารจัดการ

ศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตามแบบสัมภาษณ์	 (แบบมีโครงสร้าง)	 ผู้ให้สัมภาษณ์

ได้แก่	 ประธานกรรมการสถานศึกษา	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ตัวแทนครู	 และตัวแทน 

ผู้ปกครอง	 ในสถานศึกษาที่คัดเลือกเป็นกรณีศึกษา	 จ�านวน	 ๘	 โรงเรียน	 ตามกลุ่ม

ตัวอย่างข้างต้น

	 ๓.๓	 การใช้แบบสอบถามเพื่อส�ารวจความคิดเห็นสภาพการบริหารจัดการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังกล่าวข้างต้น	 แบบ 

ปลายปิด	และปลายเปิด	จัดส่งไปยงักลุม่ตัวอย่างทางไปรษณย์ีและรับกลบัทางไปรษณย์ี

ตามที่ผู้วิจัยได้จัดพิมพ์หน้าซองติดแสตมป์การส่งกลับแนบไปกับแบบสอบถาม	 ตาม 

ขั้นตอนข้อ	๑.๒

 ๔. การวเิคราะห์ข้อมลู	ในการวเิคราะห์ข้อมลูผูว้จิยัได้วเิคราะห์ข้อมลูตาม

การจัดหมวดหมู่และสาระของข้อมูล	 ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล	 ส�าหรับข้อมูลเชิง

ปริมาณสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน	และข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสาร	และการสัมภาษณ์	ใช้วิธี
การวิเคราะห์เนื้อหาสาระ
 ๕.การน�าเสนอข้อมูล 	การน�าเสนอข้อมูล	เสนอเป็นความเรียงประกอบ
ตารางและแผนภาพ	 ตามประเด็นการวิจัย	 ดังนี้	 (๑)	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม	เชงิปรมิาณ	และผลการแสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ	(๒)	ผลการ
ศกึษากรณศีกึษาเชิงลกึสภาพการบรหิารจดัการสถานศกึษา	(๓)	สรุปผลการวเิคราะห์
และสังเคราะห์สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตามประเด็นดังนี	้ 
คือ	บริบททั่วไป	นโยบายการบริหารจัดการศึกษา	ระบบการศึกษา	การบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 เกี่ยวกับวิชาการ	 งบประมาณ	 การบริหารงานบุคคล	 และ 
การบริหารทั่วไป	 ความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษา	 จุดเด่นในการบริหาร
จดัการสถานศึกษา	จุดด้อยในการบรหิารจัดการสถานศกึษา	(๔)	ข้อเสนอแนะท่ีสมควร
น�าไปสร้างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 ส�าหรับการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
ต่างประเทศ	 ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร	 ตามกรอบความคิดการวิจัย	 ตามประเด็นดังนี้	 
คือ	(๑)	สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในด้าน	บริบททั่วไป	นโยบาย
การบริหารจัดการศึกษา	 ระบบการศึกษา	 การบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	
เกีย่วกบัวชิาการ	งบประมาณ	การบรหิารงานบคุคล	และการบรหิารทัว่ไป	ความพร้อม
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา	จุดเด่นในการบริหารจัดการสถานศึกษา	จุดด้อยใน
การบรหิารจดัการสถานศกึษา	(๒)	สรปุผลการศกึษาและสงัเคราะห์การบรหิารจดัการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของต่างประเทศ	(๓)	นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานทีส่มควรน�าไปประยกุต์ใช้กบัการบรหิารจดัการสถานศกึษาของประเทศไทย

 ขั้นตอนที่ ๒ 

	 ขั้นพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม 
ตามขนาดและความพร้อม		ด�าเนินการโดยการ
	 ๑.	 สังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยและต่างประเทศ	 รวมทั้งวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไป 

ร่างรูปแบบฯ
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	 ๒.	ร่างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ทีเ่หมาะสมตามขนาด

และความพร้อม

	 ๓.	ศกึษาความเป็นไปได้ของรปูแบบโดยการสมัมนารบัฟังความเห็น/สนทนา

กลุ่ม	(Focus	group	discussion)	จากผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวนทั้งสิ้น	๑๐๖	คน	พร้อม

แบบประเมินผลรูปแบบฯ	ตามแบบที่สร้างขึ้นตามกรอบการวิจัย	ใน	๔	ภูมิภาค	ได้แก่	

ภาคเหนือ	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ณ	จังหวัดศรีสะเกษ	ภาคใต้	

ณ	จังหวัดนราธิวาส	และภาคกลาง	ณ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	กรุงเทพมหานคร	 

เกณฑ์คดัเลือกผูท้รงคณุวฒุ	ิพจิารณาจาก	(๑)	ผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถและเช่ียวชาญ

ทางการบริหารจัดการศึกษา		(๒)	มีคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกทางการบริหาร

จดัการศกึษา	และทางการศกึษา	(๓)	นกัวชิาการบรหิารการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา	

(๔)	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	และหรือ

ในส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 และ	 (๕)	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่

ประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ผูบ้รหิารการศกึษา	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	คร	ู

ตัวแทนองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง	และตัวแทนผู้ปกครอง

		 ๔.	 ปรับปรุงและน�าเสนอรูปแบบตามความเห็นและข้อเสนอแนะจากการ

สัมมนารับฟังความเห็น/สนทนากลุ่ม	

 ขั้นตอนที่ ๓ 

	 ขัน้จดัท�าข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนบัสนนุการบรหิารจดัการของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	โดยการสังเคราะห์และสรุปผลการวิจัย	และน�าเสนอนโยบาย

ทั้งข้อเสนอระดับนโยบาย	ระดับปฏิบัติ	และการท�าวิจัยต่อไป	จากนั้นจึงน�าเสนอร่าง

รายงานการวิจัยต่อส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพิจารณา	และจัดประชุมผู้ทรง

คุณวุฒิพิจารณางานวิจัยทั้งระบบ	ปรับปรุงและจัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์
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	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 พิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้	 (๑)	 ข้อมูล 

เชิงปริมาณจากการส�ารวจความคิดเห็นการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลุ่มตัวอย่าง	 ด้วยแบบสอบถาม	 (๒)	 ความเห็นและข้อเสนอแนะ	 เชิงคุณภาพจาก

แบบสอบถามปลายเปิด	(๓)	การศึกษากรณีการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก	 การศึกษาเอกสารและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 และ	 

(๔)	 สรุปและสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 พร้อมทั้ง 

ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ตามขนาดและความพร้อม	

น�าเสนอออกเป็น	๔	ส่วน	ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากการส�ารวจความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากการส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน	ของผูต้อบแบบสอบถาม	ได้แก่	ประธาน

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผู้บริหารสถานศึกษา	ตัวแทนครู	ตัวแทนผู้ปกครอง	

และผูอ้�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษา	และผูอ้�านวยการส�านกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	 ในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวนทั้งสิ้น	 

๘๙๖	คน	ทั่วภูมิภาคของประเทศ	พบว่า

 ๑.๑ ด้านสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยภาพรวม 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดับมากเกือบทุกประเด็น	พิจารณาตามล�าดับ

ความเห็นรายประเด็น	 ดังนี้	 ความสามารถในการน�านโยบายไปปฏิบัติของเขตพื้นท่ี 

ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย๔
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การศึกษาและสถานศึกษา	(ค่าเฉลี่ย	=	๓.๗๙,	S.D.=0.75)		ความรู้	ความสามารถของ

คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา	 (ค่าเฉลี่ย	=	๓.๗๖,	S.D.=0.73)	

ศักยภาพและความสามารถของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา	 

(ค่าเฉล่ีย	 =	 ๓.๗๔,	 S.D.=0.77)	 	 ความสามารถในการบริหารและจัดการหลักสูตร	 

(ค่าเฉล่ีย	 =	 ๓.๖๕,	 S.D.=0.78)	 	 และศักยภาพและความสามารถของเขตพื้นที ่

การศึกษาในการสนับสนุนการจัดการสถานศึกษา	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 ๓.๕๗,	 S.D.=0.81)		 

ตามล�าดบั	ยกเว้นด้านความพร้อมในด้านต่างๆ	ของสถานศกึษา	ทีม่คีวามเหน็ว่ามคีวาม

พร้อมอยู่ในระดับปานกลาง	(ค่าเฉลี่ย	=	๓.๓๔,	S.D.=0.78)

 ๑.๒ ด้านนโยบายและการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาที่พึงประสงค ์

มคีวามเหน็ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	โดยเฉพาะสาระหลกัสตูรท่ีเน้นกลุม่สาระหลกัและ

เรื่องเรียนรู้รากเหง้าของชาติ	รวมทั้งความเป็นอาเซียนและสากล	(ค่าเฉลี่ย	=	๔.๐๗,	

S.D.=0.78)	โดยเห็นว่า	ส่วนกลางควรสนับสนุนเพียงเฉพาะนโยบายและงานวิชาการ	 

(ค่าเฉล่ีย	 =	 ๓.๙๘,	 S.D.=0.81)	 ส่วนกลางควรก�าหนดกรอบหลักสูตรกว้างๆ	 ส่วน 

รายละเอียดและสาระหลักสูตรควรให้เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน	 (ค่าเฉลี่ย	 =	

๓.๙๐,	S.D.=0.85)	นอกจากนั้นยังมีความเห็นว่า	อ.ก.ค.ศ.	เขตพื้นที่การศึกษา	ควรมี

บทบาทในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	 (ค่าเฉลี่ย	=	๓.๙๒,	S.D.=0.90)	

และเห็นว่ากรรมการเขตพื้นที่การศึกษาควรมีหน้าท่ีบริหารจัดการด้วย	 (ค่าเฉลี่ย	 =	

๓.๗๑,	S.D.=0.89)	

	 ส่วนการบรหิารจัดการด้านการให้โอกาสบคุคลภายนอกทีป่ระสบความส�าเรจ็

เข้ามาเป็นผูบ้รหิารเขตพืน้ทีก่ารศกึษาได้นัน้	ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเห็นปานกลาง	

(ค่าเฉล่ีย	 =	 ๓.๑๑,	 S.D.=1.21)	 เช่นเดียวกับการไม่ควรเปลี่ยนแปลงนโยบายตาม 

การเปลี่ยนแปลงตามการเมือง	(ค่าเฉลี่ย	=	๓.๓๖,	S.D.=0.98)

	 ต่อกรณีดังกล่าว	 กลับมีความล�าดับความส�าคัญน้อยกว่าการให้ความเห็น 

และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม	การสัมภาษณ์เชิงลึกกรณีศึกษาการบริหาร

จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	๘	แห่ง	และการสัมมนารับฟังความเห็นทั้ง	๔	ภูมิภาค

และกรุงเทพมหานคร	ที่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า	นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย	และ 
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มีความส�าคัญเป็นล�าดับแรกที่สมควรให้เป็นนโยบายที่มั่นคง	และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย

ตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

 ๑.๓ ด้านครูและอัตราเงินเดือนครูที่พึงประสงค์	 ผู ้ตอบแบบสอบถา 

มเห็นด้วยกับการที่โรงเรียนสามารถก�าหนดอัตราเงินเดือน	 และเงินเพิ่มพิเศษเป็น

วิชาชีพชั้นสูงอยู่ในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 ๔.๒๐,	 S.D.=0.78)	 สามารถเลือกบุคคล 

ที่จบปริญญาตรีคะแนนสูงสุดมาเป็นครู	(ค่าเฉลี่ย	=	๓.๗๘,	S.D.=1.00)	สอดคล้องกับ

การศึกษาเชิงลึกกรณีศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ๘	 แห่ง	 และ 

การสมัมนารบัฟังความเหน็ท้ัง	๔	ภมูภิาคและกรงุเทพมหานคร	ทีม่คีวามเหน็สอดคล้อง

กันว่าสถานศึกษาควรมีอิสระในการสรรหาครูตามความต้องการได้เอง

 ๑.๔ การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค ์ ด้านความ

พร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษา	 พบว่า	 ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากท่ีสุดกับความ

พร้อมทุกด้านที่สถานศึกษาควรมี	โดยสถานศึกษาควรมีผู้บริหารที่มีวุฒิ	ความรู้	ความ

สามารถเป็นที่ยอมรับสูงที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	=	๔.๔๓,	S.D.=0.69)	รองลงมาโรงเรียนควรมี

เจ้าหน้าทีธ่รุการ	การเงินและบญัช	ีสนับสนุนงานบริหาร	(ค่าเฉลีย่	=	๔.๒๙,	S.D.=0.82)	 

และมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	คือ	การคมนาคมและ

ไฟฟ้าเข้าถึง	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 ๔.๒๙,	 S.D.=0.82)	 ความรู้ความสามารถของกรรมการ 

สถานศึกษา	 	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 ๔.๒๖,	 S.D.=0.78)	 ครูมีหน้าที่สอนและพัฒนาการเรียน 

การสอน	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 ๔.๒๔,	 S.D.=0.97)	 มีการจัดการความรู้เรื่องพัฒนาการเรียน 

การสอนต่อเน่ือง	(ค่าเฉลีย่	=	๔.๒๓,	S.D.=0.82)	ได้รบัการสนบัสนนุและพฒันาวชิาการ

จากต้นสังกัดเสมอ	(ค่าเฉลี่ย	=	๔.๑๘,	S.D.=0.89)	สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

เพยีงพอและมคีณุภาพ	(ค่าเฉลีย่	=	๔.๑๕,	S.D.=0.97)	มทีรพัยากรการศกึษาเพยีงพอ

กับความต้องการ	 (ค่าเฉล่ีย	 =	 ๔.๑๑,	 S.D.=1.04)	 และโรงเรียนสามารถก�าหนด 

ความต้องการและคัดเลือกครู	(ค่าเฉลี่ย	=	๔.๑๐,	S.D.=0.96)	ตามล�าดับ

 ๑.๕ การบรหิารจัดการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีพ่งึประสงค์ด้านคร	ูผูเ้รยีน	

และการจัดการเรียนการสอน	 ในประเด็นต่าง	 ๆ	 ทุกประเด็น	 ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่มคีวามเหน็อยูใ่นระดับมากและมากทีส่ดุ	โดยประเดน็ทีม่ค่ีาเฉลีย่ของคะแนน
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สูงที่สุดและรองลงมา	คือ	การจัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมน�าการเรียนรู้	(ค่าเฉลี่ย	=	

๔.๔๒,	S.D.=0.72)	การประเมนิผลมุง่เน้นพฒันาผูเ้รยีนให้มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ด้วยวิธีการหลากหลาย	 (ค่าเฉลี่ย	=	๔.๓๗,	S.D.=0.68)	 เน้นผู้เรียนเป็นบุคคลส�าคัญ

ที่สุดที่ต้องจัดประสบการณ์หลากหลายให้สอดคล้องกับช่วงวัยและพัฒนาการของ 

ผู้เรียน	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 ๔.๓๕,	 S.D.=0.75)	 การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างหลากหลาย 

และจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 ๔.๒๗,	 S.D.=0.76)	 เปิดโอกาสให้ 

ผู้ปกครอง	ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้	ความสามารถเข้ามาจัดการเรียนรู้	(ค่าเฉลี่ย	=	

๔.๑๗,	 S.D.=0.78)	 ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเป็นสื่อในการเรียนการสอน	

(ค่าเฉลี่ย	=	๔.๑๕,	S.D.=0.83)	

 ๑.๖ ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับจ�านวนนักเรียน	ในชนบททั่วไป	

ควรมขีนาดไม่เกนิ	๕๐๐	คน	(ค่าเฉล่ีย	=	๔.๒๕,	S.D.=0.99)	มากทีส่ดุ		รองลงมา	ตัง้แต่	

๕๐๐	คน	–	๙๙๙	คน	(ค่าเฉลี่ย	=	๓.๙๒,	S.D.=1.01)	และ	๑,๐๐๐	คน	–	๑,๔๙๙	คน	

(ค่าเฉลี่ย	=	๓.๑๙,	S.D.=1.08)	ตามล�าดับ	ส�าหรับขนาดสถานศึกษาที่เหมาะสมกับ

จ�านวนนักเรียน	 ในเขตเมือง	 ควรมีจ�านวน	 ตั้งแต่	 ๑,๐๐๐	 คน	 –	 ๑,๔๙๙	 คน	 

(ค่าเฉลี่ย	=	๓.๘๙,	S.D.=1.04)	มากที่สุด	รองลงมาตั้งแต่	๑,๕๐๐	คน	–	๒,๔๙๙		คน	

(ค่าเฉลี่ย	=	๓.๘๑,	S.D.=1.11)	และตั้งแต่	๒,๕๐๐	คน	ขึ้นไป	และไม่เกิน	๓,๕๐๐	คน	

(ค่าเฉลี่ย	=	๓.๖๓,	S.D.=1.34)	ตามล�าดับ

	 ดังปรากฏรายละเอียดตามตารางในเอกสารภาคผนวก		

ส่วนที่ ๒  ผลการสังเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 จากการสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับสภาพ 

การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่	 ประธาน

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผู้บริหารสถานศึกษา	ตัวแทนครู	ตัวแทนผู้ปกครอง	

และผูอ้�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษา	และผูอ้�านวยการส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	ในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า
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 ๒.๑ ด้านนโยบายการศึกษา 

	 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	 ทั้งนี้เป็นเพราะ 

ความไม่มั่นคงทางด้านการเมือง	 นอกจากมีการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายรัฐบาล

แต่ละยุคแต่ละสมัยแล้ว	 ยังปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศกึษาธิการแต่ละคนอกีด้วย	ทศิทางการศึกษาไม่แน่นอนท�าให้การบรหิารจดัการศกึษา

ขาดความต่อเนื่อง	 รวมถึงสร้างความสับสนให้กับภาคปฏิบัติ	 ส่งผลให้เกิดปัญหาและ

อุปสรรคในการน�านโยบายลงสู่การปฏิบัติที่ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรม	รวมทั้งปัญหาความ

ไม่สอดคล้องของเป้าหมายของการจัดการศึกษากับเป้าหมายทางการเมือง	 สืบเนื่อง 

จากนักการเมอืงจ�านวนไม่น้อย	ทีไ่ม่ด�าเนนินโยบายทีใ่ห้ผลในระยะยาว	หาเสยีงโดยใช้

นโยบาย	ประชานิยม	หรือ	นโยบายขายฝัน	ซึ่งหมายความรวมถึงนโยบายการศึกษา	

ดังนั้น	 นักการเมืองจึงเลือกด�าเนินนโยบายที่เห็นผลในระยะสั้น	 เมื่อปัจจัยการเมือง 

ไม่ถูกพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา	 ส่งผลอย่างยิ่งต่อนโยบายการศึกษาที่ขาด 

ความมั่นคง

 ๒.๒ ด้านการกระจายอ�านาจ

	 การกระจายอ�านาจเป็นกลไกหนึ่งในการจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

และเป็นธรรม	 	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว	 ปัญหาที่พบคือ	 “กระจาย”	 แต่	 “กระจาย 

ไม่จริง”	ยังเป็นระบบการสั่งการจากส่วนกลาง	มีการก�าหนดมาตรฐานจากส่วนกลาง

แบบเดียว	ยึดกฎระเบียบตายตัว	ขาดความยืดหยุ่น	และไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารการศึกษาและครู	 การศึกษาจึงไม่สามารถตอบสนองความหลากหลายของ 

ผู้เรียนแต่ละคน	 กลุ่มคน	 ชุมชน	 ที่มีความหลากหลายได	้ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถ 

เข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ	ทางออกของการศึกษาคือ	ส่งเสริมให้เกิดกระจาย

อ�านาจการจัดการศึกษาให้กับพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ชุมชน	สถาบันศาสนา	องค์กรเอกชน	

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ	 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 

เน้นการกระจายอ�านาจทางการบริหารทั้งโครงสร้างของกระทรวงต้ังแต่ส่วนกลาง	 

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา	 มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	

มีความโปร่งใส	 เป็นธรรม	 ตรวจสอบได้	 มีการน�าระบบและวิธีการบริหารจัดการ 

แนวใหม่มาใช้	ควบคู่กับการสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
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 ๒.๓ ด้านวิชาการ

	 พิจารณาในด้านของการจัดการเรียนการสอนด้วยวธิกีารเรยีนการสอนท่ีเรยีน

แต่ในห้อง	ท่องจ�าต�ารา	เพื่อน�าไปสอบแข่งขัน	นอกจากไม่เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ที่สามารถน�ามาปฏิบัติ	น�ามาใช้ในชีวิตได้แล้ว	ยังสร้างความเห็นแก่ตัว	เกิดการแข่งขัน

ในลู่ทางการศึกษาสูงขึ้น	 จุดประสงค์ในการเรียนการสอนเปลี่ยนไปตามกระแสสังคม

ทุนนิยมอย่างชัดเจน	 ผู้สอนจัดการสอนเพ่ือกวดขันวิชามากกว่าการสอนเพื่อน�าไป

ประยกุต์ใช้	ผูเ้รยีนกมี็วัตถปุระสงค์ในการเรียนเพือ่สอบแข่งขันเพยีงเท่านัน้	จงึเกดิภาวะ

ที่ผู ้เรียนเรียนหนังสือจนไม่รู ้จักมนุษย์	 ไม่รู ้จักโลก	 ขาดทักษะชีวิต	 ขาดคุณธรรม	 

และขาดจิตอาสา	 ภาพรวมของผลผลิตของระบบการศึกษาเป็นลักษณะที่สังคม 

ไม่พึงประสงค์	 เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นแต่ทฤษฏีไม่เน้นการปฏิบัต	ิ 

คิดวิเคราะห์	นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านเนื้อหาวิชา	บางวิชาเนื้อหามาก	และบางวิชา

มีเน้ือหาเป็นนามธรรมยากแก่การเข้าใจ	 ดังนั้น	 หลักสูตรการศึกษาท่ีพึงประสงค์	

นอกจากจะต้องลดจ�านวนสาระการเรียนรู้ที่ไม่จ�าเป็นแต่ละระดับลงแล้ว	 ยังต้องปรับ

ให้สอดคล้องกบัการพฒันาคณุภาพชวีติผูเ้รยีนในแต่ละกลุม่	เพือ่ให้สามารถตอบสนอง

เป้าหมายแต่ละกลุ่มได้	 หากจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมุ่งหวังเพียงพัฒนาผู้เรียนสู่ 

ความเป็นเลศิโดยไม่ค�านงึถงึศักยภาพและความพร้อมของผูเ้รยีนแต่ละคนแล้ว	เนือ้หา

สาระของหลักสตูรทีจั่ดท�าขึน้กไ็ม่มคีวามหมาย	อกีทัง้วธิกีารถ่ายทอดความรูไ้ปสูผู่เ้รยีน

ขาดการน�าไปสู่การคิดวิเคราะห์และการฝึกปฏิบัติ

	 ในด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา	 พบปัญหาในโรงเรียนขนาดเล็กจะ

ขาดแคลนสื่อ	 และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	 โดยเฉพาะสื่อและเทคโนโลยีที่ม ี

ราคาแพง	ทัง้นีเ้นือ่งจากเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณ	ส่วนใหญ่ใช้จ�านวนนกัเรยีนเป็น

เกณฑ์ในการจัดสรร	เท่านั้น	

 ๒.๔ ด้านครูและบุคลากร

	 โดยภาพรวม	พบว่า	 เกิดปัญหาขาดแคลนครูและบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ	กล่าวคือ	 ในเชิงปริมาณจ�านวนนักเรียนต่อครู	 และภาระงานของครู

ไม่สัมพันธ์กัน	 ปัญหาการขาดแคลนครูเกิดจากการกระจายครูอย่างไม่เป็นธรรม	 

สถานศกึษาขนาดเลก็มกัจะได้รบัการจัดสรรครนู้อย	ครสูอนไม่ตรงตามวชิาเอก/วชิาโท	
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ตามมาตรฐานการประเมินภายนอก	ครูไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในกลุ่มวิชาที่สอน	

และขาดแคลนครูที่จบการศึกษาตามวิชาเอก	 เช่น	 คณิตศาสตร์	 ภาษาอังกฤษ	

วทิยาศาสตร์	และภาษาไทย	เป็นต้น	การจดัสรรอตัราก�าลงัครไูม่ได้ประเมนิจากสภาพ

ความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษา	 อัตราส่วนนักเรียนต่อครูไม่ได้อยู ่เกณฑ์

มาตรฐาน	 คือครู	 ๑	 คน	 ต่อ	 นักเรียน	 ๒๕	 คน	 ครูหนึ่งคนต้องรับภาระดูแลจ�านวน

นักเรียนมากเกินไป	อีกทั้งต้องรับภาระงานด้านธุรการ	การเงินของสถานศึกษาควบคู่

กับงานการสอน	 ปัญหาด้านคุณภาพครูผู้สอนเป็นปัจจัยส�าคัญในการจัดการศึกษา 

ให้มคีณุภาพ	การจดัการเรยีนการสอนในปัจจบุนั	ครยูงัคงใช้วธิกีารบรรยาย	หรอืเรยีน

จากต�ารา	 ทฤษฏี	 มากกว่าเรียนรู้ภาคปฏิบัติโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ผู้เรียนขาด 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	 ท�าให้คุณภาพการสอนของผู้สอนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์

ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก

	 นอกจากนี้	 	 การประเมินวิทยฐานะครูผู้สอนไม่ได้เกิดจากการประเมินตาม

สภาพจริง	แต่เป็นการประเมนิจากหลกัฐาน	เอกสารทีจ่ดัท�าขึน้เพือ่รองรบัการประเมนิ

เพียงเท่านั้น	ควรจะประเมินครูผู้สอนจากศักยภาพของผู้เรียนเป็นหลัก	

	 ด้านบคุลากรทางการศกึษา	ขาดบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะด้าน	

ทัง้ทางด้านการเงนิและบญัช	ีรวมทัง้ขาดการนเิทศด้านการบรหิารงาน	ท้ังน้ี	งบประมาณ 

การศึกษาจะถูกจัดสรรไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน	มีข้ันตอนการด�าเนินงาน	 การเบิกจ่าย

ตามแผนงบประมาณที่ซับซ้อน	 ดังนั้น	 จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องใช้บุคคลที่มีความรู ้

ความสามารถเฉพาะด้าน	 การท่ีสถานศึกษาแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีหรือครูให้รับผิดชอบ 

ทัง้ด้านการสอน	การเงนิ	และการบญัชคีนเดยีวกนั	ส่งผลกระทบต่อชัว่โมงสอนของครู

ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติงานด้านธุรการ	 และ 

การเงินมาก	ท�าให้ครูท�าหน้าที่สอนได้ไม่เต็มที่	

	 แม้ว่าส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจะจัดท�าแผนการด�าเนิน

การเกีย่วกบัตัวบคุคลในองค์กรหรอืหน่วยงานทางการศกึษา	นบัตัง้แต่การสรรหาบุคคล

มาปฏิบัติงาน	การบรรจุและแต่งตั้ง	การพัฒนาบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ไปจนถงึการพจิารณาให้บคุคลพ้นจากงาน		อย่างไรกต็าม	ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

และสถานศึกษาไม่สามารถด�าเนินการได้เองโดยปราศจากการควบคุมจากหน่วยงาน
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ต้นสงักัด	เพราะยงัไม่มกีารกระจายอ�านาจในการบริหารงานบุคคลอย่างแท้จรงิ	หนทาง

แก้ไขปัญหาด้านบคุลากรคือ	หน่วยงานภาครฐัจะต้องกระจายอ�านาจอย่างเป็นรปูธรรม	

เพื่อให้เหมาะสมตามความต้องการของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา

มากที่สุด

 ๒.๕ ด้านงบประมาณ

	 ในด้านงบประมาณในการจัดสรรเพื่อการศึกษา	 ขาดความเป็นเอกภาพใน 

เชงิปฏิบติั	ขาดความยืดหยุน่ในการจัดสรรงบประมาณให้เพยีงพอต่อความต้องการของ

สถานศึกษาแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใน

สังกัดต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบบังคับทางการเงินจากหน่วยงานต้นสังกัด 

ไม่สามารถจัดงบประมาณให้สอดคล้องต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้	

	 การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ	 ที่จัดสรรตามงบอุดหนุนรายหัวยังไม่ 

เพียงพอต่อความต้องการ	 โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กที่จะได้รับเงินอุดหนุน 

รายหัวตามจ�านวนนักเรียน	 แต่สืบเนื่องจากบริบทโดยทั่วไปของโรงเรียนยังขาดความ

พร้อมในอกีหลายด้าน	ทัง้ทีร่ฐัธรรมนญูและพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิก�าหนด

ให้รัฐต้องจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง	 เท่าเทียมกันและมีคุณภาพ	 ดังนั้น	 กระทรวง

ศึกษาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จะต้องประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาจากสภาพจริงเพื่อความ 

เป็นธรรมในการจดัสรรงบประมาณไม่ให้เกดิความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา	การจดัสรร

งบประมาณต้องจัดให้เพียงพอและตรงตามความต้องการ	 โดยเน้นไปที่โรงเรียน

ขาดแคลนเป็นหลัก	 ไม่ใช่จ่ายแบบเหมารวมเป็นค่ารายหัวเหมือนกันทุกโรงเรียน	 

มิฉะนั้นแล้วคุณภาพผู้เรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กคงไม่มีโอกาสพัฒนาหรือมีความ 

เท่าเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ได้

 ๒.๖ ด้านการมีส่วนร่วม

	 ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการให้มากขึ้น	 เพราะปัญหา

ความตกต�่าของคุณภาพทางการศึกษาที่เกิดขึ้นต้องเป็นความรับผิดชอบของทุก 

ภาคส่วน	หากยังคงวิธีการแยกคิด	แยกปฏิบัติ	คุณภาพการศึกษานับวันยิ่งถอยหลังลง	

เมื่อเป็นเช่นนี้	 จึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องมาร่วมกันแก้ไขเพื่อท�าให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น	
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ที่ผ่านมาระบบการศึกษาขาดหน่วยงานที่ส�าคัญ	 คือ	 หน่วยของสังคม/ชุมชน	 จะเห็น 

ได้ว่าการศกึษาทีข่าดบรบิททางสงัคมน้ัน	ไม่ประสบผลส�าเรจ็เท่าท่ีควร	ดงันัน้ควรปล่อย

ให้การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของผู้คนในแต่ละชุมชนท้องถ่ินเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของ

และรับผิดชอบในการจดัการศกึษามากขึน้	เปิดโอกาสให้พ่อแม่ผูป้กครอง	ชมุชนในเขต

บริการของโรงเรียน	 และเขตพื้นที่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ในด้านต่างๆ	 ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ	 การบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น	 วิธีการ

จัดการเรียนการสอน	 และร่วมแสวงหางบประมาณจากชุมชนมาสนับสนุนจัดการ 

การศกึษา	พฒันาบรรยากาศ	สิง่แวดล้อม	อาคารสถานทีใ่ห้เอือ้ต่อการเรยีนรู	้และเน้น

การสนับสนุนกิจกรรมของผู้เรียน	และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๓  ผลการศึกษากรณีศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

	 จากการศึกษากรณีสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 จ�านวน	

๘	 โรงทั้งที่สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 และส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา	 ทั้งขนาดเล็ก	 ขนาดกลาง	 ขนาดใหญ่	 และขนาดใหญ่พิเศษ	

จ�านวน	๘	โรง	ในภมูภิาคและกรงุเทพมหานคร	ได้แก่	โรงเรยีนไตรมติรวทิยาราม	สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	๑		โรงเรียนบดินทรเดชา	๔	(สิงห์		สิงหเสนี)		

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	๒	 	 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา	 สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	๑๕	นราธวิาส	โรงเรยีนร่องค�า	จงัหวดักาฬสินธุ์	 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 ๒๔	 โรงเรียนบ้านดอนแรด	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์	 เขต	๒	โรงเรียนบ้านวังไทร	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุโขทัย	 เขต	 ๒	 โรงเรียนบ้านสันตะลุง	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี	 เขต	 ๒	 และโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม	 

(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่	 เขต	 	 ๒		 

โดยการสัมภาษณ์ประธานกรรมการสถานศึกษา	 ผู้บริหาร	 ตัวแทนครู	 และตัวแทน 

ผู้ปกครอง	โรงเรียนละ	๔	คน	รวม	๓๒	คน	ตามกรอบแนวคิดการวิจัย	สรุปผลดังนี้
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 ๓.๑ นโยบายการบริหารจัดการศึกษา

	 การก�าหนดนโยบายโดยทัว่ไปเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารระดบัสงูจากหน่วยงาน

ของรัฐ	หรือจากหน่วยงานระดับกระทรวง	ส่วนการน�านโยบายไปปฏบิตัเิป็นหน้าทีข่อง

ผู้บริหารอีกระดับหนึ่ง	 ซึ่งอยู่ในสายการบังคับบัญชาที่ลดหลั่นกันลงมาแต่ละระดับ	 

ทัง้ระดบักระทรวง	กรรมการและส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(สพฐ.)	

กรรมการและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	เห็นได้ชัดว่า	ผู้ก�าหนดแนวนโยบาย	และ

ผู้น�านโยบายลงสู่การปฏิบัติเป็นคนละภาคส่วน	 อยู่ในลักษณะของการ	 “แยกคิด	 

แยกท�า”	การก�าหนดนโยบายส่วนใหญ่มิได้อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการเท่าที่ควรที่ต้อง

ผ่านกระบวนการศึกษาและส�ารวจความคิดเห็นของฝ่ายปฏิบัติ	 ปัญหาและความ

ต้องการจ�าเป็นทางการบริหารจัดการศึกษา		การจัดท�านโยบายแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้น	

ท�าให้ขาดความรอบคอบของข้อมูล	ขาดการพจิารณาข้อมลูเชงิประจกัษ์อย่างรอบด้าน	

ผลลัพธ์นโยบายที่ออกมาจึงมีความซับซ้อน	 สับสน	 ยากแก่การเข้าใจและการน�าไป

ปฏิบัติ

		 ดังน้ัน	 ในการก�าหนดนโยบายควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

จัดการศึกษา	 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 เพื่อ

พัฒนามาตรฐานการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 ท้ังนี้หลักการกระจาย 

อ�านาจทางการศึกษา	 จะสามารถด�าเนินการได้อย่างลุล่วงโดยอาศัยกระบวนการ	 

“การมีส่วนร่วมของชุมชน”	การมีส่วนร่วมเป็นวิธีการกระจายอ�านาจทางอ้อม	ตั้งแต่

การร่วมคิด	ร่วมท�า		ร่วมด�าเนินการ	ร่วมรับผิดชอบ	และร่วมชื่นชมของทุกภาคส่วน	

ควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลให้มีความโปร่งใส	 ตอบสนองต่อปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

 ๓.๒ สภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 ๓.๒.๑ ด้านวิชาการ

	 ในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร	 	 สถานศึกษามีการจัดท�าหลักสูตร 

สถานศึกษาและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดจัดการเรียน 

การสอน		จดัการวดัผลระดับสถานศึกษาและระดับชัน้เรยีนให้เหมาะสม	ทัง้นีห้ลกัสตูร

สถานศกึษาต้องมคีวามเก่ียวเนือ่งสมัพันธ์กับบรบิททางสงัคมของชุมชนในท้องถ่ินด้วย
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เพ่ือส่งเสริมให้ชมุชนท้องถิน่มส่ีวนร่วมในการจดัท�าหลกัสตูรสถานศึกษา	ก�าหนดหน่วย

เรียนรู้	ร่วมวิเคราะห์และปรับสาระให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

	 การจัดท�าหลักสูตรของสถานศึกษาจึงมุ่งเน้นการท�าความเข้าใจและศึกษา

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	การจัดท�าหน่วยการเรียนรู ้

ที่อิงมาตรฐาน	ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน	การวัดและประเมินผล	และรวมทั้ง

การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้เกิดความเหมาะสม	 สอดคล้อง	 และเชื่อมโยงกับ

สภาพและบริบทของสถานศึกษา	 อาทิเช่น	 โรงเรียนบดินทรเดชา	๔	 (สิงห์	 สิงหเสนี)	 

ที่ได้ปรับสาระหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน	สังคม	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 จัดให้สอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของผู้เรียนด้วย	

หลักสูตรดังกล่าวบูรณาการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา	 คือ	 ยุทธศาสตร	์ 

๓	 วิถี	 ได้แก่	 (๑)	 วิถีการเรียนรู้	 จัดกิจกรรมและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้	 

(๒)	 วิถีไทย	 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย	 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	 (๓)	 วิถี 

พอเพียง	น�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั	และอกีหนึง่

ตวัอย่าง	คอืโรงเรยีนบ้านดอนแรด	(จนิดาวทิยาคาร)	ทีจ่ดัท�าหลกัสตูรโดยให้ชมุชนเข้า

มามีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วย	 โดยการจัดท�าหลักสูตรท้องถ่ิน

ภูมิปัญญา	 และบูรณการหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในทุก 

ระดับชั้น

	 อย่างไรก็ตามในด้านการจัดและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาที่มีขนาด 

แตกต่างกัน	 ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า	 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สอดคล้องกับ

บริบทและความต้องการของผูเ้รยีน	เนือ่งด้วยโครงสร้างเนือ้หาสาระตายตวั	ขาดความ

ยืดหยุ่น	แนวการประเมินคุณค่าประสิทธิผลของหลักสูตรตลอดจนการน�าหลักสูตรไป

ใช้จึงไม่เกิดผล	 ควรเปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดท�าหลักสูตรท่ีสามารถบูรณาการ	 

เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ควบคู่หลักสูตรท้องถิ่นตามความเหมาะสมได้

	 ด้านการจัดการเรียนการสอน	มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	ไม่ยึดติดกับวิธีการสอนวิธีใดวิธีหนึ่ง	จัดเนื้อหาสาระ

ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล	 ผู้เรียนม ี

ส่วนร่วมในการก�าหนดสาระการเรียนรู้น�าไปสู่การปฏิบัติ	 มีการจัดการเรียนรู้แบบ
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บูรณาการ	 ทั้งบูรณาการในกลุ่มสาระเดียวกันและกลุ่มสาระอื่น	 ฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียน 

คิดเป็น	 ท�าเป็น	 เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง	 

เป้าหมายสูงสุดของการเรียนการสอน	คือ	 การท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	 เกิดทักษะ

เกิดปัญญา	 จนกระทั่งสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 จากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลของสถานศึกษาทั้ง	 ๘	 โรง	 	 พบว่า	 มีการจัดการเรียนการสอนท่ี 

มุ่งฝึกทักษะกระบวนการคิด	คิดเป็น	ใช้ได้	ฝึกประสบการณ์	ฝึกทักษะชีวิต	เน้นผู้เรียน

เป็นศนูย์กลาง	รวมทัง้การพฒันาทกัษะคร	ูให้ครเูป็นครมูอือาชพี	เพือ่ให้เกดิประโยชน์

สูงสุดแก่ผู้เรียน	ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

	 ด้านการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูส้ถานศกึษาได้ให้ความส�าคัญกับการวดั

และประเมนิผลเป็นส่วนส�าคญัของการจดัการเรยีนการสอน	เพือ่มุง่ให้ผูเ้รยีนแต่ละคน 

ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ	การวัดและประเมินผลจึงต้องให้มีลักษณะเป็นการประเมินผล

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 และประเมินผลตามสภาพจริง	 การประเมินผลกับการเรียนรู้

เกิดขึ้นอย่างผสมผสานกัน	 กล่าวคือ	 เมื่อมีกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนก็จะได้แสดง

พฤติกรรมต่างๆ	 ออกมาซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ประเมินตามสภาพจริงได้ในทันที	 ด้วยเหตุ 

ดังกล่าว	 การประเมินจากการปฏิบัติจริงจึงมีความส�าคัญมากข้ึนซึ่งสอดคล้องกับ 

การประเมินผลของโรงเรียนบ้านวังไทร	จังหวัดสุโขทัย	กล่าวคือ	ครูมีอิสระออกแบบ

วิธีการประเมินผลเป็นของตนเอง	 คิดค้นเคร่ืองมือและเทคนิคการวัดผลที่เป็นการวัด

พฤติกรรมที่แท้จริงที่แสดงออกซึ่งความสามารถของผู้เรียน	 โดยวัดตามสภาพความ 

เป็นจริง	สังเกตจากการปฏิบัติภาระงาน	ที่ผู้สอนเป็นผู้ก�าหนดสถานการณ์	สังเกตจาก

ร่องรอยหลักฐานผลการปฏบิตัภิาระงานของผูเ้รยีน	เป็นการแสดงพฤตกิรรมทีส่ะท้อน

ความสามารถทีแ่ท้จริงของผูเ้รยีน	ทัง้ความสามารถทางความรู้		ความคดิ		ความสามารถ

ในการปฏิบัติ	และคุณลักษณะทางจิตใจ		

	 ด้านการประเมนิผลการเรยีน	อยูบ่นพืน้ฐานทางความหลากหลายของผูเ้รยีน	

ประกอบด้วยการประเมนิความรูใ้นทางทฤษฎ	ีความรูก้ารประเมนิทกัษะในการปฏบิตั	ิ

และการประเมินเจตคติของผู้เรียน	 การแสดงออกของผู้เรียนเกี่ยวกับการช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันบ�าเพ็ญประโยชน์	ส�านึกรักบ้านเกิดร่วมกันดูแลท้องถิ่น
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	 อย่างไรกต็าม	การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในปัจจบัุนท่ีก�าหนด

มาจากส่วนกลาง		ยังคงมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นหลัก	เน้นผลจากการสอบ

แข่งขันโดยอาศัยความจ�ามากกว่าความรู้	ความเข้าใจ	ฉะนั้น	ผลที่ได้จากการประเมิน

จึงไม่สามารถตอบสนองต่อมาตรฐานการศึกษาทั้ง	๓	ด้าน	ซึ่งประกอบด้วย	มาตรฐาน

การศึกษาด้านผู้เรียน	มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการ	และมาตรฐานการศึกษา

ด้านปัจจัยในด้านผู้เรียน

	 ดั้งนั้น	การประเมินผลการเรียน	ควรค�านึงถึงผู้ได้รับประโยชน์จากการวัดผล

การศึกษา	 ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริง	 เกิดการเรียนรู้	 มีทักษะ

ชีวิต	 มีความสามารถในการวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 ประเมินค่า	 เข้าใจปัญหาและ 

ความจริง	 ครูผู ้สอน	 ในฐานะเป็นผู ้จัดวิธีการเรียนการสอน	 ต้องน�าผลท่ีได้จาก 

การประเมินมาวิเคราะห์หาจุดเด่น	 และจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงเพื่อน�าไปใช้วางแผน

การจดักจิกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัลกัษณะของผูเ้รยีน	ประโยชน์ส�าหรบัผูบ้รหิาร

สถานศึกษาสามารถน�าผลจากการประเมินนั้น	 มาพิจารณาการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษาว่ามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่	 เพื่อใช้ในการก�าหนดนโยบาย	 

การวางแผน	การพัฒนา	และปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้	และ

กลุ่มผู้รับผลประโยชน์จากการประเมินที่ส�าคัญ	 คือผู้ปกครอง/ชุมชน	 ควรเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการประเมิน	 และรับทราบศักยภาพของบุตรหลานว่าควรส่งเสริม	พัฒนา

หรือปรับปรุงแก้ไขเรื่องใด

 ๓.๒.๒ ด้านงบประมาณ 

	 	การบรหิารงบประมาณของสถานศกึษามุง่เน้นความเป็นอสิระในการบรหิาร

จดัการให้มคีวามคล่องตัว		โปร่งใส		ตรวจสอบได้		ยดึหลกัการบรหิารมุง่เน้นผลสมัฤทธิ์

และบรหิารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน		และรวมถงึการจดัหารายได้จากการบรกิาร

มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา	 จนส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน	 ดังน้ัน	 

สถานศึกษาจึงมีการจัดท�าแผนการใช้งบประมาณ	 ตรวจสอบ	 ติดตาม	 ประเมินผล 

การใช้งบประมาณ	 มีการบริหารจัดการการเงินและบัญชีที่ดี	 พร้อมทั้งการระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา	 แม้งบประมาณจะไม่ยืดหยุ่นต่อการบริหารจัดการของ 

สถานศึกษา	โรงเรียนบ้านวังไทรจึงมีแนวนโยบายให้	ผู้บริหาร	ครู	และบุคลากร	ศึกษา
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และสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัการบรหิารการเงนิของสถานศกึษา	ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย

การจดัสรรเงนิเพือ่การศกึษา	การจัดซือ้จดัจ้าง	และการตรวจสอบรายงานทางการเงนิ	

เป็นต้น	เพื่อความโปร่งใส	ตรวจสอบได้

 สบืเนือ่งจากการจดัสรรงบประมาณจะเป็นไปตามเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณ 

รายหัว	 จึงพบปัญหามากในสถานศึกษาขนาดเล็กที่ใช้จ�านวนนักเรียนเป็นเกณฑ ์

การจดัสรรงบประมาณ	เมือ่เปรยีบเทียบกบัสถานศกึษาขนาดอืน่ๆ	ทัง้นีเ้พราะโรงเรยีน

ขาดความพร้อมทางด้านปัจจัย	ขาดงบประมาณในการบรหิารจดัการด้านต่างๆ	ทัง้การ

จัดจ้างครู/บุคลากร	 มีครูไม่ครบช้ันเรียน	 ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ

อุปกรณ์	โดยเฉพาะสื่อและเทคโนโลยีที่มีราคาแพง		

	 บางแห่งได้รับงบประมาณต�่ากว่าต้นทุนจริงในการจัดการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กจ�านวนมากมักมีครูไม่ครบชั้นเรียนและ

สาระวิชา	 ในด้านความเหลื่อมล�้า	 นักเรียนท่ีมีฐานะยากจนกลับได้รับเงินอุดหนุน 

รายหวัใกล้เคยีงกบันกัเรยีนฐานะด	ีฉะนัน้โรงเรยีนทีอ่ยูใ่นสภาพแวดล้อมทีย่ากล�าบาก

จ�าเป็นต้องได้รบังบประมาณมากกว่าเดมิ	เพือ่เพิม่คุณภาพการศกึษาให้ดกีว่าทีผ่่านมา

ในด้านการกระจายอ�านาจการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณยังไม่เป็นรูปธรรม

ชดัเจน	ข้อจ�ากดัในเชงินโยบายยงัเป็นอปุสรรคต่อสถานศกึษาทกุขนาด	ขาดความเป็น

อิสระในการบริหารจัดการ	 เพราะอ�านาจผูกขาดยังคงอยู่ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดอย่าง

ชัดเจน	 ดังน้ันภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกระจายอ�านาจในการจัดสรร 

งบประมาณลงสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา	 เพื่อให้สนองต่อความต้องการ

แท้จริง	และควรจัดสรรงบประมาณให้เกิดความยุติธรรมต่อสถานศึกษาทุกขนาด

 ๓.๒.๓ ด้านการบริหารงานบุคคล

	 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา	 เป็นภารกิจส�าคัญที่มุ ่งส่งเสริมให้ 

สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา	 สถานศึกษา 

จึงมีนโยบายส่งเสริมและการพัฒนาครูและบุคลากร	 ให้มีความรู้	 ความสามารถ	 

มีขวัญก�าลังใจ	 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	 มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ	 

ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส�าคัญและจ�าเป็นต้อง 

จัดท�าแผนคัดเลือก	 สรรหา	 บรรจุ	 แต่งตั้งบุคลากร	 โดยการวิเคราะห์วางแผนอัตรา 
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ก�าลังคน	 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก�าลังคนกับภารกิจของ

สถานศึกษาจัดท�าแผนอัตราก�าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 

สถานศึกษา	 สถานศึกษาก�าหนดภาระงานส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสถานศึกษา

	 แต่สืบเนื่องจากอ�านาจในการสรรหา	 คัดเลือก	 แต่งตั้งครูและบุคลากรอยู่ท่ี

หน่วยงานต้นสงักดั	และเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา	(อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศกึษา)	สถานศกึษา

จงึไม่สามารถบรรจุคร/ูบุคลากรทีต่รงตามความต้องการของหน่วยงานได้	ประสิทธภิาพ

ในการบรหิารจัดการงานบคุลากรจึงไม่บรรลเุป้าหมาย	นอกจากนัน้	กรณกีารจ้างลกูจ้าง

ประจ�าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่กระทรวงการคลังก�าหนด	 หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนด	 เป็นไปด้วยความล่าช้า	 และแม้ว่า	 

สถานศึกษาจะสามารถจ้างลูกจ้างประจ�าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้เอง 

โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาก�าหนด 

แต่สถานศึกษาก็ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการจ้าง	

 ๓.๓ ความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 จากการพิจารณาปัจจัยที่ส ่งผลต่อความพร้อมในการบริหารจัดการ 

สถานศกึษาทัง้ทางด้านงบประมาณ	ครแูละบคุลากรทางการศกึษา	ความรู	้เทคโนโลยี	

และการจัดการ	 พบว่า	 สถานศึกษาขนาดเล็กมีทรัพยากรทางการบริหารจ�ากัดแทบ 

ทุกด้าน	 งบประมาณน้อย	 บุคลากรน้อยไม่เพียงพอกับจ�านวนชั้นเรียน	 ขาดสื่อ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน	 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ไม่เพียงพอส�าหรับใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค	ปัญหาและอุปสรรคด้านปัจจัยพื้นฐาน	 

ส่งผลให้ไม่สามารถที่จะด�าเนินการจัดการการศึกษาให้เสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันได้

ในทางปฏิบัติ	 ในขณะที่สถานศึกษาขนาดใหญ่มีทรัพยากรทางการบริหารด้าน 

งบประมาณ	บุคลากร	อาคารสถานที่พร้อมอยู่แล้ว	ขาดแต่เพียงอ�านาจในการบริหาร

จัดการอย่างเป็นอิสระเท่านั้น
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 ๓.๔ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

	 การจัดการศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหน	ระบบใด	ล้วนแต่ต้องการให้ชุมชน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษา	 

จากความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาที่ยึดติดระบบจากหน่วยงานต้นสังกัด 

แต่เพียงฝ่ายเดียว	 จึงเกิดกระแสผลักดันให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทหน้าท่ีในการ 

รับผิดชอบทางการศึกษามากขึ้น	 โดยก�าหนดให้การจัดการการศึกษาเป็นความ 

รับผิดชอบของสถานศึกษากับชุมชน	 สถานศึกษาจึงเป็นแหล่งพัฒนาคน	 ในขณะ

เดียวกันชุมชนและท้องถ่ินก็จะช่วยพัฒนาสถานศึกษา	 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ซึ่งกันและกัน	 สถานศึกษาจึงต้องมีกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน	 มีแผน

พัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	 และมีหลักสูรท่ีตอบสนองต่อความต้องการ

ของชุมชนและท้องถิ่น

 ข้อเสนอท่ีเป็นความต้องการการบริหารจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษา

	 ในการนี้	 ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอความต้องการทางการบริหารจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา	ดังนี้

         ๑. การก�าหนดนโยบาย การจัดท�านโยบายทางการบริหารจัดการศึกษาของ

ส่วนกลาง	 ควรได้มีการวิจัยเพื่อก�าหนดนโยบายที่เป็นความต้องการจ�าเป็นทาง 

การบริหารจัดการศึกษา	 หรือการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาทางการบริหารจัดการ

ศึกษาที่แท้จริง	 เพื่อประสิทธิภาพทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีความ 

แตกต่างและหลากหลาย	

 ๒. การกระจายอ�านาจทางการบริหารที่ก�าหนดไว้ทั้งด ้านวิชาการ	 

งบประมาณ	 และการบริหารงานบุคคล	 ควรได้มีการด�าเนินการให้สมบูรณ์เพื่อให ้

สถานศกึษาสามารถบรหิารจัดการได้อย่างคล่องตวั	ภายใต้การสนบัสนนุของหน่วยงาน

ต้นสังกัดอย่างเหมาะสม	 และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา	 โดยเฉพาะ 

สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่	 ท่ีมีทรัพยากรและความพร้อม	 สมควร 

ได้รับการกระจายอ�านาจได้อย่างแท้จริง	ส�าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก	ก็สมควรได้รับ 
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การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเป็นพิเศษ	ที่แตกต่างจากสถานศึกษา 

ปกติโดยทั่วไป

 ๓. การจัดการศึกษาควรค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ

ประชาชน	 ที่ต้นสังกัดควรสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของท้ังภาครัฐ	

เอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 วัดและศาสนสถาน	 สถาบันท่ีเก่ียวข้อง	 และ

ประชาชน	รวมทั้งผ่อนคลายกฎระเบียบบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม

ทางการศึกษา	 ทั้งในเรื่องของครูและบุคลากรทางการศึกษา	 การระดมทรัพยากร	 

การสนับสนุนทางวิชาการ	

 ๔. ด้านวชิาการ	ควรได้เปิดโอกาสให้สถานศกึษาจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษา

ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของท้องถิน่มากขึน้	มากกว่าการก�าหนดโครงสร้าง	สาระ

หลักสูตรที่ตายตัว	 และสัมพันธ์กับการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	 มากกว่า 

การก�าหนดแนวทางการประเมินหรือการวัดจากส่วนกลางท่ีตายตัวท่ีก่อให้เกิด 

การแข่งขันมากกว่าการพัฒนาการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน

 ๕. ด้านงบประมาณ	ควรมกีารจดัสรรงบประมาณทีส่อดคล้องกบับรบิทและ

ความหลากหลายของสถานศึกษา	 โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กในชนบท	 หรือ 

ในพ้ืนที่ยากจนควรได้รับการพิจารณาเพ่ิมเติม	 โดยการก�าหนดเกณฑ์การจัดสรรที ่

นอกเหนือจากเกณฑ์ปกติและค�านึงถึงสภาพจริงของสถานศึกษา	 บนพื้นฐานของ 

ความเสมอภาคและเท่าเทียม

 ๖. ด้านการบริหารงานบุคคล	 ควรมีการวางแผนอัตราก�าลัง	 ทั้งในระดับ 

เขตพื้นที่และสถานศึกษาบนพื้นฐานของบริบทและความต้องการสถานศึกษา	รวมทั้ง	

ควรเปิดโอกาสให้สถานศกึษาได้มส่ีวนร่วมในการก�าหนดความต้องการและการสรรหา

บุคลากรตามความต้องการจริงของสถานศึกษา	

 ๗. ด้านสือ่และเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา ควรมกีารพฒันาสือ่และเทคโนโลยี

ที่สอดคล้องกับความจ�าเป็นของสถานศึกษาที่ขาดแคลนโดยเฉพาะสถานศึกษา 

ในชนบท	 ทั้งสื่อที่เป็นสาระการเรียนรู้	 และส่ือเทคโนโลยีท่ีเป็นกลไกและเครื่องมือ 

ในการจดัการเรยีนการสอน	ควบคู่กบัการพฒันาบุคลากรให้เกดิการเรยีนรูก้ระบวนการ

ทางเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	ตลอดจนการจดัโครงการสร้าง
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พืน้ฐานให้ผูเ้รยีนสามารถเข้าถงึเทคโนโลยไีด้อย่างคล่องตวั	เช่น	ไฟฟ้า	สือ่อนิเทอร์เนต็	

เป็นต้น

ส่วนที่ ๔  สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหาร

จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลเชิงปริมาณ	 ผลการ

สัมภาษณ์และกรณีศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	ตามท่ีน�าเสนอมา	

รวมทั้ง	การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย		ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม		ปรากฏผลดังนี้

 ๔.๑ บริบททางการศึกษา

	 ประเทศไทยเป็นประเทศก�าลังพัฒนาในกลุ่มประชาคมอาเชียน	 ที่ให้ความ

ส�าคัญต่อการจัดการศึกษาว่าเป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนาคนและการพัฒนา

ประเทศ	 ในรอบสิบปีที่ผ่านมา	 งบประมาณเพื่อการศึกษาประมาณร้อยละ	๒๐	 ของ 

งบประมาณแผ่นดิน	หรือร้อยละ	๕	–	๖	ของผลิตภัณฑ์มวลรวม	อัตราการรู้หนังสือ

ของประชากรประมาณร้อยละ		๙๓		ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศจากการ

ประเมินโดยสถาบันพัฒนาการจัดการนานาชาติ	(IMD)	ล�าดับที่	๓๐	จาก	๕๙	ประเทศ	

ผลการประเมินความสามารถการเรียนรู้นานาชาติ	(PISA)	ด้านการอ่าน		วิทยาศาสตร์	

และคณิตศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษา	อยู่อันดับที่	๕๐	จาก	๖๕	ประเทศ	

 ๔.๒ นโยบายการบริหารจัดการศึกษา

	 นโยบายการบริหารจัดการศึกษาปรากฏชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	และที่ผ่านมา	บัญญัติให้รัฐต้องจัดการศึกษา

ให้คนไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า	 ๑๒	 ปีอย่างมีคุณภาพ		 

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	 รวมทั้งมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม		(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๕	มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาให้

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 ความรู้และคุณธรรม	 

มจีริยธรรมในการด�ารงชวีติ	สามารถอยูร่่วมกับผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ	โดยยดึหลกัการ	

การศึกษาเพื่อมวลชน	 และมวลชนเพื่อการศึกษา	 โดยบัญญัติองค์ประกอบของ 

การจดัการศึกษาทัง้ระบบ	ทัง้ในเรือ่งของสทิธแิละหน้าทีท่างการศกึษา	ระบบการศกึษา	
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แนวการจัดการศึกษา	 การบริหารและการจัดการศึกษา	 มาตรฐานและการประกัน

คณุภาพการศกึษา	คร	ูคณาจารย์	และบคุลากรทางการศกึษา	ทรพัยากรเพือ่การลงทนุ

ทางการศึกษา	และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เป็นการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

	 นอกจากนั้น	 ยังมีนโยบายท่ีก�าหนดโดยรัฐบาล	 กระทรวงศึกษาธิการ	 และ 

ที่เกี่ยวข้องตามล�าดับ		ในการนี้	พบว่า	นโยบายการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่

ก�าหนดจากกระทรวงศึกษาธิการ	 และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	

ส่วนใหญ่มคีวามเหมาะสมในทางปฏิบติัและสามารถปฏบิตัไิด้ง่าย	โรงเรยีนมกีารพฒันา

นโยบายหรือน�านโยบายมาสู่การปฏิบัติ	 โดยการจัดท�ายุทธศาสตร์	 และกลยุทธ์	 

ที่สอดคล้องกับบริบท	 อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของโรงเรียน	 ตัวอย่างยุทธศาสตร์ 

ทีส่อดคล้องกบับรบิท	เช่น	ยทุธศาสตร์	๓	วถิ	ีคอื	วถิกีารเรยีนรู	้วถิไีทย	และวถิพีอเพยีง	

กลยุทธ์ส�าคัญที่แต่ละโรงเรียนให้ความส�าคัญและก�าหนดไว้ในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน

คอื		กลยทุธ์การมส่ีวนร่วมการจดัการศกึษาของชมุชน	หรอืการสร้างความสมัพนัธ์ของ

ชุมชน	ให้ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	

	 อย่างไรก็ตาม	 ยังคงมีนโยบายที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ชัดเจน	 คือ	 นโยบาย 

เกี่ยวกับการกระจายอ�านาจการบริหารจัดการศึกษา	 สืบเนื่องจากการท่ีส่วนกลางยัง

คงควบคุมและก�าหนดโครงการและกิจกรรมให้ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่แทนที่จะให้สถาน

ศึกษาก�าหนดโครงการและกิจกรรมได้เอง	 ที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน

หรือผู้เรียน	 ท�าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการของโรงเรียน	 ไม่ว่าจะเป็น

โรงเรียนมัธยมศึกษา	 และโรงเรียนประถมศึกษา	 ท้ังท่ีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	

ขนาดใหญ่	ขนาดกลางและขนาดเล็ก	นอกจากนั้น	การเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยครั้ง	

ตามการเปล่ียนแปลงทางการเมืองส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในทางปฏิบัติของ 

สถานศึกษา

 ๔.๓ สภาพการบรหิารจัดการศกึษาของโรงเรยีนตามขนาดและความพร้อม

ภายหลงัการปฏิรปูการศึกษาตามพระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๔๒	แก้ไข

เพิ่มเติม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๔๕	และ	ฉบับที่	๓	พ.ศ.๒๕๕๓	การจัดการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ	 เอกชน	

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว	 เป็นสถานศึกษาที่
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จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	นบัตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา	และระดบัมธัยมศกึษา	(ตอนต้น

และตอนปลาย)	 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ	 จ�านวน	๓๙,๗๘๙	 โรง	 	 ส่วนใหญ่เป็น

สถานศึกษาของรัฐในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวง

ศึกษาธิการ	 จ�านวน	 ๓๒,๓๔๐	 โรง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๘๑.๒๘	 สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา		จ�านวน		๔๑๕	โรง	คิดเป็นร้อยละ		๑		สังกัดส�านักงาน

กระทรวง	กรม	อื่นๆ	จ�านวน	๒๐๑	โรง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๕	สถานศึกษาของเอกชน	

จ�านวน	 	 ๔,๐๒๕	 โรง	 	 	 คิดเป็นร้อยละ	 ๑๐	 และสถานศึกษาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 จ�านวน	 ๒,๙๐๘	 	 โรง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๗.๓	 (ส�านักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา,	 ๒๕๕๕)	 นอกจากน้ัน	 มาตรา	 ๑๒	 ของพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาต	ิดงักล่าว	ยงัได้บญัญติัให้บคุคล	ครอบครวั	องค์กรชุมชน	องค์กรเอกชน	องค์กร

วชิาชพี	สถาบนัศาสนา	และสถาบนัสงัคมอืน่	มสีทิธใินการจดัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน	และ

ได้รับการอุดหนุนจากรัฐอีกด้วย

  ๔.๓.๑ การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ แบ่งออกเป็น 

๓ ระดับ คือ

   ๔.๓.๑.๑ ระดับกระทรวง หรือระดับนโยบาย	 มี 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	เป็นคณะกรรมการนโยบาย	มหีน้าทีเ่สนอนโยบาย	

แผนพัฒนามาตรฐาน	 และหลักสูตรแกนกลาง	 การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และแผนการศึกษาแห่งชาติ	 การสนับสนุน

ทรัพยากร	 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และ 

เสนอแนะในการออกระเบยีบ	หลกัเกณฑ์และประกาศทีเ่กีย่วกบัการบรหิารส�านกังาน	 

และมสี�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานท�าหน้าท่ีรบัผดิชอบงานเลขานกุาร

ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 และมีอ�านาจหน้าท่ีตามท่ีก�าหนดใน 

กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ	 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานท�าหน้าท่ีเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

   ๔.๓.๑.๒ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา	 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา	

เป็นเขตบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก�าหนดข้ึนจากการประกาศใน 
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ราชกิจจานุเบกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค�าแนะน�าของ 

สภาการศึกษา	 จากเกณฑ์ปริมาณสถานศึกษา	 จ�านวนประชากร	 วัฒนธรรม	 และ 

ความเหมาะสมด้านอื่น	 ปัจจุบันแบ่งออกเป็น	 ๒	 ประเภท	 คือ	 เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษา	 และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 โดยมีคณะกรรมการเขตพื้นที่ 

การศึกษามีอ�านาจหน้าที่ในการก�ากับดูแล	 จัดตั้ง	 ยุบ	 รวม	 หรือเลิกสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา	 ประสาน	 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน 

ในเขตพื้นที่การศึกษา	 ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ

จัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา	 ส่งเสริมและสนับสนุน 

การจัดการศึกษาของบุคคล	 ครอบครัว	 องค์กรชุมชน	 องค์กรเอกชน	 องค์กรวิชาชีพ	

สถาบันศาสนา	 สถานประกอบการ	 และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบ 

ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา	

	 	 นอกจากนั้น	 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 พ.ศ.๒๕๔๖	 ยังได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่ 

การศึกษา	นอกจากตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นแล้ว	ยังให้มี

อ�านาจหน้าที่ดังนี้	 (๑)	 อ�านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนา

สาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (๒)	 อ�านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการ	

และจดัให้มรีะบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาร่วมกบัสถานศกึษา	(๓)	รบัผดิชอบ 

ในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา	(๔)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก�าหนด

	 	 ในการน้ี	กฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา	 ดังนี้	 

(๑)	 จัดท�านโยบาย	 แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้

สอดคล้องกับนโยบาย	 มาตรฐานการศึกษา	 แผนการศึกษา	 แผนพัฒนาการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถ่ิน	 (๒)	 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงิน

อดุหนนุทัว่ไปของสถานศึกษา	และหน่วยงานในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา	และแจ้งการจดัสรร
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งบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ	 รวมท้ังก�ากับ	 ตรวจสอบ	 ติดตาม 

การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว	 (๓)	ประสาน	ส่งเสริม	สนับสนุน	และ

พฒันาหลกัสตูรร่วมกบัสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	(๔)	ก�ากบั	ดแูล	ตดิตาม	และ

ประเมนิผลสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	(๕)	ศกึษา	วเิคราะห์	วจิยั

และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา	 (๖)	 ประสาน 

การระดมทรัพยากรด้านต่างๆ	 รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา	(๗)	จดัระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา	

และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา	 (๘)	 ประสาน	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 รวมท้ังบุคคล	

องค์กรชุมชน	 องค์กรวิชาชีพ	 สถาบันศาสนา	 สถานประกอบการ	 และสถาบันอื่นท่ี

จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา	(๙)	ด�าเนินการและประสาน	

ส่งเสริม	สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา	(๑๐)	ประสาน	

ส่งเสริมการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท�างานด้านการศึกษา	 

(๑๑)	 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ	 ท้ังภาครัฐ	 

ภาคเอกชน	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส�านักงานผู้แทนกระทรวง

ศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา	 และ	 (๑๒)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาทีม่ไิด้ระบใุห้เป็นหน้าทีข่องหน่วยงานใดโดยเฉพาะ	หรอืปฏบิติังาน

อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

	 	 นอกจากนั้น	 ยังมีองค์กรคณะกรรมการอีก	 ๒	 คณะ	 กล่าวคือ	 

(๑)	 คณะกรรมการนิเทศ	 ติดตาม	 และประเมินผลการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ี 

การศกึษา	ท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัการนิเทศ	ติดตาม	และประเมนิผลการจดัการศกึษาภายใน

เขตพื้นที่การศึกษา	 และ	 (๒)	 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาประจ�าเขตพื้นที่การศึกษา	ท�าหน้าที่โดยรวมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ในเขตพื้นที่การศึกษา	(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)	

	 	 กล่าวได้ว ่า	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีหน้าท่ีโดยตรงใน 

การบริหารจัดการ	ก�ากับ	สนับสนุนส่งเสริม	ประสานงาน	ติดตามประเมินผลการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด		
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   ๔.๓.๑.๓ ระดบัสถานศกึษา 	สถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน	สงักัด

เขตพ้ืนที่การศึกษา	 มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 โดยมีกรรมการสถานศึกษาท�าหน้าท่ีก�ากับ

และสนับสนุนกิจการสถานศึกษา	 ประกอบด้วย	 ผู้แทนผู้ปกครอง	 	 ผู้แทนครู	 ผู้แทน

องค์กรชมุชน	ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ผูแ้ทนศษิย์เก่าของสถานศกึษา	ผูแ้ทน

พระภิกษุสงฆ์	และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่	และผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 	 กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ

ภายในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่	 ของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ดังนี้	(๑)	จัดท�านโยบาย	แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ	 ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ตลอดจนบริบทและความต้องการ

ของชุมชนและท้องถิ่น	 (๒)	 จัดตั้งงบประมาณ	และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ของสถานศึกษา	 (๓)	 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของนักเรียน	 ชุมชนและท้องถิ่น	 (๔)	 จัดการ

เรียนการสอน	 สภาพแวดล้อม	 บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 (๕)	ออกระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศและแนวปฏิบัติ

ต่างๆ	ตามทีก่ฎหมายก�าหนด		(๖)	ก�ากบั	ติดตาม	ประเมนิผลงานตามแผนงาน	โครงการ

และประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ	 การพัฒนา	

และด�าเนนิการทางวนัิยกับครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศกึษาตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด	(๗)	ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา	รวมทั้งปกครอง	ดูแล	บ�ารุงรักษา	ใช้	และ

จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา	 (๘)	 จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมอืในการประเมนิคณุภาพการศกึษาจากหน่วยงาน

ภายนอกสถานศึกษา	รวมทัง้รายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการสถานศกึษาและ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 (๙)	 ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน	 และสร้าง 

ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอื่นในชุมชนและท้องถิ่น		และ	(๑๐)	ปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่

กฎหมายก�าหนด
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	 	 ทั้งน้ี	 	 ได้มีการจ�าแนกการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ออกเป็น	ด้านวิชาการ	งบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	และการบริหารงานทั่วไป	

รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษา	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ได้ก�าหนดให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 หรือเลขาธิการคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณากระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้าน

วชิาการ	งบประมาณ	การบรหิารงานบคุคล	และบรหิารงานทัว่ไป	ไปยงัคณะกรรมการ

เขตพื้นที่การศึกษา	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	และสถานศึกษาแล้วแต่กรณี

	 	 จากการส�ารวจข้อมูลเชิงปริมาณ	 การสัมภาษณ์	 และศึกษาเชิง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรายโรงเรียน	ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น		พบว่า	

สภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตามขนาดและความพร้อม	พิจารณาในแง่

ของการบรหิารวชิาการ	งบประมาณ	การบริหารงานบคุคล	และการบรหิารทัว่ไป	ดงันี้	

  ๔.๓.๒ การบริหารวิชาการ

  จ�าแนกเป็นด้านหลกัสตูร	 การจัดการเรยีนการสอน	และการประเมินผล	 

ดังนี้

   ๔.๓.๒.๑ ด้านหลักสูตร	 มีส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ท�าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อให ้

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาน�าไปพฒันาสาระหลักสตูรร่วมกบัสถานศกึษา	และหรอืสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	มีอิสระในการจัดท�าสาระหลักสูตรได้ด้วยตนเอง	สาระหลักสูตรแกนกลาง

ดังกล่าว	มีจ�านวน		๘	สาระ	ได้แก่	ภาษาไทย		คณิตศาสตร์		วิทยาศาสตร์		สังคมศึกษา	

ศาสนาและวัฒนธรรม	 สุขศึกษาและพลศึกษา	 ศิลปะ	 การงานอาชีพและเทคโนโลย	ี

และภาษาต่างประเทศ	 โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	 ๘	 ประการคือ	 

รักชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	ซื่อสัตย์สุจริต		มีวินัย		ใฝ่เรียนรู้		อยู่อย่างพอเพียง	มุ่งมั่นในการ

ท�างาน		รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ		รวมทั้ง	มุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ	๕	ด้าน	

คอื	ความสามารถในด้านการแก้ปัญหา		ด้านการสือ่สาร	ด้านการคดิ	การใช้ทกัษะชวีติ	

และการใช้เทคโนโลยี	 ในทางปฏิบัติสถานศึกษายังมีการพัฒนาสาระหลักสูตรด้วย

ตนเองค่อนข้างน้อย
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	 	 	 อย่างไรก็ตาม	พบว่า	หลักสูตรแกนกลางมีสาระค่อนข้าง

มาก	 และไม่ยืดหยุ่นเพียงพอท่ีจะให้โรงเรียนเลือกปฏิบัติได้เท่าท่ีควร	 ยังคงต้องจัด 

การเรยีนการสอนให้ครบตามทีก่�าหนดไว้ในหลักสตูร	ด้านการพฒันาสาระของหลกัสตูร	

โรงเรียนขนาดใหญ่	 และขนาดกลาง	 สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้เอง	 แต่

โรงเรียนขนาดเลก็ยงัต้องอาศยัความร่วมมอืจากต้นสงักัดหรอืเครอืข่าย	ทัง้นี	้เนือ่งจาก

ขาดความพร้อมด้านครู	 ทรัพยากร	 และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่า	

โรงเรียนที่มีผู้บริหารและครูที่มีความรู้	 ความสามารถ	 อุทิศตน	 มุ่งมั่น	 ตั้งใจ	 และม ี

เครือข่ายความร่วมมือ	 และหรือการมีส่วนร่วมของชุมชน	 สามารถจัดและพัฒนา 

การศึกษาได้สอดคล้องความต้องการของชุมชน	 ให้ชุมชนเข้ามาร่วมคิด	 ร่วมเสนอ 

ความต้องการ	ร่วมด�าเนนิการ	ร่วมแก้ปัญหา	ร่วมจดัการเรยีนการสอน	และร่วมติดตาม

ประเมินผล	 โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สัมฤทธิผลและเป็นท่ีพึงพอใจของชุมชน	

จนกลายเป็นการชื่นชมผลส�าเร็จร่วมกัน	 โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วย

เหนือหรือต้นสังกัดเท่าที่ควร	 สะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารจัดการของโรงเรียน

ระดับหนึ่ง

	 	 	 ส�าหรบัสาระการเรยีนรูท่ี้โรงเรยีนพฒันาข้ึน	นอกจากสาระ

ตามหลักสูตรท่ีก�าหนด	 ๘	 กลุ่มสาระข้างต้นแล้ว	 โรงเรียนยังได้มีการพัฒนาสาระ 

การเรียนรูต้ามความต้องการของโรงเรยีนและชมุชนจากการของบประมาณหน่วยงาน

อื่นเช่น	 สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และปัญญา	 การเรียนรู้เศรษฐกิจ 

พอเพียงและอาชีพ	การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น/

ชุมชน	การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	กีฬาและสุขภาพ	ฯลฯ	นับได้ว่า	เป็นความ

พร้อมและศักยภาพของบุคลากรที่จะจัดโครงการ/กิจกรรมที่นอกเหนือจากต้นสังกัด

ก�าหนด	แต่เป็นกิจกรรมที่เป็นความต้องการของสถานศึกษาเอง

   ๔.๓.๒.๒ การจัดการเรียนการสอน 	 การจัดการเรียน 

การสอนปัจจบุนั	เป็นการจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ท้ังนี	้สถานศกึษา 

และครูได้รับการกระจายอ�านาจในการจัดการเรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายของ 

หลกัสตูร	ครมูอีสิระในการจดัการเรยีนการสอนและประสบการณ์แก่ผูเ้รยีน	ให้เกดิการ

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง	 มีนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมากขึ้น	 
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ทัง้ทีเ่ป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ	ขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	และขนาดเลก็		ในทางปฏบิตัิ	

ยงัมคีวามหลากหลายของการจดัการเรยีนการสอน	และยงัคงมกีารจดัการศกึษาทีเ่น้น

ครูเป็นส�าคัญอยู่บ้างในหลายพื้นที่	 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาระการสอนของครูและ 

การที่ครูเคยชินกับระบบการเรียนการสอนแบบเดิม	 ท�าให้การจัดประสบการณ์ให้กับ

เด็กที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ให้ความส�าคัญกับผู ้เรียนเป็นส�าคัญมีน้อย	 

อย่างไรก็ตาม	 ก็มีแนวโน้มของการจัดการเรียนการสอนจากการปฏิบัติจริงมากขึ้น	 

โดยเฉพาะ	 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีอยู่ในชุมชน	 เป็นแหล่งเรียนรู้ 

มากขึ้น	

   ๔.๓.๒.๓ การประเมินผลการเรียน 	 มีการแบ่ง	 การวัด

และประเมินผลการเรียน	 ออกเป็น	 ๔	 ระดับ	 คือ	 ระดับชั้นเรียน	 ระดับสถานศึกษา		

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	และระดับชาติ	ในการประเมินผลการเรียนสอน	ครูมีหน้าที่

ประเมินผลการเรียน	 ภายใต้การอนุมัติของสถานศึกษา	 โดยสามารถใช้วิธีการที่ 

หลากหลาย	 	 เช่น	 การซักถาม	 การสังเกต	 การตรวจการบ้าน	 การประเมินโครงงาน	 

การประเมนิชิน้งาน/ภาระงาน	แฟ้มสะสมงาน	การใช้แบบทดสอบ	ฯลฯ	โดยผูส้อนเป็น 

ผูป้ระเมนิตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร	หรอืเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนประเมนิตนเอง	เพือ่น

ประเมินเพื่อน	ผู้ปกครองร่วมประเมิน	ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม		

การประเมินระดับชั้นเรียน	เป็นการตรวจสอบว่า	ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน

การประเมนิระดบัสถานศกึษา	เป็นการประเมนิเพือ่ตดัสนิผลการเรยีนเป็นรายภาค/ปี			

การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 เป็นการประเมินในภาพรวมของเขต	 เพื่อ 

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในเขต	 การประเมินระดับชาติ	 เป็น 

การประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	

ทั้งระดับในชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	มัธยมศึกษาปีที่	๓	และมัธยมศึกษาปีที่	๖

	 	 	 นอกจากนัน้		ยงัมกีารทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต	ิโดย

ส�านักทดสอบทางการศึกษา	เป็นองคก์ารมหาชน	ท�าหน้าที่ทดสอบคุณภาพการศึกษา	

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ระดับชาติ	ในแต่ละระดับ	อีกด้วย	

	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 โรงเรียนยังประสบกับปัญหาการประเมิน

จากหน่วยงานภายนอกที่มีตัวชี้วัดหลากหลาย	และบางตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับบริบท
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ของสถานศึกษา	 ท�าให้โรงเรียนต้องสร้างข้อมูลเพิ่มเติมจากท่ีเป็นอยู่จริงสร้างความ 

ยุ่งยากให้เกิดขึ้น	 ในท�านองเดียวกัน	 ข้อสอบจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต	ิ

บางส่วนกไ็ม่สอดคล้องกบัสาระการเรยีนการสอนของโรงเรยีนท่ีสอนตามอตัลกัษณ์และ

บริบทของโรงเรียน	 และไม่สามารถวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนตามวิถีชีวิต

และบริบทได้เท่าที่ควรจะเป็น	 นอกจากนั้น	 การท่ีมีนโยบายหลักสูตรไม่ให้มีการตก 

ซ�้าชั้น	 ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนที่ไม่สามารถเร่งรัดและแก้ปัญหาคุณภาพ 

ผู้เรียนได้เท่าที่ควร

  ๔.๓.๓. การบริหารงบประมาณ

	 	 งบประมาณเพ่ือการศึกษาขัน้พืน้ฐานในสถานศกึษาของรฐัส่วนใหญ่

ได้มาจากงบประมาณ	และการบริจาคบางส่วนจากการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา	

ซึ่งเป็นไปตามบริบทและความสามารถของสถานศึกษา	ในส่วนงบประมาณของรัฐ	ใน

ภาพรวม	รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน		ปี	๒๕๕๓	และ	ปี	๒๕๕๔	

จ�านวน	๒.๘๒	แสนล้านบาท	และ	๓.๐๖	แสนล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๔.๔๓	และ	

๗๒.๕๒	หรือประมาณ	๑	ใน	๓	ของงบประมาณเพื่อการศึกษาทั้งหมด	ในการบริหาร

งบประมาณของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ส่วนกลางกระจายอ�านาจการบรหิารจดัการไป

ยงัผู้บรหิารสถานศกึษา	ลดหลัน่	ตามขนาดของสถานศกึษา	งบประมาณทีส่ถานศกึษา

ได้รับ	ผันแปรไปตามจ�านวนรายหัวของผูเ้รยีน	ในกรณทีีเ่ป็นงบอดุหนนุรายหวัทีร่ฐัต้อง

จัดสรรให้ตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	 รวมทั้ง	 งบประมาณที่สนับสนุนผู้เรียนใน 

งบการศึกษาฟรีหรือให้เปล่า	เช่น	ค่าเสื้อผ้า	ต�ารา	เป็นต้น	นอกจากนั้น	เป็นงบพัฒนา

ตามนโยบาย	และงบลงทุน	ที่ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาที่จะได้รับตามนโยบายและเกณฑ์

การจัดสรรงบประมาณแต่ละปี	 ในทางปฏิบัติ	 สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก 

มข้ีอจ�ากัด	ในการได้รบังบประมาณรายหวั	ทีจ่ะสามารถน�ามาใช้ในการพฒันาการเรยีน

การสอน	ได้อย่างคล่องตวั	โดยเฉพาะสถานศกึษาทีอ่ยูใ่นพืน้ทีย่ากจน	ทีน่อกจากจะได้

รับเงินรายหัวน้อยแล้ว	ชุมชนยังไม่สามารถให้การสนับสนุนได้เท่าที่ควร		

	 	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่า	 โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กดังกล่าว	 

ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมีความสัมพันธ์ที่ด ี

กับชุมชน	 โรงเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งด้านอาคาร	
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สถานที	่วสัดอุปุกรณ์	เทคโนโลย	ีและเงนิค่าตอบแทน/ค่าจ้างคร	ูท�าให้คลายวกิฤตด้ิาน

งบประมาณลงได้มาก

  ๔.๓.๔ การบริหารงานบุคคล

	 	 มีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	(ก.ค.ศ.)	

มีหน้าที่โดยภาพรวม	 ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู	 และบุคลากรทาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ทั้งในเชิงนโยบาย	 การบริหาร	 การพัฒนา	 และการติดตาม 

ประเมินผล	และมคีณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา	(อ.ก.ค.ศ.)	 

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษา	ท�าหน้าหน้าทีบ่รหิารงานข้าราชการคร	ูและบคุลากรทางการศกึษา	

ภายในเขตพื้นที่การศึกษา	 (ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน)	

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	พ.ศ.	 ๒๕๔๗	

และฉบบัทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	อืน่ทีเ่กีย่วข้อง	และผูบ้รหิารสถานศกึษาท�าหน้าทีบ่รหิารงาน

บุคคลในสถานศกึษา	ในส่วนทีก่ฎหมายก�าหนด	อ�านาจการบรหิารบคุคลของสถานศกึษา 

ส่วนใหญ่	จะอยู่ที่	 ก.ค.ศ.	และ	อ.ก.ค.ศ.	 เขตพื้นที่การศึกษา	ทั้งด้านการสรรหาและ

บรรจุแต่งตั้ง	 การพัฒนา	 การสร้างขวัญก�าลังใจ	 การพิจารณาความดีความชอบ	 

การโยกย้าย	การเลือ่นและแต่งต้ัง	การด�าเนนิงานทางวนิยั	และการให้ออกจากราชการ	

แล้วแต่กรณี	

	 	 ครู	 และผู้บริหาร	 ก�าหนดให้เป็นครูมืออาชีพท่ีต้องมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ	โดยองค์กรวิชาชีพครู	(คุรุสภา)	ครูมีสถานะเป็นข้าราชการ	พนักงาน

คร	ูและพนกังานจ้างแล้วแต่กรณี	ได้มาโดยการสอบแข่งขนัเพ่ือคดัเลอืกเข้ารบัราชการ/	

พนักงานของรัฐ		ทีต้่องเรยีนมาทางการศึกษา/ครหูรือหากไม่จบทางการศึกษาต้องผ่าน

การอบรมในหลกัสตูรวชิาชพีคร	ูจงึจะได้รบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพี		ผูบ้รหิาร	เป็น

บุคคลที่ผ่านการเป็นครู	 มาก่อน	 และต้องมีคุณวุฒิ	 ระดับปริญญาโททางการบริหาร 

การศึกษา	

	 	 ส�าหรับการบริหารบุคคล	 มีประเด็นท่ีเป็นข้อจ�ากัด	 เก่ียวกับการ

สรรหาและคัดเลือก	และการพัฒนาครูและบุคลากร	ดังนี้

	 	 (๑) การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากร	 เป็นหน้าที่ของ 

สว่นกลางและ	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาโดย	อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา	โรงเรียน 
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ไม่สามารถสรรหาและคัดเลือกครูได้เอง	 ยกเว้น	 ครูที่เป็นพนักงานจ้าง	 หรือลูกจ้าง

ชั่วคราว	 เกิดภาวการณ์ขาดแคลนครู	 ครูสอนไม่ตรงวุฒิ	 ไม่ตรงสาขาวิชาท่ีส�าเร็จ 

การศึกษา	 ต่อกรณีดังกล่าว	 โรงเรียนทั้งที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	 ขนาดใหญ	่ 

ขนาดกลาง	 และขนาดเล็ก	 จะมีการพัฒนาครูด้วยตนเองหรือการส่งครูไปพัฒนาเพื่อ

น�าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนแต่ก็ด�าเนินไปตามความพร้อมของตนภายใต ้

ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณและเทคโนโลยีที่จะสนับสนุนการพัฒนา	 และที่สามารถ 

แก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนได้อย่างดี	 คือการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม	 

โดยการร่วมคิด	 ร่วมระดมทุนเพื่อจัดจ้างครู	 การเป็นภูมิปัญญาเข้ามาช่วยสอน	 

หรือการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง	 

ที่เป็นการแบ่งเบาภาระการสอนของครู	 นอกจากนั้น	 นวัตกรรมการบริหารจัดการ 

โดยรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกันทางวิชาการหรือการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน	 ช่วยลดภาระการสอนและการขาดแคลนครูลง 

ได้มาก

		 	 (๒)	การพัฒนาครูและบุคลากร	ส่วนกลาง/ต้นสังกัดยังคงเป็นผู้จัด

กิจกรรมการพัฒนาที่เหมือนกันทั้งประเทศ	ท�าให้การพัฒนายังไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการการพัฒนาที่แท้จริงของครูและบุคลากรท่ีมีปัญหาแตกต่างกัน	 อย่างไร

ก็ตาม	 แม้ว่าโรงเรียนจะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร

เป็นการเฉพาะ	แต่โรงเรียนทั้งขนาดใหญ่พิเศษ		ขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	และขนาดเล็ก	

ได้มีการพัฒนาครูของตนเอง	 ตามความพร้อม	 ทั้งการส่งไปพัฒนา	 หรือการส่งเสริม 

การเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ	ที่สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและการพัฒนาการเรียน 

การสอนที่เกิดจากการพัฒนาครูส่วนหนึ่ง		 	

  ๔.๓.๕ การบริหารทั่วไป

	 	 มกีารก�ากบัดูแล	การวางแผน	การพัฒนาระบบข้อมลูและสารสนเทศ	

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษา	 

การประสานงาน	และการติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผล	ในภาพรวมเชิงนโยบาย	

และการบริหารจัดการ	 ในทางปฏิบัติ	สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบริหารจัดการเป็น

ไปตามบรบิท	ขนาด	และความพร้อม		และความสามารถของสถานศกึษา	สถานศกึษา
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ขนาดใหญ่	 ส่วนใหญ่มีครู	 บุคลากร	 งบประมาณ	 และเทคโนโลยี	 ท่ีจะรองรับและ

สนับสนุนการบริหารวิชาการ	 งบประมาณ	 และการบริหารงานบุคคล	 สถานศึกษา 

ขนาดกลางและขนาดเล็ก	โดยภาพรวมมีความขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ	

ทั้งด้านวิชาการ		ครูและบุคลากร	งบประมาณ	ที่ต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก

ต้นสังกัดและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 ๔.๔ ความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

	 โดยภาพรวม	ความพร้อมในการบรหิารจดัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	มคีวามหลาก

หลายเป็นไปตามบริบท	และขนาดของสถานศึกษา		ทั้งด้านครู	ผู้บริหารและบุคลากร

ทางการศึกษา	เงินและงบประมาณ	ความรู้	และเทคโนโลยี	กล่าวคือ

  ๔.๔.๑ ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา	 ในภาพรวมยัง

ไม่มีความพร้อมเพียงพอท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ	 จากการวิจัยเรื่อง	 สภาวะการ

ขาดแคลนครู	คณาจารย์	และบุคลากรทางการศึกษาและข้อเสนอแนวทางแก้ไข	ของ

ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา	(๒๕๕๑)	พบว่า	ระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	มปัีญหา

การขาดแคลนครู	จ�านวน	๖๓,๓๗๗	อตัรา	ทัง้นี	้พจิารณาตามเกณฑ์อตัราก�าลงัครู	ของ	

ก.ค.ศ.	 และขาดแคลนครูตามสาระวิชา	 ทั้งด้านภาษาต่างประเทศ	 (๙,๙๖๓	 คน)	

วิทยาศาสตร์	 (๘,๓๐๕	 คน)	 คณิตศาสตร์	 (๗,๘๗๘	 คน)	 การงานและอาชีพ	 

(๕,๒๗๘	 คน)	 ศิลปศึกษา	 (๕,๒๒๐	 คน)	 ภาษาไทย	 (๕,๐๘๑	 คน)	 สุขศึกษา	 

(๔,๓๒๗	 คน)	 และสังคมศึกษา	 (๓,๗๔๙	 คน)	 ในการขาดแคลนดังกล่าวส่วนใหญ่

ขาดแคลนในสถานศึกษาขนาดใหญ่	 (ด้านคุณภาพ)	 	 และขนาดเล็ก	 (ทั้งด้านปริมาณ

และคุณภาพ)	

	 	 นอกจากนั้น		ครูยังสอนไม่ตรงวุฒิ	และยังขาดแคลนด้านบุคลากร

ทางการศึกษา	สายสนับสนุน	ทั้งด้านธุรการ	การเงินและบัญชี	ท�าให้ครูมีภาระเพิ่มขึ้น

จากการสอน	ต้องจัดครไูปท�าหน้าทีดั่งกล่าว	ส่งผลต่อคณุภาพการเรยีนการสอนในทีส่ดุ

	 	 อย่างไรก็ตาม	 มีความพยายามของรัฐที่จะพัฒนาคุณภาพครู	 โดย

การสร้างแรงจงูใจให้คนเก่งมาเรียนคร	ูเช่น	การก�าหนดต�าแหน่งไว้ให้ส�าหรบันักศึกษา

ครู	ที่เรียนหลักสูตร	๕	ปี		การก�าหนดเงินเดือนครูและเงินวิทยฐานะ	
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  ๔.๔.๒ เงินและงบประมาณ	 โดยภาพรวม	 รัฐจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการศึกษา	อยู่ในล�าดับต้น	ๆ 	ของภูมิภาคเอเชีย	และของโลก	ประมาณร้อยละ	๒๐	

ของงบประมาณแผ่นดิน	 หรือร้อยละ	 ๕	 –	 ๖	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	 

แต่งบเพ่ือการศึกษาดังกล่าว	 โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ส่วนใหญ่เป็นงบด้าน

บุคลากร		ถึงร้อยละ	๕๘.๒	ในปีงบประมาณ	๒๕๕๔	ที่ผ่านมา	อีกทั้งเมื่อมีการจัดสรร

เงินอดุหนุนรายหวัให้สถานศกึษา	และงบพฒันาเพียงบางส่วน	สถานศกึษาขนาดกลาง

และขนาดเล็ก	ที่ตั้งอยู่ในชนบท	มีจ�านวนนักเรียนน้อย	ท�าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอ

ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ	 ในการนี้	 มีสถานศึกษาดังกล่าวอยู่ใน

ชนบท	ประมาณ		๒๐,๐๐๐	โรง	หรือประมาณร้อยละ	๖๐	ที่กล่าวได้ว่า	ยังไม่มีความ

พร้อมด้านงบประมาณเพียงพอ	ส่วนการบริหารงบประมาณ	เนื่องจากการขาดแคลน

งบประมาณจัดเจ้าหน้าที่ธุรการ	การเงินและบัญชี	ท�าให้ครูต้องท�าหน้าที่ดังกล่าวด้วย	

อันส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา	เช่นเดียวกัน

  ๔.๔.๓ ความรู้		แม้ว่า	รฐัจะมนีโยบายส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ		

การใช้ความรู้เป็นฐาน	 และมีการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 	 แต่โดยที่

วฒันธรรมการเรยีนรูข้องคนไทย	ยงัไม่ให้ความส�าคญักบัความรูห้รอืใช้ความรูเ้ป็นฐาน

เท่าที่ควร	 ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของสถานศึกษาที่จะบริหารจัดการโดยใช้

ความรู้เป็นฐาน	 	 หรือการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ	 รวมท้ัง	 การพัฒนาครูและ

บคุลากรทางการศึกษาให้มคีวามรู้	ส่วนใหญ่เป็นในลกัษณะของการอบรมของส่วนกลาง

เป็นส่วนใหญ่	และการอบรมยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของครูและความจ�าเป็น

ทีจ่ะต้องน�าไปใช้	(ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา,	๒๕๕๕)	ดงันัน้	การใช้ความรูใ้น

การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ยังมีข้อจ�ากัดหลายประการ	แม้ว่า	สถานศึกษาจะ

พยายามใช้ความรู้เป็นฐานและมีการจัดการความรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นก็ตาม

  ๔.๔.๔ เทคโนโลยี 	แม้ว่ารัฐมีนโยบายส่งเสริมและให้ความส�าคัญ

ต่อการใช้เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา	รวมทัง้การจดัสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยใีห้กบั

สถานศึกษา	 และการมีนโยบายแจกแท็ปเล็ตให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 ๑	 

ในปีทีผ่่านมา	ทีค่าดว่าจะก่อให้เกดิการเข้าถงึการศกึษามากขึน้		แต่ความพร้อมในการ

ใช้เทคโนโลยียังไม่เพียงพอ	ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพของครูที่จะอ�านวย
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ความสะดวกแก่ผู้เรียนให้เข้าถึงเทคโนโลยีหรือการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเข้าถึง 

การศึกษา	 หรือความรู้ได้โดยง่าย	 	 เช่น	 ในพื้นท่ีห่างไกล	 ครูผู้สอนท่ีมีความรู้ทาง

เทคโนโลยี	เป็นต้น

  ๔.๔.๕ การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของชุมชน	 หรือองค์กร 

ในชุมชน	 	 โรงเรียนส่วนใหญ่ที่ประสบผลส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา	 

ทั้งขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	และขนาดเล็กทั้งในเมืองและชนบท	ใช้กระบวนการมีส่วน

ร่วมของชมุชนหรอืองค์กรในชมุชน	ทัง้การร่วมคิดและเสนอความต้องการ	ร่วมวางแผน	

ร่วมพัฒนาหลักสูตร	 ร่วมจัดการเรียนการสอน	 ร่วมการติดตามประเมินผลการเรียน	

ร่วมแก้ปัญหา	ร่วมระดมทรัพยากร	และร่วมชื่นชมในผลส�าเร็จของสถานศึกษา

  ๔.๔.๖ การมีเครือข่ายการจัดการศึกษา	สถานศึกษามีการรวมตัว

กันเป็นเครือข่ายทางการบริหารจัดการ	เช่น	เครือข่าย	ทางวิชาการ	การพัฒนาสาระ

หลักสูตรร่วมกัน	และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทาง

วิชาการระหว่างสถานศึกษา	การมีเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา	เช่น	เครือข่าย

สังคมออนไลน์	เครือข่ายศิษย์เก่า	เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง	ฯลฯ

 ๔.๕ จุดเด่นในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 ๔.๕.๑	 มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีชัดเจนเป็นแนวทางในการ

จัดการศึกษาทั้งระบบ	ที่ครอบคลุมทั้งระดับนโยบาย	และระดับปฏิบัติ

	 	 ๔.๕.๒	 นโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 และการศึกษา 

ให้เปล่าในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ก่อให้เกิดการตื่นตัวในการได้รับการศึกษาของ

ประชาชน	ส่งผลต่อการเรียนรู้และอัตราการรู้หนังสือของประชาชน

	 	 ๔.๕.๓	 มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างหลากหลาย 

ทั้งรัฐ	เอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ครอบครัว	สถาบันศาสนา	สถานประกอบ

การ	และสถาบันสังคมอื่น	ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	

	 	 ๔.๕.๔	งบประมาณเพือ่การศกึษา	เป็นอนัดบัสงูสดุของงบประมาณ

ประเทศถึงร้อยละ	 ๒๐	 ท�าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาใน 

ภาพรวม		
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	 	 ๔.๕.๕	 ประชาชนให้ความส�าคัญกับการศึกษา	 โครงสร้างพื้นฐาน	

การคมนาคม	ส่งผลให้การเข้าเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น	

	 	 ๔.๕.๖	มีหน่วยงานกลางท�าหน้าที่ติดตาม	ประเมินภายนอก	และ

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	 ท�าให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของ

ต้นสังกัด

	 	 ๔.๕.๗	ครแูละผูบ้รหิารสถานศึกษา	ต้องมใีบอนญุาตประกอบวชิาชพี	

สะท้อนถึงการต้องได้รับการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพท่ีเข้มข้น	 อันจะส่งผลต่อ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในที่สุด

	 	 ๔.๕.๘	 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

หรือการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาก่อให้เกิดความเป็นเจ้าของ	 

ทั้งการร่วมคิด	 ร่วมวางแผน	 ร่วมด�าเนินการ	 ร่วมระดมทรัพยากร	 ร่วมแก้ปัญหา	 

ร่วมตดิตามประเมนิผล	และชืน่ชมผลส�าเรจ็ร่วมกนั	และรปูแบบการบริหารจดัการแบบ

เครือข่าย	 ในลักษณะของพันธมิตรรวมตัวช่วยเหลือกันทางวิชาการ	 ลดช่องว่างความ

ขาดแคลนปัจจัยทางการบริหาร	 และส่งผลต่อความส�าเร็จของการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาทุกขนาด	 ทั้งขนาดใหญ่พิเศษ	 ขนาดใหญ่	 ขนาดกลาง	 และขนาดเล็ก	 

ทั้งในเมืองและชนบท

  ๔.๖ ข้อจ�ากัดในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

	 	 ๔.๖.๑	นโยบายเปลีย่นแปลงบ่อยตามการเปลีย่นแปลงทางการเมือง	

ท�าให้เกิดความสับสนและไม่ต่อเนื่องในการบริหารจัดการศึกษาของฝ่ายปฏิบัติ	 

อันส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในที่สุด

	 	 ๔.๖.๒	โครงสร้างการบรหิารการศึกษา	ทัง้ระดบักระทรวง	เขตพืน้ที่

การศึกษา	 และสถานศึกษา	 สังกัดส่วนกลาง	 เป็นอุปสรรคท�าให้ขาดความเช่ือมโยง 

การประสานงานและบูรณาการกับงานภาคส่วนอื่น	 ทั้งเชิงโยบายและการปฏิบัต	ิ 

ในภูมิภาค	เนื่องจากต้องขึ้นกับส่วนกลาง	

	 	 ๔.๖.๓	ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ		งบประมาณเพือ่การศกึษา	

ไม่สอดคล้องกบัผลผลติทางการศกึษา	และคณุภาพการศกึษาทีต่กต�า่ลงเรือ่ยๆ	ในรอบ

สิบปีที่ผ่านมาหลังการปฏิรูปการศึกษา
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	 	 ๔.๖.๔	 ความแตกต่างและช่องว่างระหว่างสถานศึกษาในเมือง	 

ขนาดใหญ่	กับสถานศึกษาในชนบทและขนาดเล็กมีมาก	เกิดความไม่เสมอภาคในการ

ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะการได้รับการจัดสรรงบประมาณ	 ครู	 ที่ตรงตามความ

ต้องการ

	 	 ๔.๖.๕	จ�านวนสถานศกึษาขนาดเลก็มมีาก	ไม่สามารถยบุ	หรอืรวม

สถานศึกษาได้	 เป็นอุปสรรคส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพ		การลงทุนเพื่อการศึกษามีสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตที่เกิดขึ้น		

	 	 ๔.๖.๖	 การศึกษาขั้นพื้นฐานยังคงอยู่ในมือของรัฐมากเกินไป	 ถึง	

ร้อยละ	 ๘๑.๒๘	 และเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา	 ใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนและ

ตอบแทนครู	 ถึงร้อยละ	๕๘	ท�าให้เป็นภาระในการลงทุนทางการศึกษา	แทนท่ีจะใช้

จ่ายไปเพ่ือการพฒันาคณุภาพการศกึษาโดยตรง		ทีส่�าคญัขาดการส่งเสรมิสนบัสนนุให้

เกิดการมีส่วนร่วมของเอกชนและสถาบันสังคมอื่น

	 	 ๔.๖.๗	คร	ูมภีาระงานมาก	จากการต้องปฏบัิตหิน้าท่ีอืน่	เช่น	ธรุการ	

การเงินและบัญชี	 รวมทั้งการสอนไม่ตรงสาขาและความรู้ความเช่ียวชาญ	 ส่งผลต่อ

ปัญหาคุณภาพการศึกษา

	 	 ๔.๖.๘	 ผู้เรียนยังให้ความส�าคัญและหลั่งไหลเข้าเรียนสายสามัญ

มากกว่าสายอาชพี	ไม่สอดคล้องกบัความต้องการแรงงานอาชพีของประเทศ	อกีทัง้เกดิ

การว่างงาน	ท�าให้การลงทนุไม่คุม้ค่าและเกดิประโยชน์ทีแ่ท้จรงิในการพฒันาประเทศ

	 	 ๔.๖.๙	คุณภาพการศึกษาของผู้เรยีนตกต�า่ทุกระดบั	จากการทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติที่ผ่านมา	ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	ค่าเฉลี่ย

ในวิชาหลักทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	คณิตศาสตร์	และวิทยาศาสตร์	ต�่ากว่าร้อยละ	

๕๐	ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต

	 	 ๔.๖.๑๐	ความหลากหลายและความแตกต่างทางภาษา	วฒันธรรม	

และเหตุการณ์ความไม่สงบของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นอุปสรรคส�าคัญ

ต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
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ส่วนที ่๕  ข้อเสนอแนะเพือ่การก�าหนดรปูแบบและนโยบายการส่งเสรมิการ

บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขนาดและความพร้อม

	 จากการสรุปและสังเคราะห์ผลสรุป	 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จากข้อมูลเชิงปริมาณ	การศึกษากรณี

ศกึษาการบรหิารจัดการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	และการศกึษาเอกสารดงักล่าวข้างต้น	

เหน็สมควรน�าเป็นข้อมลูในการก�าหนดรปูแบบ	และเสนอเป็นนโยบายส่งเสรมิสนบัสนนุ

การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ตามประเด็นการบริหารจัดการศึกษา	ดังนี้

 ๕.๑ นโยบาย		นโยบายจากส่วนกลางควรมีความมั่นคงและต่อเนื่อง	ไม่ควร

เปลี่ยนแปลงบ่อยตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	 แต่ควรเป็นนโยบายท่ีมีความ 

ต่อเน่ืองและประเมินแล้วว่า	 สามารถปฏิบัติได้จริง	 โดยเฉพาะนโยบายด้านการ 

กระจายอ�านาจ	 ควรให้อิสระสถานศึกษาได้บริหารจัดการแบบการกระจายอ�านาจ 

ตามขนาดและความพร้อมของสถานศึกษาอย่างจริงจัง	 ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ	 

ส่วนกลางไม่ควรก�าหนดโครงการและกิจกรรมให้ปฏิบัติ		จนขาดความเป็นอิสระที่จะ

จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน	ผู้เรียนและชุมชน	โดย

เฉพาะควรสนับสนุนวิชาการอย่างเด่นชัด	 เช่น	 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ 

การเรียนการสอน	 	 รวมทั้ง	 กระบวนการก�าหนดนโยบายทางการศึกษา	 ควรม ี

การก�าหนดนโยบายในลักษณะจากล่างขึ้นบน	(bottom	-	up)	ที่โรงเรียนควรมีส่วน

เสนอนโยบายด้วย

 ๕.๒ หลักสูตร ควรเป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสูงโดยเฉพาะหลักสูตร 

แกนกลาง	ควรเป็นหลักสูตรที่ก�าหนดกรอบกว้างๆ	มีสาระที่ก�าหนดแนวทางให้ปฏิบัติ

น้อยที่สุด	 เพื่อให้โรงเรียนสามารถน�าไปพัฒนาสาระที่สอดคล้องกับบริบท	 สังคมและ

วัฒนธรรมได้มากที่สุด	 ยกเว้น	 หลักสูตรที่เป็นนโยบายหลักของชาติ	 เช่น	 ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 สาระหลักสูตรที่ควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	 	 ควรประกอบ

ด้วย	ภาษา	วทิยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	สขุศึกษา	สงัคม	ดนตรแีละนาฏศลิป์	กฬีา	ศาสนา	

ศิลปวัฒนธรรม	อาชีพ	ประวัติศาสตร์	รากเหง้าและความเป็นมาของชาติและท้องถิ่น	

เทคโนโลยีและความเป็นมาของอาเซียนและสากล	 	 นอกจากนั้น	 ควรมีการลดคาบ 

เวลาเรียน	 ให้มีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน	 และเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
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ให้มากขึ้น	 เพื่อให้การเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้เรียน	 และอัตลักษณ	์

วัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือชุมชนของตนได้อย่างแท้จริง

 ๕.๓ การจัดการเรียนการสอน เป็นการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นที่ครู

สามารถจดักจิกรรมและประสบการณ์ได้อย่างคล่องตัว	ภายใต้กรอบหลักสตูรท่ีก�าหนด

ไว้กว้างๆ	ให้ความส�าคญักบัผู้เรียนว่าส�าคญัทีส่ดุ	ทีเ่น้นชวีติเป็นตวัตัง้	แทนการเน้นวชิา

เป็นตัวตั้ง	เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง	ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันกับครู	ให้ผู้เรียน 

ได้ประสบการณ์ที่สามารถคิด	 วิเคราะห์	 และปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับวิถีชีวิตท่ี 

ด�ารงอยู	่ผู้เรยีนได้กล้าคดิ	กล้าแสดงออก	และเลอืกทีจ่ะน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในชวีติ

จริงนอกสถานศึกษา	ในสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติได้	อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๕.๔ การประเมินผลผู้เรยีน ควรมุง่เน้นพฒันาการของผูเ้รยีนให้มคีณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ทั้งด้านความรู้	ทักษะ	เจตคติ	พฤติกรรม	ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	เช่น	

การประเมินผลงาน	พฤติกรรมการแสดงออก	แฟ้มสะสมผลงาน	การทดสอบ	ฯลฯ	

 ๕.๕ การจัดสรรงบประมาณ	 ควรจัดสรรให้โรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน 

ทั้งด้านบริบท	 ขนาดของโรงเรียน	 ปัญหาและความต้องการพิเศษ	 จึงควรมีเกณฑ ์

การพิจารณาท่ีค�านึงถึงความแตกต่างกันดังกล่าว	 และนโยบาย/ทิศทางการพัฒนา 

การศึกษาของชาติ	ส�าหรบังบประมาณอดุหนุนรายหวัควรให้ความส�าคญักบัการจดัสรร 

งบประมาณ	เพือ่เด็กก่อนปฐมวยัหรืออนุบาลศึกษาเพราะเด็กวยัดงักล่าวเป็นวยัท่ีส�าคญั

ที่สุดต่อการเจริญเติบโตด้านมันสมองที่ควรได้รับการดูแลใกล้ชิด	ดังนั้น	ควรปรับเพิ่ม 

งบรายหัวให้เป็น	ดังนี้	 	ชั้นอนุบาล	๔,๐๐๐	บาท	ระดับประถมศึกษา	๓,๕๐๐	บาท	

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ๓,๐๐๐	 บาท	 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 

๒,๕๐๐	บาท	

 ๕.๖ การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากร ควรเป็นการสรรหาและ 

คัดเลือกตามความต้องการของสถานศึกษา	 ทั้งด้านครูที่สอนตรงตามสาขาวิชาที่

ขาดแคลนที่พิจารณาจากความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษาส�าหรับสถานศึกษา

ขนาดใหญ่	 และหรือให้สถานศึกษามีโอกาสได้คัดเลือกหรือมีส่วนร่วมในการคัดเลือก

ครูด้วยตนเอง	ในสถานศึกษาขนาดกลางหรือขนาดเล็ก	
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	 ในการนี้	 อ.ก.ค.ศ.	 เขตพื้นที่การศึกษาควรมีบทบาทและให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นด้านหลัก	

 ๑. ผู ้บริหาร	 ควรเป็นผู ้ที่มีวิสัยทัศน์	 คุณวุฒิความรู ้ความสามารถทาง 

การบรหิารจดัการเป็นทีย่อมรบัในวงการศกึษาและชมุชน	และควรผ่านการเตรยีมการ

เพือ่การเป็นผูบ้รหิารโดยตรง	เช่น	ผ่านการด�ารงต�าแหน่งเป็นรองผูบ้รหิารสถานศกึษา

มาก่อน	 หรือเป็นบุคคลภายนอกผู้มีความสามารถโดดเด่นและประสบผลส�าเร็จทาง 

การบริหารการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้อง	 การบริหารจัดการสถานศึกษา	 มีการตัดสินใจ 

บนพื้นฐานของข้อมูลและฟังความเห็นของครู	ผู้ปกครองและชุมชน

 ๒. คร	ูควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	ได้รับการพัฒนาให้มีจิตวิญาณของ

ความเป็นคร	ูได้สอนตรงตามสาขาวชิาทีไ่ด้เรยีนมา	ไม่ควรท�าหน้าทีอ่ืน่และควรมภีาระ

การสอนและท่ีเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนเพียงด้านเดียว	 มีอิสระในการจัดการเรียน

การสอนและการประเมินผล	 มีนวัตกรรมและใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน	 

มคีวามสามารถใช้เทคโนโลยเีพือ่การศกึษาทีท่นัสมยัและเหมาะสมกบัผูเ้รยีน	และควร

ก�าหนดให้มฝ่ีายสนบัสนนุการสอนเป็นการเฉพาะ	ได้แก่	เจ้าหน้าทีธ่รุการ	การเงนิและ

บัญชี	 เป็นต้น	 เพื่อให้ครูท�าหน้าที่สอนและพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 ๓. การพัฒนาครูและบุคลากร	 ส่วนกลางควรศึกษาความต้องการที่แท้จริง

ในการพัฒนาครูและบุคลากร	 และควรเป็นการก�าหนดเชิงนโยบายและสนับสนุน 

งบประมาณ	 หรือพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาให้กับเขตพื้นท่ีการศึกษา	 หรือ 

หน่วยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญการพฒันา	เพือ่ให้โรงเรยีนเลอืกส่งครูเข้ารบัการพัฒนาได้

ตรงตามความต้องการของโรงเรียนและครู	และหากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษหรือ

ขนาดใหญ่	 ก็ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนสามารถวางแผนพัฒนาครูของตน 

ได้เองเป็นการเฉพาะ	 ทั้งในรูปของการส่งไปพัฒนาหรือจัดการพัฒนาเองแล้วแต ่

กรณี	 ส�าหรับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก	 สามารถรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อ

การพัฒนา	 หรือเชื่อมโยงกับโรงเรียนขนาดใหญ่	 วิธีการ	 การพัฒนาครู	 ควรเป็นการ 

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างครผููส้อนในโรงเรยีนและเครอืข่าย	การให้ครไูด้รบัการพัฒนา
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วิธีการจัดการเรียนการสอนและเรียนรู้สิ่งใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลกและวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง

 ๔. ขนาดของสถานศึกษา	 ขนาดของโรงเรียนท่ีเหมาะสมต่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่สอดคล้องกับบริบทระหว่างในเมืองและชนบท	ควร

เป็นดังนี้	 (๑)	 สถานศึกษาในเมือง	 ควรมีจ�านวนนักเรียนไม่เกิน	 ๕๐๐	 คน	 และหาก

จ�าเป็นไม่ควรเกิน	 	๑,๐๐๐	คน	 (๒)	 สถานศึกษาในเมือง	ควรอยู่ระหว่าง	๑,๕๐๐	 -	

๒,๕๙๙	คน		และหากจ�าเป็น	ไม่ควรเกิน		๓,๕๐๐	คน

 ๕. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา	 ควรมีการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทาง

เทคโนโลยีที่เหมาะสม	เช่น	โครงข่ายเทคโนโลยี	คอมพิวเตอร์	ให้สถานศึกษาทุกขนาด

ทั้งในเมืองและชนบทได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้อย่างทั่วถึง

 ๖. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		ควรส่งเสริมรูปแบบ

การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหรือการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา	 อันจะก่อให้เกิดความเป็นเจ้าของ	 ท้ังการร่วมคิด	 ร่วมวางแผน	 

ร่วมจัดการเรียนการสอน	ร่วมระดมทรัพยากร	ร่วมแก้ปัญหา	ร่วมติดตามประเมินผล	

และชื่นชมผลส�าเร็จร่วมกัน	และรูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือข่าย	ในลักษณะ

ของพันธมิตรรวมตัวช่วยเหลือกันทางวิชาการของสถานศึกษาทุกขนาด	ทั้งขนาดใหญ่

พิเศษ	 ขนาดใหญ่	 ขนาดกลาง	 และขนาดเล็ก	 ทั้งในเมืองและชนบท	 เพื่อลดช่องว่าง

ความขาดแคลนปัจจยัทางการบรหิาร	อนัจะส่งผลต่อความส�าเรจ็ของการจดัการศกึษา

ในทีส่ดุ	สถานศึกษาทีต้่องการความช่วยเหลอืในบางเรือ่งเช่น	ด้านวชิาการ		ควรเป็นการ

บริหารจัดการแบบพี่เลี้ยง	 สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่สามารถช่วย 

ตัวเองได้	 ควรเป็นการบริหารจัดการโดยเขตพื้นที่การศึกษาในลักษณะแม่ข่ายและ 

ลกูข่าย	ขณะเดยีวกนั	หากเป็นสถานศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ	และขนาดใหญ่	ทีส่ามารถ

บรหิารจดัการได้ด้วยตนเอง	มบีคุลากร	งบประมาณ	และความพร้อมทางวชิาการ	ควร

ให้อิสระในการบริหารจัดการด้วยตนเองลดการควบคุมท้ังด้านวิชาการ	 งบประมาณ	

การบริหารบุคคล	และการบริหารทั่วไป
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	 ในการนี้	 	 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขนาดและ

ความพร้อม	ควรจ�าแนกเป็น	๓	กลุ่มคือ	(๑)	กลุ่มรูปแบบการบริหารจัดการที่มีอยู่เดิม	

(๒)	 กลุ่มการบริหารจัดการแบบอิสระและในก�ากับของรัฐ	 และ	 (๓)	 กลุ่มการบริหาร

จัดการแบบผสมผสาน

	 ดังจะได้กล่าวโดยละเอียด	 ในบทที่	 ๖	 ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	และบทที่	๗	ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการ

บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขนาดและความพร้อมต่อไป	
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	 ในงานวจัิยน้ี	จะได้น�าเสนอผลการสงัเคราะห์และการศกึษาการบรหิารจดัการ

สถานศึกษาของต่างประเทศ	 จ�านวน	๔	 ประเทศ	 ได้แก่	 	 ฟินแลนด์	 สหรัฐอเมริกา	

นิวซีแลนด์	และญีปุ่น่		โดยได้ศกึษาจากผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องของส�านกังานเลขาธกิาร

สภาการศกึษา	ส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ	ท่ีได้สนบัสนนุทุนวจิยั

แก่ผู้จัดท�ารายงานการวิจัย	การค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต	เอกสาร	ต�ารา	และการศึกษา

ภาคสนาม	ของผู้วิจัย	ดังมีรายละเอียด	ดังนี้

ส่วนที่ ๑ สาธารณรัฐฟินแลนด์ 

 ๑.๑ บริบททั่วไป

	 สาธารณรฐัฟินแลนด์	ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืของทวปียโุรป	อยูใ่น

กลุ่มประเทศนอร์ดิกซ์	 มีพื้นที่ประมาณ	๓.๓๘	 ตารางกิโลเมตร	 ประชากรประมาณ	

๕.๒๖	 ล้านคนเศษ	 กรุงเฮลซิงกิเป็นเมืองหลวง	 เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	 มีระบบรัฐ

สวัสดิการ	ที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

ใหญ่เป็นล�าดับ	๒	รองจากสหรัฐอเมริกา	ประชากรมีรายได้หลักจากการอุตสาหกรรม	

รายได้เฉลีย่ต่อหวั/ปี	ประมาณ	๑.๕๓	ล้านบาท	ความสามารถในการแข่งขนัในปี	๒๕๕๕	

อยู่ในล�าดับที่	 ๑๗	 ของโลก	 และได้ชื่อว่าเป็นประเทศท่ีมีความสงบสุขท่ีสุดในโลก

ประเทศหน่ึง		แบ่งโครงสร้างการบรหิาร	ออกเป็น	๓	ระดบั	คอื	ระดบับรหิารส่วนกลาง	

ระดับบริหารส่วนภูมิภาค	และระดับบริหารส่วนท้องถิ่น	(เทศบาล)	ภาษาราชการที่ใช้

คือ		ฟินนิช	(Finnish)	และสวีดิช	(Swedish)

ผลการศึกษาการบริหารจัดการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของต่างประเทศ ๕
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 ๑.๒ การศึกษา

	 สาธารณรัฐฟินแลนด์	 ได้ชื่อว่า	 มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกจากการ

ประเมินศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน	 คณิตศาสตร์	 และวิทยาศาสตร์	 ตามโครงการ	

PISA	 (The	 Programme	 for	 International	 Student	 Assessment	 (PISA) 

ขององค์กรความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนา	 	 ผลการประเมินในวิชาดังกล่าว 

ครั้งท่ี	 ๔	 เมื่อปี	 พ.ศ.๒๕๕๒	 จ�านวน	 ๖๕	 ประเทศ	 โดยภาพรวม	 อยู่ในล�าดับ	 ๓		 

การศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นการศกึษาแบบให้เปล่า	โดยไม่เกบ็ค่าเล่าเรยีน	ต�ารา	สือ่	และ

อุปกรณ์การเรียน	การศึกษาภาคบังคับ	๙	ปี		ตั้งแต่อายุ	๗	–	๑๖	ปี	และมีอาหารฟรี

ทกุม้ือ	ส�าหรบัการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศกึษาช้ันสงู	เป็นการศกึษา

แบบให้เปล่าเช่นเดียวกัน	 แต่ผู้เรียนต้องจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนด้วยตนเอง	 

งบประมาณเพื่อการศึกษา	ร้อยละ	๕.๙	ของ	GDP	อัตราการรู้หนังสือของประชากร	

คิดเป็น	ร้อยละ	๑๐๐	อายุการศึกษาเฉลี่ย	๑๗	ปี

	 มีกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม	 รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาการ

ศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วัฒนธรรม	 	 กีฬา	 และเยาวชน	 และความร่วมมือกับนานาชาติ 

ในส่วนที่เก่ียวข้องและมีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติท�าหน้าที่ในการสนับสนุน 

งบประมาณและการพฒันาต้ังแต่ระดบัประถมศกึษา	มธัยมศึกษา	อดุมศกึษา	และการ

ศกึษาผูใ้หญ่		แบ่งโครงสร้างทางการศกึษาออกเป็น	๓	ระดบั	คอื	ระดบักระทรวง	ระดบั

จังหวัด	และระดับท้องถิ่น	(เทศบาล)	การศึกษาขั้นพื้นฐาน	อยู่ในความรับผิดชอบของ

ท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่	ของรัฐและเอกชนเพียงเล็กน้อย	โดยมีคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติของฟินแลนด์	 (Finnish	National	Board	of	Education)	 รับผิดชอบการ

พัฒนาการศึกษาตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาและการศึกษาข้ันพื้นฐาน	การอาชีวศึกษา	

การฝึกอบรมและพัฒนาครู	 การศึกษาผู้ใหญ่	 นอกจากนั้น	 ยังรับผิดชอบการจัดท�า

หลักสูตรแกนกลาง	และคุณวุฒิแห่งชาติด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมรวมทั้ง

คุณสมบัติสมรรถนะพื้นฐาน	(competence-based	qualifications)

 ๑.๓ นโยบายการศึกษา

	 นโยบายการศึกษาของฟินแลนด์มุ่งเน้นด้านคุณภาพ	ประสิทธิภาพ	 ความ

เสมอภาค	และความเป็นนานาชาต	ิแต่ไม่เน้นการแข่งขนัของผูเ้รยีนโดยให้ความส�าคญั
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กับการศึกษาว่า	เป็นกลไกส�าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	

ที่รัฐต้องจัดการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับประชาชน	 ในการนี้	 รัฐธรรมนูญของฟินแลนด์	

ก�าหนดให้การได้รบัการศกึษาเป็นสทิธิขัน้พ้ืนฐานของประชาชน	ทีต้่องได้รบัการศกึษา

ที่มีคุณภาพแบบให้เปล่าโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	 ตั้งแต่ประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	

อุดมศึกษา	 และการศึกษาหลังจบการศึกษาไปแล้ว	 ทั้งนี้	 กฎหมายปฏิรูปการศึกษา 

ปี	 พ.ศ.๒๕๓๒	 ได้ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระและอ�านาจมากข้ึน 

ในการจัดการศึกษา	โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

 ๑.๔ ระบบการศึกษา

	 สาธารณรัฐฟินแลนด์	 จัดการศึกษาในระบบ	 นอกระบบและตามอัธยาศัย		

ส�าหรับการศึกษาในระบบแบ่งออกเป็น	 การศึกษาปฐมวัย	 ๑	 ปี	 (อายุ	 ๖	 -๗	 ปี)	 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๒	ปี	แยกเป็น	การศึกษาภาคบังคับ	๙	ปี		ตั้งแต่ปีที่	๑	–	๙	

(อายุ	 ๗	 –	 ๑๖	 ปี)	 และ	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	 (สายสามัญ	 และสายอาชีพ)	 ๓	 ปี			 

(อายุ	 ๑๖	 –	 ๑๘	ปี)	 การศึกษาอุดมศึกษา	 (มหาวิทยาลัย	 และวิทยาลัยโปลีเทคนิค)	 

๓	–	๔	ปี	การศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

รัฐหรือส่วนกลางรับผิดชอบเฉพาะเขตที่มีความต้องการพิเศษหรือโครงการพิเศษ	

เท่าน้ัน	และเอกชนจัดการศึกษาบางส่วน		ส่วนการอุดมศึกษา	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	

ได้แก่	 วิทยาลัยโปลีเทคนิคและมหาวิทยาลัย	 วิทยาลัยโปลีเทคนิคมุ่งเน้นมาตรฐาน 

ด้านอาชีพ	การสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ	ด�าเนิน

การทัง้โดยรัฐ	เทศบาลและเอกชน	ส่วนมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นด้านวิชาการ	การวิจัยและ

การศึกษาอบรม	 มหาวิทยาลัยทั้งหมดเป็นของรัฐ	 เปิดสอนแบบหลายสาขา	 และ 

เฉพาะสาขาวิชา	 รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่นักศึกษาระดับ

อุดมศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา	

 ๑.๕ การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ในด้าน	การบรหิารจดัการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ทัง้ในส่วนความรบัผดิชอบ

ของรัฐ	 (เฉพาะโครงการพิเศษ)	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 โดยมีกระทรวง

ศึกษาธิการและวัฒนธรรม	 ท�าหน้าที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนา
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วิชาการ	ในการนี	้เทศบาลรบัผดิชอบจดัการศกึษาภาคบงัคบั	ตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา	

ถงึมธัยมศกึษาตอนต้น	รวมทัง้การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	หรืออาชวีศกึษา	

เทศบาลสามารถจัดได้ในหลายรูปแบบตามความพร้อม	 ทั้งรูปแบบที่จัดเอง	 หรืออาจ

จัดรวมกันในหลายเทศบาล	 หรืออาจจัดแบบเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลและ

มูลนิธิ	 เป็นต้น	 โดยที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน้าท่ีของท้องถ่ิน	 ท้องถ่ินจึงมี

อิสระในการบรหิารจัดการของตนเองทีส่อดคล้องกบับรบิท	วฒันธรรม	เอกลกัษณ์	และ

ความต้องการของประชาชน	ทั้งด้านวิชาการ	งบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	และ

การบริหารทั่วไปดังนี้

  ๑.๕.๑ การบริหารวิชาการ 

	 	 การบริหารงานวชิาการเป็นภารกจิส�าคญัทีส่ดุของการบรหิารจดัการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในการนี้	 พิจารณาจากประเด็นการพัฒนาหลักสูตร	 การจัด 

การเรียนการสอน	และการประเมินผลการเรียน	ดังนี้

	 	 (๑)	 การพัฒนาหลักสูตร	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ด�าเนนิการโดยคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาตขิองฟินแลนด์	ทีเ่ป็นเพยีงกรอบกว้างๆ	

ส่วนรายละเอยีดเป็นหน้าทีข่องท้องถิน่และสถานศึกษานัน้ๆ	ท่ีจะพฒันาสาระหลกัสตูร

ของสถานศกึษาทีส่อดคล้องกบัความต้องการ	ในการนี	้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะ

พัฒนาสาระหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการ	 บริบทและเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน		

หรืออาจร่วมกับส่วนกลางด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ

	 	 (๒)	การจัดการเรียนการสอน	การจัดการเรียนการสอนหรือการน�า

หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติเป็นหน้าที่ของครู	 	 โดยครูมีอิสระในการเลือกหนังสือเรียน	

จัดการเรียนการสอน	 และประเมินผลการเรียนการสอนเป็นของตนเอง	 ให้บรรลุ 

เป้าหมายของหลักสูตร	ทั้งนี้	หากมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	โรงเรียนจะต้องด�าเนิน

การจดัท�าแผนการเรยีนเป็นรายบคุคล	เนือ่งจากฟินแลนด์ก�าหนดให้เดก็ทกุคนต้องได้

เรยีนในโรงเรยีน/ชัน้เดยีวกนั	ไม่ว่าเดก็เรยีนเก่งหรือเดก็เรยีนช้า	การให้ความส�าคญักบั

กระบวนการติดตามและแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล	 และจากการที่ฟินแลนด์ 

มุ่งเน้นคุณภาพ	โดยเฉพาะการมุ่งเน้นวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	หลังจากที่ได้

มกีารปฏริปูการศึกษา	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๓๒	แล้ว	การเรยีนการสอนของครไูด้ใช้กระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกัน	ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ

จริง	และมกีารพฒันาครอูย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้ได้ความรูใ้หม่มาพฒันาการเรยีนการสอน	

	 	 (๓)		การประเมนิผลการเรยีนการสอน		โดยทีน่โยบายของฟินแลนด์

เน้นคุณภาพการศึกษา	 แต่ไม่เน้นการแข่งขัน	 ให้เป็นไปตามพัฒนาการของผู้เรียน	 

ดังน้ัน	 การประเมินผลผู้เรียนของฟินแลนด์จึงมุ่งประเมินพัฒนาการของผู้เรียนโดย 

ไม่ก�าหนดเกรด	เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินพัฒนาการของตนเอง	รู้และเข้าใจชีวิตตนเอง

เพื่อเลือกที่จะตัดสินใจในการวางแผนการเรียนและมีอาชีพในอนาคต	 หรืออาจกล่าว

ได้ว่า	ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะชีวิตอย่างแท้จริง	ดังนั้น	การประเมินจึงเป็นเรื่อง

ของโรงเรียนและครูที่จะประเมินผู้เรียน		ในฐานะเป็นผู้จัดการเรียนการสอน	โดยไม่มี

การสอบมาตรฐานระหว่างปีแต่ประการใด	 การสอบวัดมาตรฐานมีเพียงครั้งเดียวเมื่อ

ผู้เรียนอายุ	๑๖	ปี	เพื่อน�าผลประกอบการสมัครเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาเท่านั้น

	 	 หลักการในการประเมินผลการเรียน	 ยึดหลักความหลากหลาย 

ของหลักฐานการเรียน	 มีทั้งการประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการการเรียนรู	้ 

การประเมินความรู้และทักษะ	 การประเมินพฤติกรรมการแสดงออกที่ดีอันเกิดจาก 

การเรียนรู้ตามหลักสูตร	 พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการประเมิน	 

รวมทั้งมีการรายงานการประเมินผลย้อนกลับในแต่ละกิจกรรมการประเมิน

  ๑.๕.๒ การบริหารงบประมาณ

	 	 งบประมาณโดยทั่วไป	 ท้องถิ่นได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐ	

คิดเป็นร้อยละ	 ๑๗	 ของรายจ่ายทั้งหมด	 ส�าหรับงบประมาณเพื่อการศึกษาในปี	 

พ.ศ.	๒๕๕๕	ทีผ่่านมา	รฐัจดัสรรโดยรวมคดิเป็นร้อยละ	๕.๙	ของ	GDP	โดยรฐัอดุหนนุ

และจ่ายงบประมาณการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในการนี้	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตัดสินใจ

เองได้ว่าจะมอบความรับผิดชอบงบประมาณให้กับโรงเรียนหรือไม่ค่าใช้จ่ายทาง 

การศึกษาของระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานจะขึ้นกับจ�านวนเด็กวัย	 ๖-๑๕	 ปี	 ในเขต

เทศบาลเมอืงนัน้	เงนิอดุหนนุต่อหวัจะเพิม่ขึน้ตามปัจจยัต่างๆ	เช่น	ความหนาแน่นของ

ประชากร	จ�านวนผู้เรียน	ฯลฯ
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	 	 ส�าหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น	 รัฐ

สนับสนุนงบประมาณให้ผู ้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (สามัญศึกษาและ 

สายอาชีพ)	 เกือบทั้งหมด	 ยกเว้น	 ค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์การเรียนท่ีผู้เรียนต้องเป็น 

ผูอ้อกค่าใช้จ่ายเอง

  ๑.๕.๓ การบริหารงานบุคคล

	 	 สาธารณรฐัฟินแลนด์มกีารพฒันา	การฝึกอบรมและคดัเลอืกผูบ้รหิาร

มอือาชพีอย่างจรงิจังและใช้วธิสีรรหาหรอืคัดเลอืกผูอ้�านวยการเขตพืน้ท่ีการศกึษาและ

ผู้บริหารสถานศึกษา	 เพื่อจะได้ผู้บริหารมืออาชีพที่ต้องพิสูจน์ผลงานโดยการท�าเป็น

สญัญาจ้าง	ส�าหรบัการสรรหาคร	ูพจิารณาจากกลุม่ผูจ้บการศกึษาระดบัหัวกระท	ิหรอื	

ร้อยละ	๑๐	แรก	มาเป็นครูโดยให้ความส�าคัญว่า	ครูเป็นบุคคลส�าคัญที่สุดที่จะส่งผล

ต่อคุณภาพการเรียนการสอน

	 	 ในการนี้		ครูมีฐานะเป็นพนักงานเทศบาล	ข้าราชการ	หรือลูกจ้าง

ของรัฐแล้ว	แต่หน่วยงานการศึกษาที่จัดจ้างครู	การจ้างกระท�าโดยสัญญาจ้างคราวละ	

๓-๕	 ปี	 โดยอัตราเงินเดือนเป็นไปตามข้อตกลงร่วมระหว่างสหภาพครู	 รัฐ	 และ 

หน่วยงานจ้าง	ซึง่พจิารณาจากคณุวฒุ	ิและระยะเวลาการท�างานเงนิเดอืนครข้ัูนเริม่ต้น

ในอัตราที่สูงโดยขั้นเริ่มต้นประมาณ	๒๙,๐๐๐	ดอลลาร์	แต่การขึ้นขั้นเงินเดือนตลอด

อาชพีครูไม่ได้สงูมากและเป็นไปตามผลงาน		ทัง้นี	้ก�าหนดให้ครมูธัยมศกึษามเีงนิเดอืน

สูงกว่าครูประถมศึกษา	ทั้งนี้เป็นไปตามภารกิจความรับผิดชอบ

	 	 ในการก�าหนดคุณสมบติัคร	ูค�านงึถึงความรู	้ความเช่ียวชาญ	จ�าแนก

ตามภารกิจ	ดังนี้

  l ครูประจ�าชั้น	 ต้องผ่านการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ของ

มหาวทิยาลัยต่างๆ	โดยก�าหนดให้ต้องเรยีนจบระดับปรญิญาโท	และต้องมกีารฝึกสอน

ทดลอง	 และวิจัยในโรงเรียนสาธิต	 แต่ส�าหรับครูอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก	 ก�าหนดให้ 

ครูประจ�าชั้นมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี	 ครูเชี่ยวชาญด้านอนุบาลต้องมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาโท

  l ครูประจ�าวิชา	 ต้องผ่านการเรียนในสาขาท่ีจะไปสอน	 (เช่น

วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ภาษา)	ก่อน	แล้วจึงไปศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ของ
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มหาวิทยาลัยต่างๆ	 ดังนั้น	 จึงต้องส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทางการศึกษา	

รวมทั้ง	 มีข้อก�าหนดพิเศษส�าหรับครูการศึกษาพิเศษและครูแนะแนวท่ีต้องมีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาโทที่เรียนมาทางด้านการศึกษาพิเศษและการแนะแนวไม่น้อยกว่า	 

๓๕	หน่วยกิต

  l ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและวิทยาลัยโปลีเทคนิค	 ต้องผ่าน

การศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์	 และมีการฝึกหัดด้านการอาชีวศึกษาและฝึกสอน 

ในโรงเรียนอาชีวศึกษาที่จัดโดยความร่วมมือกับวิทยาลัยโปลีเทคนิค	 	 ครูการศึกษา

พิเศษด้านการอาชีวศึกษาต้องผ่านการอบรมวิชาการศึกษาพิเศษหรือวิชาแนะแนว 

ไม่น้อยกว่า	๖๐	หน่วยกิต	และมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า	๑	ปี

	 	 ทั้งนี้	ครูที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ๆ		

จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรร	 (โดยรัฐสนับสนุนบางส่วน)	 และก�าหนดระดับเงินเดือนของ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา		ส่วนเงนิเดอืนคร	ูผูบ้ริหารสถานศกึษาจะเป็นผูพ้จิารณา	ครแูต่ละ

คนจะได้รบัเงนิเดอืนตามภารกิจและผลงานโดยมสีมาคมวชิาชพีคร/ูสหภาพคร	ูเข้ามา

ดูแลเจรจาต่อรองได้	 ส่วนรัฐบาลสนับสนุนเพียงบางส่วน	 โดยมีการก�าหนดระดับ

ต�าแหน่ง/เงินเดือน	ส�าหรับข้าราชการครูไว้ด้วย		

	 	 ในด้านการพัฒนาครู	 มีการฝึกอบรมครูท่ีเน้นเนื้อหาวิชาการและ

ทกัษะการสอนอย่างจรงิจัง	โดยมคีณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต	ิท�าหน้าท่ีจัดบรกิาร

ฝึกอบรมพัฒนาตลอดชีวิตการเป็นครู	 โรงเรียนจะส่งครูไปฝึกอบรมพัฒนาอย่างเป็น

ระบบ	 เน้นการสร้างความเข้มแข็งของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	 	 เน้นการใช้

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ช่วยการจดัการเรยีนการสอน	และการศกึษาวจิยัเพือ่สร้างฐาน

ข้อมูลและพัฒนานวัตกรรมใหม่

  ๑.๕.๔ การบริหารงานทั่วไป

	 	 การบริหารทั่วไป	 ในที่นี้	 พิจารณาในด้านการนิเทศ	 ติดตาม	 และ

ประเมินผล	และการพัฒนาความร่วมมือ	ดังนี้

	 	 (๑)	การนเิทศ	ติดตามการประเมนิ	แบ่งเป็นการประเมนิตนเองและ

การประเมินจากภายนอก		การประเมินตนเองเพื่อเห็นภาพรวมและเผยแพร่กิจกรรม	
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ผลการปฏบัิติงาน	และก�าหนดแผนงานต่อไป	ทัง้นีจ้ะประเมนิ	๓	ด้าน	คอื	ประสทิธภิาพ	

ประสิทธิผล	และความคุ้มค่าทางการเงิน

	 	 ระดับภูมิภาค	มีการประเมินผลระดับภูมิภาคโดย	The	Provincial	

State	Offices	 เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการเครือข่ายทางการศึกษา	 และ

การประเมิน	ติดตามผลระดับท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาได้	โดยคุ้มค่า

กับงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ตามนโยบาย	วัฒนธรรมท้องถิ่น

	 	 (๒)	 การพัฒนาความร่วมมือ	 	 มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 

สถานศกึษากบัภาคธรุกจิเอกชนอย่างใกล้ชดิเพิม่ขึน้	เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูแ้ละฝึกฝน

ทักษะที่จะใช้จริงในชีวิตการท�างานสอดรับกับความต้องการของภาคธุรกิจเอกชน

 ๑.๖ ความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษา

	 	 ความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ

ฟินแลนด์ที่ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของฟินแลนด์อยู่ในล�าดับต้นๆ	 ของ

โลก		พจิารณาจากปัจจยัองค์การด้านบคุลากร	(คร)ู		เงนิ	ความรู	้	และเทคโนโลย	ี	ดงันี้

	 	 ๑.๖.๑	 ครู	 ครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 เป็นครูท่ีมีความรู้ความ

สามารถและศักยภาพสูงท่ีได้รับการคัดเลือกจาก	 กลุ่มร้อยละ	 ๑๐	 แรก	 ของผู้จบ 

การศึกษาครูทุกคนต้องจบปริญญาโทมีสถานภาพสูงเทียบเท่าแพทย์และนักกฎหมาย

มเีงนิเดอืนเริม่ต้นที	่ ๒๙,๐๐๐	ดอลลาร์	 จงึเป็นแรงจงูใจให้คนเก่งมาเป็นคร	ูนอกจากน้ัน	 

ครูมีชั่วโมงสอนเพียงวันละ	๔	ชั่วโมง	 ในชั้นเรียน	และ	มีเวลาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

สัปดาห์ละ	๒	ชั่วโมง

	 	 ๑.๖.๒	เงิน	หรืองบประมาณเพือ่การศกึษา	จากสถานะทางเศรษฐกจิ

ของฟินแลนด์	ท�าให้ฟินแลนด์จัดงบประมาณเพื่อการศึกษาอยู่ในระดับต้นๆ	ของโลก

ถึงร้อยละ	๕.๙	ของ	GDP	ในปีที่ผ่านมา	และจัดการศึกษาให้เปล่าแก่เด็กทุกคนตั้งแต่

ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งค่าเล่าเรียน	 ต�ารา	 สื่อ	 และอุปกรณ์การเรียน

ต่างๆ	ยกเว้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา	ที่ผู้เรียนต้องจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์

การเรียนเอง	 นอกจากน้ัน	 ยังได้จัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายให้กับเทศบาลซึ่งม ี

หน้าท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงร้อยละ	 ๑๗	 ของงบประมาณโดยรวม	 โรงเรียน 
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ทุกโรงได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐร้อยละ	 ๑๐๐	 ส่งผลให้ความคล่องตัวทางการบริหาร 

งบประมาณมสีงู	และทุม่งบประมาณด้านโครงสร้างพืน้ฐานแก่เดก็ทกุคน	ไม่ว่าจะเป็น

ทีพั่ก	อาหารกลางวนั	การจดัรถรบั	-	ส่ง	หรอืการได้รบัโอกาสทางการศกึษาทีม่คีณุภาพ 

เท่าเทียมกัน		

	 	 ๑.๖.๓	 ความรู้	 ฟินแลนด์ใช้กระบวนการจัดการความรู้และให ้

ความส�าคญัต่อการใช้ความรูใ้นการบรหิารจดัการศกึษา	นบัตัง้แต่ปี	พ.ศ.๒๕๔๒	ระบบ

การศึกษาของฟินแลนด์เน้นการเรียนรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 

ผ่านโครงการระดับชาติในทุกโครงการ	 ขณะเดียวกัน	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความ

ยืดหยุ่นในการเรียนรู้	โดยใช้เวลาเรียนโดยเฉลี่ยเพียงวันละ	๕	ชั่วโมง	เน้นการเรียนรู้คู่

การปฏิบัติ	 และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน	 ที่มีครูเป็นผู้สนับสนุนการ 

เรียนรู้	ในท�านองเดียวกัน	ผู้เรียนทุกคนไม่ว่าเป็นคนเก่งหรือไม่เก่ง	ก็สามารถเรียนอยู่

ห้องเดียวกัน	 ได้รับความรู้และประสบการณ์จากครูที่เท่าเทียมกัน	 แต่ขณะเดียวกัน	 

กม็ุง่เน้นการเพิม่คณุภาพส�าหรบัเดก็เรยีนอ่อน	ส่งผลให้เดก็เรยีนเก่งและเดก็เรยีนอ่อน

มคีวามแตกต่างกนัน้อยทีส่ดุในโลก	หรอือาจกล่าวได้ว่า	ผูเ้รยีนมคีวามสามารถใกล้เคยีง

กันมากที่สุดในโลกนั่นเอง

	 	 ๑.๖.๔	เทคโนโลยี	สืบเนื่องจากฟินแลนด์	เป็นประเทศที่ได้รับการ

จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูง	 และจัดงบประมาณ

เพื่อการพัฒนาโครงสร้างทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีชัดเจน	 เป็น

กลไกส�าคัญในการพัฒนาการศึกษา	 ผู้เรียนมีช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพ	และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาและพัฒนาความรู้อย่างโดดเด่น

 ๑.๗ จุดเด่นของการบริหารจัดการสถานศึกษา

	 	 ๑.๗.๑	รัฐหรือส่วนกลาง	มีหน้าที่เพียงก�าหนดนโยบาย	สนับสนุน

วิชาการ	 งบประมาณ	 และติดตามประเมินผลกว้างๆ	 โดยมีคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ	ท�าหน้าที่พัฒนาบุคลากร	และจัดท�าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

แต่กเ็ป็นเพียงกรอบกว้างๆ	เท่านัน้	รายละเอียดเป็นหน้าทีข่องท้องถิน่และสถานศกึษา

ทีจ่ะพัฒนาร่วมกนัให้สอดคล้องกบับรบิท	วฒันธรรม	เอกลกัษณ์และความต้องการของ

ท้องถิ่น	
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	 	 ๑.๗.๒	 การให้ความส�าคัญกับครูว่าเป็นบุคคลส�าคัญท่ีสุดในการ

จัดการเรียนการสอน	 มีการคัดเลือกคนเก่งท่ีสุดมาเป็นครู	 การให้ความส�าคัญกับ 

การพัฒนาครู	รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบให้ครูมีอิสระในการเรียนการสอนทั้ง

การร่วมพัฒนาสาระหลักสูตร	 เลือกต�าราเรียน	 ก�าหนดวิธีการเรียนการสอน	 และ 

การประเมินผลผู้เรียนด้วยตนเอง	 	 เป็นปัจจัยความส�าเร็จของการปฏิรูปการศึกษาใน

ฟินแลนด์

	 	 ๑.๗.๓	 การใช้งบประมาณต่อหัวผู้เรียนน้อยกว่าประเทศในกลุ่ม	

OECD	 แต่ผลการทดสอบการประเมินตามโครงการ	 PISA	 กลับสูงกว่าแสดงถึง

ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการสถานศึกษารวมท้ังการศกึษาให้เปล่าท้ังด้านค่าเล่าเรยีน	

สื่อ	 วัสดุอุปกรณ์	 และอาหารแก่ผู้เรียนเต็มเวลาทุกมื้อ	 ท้ังนี้ก็เพ่ือมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน

และความเสมอภาคของผู้เรียนและประชาชน

	 	 ๑.๗.๔	การประเมินผล	ที่เน้นการให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาการ

ของผู้เรียนมากกว่าการแข่งขัน	และเป็นไปเพือ่การแนะแนว	การส่งเสรมิการเรียน	และ

การพัฒนาทักษะ	ที่ส�าคัญไม่มีการสอบมาตรฐานระดับชาติ	ยกเว้นการสอบเพื่อน�าผล

ไปเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา	 ท�าให้ผู้เรียนไม่เกิดความเครียด	 แต่กลับเป็นการ 

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนโดยภาพรวม

	 	 ๑.๗.๕	การให้ท้องถิ่นรับผิดชอบการศึกษาขั้นพื้นฐานและให้อิสระ

แก่สถานศึกษาทั้งด้านวิชาการ	 งบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	 โดยเฉพาะในการ

พัฒนาหลักสตูร	การเรยีนการสอนและการประเมนิผลร่วมกบัคร	ูทีส่อดคล้องกบัความ

ต้องการของท้องถิ่นและประชาชน	ท�าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ	โดย

รัฐหรือส่วนกลางท�าหน้าที่ในการพัฒนาครู	สนับสนุนวิชาการ	และติดตามประเมินผล

	 	 ๑.๗.๖	วฒันธรรมการอ่านของคนฟินแลนด์		จากการสนบัสนนุของ

รฐัตัง้แต่เดก็แรกเกดิ	รฐัจะให้หนงัสอืแก่พ่อแม่ในการเลีย้งดเูดก็ทีเ่น้นการเตรยีมความ

พร้อมในการส่งเสริมการอ่านของพ่อแม่	 และเด็ก	 ส่งผลให้เด็กรักการอ่านตั้งแต่เยาว์

วยัในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้ผลการประเมนิด้านการอ่านตาม

โครงการ	PISA	(๒๕๕๒)	ในปีล่าสุด	อยู่ในล�าดับ	๓	ในจ�านวน	๖๕	ประเทศ	
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	 	 ๑.๗.๗	การเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการให้ข้อมลู

ในการประเมินผู้เรียน	 ส่งผลให้ผู ้ปกครองให้ความส�าคัญในการดูแลและส่งเสริม 

การเรียนรู้ของผู้เรียน	อย่างต่อเนื่อง

	 	 ๑.๗.๘	 การไม่เน้นการแข่งขัน	 แต่ให้เป็นไปตามพัฒนาการของ 

ผู้เรียนท�าให้ผู้เรียนไม่เครียดและเสริมสร้างสุขภาวะของผู้เรียนทั้งด้านกาย	 จิต	 สังคม	

และสติปัญญาในที่สุด

	 	 ๑.๗.๙	รปูแบบการบรหิารจดัการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน	การบรหิาร

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น

ส่วนใหญ่	 รัฐจัดเฉพาะโครงการพิเศษตามนโยบาย	 ท�าให้การจัดการศึกษาสามารถ 

สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น	 และเกิดความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	

และชุมชน		กับโรงเรียน	

	 	 ๑.๗.๑๐	 รูปแบบการบริหารจัดการท่ีเป็นแบบความร่วมมือ	 ท้ังท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ	 จัดการศึกษาภายในท้องถิ่นของตนเอง	 หรือหลาย 

ท้องถิ่นร่วมกันจัด	หรือระหว่างท้องถิ่น	(เทศบาล)	จัดร่วมกับมูลนิธิ	หรือหน่วยงานอื่น	

นับเป็นความหลากหลายของการจัดการศึกษาที่โดดเด่น	ทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายที่ผู้เรียน	อีกด้วย

 ๑.๘ จุดด้อยในการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 ๑.๘.๑	 การขาดนโยบายและให้ความส�าคัญต่อการพลศึกษาและ

สุขภาพของรัฐเท่าที่ควรส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ต�่า

	 	 ๑.๘.๒	 การเป็นรัฐสวัสดิการและไม่ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษาเพือ่แบ่งเบาภาระของรฐั	ท�าให้ภาระงบประมาณเพือ่การศกึษา

ของรัฐมสีงู	และสถานศกึษาขาดคูแ่ข่งทีจ่ะส่งเสรมิและเร่งคณุภาพการศกึษาได้มากขึน้
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 ส่วนที่ ๒ สหรัฐอเมริกา

 ๒.๑ บริบททั่วไป

	 สหรัฐอเมริกา	 เป็นประเทศสหพันธรัฐประชาธิปไตย	 ประกอบด้วยมลรัฐ	 

๕๐	รัฐ	และ	๑	เมือง	มีกรุงวอชิงตันเป็นเมืองหลวง	ประชากรประมาณ	๓๑๔	ล้านคน	

บนเนื้อที่ประมาณ	 ๙.๘๓	 ตารางกิโลเมตร	 ได้ชื่อว่ามีความหลากหลายทางสังคม	

วัฒนธรรมและชนในชาติมากทีส่ดุ	มคีวามเจริญก้าวหน้าท้ังด้านเศรษฐกจิ	วทิยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	การสื่อสาร	การเมืองการปกครอง	และการทหาร	เศรษฐกิจโตเป็นอันดับ	

๑	ของโลก	ความสามารถในการแข่งขันจากการจัดอันดับของสถาบัน	IMD	ปี	๒๕๕๕	

เป็นอันดับ	๒	รองจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง	และอยู่อันดับ	๑	เมื่อปี	๒๕๕๔	ที่ผ่าน

มา	อัตราการรู้หนังสือของประชากร	ร้อยละ	๙๙	มีสถาบันอุดมศึกษาดีที่สุด	ติดอันดับ	

๑	ใน	๑๐	ของโลก	ในหลายสถาบัน	เป็นประเทศที่ประชาชนทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาอยู่

อาศัย	มีอาชีพ	และรับการศึกษามากที่สุดในโลก	

 ๒.๒ นโยบายการศึกษา

		 รฐัธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาก�าหนดให้การจดัการศกึษาเป็นหน้าทีข่องมลรฐั	

รัฐบาลกลางมีหน้าที่เพียงก�าหนดนโยบายกว้างๆ	 สนับสนุนงบประมาณ	 และติดตาม

ประเมินผลโดยภาพรวมเท่านั้น	 แต่ละมลรัฐจึงจัดการศึกษาเป็นของตนเองอย่าง 

หลากหลายตามบรบิทของมลรฐันัน้ๆ	ในแต่ละมลรฐั	มกีารกระจายอ�านาจการบรหิาร

จัดการไปยังเขตพื้นที่การศึกษา	 (School	 District)	 และสถานศึกษา	 ตามความ 

หลากหลายของสถานศึกษา	 เช่นเดียวกัน	 นอกจากนั้น	 กฎหมายว่าด้วยเด็กทุกคน 

ต้องไม่ถูกทอดทิ้ง	(No	Child	Left	Behind	Act	of	2001)	มุ่งเน้นให้แต่ละรัฐต้องดูแล

มาตรฐานคุณภาพของเด็ก	ให้เด็กทกุคนต้องได้รบัการศกึษาและการพัฒนาท่ีมคีณุภาพ	

จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	 ทั้งการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ	การพัฒนาวิชาการ	การพัฒนาครู	และ	การจัดงบประมาณ

สนับสนุน	เป็นต้น	ในการนี้	ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปัจจุบัน	(นายบารัค		โอบามา)	

ได้ประกาศชัดเจนเมื่อเข้าสู่ต�าแหน่งครั้งแรกว่า	 จะสรรหาและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ	

เพิ่มเงินเดือน	 และสนับสนุนครูให้มากขึ้น	 เน้นการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	
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โดยเฉพาะการเพิม่ค่าใช้จ่ายให้กบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ควบคูก่บัการมุง่เน้นการตรวจ

สอบและพัฒนามาตรฐานคุณภาพ	ทั้งนี้	ได้ก�าหนดให้มีแผนการศึกษา	(The	Obama	

Education	Plan)	ขึ้นด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว

 ๒.๓ ระบบการศึกษา 

	 การจัดการศึกษาในระบบของสหรัฐอเมริกา	 แบ่งการศึกษาออกเป็น	 

การศึกษาปฐมวยั	๑	–	๒	ปี	(อาย	ุ๕	–	๖	ปี)	การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน	๑๒	ปี	(เกรด	๑	–	๑๒)	 

แยกเป็นระดับประถมศึกษา	(เกรด	๑	–	๕	หรือ	๖)	มัธยมศึกษาตอนต้น	(เกรด	๖	–	๘)	

และมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (เกรด	 ๙	 –	 ๑๒)	 ในการนี้	 เป็นการศึกษาภาคบังคับ	 

๙		ปี		ซึ่งเป็นการศึกษาให้เปล่า	(ตั้งแต่เกรด	๑	–	๘		อายุ		๗	-	๑๖	ปี)	การอาชีวศึกษา	

๓	ปี	ระดับอุดมศึกษา	แยกปริญญาตรี	๔	ปี	ปริญญาโท	๑	–	๒	ปี		ปริญญาเอก	๓	ปี		

และหลังปริญญาเอก

 ๒.๔ การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสหรัฐอเมริกามีฐานะเป็นนิติบุคคล	 และโดยท่ี 

การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของมลรัฐ	 ท�าให้แต่ละมลรัฐมีอ�านาจที่จะดูแลและให ้

บริการทางการศึกษาแก่ประชาชน	 ในการนี้	 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มีการจัด

โครงสร้างทางการบริหาร	ออกเป็น	๓	ระดับ	คือ

	 ระดับรัฐ	 มลรัฐจัดการการศึกษาเองตามท่ีกล่าวมา	 มีอิสระในการจัดการ 

การศกึษาตามความต้องการของท้องถิน่	มกีารจดัการศกึษาหลากหลายรปูแบบทัง้ของ

รัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และเอกชนภารกิจของรัฐบาลแห่งมลรัฐท่ีเก่ียวกับ 

การศกึษาทีส่�าคญั	เช่น		การบรหิารความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน	การพฒันา

และบริหารหลกัสตูรการเรยีนการสอน	การบรหิารกจิการนกัเรยีน	การบรหิารบคุลากร

ครู	 	 	การบริหารอาคารสถานที่	การบริหารการเงินและธุรการ		โดยมีหน่วยงานทาง 

การศกึษาของมลรฐั	ประกอบด้วยสภาการศกึษาของมลรฐั	ผูอ้�านวยการการศกึษาแห่ง

มลรัฐ	 และส�านักว่าการศึกษาแห่งมลรัฐ	 รับผิดชอบทางการศึกษาโดยผู้ว่าการมลรัฐ 

จะเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการสภาการศึกษา	 และผู้อ�านวยการการศึกษาแห่งรัฐ	 

แต่บางรัฐทีใ่ช้วธิกีารเลอืกตัง้	สภาการศกึษาของมลรฐัมบีทบาทหน้าทีห่ลากหลาย	เช่น	
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การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาลกลางและงบประมาณของมลรัฐท่ีจะใช้ใน

การศึกษา	ก�าหนดอัตราเงินเดือนขั้นต�่าส�าหรับครูและผู้บริหารการศึกษา	

	 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 มีบทบาทส�าคัญในการบริหารจัดการศึกษา		

ประกอบด้วย	(๑)	คณะกรรมการบรหิารการศกึษาท�าหน้าทีบ่รหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ที่

การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมลรัฐ	 (๒)	 ศึกษาธิการเขตหรือผู้อ�านวยการ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา	 ท�าหน้าที่วางนโยบายและก�าหนดหลักการในเรื่องต่าง	 ๆ	 ให้

สอดคล้องกับนโยบายของมลรัฐ	 ทั้งนี้	 มีความหลากหลายของรูปแบบของเขตพื้นที่ 

การศกึษาในการบรหิารจัดการศึกษา	ทัง้ด้านภารกจิและประเภทสถานศกึษา	บางมลรฐั

ก�าหนดเขตพ้ืนที่	 เป็นภาพรวมของการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ท้ังปฐมวัย	 ประถมศึกษา	

มัธยมศึกษา	 และอาชีวศึกษา	 รวมเข้าด้วยกัน	 บางมลรัฐ	 ก�าหนดเขตพื้นที่การศึกษา	

เป็นเขตประถมศึกษา	เขตมัธยมศึกษา	เขตอาชีวศึกษา	ที่แยกจากกัน	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับ

บริบทของแต่ละมลรัฐ	มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนเป็นหลัก	

โดยมีคณะกรรมการบริหารการศึกษาของท้องถิ่น/เขตพื้นที่	 เรียกว่า	District	Board	

of	Education	ที่มาจากการเลือกตั้ง

	 ในการตัดสินใจทางการบริหาร	 มีความแตกต่างกันตามบริบท	 บางมลรัฐ 

ยังคงรวบอ�านาจไว้และกระจายบางส่วน	 บางมลรัฐ	 กระจายอ�านาจไปให้เขตพื้นท่ี 

การศึกษาด�าเนินการ	และบางมลรัฐก็กระจายไปยังสถานศึกษาโดยตรง	

	 ระดับสถานศึกษา	 สถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นหน่วยงานย่อยที่สุดใน 

การจัดการศึกษา	 ที่มีอิสระในการบริหารจัดการแตกต่างกัน	 ตามการได้รับการ 

กระจายอ�านาจจากมลรัฐหรือจากเขตพื้นที่การศึกษา	 	 บางโรงเรียนมีคณะกรรมการ

สภาโรงเรียน	 (School	 Council)	 ที่มีอ�านาจเบ็ดเสร็จ	 บางโรงเรียนมีคณะกรรมการ

สถานศึกษา	(School	Board)	และมีองค์กรครู	ผู้ปกครอง	ท�าหน้าที่ดูแลการบริหาร

จดัการและอ�านวยความสะดวก	บางเขตพืน้ที	่ศกึษาธกิารเขตท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย

และท�างานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	ผู้ปกครอง	และสภาที่ปรึกษาโรงเรียน	ใน

การพัฒนาหลักสูตร	 บางเขตพื้นที่	 ศึกษาธิการเขตท�าหน้าที่เป็นผู้ก�าหนดเงินเดือนครู	

แผนพัฒนาโรงเรียน	 การก�าหนดมาตรฐานคุณวุฒิ	 รวมทั้งการสรรหาและแต่งตั้ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา	
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	 รูปแบบของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 	 มีทั้งที่เป็นโรงเรียนสามัญศึกษาของรัฐ	

(Public	School)	ที่ให้การศึกษาแก่เด็กทั่วไป	โรงเรียนเอกชน	และโรงเรียนในก�ากับ

รัฐ	ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและภาคเอกชน	เพื่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษา	 เพื่อความสามารถใน 

การแข่งขนัทีผู่บ้ริหารและครูมีอสิระในการจดัการศึกษาเพือ่ประสทิธผิลทางการศกึษา

มากขึ้น	

	 ทัง้นี	้จากนโยบายการให้สถานศกึษาบรหิารแบบใช้โรงเรยีนเป็นฐาน	โรงเรยีน

ในสหรัฐอเมริกา	 ยังคงมีอิสระในการบริหารวิชาการ	 งบประมาณ	 และบุคลากร	 ที่

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประชาชน	 โดยการสนับสนุนและอ�านวย

ความสะดวกของเขตพื้นที่การศึกษากล่าวคือ

  ๑. การบริหารวิชาการ

	 	 ในการบริหารวิชาการของสถานศึกษา	 ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและพ่อแม่ผู้ปกครอง	 มีการด�าเนินการร่วมกันขององค์กรครู	 ผู้ปกครอง	 

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	ในรูปแบบต่างๆด้วย		มีภาพรวมของการบริหาร

งานวิชาการ	ตามประเด็น	ดังนี้	

	 	 	 ๑.๑	การพัฒนาหลักสูตร		การจัดท�าและพัฒนาหลักสูตร

เป็นหน้าที่ของมลรัฐ	 และหรือเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา	 โดยมีคร	ู 

ผู้ปกครอง	 และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดความต้องการทางการศึกษา	 

ในการน้ี	 เขตพ้ืนที่การศึกษาขนาดใหญ่บางเขตมีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรให้ 

สถานศึกษาน�าไปใช้	 บางเขตพื้นที่หรือเขตขนาดเล็ก	 จะเป็นความร่วมมือระหว่างครู	 

ผู้บริหาร	 และผู้ปกครอง	 รวมทั้งชุมชนร่วมมือกันจัดและพัฒนาหลักสูตร	 ตามความ

พร้อมของแต่ละท้องถิ่น	 และไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นท่ีเล็กหรือใหญ่	 เมื่อได้มีการจัดท�า

หลักสูตร	 ต่างก็จะเน้นความเป็นพลเมืองดีในพหุสังคมของสหรัฐอเมริกาที่มีความ 

หลากหลาย	 เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและประชาธิปไตยโดยเฉพาะการให้เรียนรู้

ประวัติศาสตร์ของความเป็นอเมริกา	และก�าหนดให้เป็นวิชาแกนหรือวิชาบังคับ	

	 	 	 	๑.๒	การจดัการเรยีนการสอน			การจดัการเรยีนการสอน

เป็นหน้าที่ของครูที่ต้องน�าหลักสูตรที่ก�าหนดขึ้นโดยรัฐ	 หรือเขตพื้นท่ีการศึกษา	หรือ
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สถานศึกษา	 แล้วแต่กรณี	 มาด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย	 ในการนี้	 ครูมีอิสระท่ีจะ

จัดการเรียนการสอน	 และการประเมินผล	 ที่อาจมีผู ้ปกครองและชุมชนร่วมให้ 

ข้อเสนอแนะ	และการคัดเลอืกหนังสอืเรยีน	แล้วแต่กรณ	ีโรงเรยีนส่วนใหญ่	มเีทคโนโลยี

และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย	 สามารถเข้าถึงการศึกษาในทุกท่ี	 และยึด

ปรัชญาการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง	 (Learning	 by	 doing)	

ของจอห์น	 ดิวอี้	 เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่	 อย่างไรก็ตาม	 

การจัดการเรียนการสอนของครูในสหรัฐอเมริกา	 มีรูปแบบการเรียนการสอนท่ี 

หลากหลายตามการคิดค้นของครูและนักการศึกษา	 ที่ได้ชื่อว่า	 มีนวัตกรรมการเรียน

การสอนมากที่สุด	 และเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่	 แม้แต่

นิวซีแลนด์ก็ยังศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของดิวอี้ดังกล่าว	

เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของตน

	 	 	 ในการน้ี	 รัฐบาลกลางจะท�าหน้าที่วิจัยและพัฒนาและ

สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน	ทั้งโดย

การจัดสรรเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา	หรือการช่วยเหลือผู้มีรายได้ต�่า	เป็นต้น

	 	 	 เวลาเรยีนของระดบัชัน้เลก็มชีัว่โมงเรยีนน้อย	และจะเพิม่

เวลาขึ้นในระดับชั้นที่สูงขึ้น		(เช่น	ระดับเด็กเล็กเรียนครึ่งวัน	ระดับประถมศึกษาเรียน

วันละ	๕	ชั่วโมง		มีช่วงพัก	๓	ช่วง	คือ	พักช่วงเช้า	พักกลางวัน	และพักช่วงบ่าย	และ

ส�าหรับระดับมัธยมศึกษา	เช่นเดียวกับประถมศึกษา	แต่เพิ่มเวลาเรียนมากกว่า

	 	 	 ส�าหรับภาคการศึกษามีหลายแบบแตกต่างกันออกไปขึ้น

อยู่กับความต้องการสถานศึกษา	 และความนิยมของท้องถิ่น	 ได้แก่	 ระบบที่เป็น 

ภาคการศึกษา	๒	ภาค	หรือ	๓	ภาคการศึกษา	แล้วแต่ความนิยมของท้องถิ่น	

	 	 	 ๑.๓	การประเมินผลการเรียน		การประเมินผลการเรียน

เป็นหน้าที่ของครู	ที่ใช้หลากหลายวิธีการ	มีทั้งการเลื่อนชั้นตามอายุ	การทดสอบการ

ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน	 เป็นต้น	 	 	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับครูและบริบทของวิชานั้นๆ	 

ว่าจะประเมนิด้วยกระบวนการหรอืวธิกีารใด		และปัจจบุนั	เริม่หนักลบัมาใช้การซ�า้ชัน้

อีกครั้ง	 หากพัฒนาการเรียนของเด็กไม่ดีพอ	 	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนา
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มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสหรัฐอเมริกา	ที่คุณภาพการศึกษาตกต�่าในรอบสิบปี

ที่ผ่านมา

  ๒. การบริหารงบประมาณ 

	 	 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	 ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของ

สถานศึกษา	 และเขตพื้นที่การศึกษาบริหารเองบ้างในบางพื้นที่	 ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบาย

และความหลากหลายของเขตพ้ืนที่และท้องถ่ิน	 แต่ส�าหรับโรงเรียนในก�ากับรัฐ	 

สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณตามพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับมลรัฐ

หรือเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ

	 	 ในการนี	้รายได้ของสถานศกึษามาจาก	๓	ทาง	คอื	(๑)	รฐับาลกลาง	

(๒)	มลรฐัและท้องถิน่	และ	(๓)	รายได้ของสถานศึกษาทีม่าจากการบรจิาค	โดยรฐับาล

กลางจะจดัสรรให้มลรฐัเป็นเงนิอดุหนนุโรงเรียน		จากนัน้มลรฐัจดัสรรเป็นเงนิอดุหนนุ

ให้โรงเรียน	 (ปีแรกของแผนอย่างน้อยร้อยละ	 ๖๐	 และปีต่อๆ	 ไปร้อยละ	 ๙๐)	 ใน 

แต่ละปี	รัฐบาลกลางจะจัดสรรงบประมาณตามประกาศพันธะแห่งชาติ	 เป็นแนวทาง

ในการบริหารจัดการ	การจัดตั้งงบประมาณจะเป็นไปตามพันธะแห่งชาติ	ที่รัฐบาลได้

ประกาศ	ซึ่งขึ้นอยู่แต่ละปีว่า		จะเน้นอะไร	งบประมาณเพื่อการศึกษาของรัฐก็จะเน้น

ตามนั้น	ดังเช่น	ประธานาธิบดีบารัค	โอบามา	ที่เน้นการศึกษาปฐมวัย	การพัฒนาครู	

และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	ก็จะจัดสรรงบประมาณตามพันธะแห่งชาติดังกล่าว		

	 	 ส�าหรับงบประมาณการศึกษาของท้องถิ่น	 ได้มาจากท้องถิ่น	 

(เช่น	ภาษีทรัพย์สิน)		มลรัฐ	(เช่น	ภาษีการค้าส่วนของรัฐ)	และจากรัฐบาลกลาง		ทั้งนี้

เงินจากมลรัฐและท้องถิ่นจะเป็นแหล่งรายได้หลักของการจัดการศึกษาของโรงเรียน		 

การให้เงินสนับสนุนต่อเขตการศึกษามี	 ๕	 วิธี	 คือ	 (๑)	 แบบ	 Flat-Grant	 (๒)	 แบบ	

Foundation	Plan	(๓)	แบบ	Power-Equalizing	Plan	(๔)	แบบ	Guaranteed	-	Tax	

Base	Plan	(๕)	แบบ	Weighted	–	Student	Plan	นอกจากนี้ในกรณีที่เขตพื้นที่การ

ศกึษามเีงินรายได้ไม่เพยีงพอ	มลรฐัอาจเพิม่งบฯพเิศษให้ส�าหรบัการจดัสรรให้เขตพืน้ที่

การศึกษาได้หรืออาจหารายได้เพิ่มเติมด้วยวิธีอื่น	 รวมท้ังการได้รับงบกู้ยืมเพื่อ 

การศึกษาของนักเรียนเพื่อสร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
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	 	 โรงเรียนมีอิสระในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานที่เสนอขอ		

ตามความต้องการของโรงเรยีนและให้ส�านกัว่าการการศกึษาแห่งรฐัพจิารณาอนมุตัไิว้	

การใช้งบประมาณเป็นอ�านาจของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน	 ดูแลโดยผู้บริหาร

สถานศึกษาและศึกษาธิการเขต

	 	 นอกจากนั้น	ยังก�าหนดให้มีคูปองการศึกษาให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง

ที่เด็กออกจากโรงเรียนของรัฐ	ไปเข้าเรียนในโรงเรียนในก�ากับรัฐหรือเอกชน	ได้	ซึ่งขึ้น

อยู่กับเงินค่าใช้จ่ายรายหัวในแต่ละชุมชนที่จะสนับสนุน

  ๓. การบริหารงานบุคคล 

	 	 รัฐและเขตพื้นที่การศึกษา	มีอ�านาจบริหารบุคลากรเอง	รับผิดชอบ

ก�ากับนโยบายด้านมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ด้านสวัสดิการครู	 และ 

ยังมีองค์กรวิชาชีพ	สมาคมการศึกษาแห่งชาติ	(NEA)	สมาพันธ์ครูอเมริกา	(AFT)	ดูแล

ผลประโยชน์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย	

	 	 ผู้บริหารและครูในโรงเรียนของรัฐทุกคนมิใช่ข้าราชการ	 แต่เป็น

พนักงานครูที่มาโดยการจ้างของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน	 โดยครูและผู้บริหาร 

ทุกคนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมโดยส�านักว่าการการศึกษาแห่งรัฐหรือ

คณะกรรมการการศกึษาของรฐัแล้วแต่กรณ	ีตามนโยบายของรฐันัน้ๆ	ว่าจะมอบหมาย

ให้ใครเป็นผูอ้อกใบอนญุาต	แต่การก�าหนดคณุสมบัตขิองการเป็นครไูม่มีความแตกต่าง

กนัมากนกั	 เช่น	 การก�าหนดคณุสมบตัขิองครใูนระดบัประถมศึกษาทีต้่องจบปริญญาตรี 

เป็นอย่างต�่า	ส�าหรับครูในระดับมัธยมศึกษาต้องจบสูงกว่าปริญญาตรีและต้องมีความ

เชี่ยวชาญอย่างน้อย	๑	วิชาในระดับที่สอน	รวมทั้งครูทุกคนต้องมีพื้นฐานความรู้ด้าน

การศึกษาทั่วไปและความรู้เฉพาะสาขาวิชาชีพครู	 ซ่ึงรวมถึงความรู้เก่ียวกับจิตวิทยา

วัยรุ่น	 หลักและเทคนิคการสอน	 และพ้ืนฐานการศึกษา	 ทั้งนี้	 โดยท่ัวไปเขตพื้นที ่

การศึกษาเป็นผู้ว่าจ้างผู้บริหารสถานศึกษา	 และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ว่าจ้างคร	ู

ตามคุณสมบัติที่ก�าหนด

	 	 ด้านการพัฒนาครู	มีส�านักว่าการการศึกษาแห่งรัฐดูแลจัดการเรื่อง

การพัฒนาผู้บริหารและครู	 ที่ต้องได้รับการอบรม	นิเทศ	 ศึกษาดูงานและการพัฒนา

ตนเอง	อย่างน้อยปีละครั้ง
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	 	 ในระดับสถานศึกษา	 ผู้บริหารสถานศึกษามีอ�านาจหน้าที่ในการ

ปกครองดูแลครูและบุคลากรของสถานศึกษาซึ่งหมายรวมถึงการนิเทศและพัฒนาครู

ของสถานศึกษาด้วย

  ๔. การบริหารทั่วไป

	 	 ๔.๑	 การนิเทศติดตาม	 การนิเทศติดตาม	 ตรวจสอบ	 การศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 เป็นระบบที่ก�าหนดบทบาทไว้ท้ังระดับรัฐบาลกลางหรือกระทรวง

ศกึษาธกิาร	ระดบัรฐัหรอืมลรฐั	เขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ซึง่มหีน้าทีใ่นการตดิตาม	ตรวจสอบ 

คณุภาพการศกึษาในความรบัผดิชอบตามระดบัของตน		ทัง้น้ี	ในระดบักระทรวงมกีาร

ให้เอกชนที่ได้รับการยอมรับท�าหน้าที่ตรวจสอบและให้การรับรอง	รวมทั้งมีการจัดตั้ง

หน่วยงานตรวจสอบภายนอกท�าหน้าที่ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	 มีการจัดท�าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาตาม 

เป้าหมาย	และประเมินผู้เรียนโดยตรง	โดยการประเมินผลภายในของมลรัฐ	

	 	 ๔.๒	การมีส่วนร่วมของพ่อแม่	ผู้ปกครองและชุมชน	หรือเครือข่าย

สถานศึกษา	 โดยโรงเรียนเปิดโอกาสให้พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบรหิารจดัการโรงเรยีน	ทัง้ในรปูของสมาคมคร	ูผูป้กครอง	สมาคมศษิย์เก่า	หรอื

ชุมชน	 หรือการเป็นตัวแทนชุมชนเข้าเป็นกรรมการสถานศึกษา	 จากการเลือกตั้ง	 

เหล่านี้เป็นต้น

																						๔.๓	 การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา	 โดยที่

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 ดังนั้น	 

การเข้าถึงการศึกษาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าเป็นความจ�าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ใน

การนี้	ทุกโรงเรียนจึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาโดยการใช้อินเทอร์เน็ตทั้ง

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 นอกจากนั้น	 มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคลให้แก่โรงเรียนเพ่ือนักเรียนได้ใช้ในทุกโรงเรียนเฉลี่ย	 ๑	 เครื่องต่อผู้เรียน	๔	 คน	

หรือประมาณ	๑๔	ล้านเครื่อง	ในช่วงที่ผ่านมา	รวมทั้ง	ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน

ทางออนไลน์	และการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ระหว่างครูและผู้ปกครอง	เป็นต้น	
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 ๒.๕ ความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 โดยที่สหรัฐอเมริกา	 เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจโตท่ีสุดในโลก	 มีความเจริญ

ก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของสหรัฐอเมริกามีความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างยิ่ง	 

ทั้งด้านครู		เงิน	ความรู้	และเทคโนโลยี	แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาจะประสบ

กับปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรง	ก็ตาม	กล่าวคือ

	 	 ๑.	ครู	แม้ว่า	ในช่วงที่ผ่านมา	สหรัฐอเมริกา	จะประสบกับปัญหา

ครูบรรจุใหม่ส่วนใหญ่ลาออก	อันเนื่องมาจากภาระงานค่อนข้างยากและมาก	ขณะที่

เงินเดือนไม่สอดคล้อง	 การสนับสนุนทรัพยากรท่ีไม่เพียงพอ	 ความสับสนในบทบาท	

และเจตคติของความเป็นครู	 อันเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา	 แต่

รฐับาลก็ได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการก�าหนดนโยบายการพฒันาคร	ูการเพิม่เงนิเดอืน

ครู	 และการสนับสนุนการท�างานของครู	 โดยได้ก�าหนดแผนการศึกษาของโอบามาที่

ผ่านมา	ส่งผลให้การท�างานของครูมีคุณภาพและรักษาครูในระบบได้มากขึ้น	ที่ส�าคัญ	

การก�าหนดให้ครูทุกคนจบปริญญา	 โดยระดับประถมศึกษาต้องจบปริญญาตรี	 และ

ระดับมัธยมศึกษาต้องจบสูงกว่าปริญญาตรี	พร้อมกับมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอน	

รวมทั้งต้องมีความรู้ด้านจิตวิทยาวัยรุ่น	พื้นฐานการศึกษา	เทคนิควิธีสอน	และวิชาชีพ

ครู	โดยมีหน่วยงานท�าหน้าที่พัฒนาครูโดยเฉพาะ	

	 	 ๒.	เงนิ	หรอืงบประมาณเพือ่การศกึษา	ทีม่าจากหลายแหล่ง	ทัง้จาก

รัฐบาล	รัฐ	และท้องถิ่น		อีกทั้ง	การได้รับสนับสนุนจากภาคเอกชน	พ่อแม่ผู้ปกครอง

และชุมชน	 ส่งผลให้โรงเรียนมีเงิน/งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่

สอดคล้องกับความต้องการได้อย่างคล่องตัว

	 	 ๓.	ความรู้	จากการที่สหรัฐอเมริกา	เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้า

ทางด้านการคิดค้นนวัตกรรม	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และการสื่อสาร	สถานศึกษาจึง

มีโอกาสในการได้รับนวัตกรรม		และการเข้าถึงความรู้ใหม่	ในการบริหารจัดการศึกษา	

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 แม้ว่า	 ในช่วงที่ผ่านมา	 ผู้เรียนจะมีคุณภาพการศึกษาตกต�่า 

โดยเฉพาะในกลุ่มหลากหลายชาติพันธุ์และด้อยโอกาส	 แต่รัฐบาลกลางได้ก�าหนด
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นโยบายในการแก้ปัญหา	โดยเฉพาะการออกกฎหมายว่าด้วยการไม่ทอดทิง้เดก็ทกุคน	

ปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	(No	Child	Left	Behind	Act	2001)

	 	 ๔.	เทคโนโลย	ีด้วยความเจรญิทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีตาม

ที่กล่าวมา	 เป็นความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสหรัฐอเมริกาที่จะเข้าถึง

เทคโนโลยี	และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้อย่างง่ายดายและ

มีคุณภาพ	

 ๒.๖ จุดเด่นในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

																			 ๑.	 การที่รัฐธรรมนูญก�าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นหน้าท่ีของรัฐ	

รัฐบาลท�าหน้าที่เพียงด้านนโยบาย	สนับสนุนงบประมาณ	และการติดตาม	ตรวจสอบ

และประเมินผลการศึกษาเท่านั้น	 ส่งผลให้แต่ละมลรัฐมีอิสระในการบริหาร 

จดัการศกึษาตามบรบิทของตน	และมกีารกระจายอ�านาจไปยงัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	และ

สถานศึกษา	 ท�าให้การจัดการศึกษาเกิดความคล่องตัว	 และเป็นไปตามความต้องการ

ของพ่อแม่	ผู้ปกครองและชุมชน

	 	 ๒.		จากการทีส่หรฐัอเมรกิา	มเีสถียรภาพทางการเมอืงการปกครอง	

ส่งผลให้นโยบายทางการศึกษามเีสถยีรภาพตามไปด้วย	นโยบายท่ีก�าหนดไว้ของรฐับาล	

หรือที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายมีการน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสถานศึกษา	 ที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยเช่น 

ของไทย

	 	 ๓.	การก�าหนดให้ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 	ทั้งระดับประถม

ศึกษา	และมัธยมศึกษา	ต้องจบปริญญาตรี	และสูงกว่า	รวมทั้งการก�าหนดให้ครูต้องมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	 รวมทั้งการได้รับการพัฒนาทุกปี	 ภายใต้การส่งเสริมด้าน

การวิจัยและพัฒนาทางวิชาการจากรัฐบาลกลางรวมท้ัง	 การมีองค์กรทางวิชาชีพท่ี 

เข้มแข็ง	 ท�าให้สถานะของครูมีความมั่นคง	 แม้ว่าครูจะเป็นเพียงพนักงานจ้างของ 

เขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาก็ตาม	 แต่ก็เป็นไปตามสถานะของครูทั่วโลก	 

ส่วนใหญ่
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	 	 ๔.	การเปิดโอกาสให้พ่อแม่	ผู้ปกครอง	และชุมชน	เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา	 ทั้งการร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา	 การพัฒนาหลักสูตร	 

การจดัการเรยีนการสอน	และการตดิตาม	ประเมนิผลการเรยีน	ท�าให้เกดิความใกล้ชดิ

ระหว่างสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 การศึกษาตอบสนองความต้องการได้ 

มากที่สุด

	 	 ๕.	การกระจายอ�านาจทางการบรหิารให้สถานศกึษาบรหิารจดัการ

อย่างเป็นอิสระ	โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล	ที่คณะกรรมการสถานศึกษามีอิสระ

ในการสรรหาและจัดจ้างผู้บริหารสถานศึกษา	และผู้บริหารสถานศึกษามีอิสระในการ

สรรหาและจัดจ้างครูภายใต้คุณสมบัติที่ก�าหนด	 ท�าให้สถานศึกษาสามารถจัดครูตรง

ตามความรู้ความสามารถ	อันส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในที่สุด

	 	 ๖.	 ความเจริญทางวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมทาง 

ความรู้ของสหรัฐอเมริกา	 ส่งผลต่อการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียน	 และการพัฒนา 

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 ๗.	 มีความหลากหลายของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา	

ตามบริบท	 ความพร้อม	 และขนาดของสถานศึกษา	 เช่น	 โรงเรียนของรัฐ	 หรือของ 

ท้องถิ่น	 โรงเรียนเอกชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โดดเด่นคือ	 โรงเรียนในก�ากับรัฐ	 ที่เป็น

ความร่วมมือของเขตพื้นที่การศึกษาและภาคเอกชน	 หรือมูลนิธิ	 ท่ีประสงค์จะจัด 

การศึกษา	 และท�าสัญญากับรัฐหรือเขตพื้นที่การศึกษา	 โดยรัฐเป็นผู ้สนับสนุน 

งบประมาณ

 ๒.๗ จุดด้อยทางการบริหารจัดการสถานศึกษา

																			 ๑.จากความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 และชาติพันธุ์	 โดยเฉพาะ

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	 ยากไร้	 หลากหลายชนชาติที่มีรากฐานแตกต่างกัน	 	 เป็นอุปสรรค 

ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ให้ใกล้เคียงกัน

																				 ๒.	ปัญหาคณุภาพการศกึษา	ได้แก่	ครบูรรจใุหม่ลาออกจ�านวนมาก

อันเนื่องมาจากภาระงานมาก	 เงินเดือนไม่สอดคล้องกับภาระงานและไม่เท่าเทียมกับ

วิชาชีพชั้นสูงอื่น	 ทรัพยากรทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
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ของครู		ความสับสนในบทบาทของครู	การขาดการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองที่

จะดแูลบตุรหลาน	และปัญหาการอ่านออกเขยีนได้ของกลุม่ชาตพินัธุ	์ด้อยโอกาส	และ

ยากไร้	ในช่วงที่ผ่านมา	เป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ

																						๓.	 ปัญหาเศรษฐกิจ	 และการเมือง	 การก่อการร้ายข้ามชาติท่ีเกิด

จากการแผ่ขยายอ�านาจทางการทหารของสหรัฐอเมริกา	อาจกระทบต่อการชะลอตัว

ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาในช่วงที่ผ่านมาและในอนาคต	

ส่วนที่ ๓ ประเทศนิวซีแลนด์

 ๓.๑ บริบททั่วไป

	 นวิซแีลนด์		เป็นประเทศหมูเ่กาะในคาบสมทุรแปซฟิิค	ตัง้อยูท่างตอนใต้ของ

เครือรัฐออสเตรเลีย	 ใกล้ขั้วโลกใต้	 บนพื้นที่ประมาณ	๒.๖๘	 ตารางกิโลเมตร	 สภาพ

พื้นที่เป็นเกาะ	 มีเกาะใหญ่	 ๒	 เกาะ	 ได้แก่	 เกาะเหนือ	 และเกาะใต้	 	 มีทัศนียภาพท่ี

สวยงามท้ังภูเขาและทุ่งหญ้า	 	 กรุงเวลลิงตันเป็นเมืองหลวง	 ประชากรประมาณ	 

๔.๓	ล้านคนเศษ	ประกอบไปด้วยชาวผิวขาว	 	และชาวเมารีที่เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม	

ประชาชนมีวิถีชีวิตที่สงบสุขภายใต้สวัสดิการของรัฐ	 	อาชีพส่วนใหญ่ได้แก่	 การเลี้ยง

สตัว์และผลิตภัณฑ์แปรรปูจากสตัว์		โดยเฉพาะแกะ	และววั	ปี	๒๕๕๓	รายได้เฉลีย่ของ

ประชากร	ต่อคน/ปี		๓๐,๑๐๘.๔๑	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ปี	๒๕๕๕		ความสามารถ

ในการแข่งขันนานาชาติ	 อันดับที่	 ๒๑	 	 จากการจัดอันดับของสถาบันการจัดการ

นานาชาต	ิอตัราการว่างงาน	ร้อยละ	๖.๘	อายเุฉลีย่ประมาณ	๘๒	ปี	อตัราการรูห้นงัสอื

ของประชาชน	ร้อยละ	๙๙		โดยให้ความส�าคญักบัการศกึษาว่า	เป็นรากฐานส�าคญัของ

การพัฒนาประเทศ

 ๓.๒ การศึกษา 

	 นิวซีแลนด์	ได้ชื่อว่า	เป็นประเทศที่ประสบผลส�าเร็จทางการศึกษาเป็นอย่าง

สูงในล�าดับต้นๆของโลก	 จากการทดสอบสมรรถนะทางการอ่าน	 คณิตศาสตร์	 และ

วทิยาศาสตร์	ในโครงการประเมนิผลนกัเรยีนนานาชาต	ิ	(PISA)	ครัง้ที	่๔	เมือ่ปี	๒๕๕๒	
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อยู่ในอันดับ	๗	จาก	๖๕	ประเทศ	เป็นผลพวงหนึ่ง	จากการปฏิรูปประเทศ	และปฏิรูป

การศึกษาทั้งระบบ	 แบบถอนรากถอนโคน	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๒	 	 โดยการกระจาย 

อ�านาจทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการไปยังสถานศึกษาโดยตรงในความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา	 (Board	 of	 Trustee)	 ที่ไม่มีองค์กรทาง 

การบริหารอ่ืนมาค่ันกลาง	 	 มีส�านักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา	 (Education	

Review	Office)	ขึน้ตรงต่อรฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบตรวจสอบคณุภาพการศกึษา	ท�าหน้าท่ี 

ติดตาม	 ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา	 ทุก	 ๕	 ปี	 ในลักษณะของการตรวจสอบและ 

ถ่วงดุลที่ควบคู่กับการกระจายอ�านาจ	 	 และมีส�านักงานรับรองคุณวุฒิการศึกษาของ

นิวซีแลนด์	 (The	 New	 Zealand	 Qualification	 Authority)	 สังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการ	 ท�าหน้าที่ดูแลมาตรฐาน	 คุณภาพ	 และการรับรองคุณวุฒิการศึกษา 

การจัดการศึกษาตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๓๒	 มีแนวทางแห่งชาติว่า

ด้วยการศึกษา	 (National	 Guidelines)	 เป้าหมายการศึกษาแห่งชาติ	 (Education	

Goal)	และกรอบคณุวฒุแิละหลกัสตูรแห่งชาต	ิเป็นแนวด�าเนนิการ	บนพืน้ฐานปรชัญา	

“การศึกษาเพื่อชีวิต”	 ด้วยหลักของการกระจายอ�านาจทางการศึกษา	 หลักการ 

มีส่วนร่วมของประชาชน	 และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล	 	 โดยยึดแนวคิดใน 

การด�าเนินงานเพือ่การปฏริปูการศึกษา	ดังนี	้(๑)	โรงเรยีนเป็นแหล่งท่ีทุกคนเข้ามาใช้ได้	

(๒)	 โรงเรียนเป็นแหล่งที่เด็กเข้ามาเล่นได้	 (๓)	 โรงเรียนเป็นแหล่งของความรู้และ 

ความส�าเร็จ	และ	(๔)	ครูจะต้องมีประสิทธิภาพ

	 ที่พิเศษส�าหรับการจัดการศึกษาของนิวซีแลนด์	ก็คือ	การให้ความส�าคัญกับ

ชนเผ่าดั้งเดิมคือ	 ชาวเมารี	 จากข้อบัญญัติของสนธิสัญญาไวทังกิ	 ที่ก�าหนดให้รัฐบาล

ต้องให้ความส�าคัญของความเป็นมนุษย์และสิทธิที่เท่าเทียมกัน	 โดยเฉพาะการได้รับ

การศกึษา	ทีแ่ม้จะมชีาวเมารเีพยีงคนเดยีวในโรงเรยีน	โรงเรยีนนัน้ๆ	กต้็องจัดหลกัสตูร

การเรียนการสอนให้กับชาวเมารีเป็นการเฉพาะ

 ๓.๓ ระบบการศึกษา

	 การจัดการศึกษาในระบบของนิวซีแลนด์	 มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา

หลายครั้งนับจากปฏิรูปการศึกษา	 และปัจจุบัน	 แบ่งออกเป็น	 ๔	 กลุ่มระดับ	 คือ		 
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(๑)	 การศึกษาก่อนวัยเรียน	 (early	 childhood)	 อายุต้ังแต่แรกเกิด	 –	 ๕	 ปี	 

(๒)	 การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น	 	 ช้ันปีท่ี	 ๑	 –	 ๘	 	 (อายุ	 

๕	–	๑๓	ปี)	(๓)	การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	(secondary	school)		ชั้นปีที่	

๙	–	๑๓	อายุตั้งแต่	๑๓	ปีขึ้นไป	–	๑๖	ปี	และการศึกษาระดับอุดมศึกษา	อายุตั้งแต่	

๑๖	ปีขึ้นไป	การศึกษาภาคบังคับ	อายุระหว่าง	๖	–	๑๖	ปี	ซึ่งเป็นผู้อยู่ในการศึกษา

ระดบัประถมศึกษาถงึมธัยมศึกษาตอนปลาย		และถือเป็นสทิธข้ัินพืน้ฐานของประชาชน	 

ที่รัฐต้องจัดการศึกษาให้เปล่าอย่างมีคุณภาพ	 เป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน	๑๓	ปี	

และมีข้อก�าหนดว่า	 หากเด็กคนใดมีที่อยู่อาศัยห่างจากโรงเรียนเกิน	 ๕	 กิโลเมตร	 

อาจได้รับการยกเว้นการเรยีนภาคบังคบัในโรงเรยีน	แต่ต้องลงทะเบยีนเรยีนการศกึษา

ทางไกลหรือทางไปรษณีย์	

	 ในการนี้		รูปแบบการจัดการศึกษา	แบ่งเป็นหลายรูปแบบ	กล่าวคือรูปแบบ

การจดัการศกึษาตามอาย	ุและรปูแบบการจดัการศึกษาตามงบประมาณการสนบัสนนุ	

กล่าวคือ

  ๑. รูปแบบการจัดการศึกษาจ�าแนกตามอาย	ุจ�าแนก	ดังนี้

  l โรงเรียนประถมศึกษาตอนต้น	 ชั้นปีที่	 ๑	 –	 ๖	 อายุระหว่าง	 

๕	–	๑๑	ปี

  l โรงเรียนประถมศึกษาแบบสมบูรณ์	ชั้นปีที่	๑	–	๘	อายุระหว่าง	

๕	–	๑๓	ปี

  l โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	 (Intermediate	 school)	 ช้ันปีท่ี	 

๗	–	๘	อายุระหว่าง	๑๐	–	๑๓	ปี

  l โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (Secondary	 School)	 ชั้นปีที	่ 

๙	–	๑๓	อายุระหว่าง	๑๒	–	๑๘	ปี	

  นอกจากนัน้	อาจมบีางโรงเรยีนมรีปูแบบการจดัการศกึษาทีแ่ตกต่าง 

ออกไป	โดยรวมชั้นปี	เข้าด้วยกัน		ดังได้แก่

  l โรงเรียนประเภท	 Composite	 School/Area	 School	 

สอนตัง้แต่ชัน้ปีที	่๑	–	๑๓	ดงัเช่น	โรงเรยีนเอกชน	หรอืโรงเรยีนของรฐัสายสามญัทัว่ไป
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  l โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย	สอนชัน้ปีที	่๗	–	๑๓

  l โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับกลาง	 (Middle	 school)	 ชั้นปี 

ที่	๗	–	๑๐

  l โรงเรยีนมัธยมศึกษาระดบัสูง	(Senior	School)	ช้ันปีท่ี	๑๑	–	๑๓	

  l โรงเรียนทางไกล	(The	Correspondence	School)	ตั้งแต่ก่อน

วัยเรียน	จนถึงชั้นปีที่	๑๓	

                         ๒. รูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน	จ�าแนกตามการจัดสรร

งบประมาณ	แบ่งเป็น	๓	ประเภทได้แก่

	 	 ๒.๑	โรงเรยีนของรฐัเป็นโรงเรยีนท่ีรฐัจดัสรรงบประมาณเตม็จ�านวน	

ทีจ่�าแนกออกเป็นประเภทต่างๆ	เช่น	โรงเรยีนของรฐัท่ีเปิดสอนสามญัโดยท่ัวไป	โรงเรยีน

ส�าหรับชาวเมารี	 ที่จัดสอนทั้งวิชาปกติและวิชาเฉพาะของชาวเมารี	 สอนภาษา	 และ

วัฒนธรรมเมารี	โรงเรียนการศึกษาพิเศษ	ส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	โรงเรียน

พื้นที่เฉพาะ	ในชนบทห่างไกล	โรงเรียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ	เป็นต้น

	 	 ๒.๒	 โรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนท่ีจัดโดยเอกชน	 และรัฐจัดสรร 

งบประมาณให้ร้อยละ	๒๕

	 	 ๒.๓	 โรงเรียนแบบบูรณาการของรัฐ	 เป็นโรงเรียนท่ีเคยเป็นของ

เอกชน		และโอนมาเป็นของรฐัตามกฎหมาย	เม่ือปี	พ.ศ.๒๕๑๘	และยงัเป็นการด�าเนนิ

งานโดยเอกชน	ที่คงเอกลักษณ์เฉพาะของตนไว้	 ทั้งด้านศาสนาและความเชื่อ	 ได้รับ 

งบประมาณทั้งหมดจากรัฐ

	 	 นอกจากนั้น	 ยังเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองจัดสอนบุตรหลาน 

ได้	ภายใต้การควบคมุของรฐัว่าจะจดัการศกึษาแก่บตุรหลานได้อย่างมคีณุภาพ	โดยรฐั

จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายให้เป็นรายปี

 ๓.๔ การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 การจัดการศึกษาของนิวซีแลนด์	แตกต่างจากประเทศอื่นๆ	ที่	ไม่เปิดโอกาส

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษา	 แต่การศึกษากระจายไปให้ประชาชน

จัดการศึกษาโดยตรง	 ทั้งรัฐ	 เอกชน	 พ่อแม่ผู้ปกครอง	 หรือโบสถ์	 การศึกษาที่จัดใน
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โรงเรียนของรัฐ	 เป็นการจัดในรูปของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา	 (Board	 of	

Trustee)	ที่มาจากประชาชน	(ผู้ปกครอง	ตัวแทนชุมชน/ท้องถิ่น)	โดยตรง

	 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาดังกล่าว	 ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน	

ตัวแทนครู	 ตัวแทนผู้ปกครอง	 ผู้แทนชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ประมาณ	 

๕	–	๗	คน	ตามขนาดของโรงเรยีน	และหากเป็นโรงเรยีนระดับมธัยมศกึษา	จะมตีวัแทน

นักเรียนร่วมเป็นกรรมการด้วย		มีอ�านาจเบ็ดเสร็จทางการบริหารทั้งด้านงบประมาณ	

วิชาการ	 บริหารงานบุคคล	 การบริหารกิจการนักเรียน	 และการบริหารท่ัวไป	 	 ท่ีท�า

หน้าทีร่บันโยบายจากกระทรวงศึกษาธกิารโดยตรง	ตามกฎหมายการศกึษา	พ.ศ.๒๕๓๒	

กล่าวคือ

                     ๑. การบริหารวิชาการ

	 	 การบรหิารงานวชิาการในระดบัรฐั	มกีารก�าหนดแนวทางการศกึษา

ของชาติ	 	 เป้าหมายการศึกษาของชาติ	 และกรอบหลักสูตรของนิวซีแลนด์	 	 รวมถึง

ก�าหนดธรรมนูญของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียน	 และ

ก�าหนดแนวทางในการจดัการศกึษา	ซึง่เป็นเสมอืนแผนแม่บทในการจดัการศกึษาของ

ทุกหน่วยงานและเป็นแนวทางในการสนับสนุนของรัฐท่ีมีต่อหน่วยงานทางการศึกษา	

ในด้านการบริหารงานวิชาการมีลักษณะของการกระจายอ�านาจให้คณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษา	 มีอ�านาจหน้าที่ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และ 

ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานในโรงเรียน	 ตามที่ก�าหนดไว้ในแนวทางการจัด 

การศึกษาของชาติ

	 	 การบริหารงานวิชาการในระดับสถานศึกษา	 กรรมการบริหาร

โรงเรียนได้รับการกระจายอ�านาจให้ท�าทุกเรื่องเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทั้ง 

การพัฒนาหลักสูตร	การจัดการเรียนการสอน	และการประเมินผลการเรียน		โดยการ

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ได้แก่	สื่อมวลชน	ครู	ผู้ปกครองและนักธุรกิจต่างๆ	

ทุกขั้นตอน	ผ่านกระบวนการต่างๆ	เช่น	การระดมความคิดเห็น			การประชาพิจารณ์

ประชุมสัมมนาและการเผยแพร่สู่มวลชน	เพื่อรับการวิพากษ์วิจารณ์แก้ไขกล่าวคือ
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	 	 	 ๑.๑	การพัฒนาหลักสูตร		โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร	จาก

กรอบหลักสูตรแห่งชาติที่รัฐก�าหนด	โดยคณะกรรมการบริหารฯ	ครู	ผู้ปกครอง	และ

ชมุชน	ร่วมกันก�าหนด	เลอืกใช้หลกัสตูรและพฒันาให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรกลางและ

สภาพของท้องถิ่นและสถานศึกษาที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้	 ๗	 สาระ	 คือภาษา

ประจ�าชาติ	 ภาษาอังกฤษ	 และภาษาอื่น	 คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลย	ี

สังคมศาสตร์	 ศิลปะ	 สุขศึกษาและพลานามัย	 โดยมุ่งปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะ 

พึงประสงค์ของพลเมือง	 และทักษะท่ีจ�าเป็น	 ๘	 	 ประการ	 คือทักษะการสื่อสาร	 

การค�านวณ	ทักษะด้านสารสนเทศ	ทักษะการแก้ปัญหา	ทักษะการจัดการตนเองและ

การแข่งขัน	 ทักษะทางสังคมและการร่วมมือกัน	 ทักษะทางกายภาพ	 ทักษะในการ

ท�างานและการเรียนรู้	 โดยชั้นประถมจะเน้นภาษาและคณิตศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานไป

เรียนต่อวิชาอื่นได้ต่อไป	 หลังการปรับปรุงหลักสูตรปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 มีการก�าหนด

สมรรถนะของผู้เรียน	 ดังนี้	 คือ	 สมรรถนะด้านการคิด	 การใช้ภาษา	 สัญลักษณ์และ 

ต�าราเรียน	การจัดการตนเอง	การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น	และการมีส่วนร่วมและ

สนับสนุนช่วยเหลอืทีแ่ต่ละโรงเรียนต้องให้ความส�าคัญและพฒันาผูเ้รยีนให้เป็นไปตาม

นโยบาย	เป้าหมาย	หลักสูตร	และแนวทางแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา

	 	 ปีการศึกษาในระดับมธัยมนัน้จะแบ่งเป็นระบบสีภ่าคการศกึษา	โดย

มีการปิดภาคการศึกษาช่วงสั้นๆ	ครั้งละสองสัปดาห์ในเดือนเมษายน	กรกฎาคม	และ

กันยายน	 มีการแยกกลุ่มสาระการเรียนรู้ชัดเจน	 มีโอกาสเลือกรายวิชาเลือกมากขึ้น	

เพื่อให้เด็กค้นพบตัวเอง	และหลายวิชาเน้นภาคปฏิบัติ		กล่าวคือ	โรงเรียนมัธยมศึกษา

เน้นให้นักเรียนค้นพบอัตลักษณ์ของตนเอง

	 	 	 ๑.๒	 การจัดการเรียนการสอน	 การจัดการเรียนการสอน

เป็นหน้าที่ของครูที่จะน�าหลักสูตรที่ได้พัฒนาแล้วมาวางแผนการสอน	และเลือกต�ารา

เรียนได้เอง	และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และทักษะต่างๆ	โดยทั่วไป		ใช้หลัก	๔	ประการ	

คือ	 (๑)	 จัดการเรียนรู้ตามระดับความสามารถ	 (๒)	 สนับสนุนทัศนคติเชิงบวกต่อการ

เรียนรู้สิง่ใหม่		(๓)	จดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย	และ	(๔)	ก�าหนดสภาพความส�าเรจ็	และ

ตัวชี้วัดการประเมินผลที่ชัดเจนและการติดตามช่วยเหลือ	 ในการนี้	 กรอบหลักสูตร 

แห่งชาตไิด้ก�าหนดแนวทางวิธกีารสอนของครทูีค่วรค�านงึคอื	การกระตุน้ให้เดก็ได้คดิเป็น 
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ท�าเป็น	การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม	การพัฒนาวิธีการให้สอดคล้อง

กับความรู้ใหม่ๆ		การอ�านวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมการเรียนรู้	การสร้างความ

สัมพันธ์	 ระหว่างการเรียนรู้และประสบการณ์	 	 โอกาสที่จะเรียนรู้	 และการสอนแบบ 

ตั้งค�าถาม

	 	 	 โรงเรียนประถมศึกษาเน้นการรู ้ภาษา	 (การอ่านและ 

การเขียน)	 และวิชาคณิตศาสตร์	 เพราะเป็นพื้นฐานส�าหรับการคิดและการเรียนรู้		 

มักจะจัดเป็นหัวข้อและบูรณาการกลุ่มสาระต่าง	 ๆ	 	 หลักสูตรในแต่ละโรงเรียนมี 

ความยืดหยุ่นพอสมควร	 เช่น	 สอดแทรกเรื่องศาสนา	 หรือเรื่องราวในท้องถิ่น	 ระดับ

ประถมศึกษาจะเน้นการสอนแบบคละชั้น	 ครูจะมีกติกาชั้นเรียนชัดเจนที่เน้นการให้

เด็กท�างานเป็นกลุ่ม	 ท�ากิจกรรมและครูจะติดตามดูแลในแต่ละกลุ่ม	 	 เมื่อมีนักเรียน 

ไม่มากท�าให้ครดููแลใกล้ชดิและสามารถรูจุ้ดอ่อนจุดแข็งของเดก็แต่ละคน		แต่ละหน่วย

การเรียนรู้มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะส�าคัญ	 ควรได้รับกระบวนการเรียนรู้และ

เกณฑ์การประเมินท่ีชัดเจน	 	 โดยครูจะบันทึกเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการสอนของ

ตนเองในระดับประถมศึกษาจะให้ความส�าคัญกบัผลงานของนกัเรยีน	โดยรวบรวมและ

จัดแสดงเพื่อให้เด็กภาคภูมิใจ	

	 	 	 ในระดับมัธยมศึกษาที่นักเรียนมีความพร้อมมากขึ้น	 

การสอนจะแบ่งระดับชัน้	จัดเป็นชัน้เรยีน	แต่ก็จะมกีจิกรรมกลุม่ท่ีทุกคนจะท�ากิจกรรม

เดียวกัน	มีห้องเรียนเฉพาะต่าง	ๆ	 เช่น	ห้องปฏิบัติการ	ห้องตามวิชาเลือก	ห้องสมุด	

ฯลฯ	ให้เลือกท�ากิจกรรม

	 	 	 ผู้บริหารหรือผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการโรงเรียน	

จะต้องมีส่วนในการสอนทุกคนไม่มากก็น้อย	 ตามสัดส่วนภาระการบริหาร	 ดังน้ัน	 

ผู้บริหารจึงมีความเข้าใจในการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างดี

	 	 	 ๑.๓	การประเมินผลการเรียนเป็นหน้าที่ของครูโดยตรงที่

จะประเมินอย่างอิสระ	ด้วยวิธีการต่างๆ	ในปี	๒๕๕๓	รัฐได้พัฒนากรอบการประเมิน

ขึ้น	 และยึดเป็นแนวทางในการประเมินผู้เรียน	 ในการนี้	 ครูจะประเมินผู้เรียนอย่าง 

หลากหลาย	เช่น	การสงัเกตพฒันาการของผูเ้รยีน	ผลงาน/รายงาน		การประเมนิตนเอง

ของผู้เรียน	การประเมินโดยบุคคลภายนอก	 	แฟ้มสะสมผลงาน	ตัวชี้วัด	การประชุม



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน98

พิจารณาร่วมกัน	และการทดสอบ	ทั้งนี้	รัฐมีการจัดท�าเครื่องมือการประเมินให้แก่ครู	

เพื่อง่ายต่อการประเมิน	รวมทั้ง	ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการประเมิน/ให้ข้อมูลด้วย	

เพื่อประโยชน์ในการรับทราบพัฒนาการ	ทักษะและความต้องการของเด็ก

  ๒. การบริหารงบประมาณ

	 	 รายได้ของสถานศึกษามาจาก	 (๑)	 เงินอุดหนุนของรัฐตามรายหัว

นักเรียนและแผนงาน/โครงการที่เสนอขอเป็นเงินอุดหนุน	 	 (Lump	 sum)	 	 (๒)	 ค่า 

เล่าเรียนที่เก็บจากนักเรียน	 นักศึกษาต่างชาติ	 (๓)	 จากการบริจาคของชุมชนและ 

การจัดกิจกรรมหารายได้ของสถานศึกษา

	 	 นอกจากเงิน	๓	ประเภทดังกล่าวแล้ว	ในส่วนของรัฐหรือกระทรวง

ศึกษาธิการ	 ยังมีการจัดสรรเงินอุดหนุนตามนโยบายและโครงการพิเศษให้กับ 

สถานศึกษาแล้วแต่กรณี	 ได้แก่	 เงินอุดหนุนช่วยเหลือครู	 เงินอุดหนุนตามเป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	 เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ	 เงินอุดหนุนความรู้/แนะแนว

ด้านอาชีพ	เงนิอดุหนนุการแก้ไขปัญหาสงัคม	เงนิค่าบ�ารงุรกัษาอาคารสถานที	่และเงนิ

ค่าสาธารณูปโภค	เป็นต้น

	 	 ในส่วนงบประมาณของรัฐ	 การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถม

ศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาให้เปล่าของรัฐ	 รายรับของโรงเรียนส่วนใหญ่

ได้มาจากรัฐบาล	 โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเป็นก้อนตามสภาพเศรษฐกิจของ

พื้นที่ให้แก่โรงเรียนโดยตรงแบ่งเป็น	๓	ส่วนใหญ่ๆ	คือเงินเดือนครู	(ปัจจุบัน	รัฐส่งเงิน

เข้าบญัชขีองครโูดยตรง)		งบด�าเนินการและงบสนบัสนนุ	ตามทีก่ล่าวข้างต้น	โดยคณะ

กรรมการบริหารสถานศึกษาจะบริหารการใช้จ่ายงบประมาณเองโดยอิสระ	 มีอ�านาจ

เบ็ดเสร็จในการจัดตั้งงบประมาณตามที่ก�าหนดไว้ในธรรมนูญโรงเรียน	 และเสนอเป็น

แผนงานหรือโครงการฯไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ	 โรงเรียนจะวางแผนการใช้เงิน 

ในเร่ืองต่างๆ			หากมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนอย่างอืน่มากกว่า	กม็สีทิธเิปลีย่นแปลงได้และ

หากใช้งบประมาณไม่หมดก็สามารถน�าไปใช้ในปีถัดไปได้	 รัฐจะตรวจสอบการใช้ 

งบประมาณจากการทีก่�าหนดไว้ในธรรมนญูโรงเรยีนโดยมสี�านกังานตรวจสอบคณุภาพ

การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ
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	 	 ในการจัดสรรงบประมาณ	 รัฐยึดหลักความเสมอภาคหรือความ 

เท่าเทียมของผู ้เรียนท่ีจะได้รับการศึกษา	 ดังนั้น	 การจัดสรรงบประมาณให้กับ 

สถานศึกษาของรัฐ	 จึงจัดตามเกณฑ์ที่ก�าหนดของสถานศึกษา	 ออกเป็น	 ๑๐	 ระดับ	

ระดับ	๑	เป็นสถานศึกษาที่อยู่ในถิ่นยากจนที่สุด	และ	ระดับ	๑๐	เป็นสถานศึกษาที่มี

ความพร้อมและอยูใ่นถิน่ร�า่รวยทีส่ดุ	โดยเพิม่งบสนบัสนนุให้กบัโรงเรยีนเพิม่ตามระดบั

ความยากจนดังกล่าวข้างต้น

	 	 ส�าหรบัธรรมนญูโรงเรยีน	(school	charter)	เป็นเสมอืนแผนแม่บท

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	 ซึ่งรัฐบาลก�าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องจัดท�าธรรมนูญ

โรงเรียน	โดยกระทรวงศึกษาธกิารเป็นผูจั้ดท�าธรรมนญูโรงเรยีนกลางไว้	ท่ีประกอบด้วย

วัตถุประสงค์	 เป้าหมายการศึกษา	 หลักสูตรแต่ละระดับ	 ฯลฯ	 และโรงเรียนโดย 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนจะเป็นผูจั้ดท�าธรรมนญูโรงเรียนร่วมกบัผูบ้รหิาร	คร	ูและ

ชุมชน	ภายใต้แนวทาง	เป้าหมาย	กรอบหลักสูตรการศึกษาของชาติ	และสภาพความ

ต้องการของชุมชน	พร้อมทั้งแผนงาน	โครงการ	จัดส่งให้กระทรวงพิจารณาอนุมัติและ

จัดสรรงบประมาณตามธรรมนูญโรงเรียนดังกล่าว

  ๓. การบริหารงานบุคคล

	 	 คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมอี�านาจเตม็ในการบรหิารงานบุคคล	

โดยมีกระบวนการบริหารงานบุคคล	 การสรรหา	 การพัฒนา	 การบ�ารุงรักษาครูไว้ใน

ระบบ	การปฐมนิเทศ		การสร้างขวัญและก�าลังใจ		การพัฒนา		การสร้างและปลูกฝัง

เจตคติของครู		การให้ออกจากงาน

	 	 ในการน้ี	คณะกรรมการเป็นผูส้รรหาและคดัเลอืกผูบ้รหิาร	และมอบ

อ�านาจให้ผูบ้รหิารคัดเลอืกคร	ูผูบ้รหิารและครทูกุคนเป็นพนกังานครทูีต้่องมใีบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ	 และขึ้นทะเบียนเป็นครูที่มาจากการจ้าง	 และท�าสัญญาจ้างกับ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	 และผู ้บริหารโรงเรียน	 แล้วแต่กรณี	 เป็นรายป	ี 

ราย	๓	ปี	หรือครูประจ�าการ	แล้วแต่การประเมินผ่านคุณสมบัติ	 	 ครูของนิวซีแลนด์	 

ได้รับการยกย่องว่า	 เป็นวิชาชีพชั้นสูง	 ที่มีเงินเดือนโดยเฉลี่ย	 ปี	 ๒๕๕๓	 ประมาณ	

๕๔,๐๐๐	ดอลลาร์สหรัฐ	ที่นับว่าสูงมากส�าหรับอาชีพโดยทั่วไป	
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													 การสรรหาผูบ้รหิารโรงเรยีน		ด�าเนนิการโดยก�าหนดคณุสมบตัติาม

เกณฑ์ท่ีต้องการและประกาศลงในวารสารของกระทรวง	 การคัดเลือกกระท�าโดย 

การสัมภาษณ์	

							 	 การสรรหาครู	ผูบ้รหิารโรงเรยีนจะจดัท�าแผนบคุลากรของโรงเรยีน

ระยะ	๕	ปี	เพือ่การสรรหาครแูละพฒันาครแูต่ละปี	เสนอคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน	

ในแต่ละปี	 จะประกาศความต้องการครูผ่านส่ือสาธารณะ	 และวารสารของกระทรวง	

ในการน้ี		สภาครไูด้ก�าหนดมาตรฐานระดบัสงูของครไูว้ว่า	ต้องมคีณุสมบตัดิงันีค้อื	เป็น

ผู้ที่ซื่อสัตย์	ไว้วางใจได้	มีความน่าเชื่อถือ	มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	ยอมรับและนับถือ

ผู้อื่น	 เป็นผู้มีจินตนาการ	 กระตือรือร้น	 อุทิศตน	 มีความสามารถในการสื่อสาร	 และ

สุขภาพกายและใจที่ดี	อาจกล่าวได้ว่า	ผู้ที่จะเป็นครูต้องเป็นคนดีและมีคุณธรรมจริงๆ

						 	 ในด้านการพัฒนาครู	 	 ในแต่ละปี	 ครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนา	 

ในการนี้มีการจัดสรรงบพัฒนาบุคลากรให้แก่ครูท่ีสามารถเลือกเข้ารับการพัฒนาด้วย

ตนเอง	 โดยกระทรวงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์	 เป็น 

ผู้ด�าเนินการพัฒนา	และประกาศสาขาการพัฒนาไปยังสถานศึกษาที่ครูสามารถเลือก

เข้ารับการพัฒนาตามความต้องการการพัฒนาของตน		นอกจากนั้น	ครูต้องหาความรู้

ด้วยตนเอง	เช่น	การศึกษาทางไกล	การอ่านวารสาร	เข้าร่วมสัมมนา	ฯลฯ	

   ๔. การบริหารทั่วไป

	 	 ๔.๑	 การติดตามและประเมินผล	 มีการติดตาม	 ๒	 ระบบ	 คือ	 

(๑)	 การติดตามประเมินผลภายใน	 ได้แก่	 ส�านักประเมินและตรวจสอบภายในเพื่อ

ติดตามผลการด�าเนินงานตามนโยบาย	 และส�านักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

การศึกษาเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา	รับรองวิทยฐานะ		(๒)	การ

ติดตามประเมินผลภายนอก	 ระบบการประเมินผลภายนอกโดยส�านักงานตรวจสอบ

คณุภาพการศึกษา	(องค์กรอสิระ)	ตรวจสอบคุณภาพฯ	ทุก	๕	ปี/โรงเรยีน	ตามท่ีก�าหนด

ไว้ในแนวทางของชาติฯ	 เป้าหมายการศึกษาของชาติ	 และ	 กรอบหลักสูตรแห่งชาต	ิ 

และธรรมนูญโรงเรียน	 แล้วส่งผลการตรวจสอบไปยังกระทรวงศึกษาธิการ	 และ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนนั้นๆ	 เพื่อการปรับปรุงพัฒนา	 และมีผลต่อการจัดสรร

งบประมาณในปีต่อไป	 รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อให้สาธารณชนทราบ	 ชุมชน 
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รบัรูก้ารพฒันาและเลอืกทีจ่ะส่งบตุรหลานเข้าศึกษา	หรอืเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

โรงเรียนต่อไป

	 	 การประเมนิผลหลกัสตูรในระดบัโรงเรยีน	มกีารจ้างกลุ่มวิชาการจดั

ท�าแบบทดสอบประเมินบทเรียน	ผลการด�าเนินการเผยแพร่สู่สาธารณชนทราบ	ส่วน

การประเมินผลการเรียนในรายวิชาทักษะอาชีพ	 จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ

ต่างๆ	เป็นกรรมการประเมินร่วมกับครูผู้สอนในวิชานั้นๆ	ด้วย

	 	 ๔.๒	การมส่ีวนร่วมของประชาชน		ในการบรหิารจดัการสถานศกึษา

ของนิวซีแลนด์	 ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	 เป็นหลักการหนึ่งในการบริหาร	

นับตั้งแต่การวางแผน	 การด�าเนินการ	 การจัดการเรียนการสอน	 การประเมินผล	 

พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมทุกข้ันตอน	 รวมท้ัง	 การเข้ามาเป็น

กรรมการบริหารโรงเรียนที่มีอ�านาจเบ็ดเสร็จทางการบริหารดังกล่าวข้างต้น	

          ๓.๕ ความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษา

	 อาจกล่าวได้ว่า	 นิวซีแลนด์มีความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สูงมากประเทศหนึ่ง	 ทั้งโดยบริบทของประเทศ	 ท้ังด้านเศรษฐกิจ	 โครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาประเทศ	รายได้ประชากร		อัตราการรู้หนังสือของประชาชน	นโยบายด้าน

การศึกษาที่ชัดเจน	 	 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนในนิวซีแลนด์

ทีม่หีลากหลายเหล่านีล้้วนส่งผลต่อความพร้อมในการจดัการศึกษาของโรงเรยีนทัง้สิน้		

โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสิทธิและอิสระในการบริหารอย่างคล่องตัวมาก

ทีสุ่ดในโลกประเทศหนึง่	โดยมกีระทรวงศกึษาธกิารท�าหน้าทีเ่พยีงการก�าหนดนโยบาย	

สนับสนุนงบประมาณ	 และวิชาการ	 และการประเมินผลกว้างๆ	 นอกจากนั้นยังม ี

หน่วยงานภายนอก	ท�าหน้าทีต่ดิตามตรวจสอบคณุภาพ	ในลกัษณะของการตรวจสอบ

และถ่วงดุล	 จนกระทั่งการจัดการศึกษาของนิวซีแลนด์ประสบผลส�าเร็จ	 คุณภาพ 

การศกึษาอยูใ่นล�าดับต้นๆ	ของโลก	ดังกล่าว	สถานศกึษาจงึมคีวามพร้อมในการบรหิาร

จัดการ	ทั้งด้าน	ครูและบุคลากร	เงิน	ความรู้	และเทคโนโลยี		ดังนี้

														 ๑.	 ครู	 จากการที่นิวซีแลนด์ให้ความส�าคัญกับครูว่าเป็นมืออาชีพ	 

มีการก�าหนดให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง	ที่ครมูีเงินเดือนสูง	การก�าหนดคุณสมบัติการเป็นครู
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ทีด่แีละมมีาตรฐาน	รวมทัง้	ให้ครทู�าหน้าทีเ่พยีงด้านการสอน	และต้องได้รบัการพฒันา

ทุกปีอย่างต่อเนื่อง	 โดยได้รับเงินเดือนตรงจากรัฐมีหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ	

และการพัฒนาที่ชัดเจน

	 	 ๒.	 เงิน	 หรืองบประมาณ	 จากการที่รัฐจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน

อดุหนุนให้สถานศกึษา	โดยเพิม่เงนิพเิศษการสนบัสนุนโรงเรยีนในถ่ินยากจนเป็นพเิศษ	

ลดหลั่นกันตามบริบท	ส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมทั้งโรงเรียนในเมืองและชนบท	หรือ

โรงเรียนที่อยู่ในถิ่นยากจนและถิ่นร�่ารวย	รวมทั้ง	หากใช้เงินไม่หมดในปีงบประมาณ	ก็

สามารถน�าไปใช้ได้ในปีต่อไป	นอกจากนั้น	ยังได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ผู้ปกครอง	

อีกด้วย	 ที่ส�าคัญ	 โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงบประมาณเป็นของตนเอง	 ท�าให้จัด 

การศึกษาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทางหนึ่ง

	 	 ๓.	 ความรู ้	 นิวซีแลนด์ได้ช่ือว่า	 เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	 ท่ีม ี

ความเจรญิก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยแีละการส่งเสรมิความรู้แก่ประชาชน	พจิารณา

ได้จาก	การจดัการศกึษาทีห่ลากหลาย	และสนบัสนนุการให้ความรูแ้ก่ผูบ้รหิารและครู

อย่างต่อเนื่องโดยองค์กรต่างๆของรัฐ	

	 	 ๔.	เทคโนโลย	ีนวิซแีลนด์ได้ชือ่ว่า	เป็นประเทศรฐัสวสัดกิารประเทศ

หนึง่	ทีม่กีารจัดโครงสร้างพืน้ฐานให้แก่ประชาชนทัง้ด้านถนน	ไฟฟ้า	ประปา	โดยเฉพาะ

ฐานด้านเทคโนโลยี	 ให้ผู้เรียนและประชาชนเข้าถึงความรู้	 โดยเฉพาะการสนับสนุน

คอมพิวเตอร์พกพาให้ผู้เรียน	ได้เรียนในชั้นเรียนทุกคน	

 ๓.๖ จุดเด่นของการบริหารจัดการสถานศึกษา

	 	 ๑.	การก�าหนดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๓	ปี	ในระดับประถมศึกษา

ถึงมัธยมศึกษา	 เป็นการศึกษาให้เปล่า	 นอกจากนั้น	 ยังให้ความส�าคัญกับการศึกษา

ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งก่อนวัยเรียน	 เป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกาย	 จิตใจ	 และ 

สติปัญญาของเด็กเพื่อการเข้าเรียนในวัยเรียน	ที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ	ที่ให้ความ

ส�าคัญเฉพาะเด็ก	วัย	๓	–	๕	ขวบเป็นส่วนใหญ่	ส่งผลให้เด็กมีความพร้อม	และส่งผล

ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาในที่สุด	
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			 	 ๒.	การจัดโครงสร้างการบริหารการศึกษาออกเป็น	 	๒	ระดับ	คือ	

ระดบักระทรวง	และสถานศกึษา	กระทรวงเป็นเพยีงกระทรวงเลก็ๆ	มหีน้าทีเ่พยีงด้าน

นโยบาย	สนับสนุนงบประมาณ		วิชาการ	และการพัฒนาบุคลากร	และการประเมินผล	 

โดยมีหน่วยงานภายในท�าหน้าที่รับผิดชอบท่ีชัดเจน	 ระดับสถานศึกษา	 ได้รับการ 

กระจายอ�านาจในการบริหารจัดการทั้งมวลทั้งด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 การบริหาร

งานบุคคล	 การบริหารกิจการนักเรียน	 ทรัพย์สิน	 และบริหารท่ัวไป	 ท�าให้เกิดความ 

คล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา	 	 และมีหน่วยงานภายนอกท�าหน้าที่ติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในลักษณะของการกระจายอ�านาจ	 ควบคู่กับการตรวจ

สอบและถ่วงดุล

	 	 ๓.	กรรมการบรหิารสถานศกึษา	หรอืโรงเรยีน	มอี�านาจเบด็เสรจ็ใน

การบริหารโรงเรียน	ที่ต้องท�าสัญญากับรัฐในการบริหารจัดการสถานศึกษา	และหาก

ไม่ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ให้ไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวงก็จะยุบ 

คณะกรรมการนี้ได้	ส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของกรรมการ

	 	 ๔.	 	ผู้บริหารและครู	มิได้เป็นข้าราชการ	แต่เป็นพนักงานจ้างของ

รฐั	ทีไ่ด้รบัเงินเดือนโดยตรงจากรฐั	เป็นผู้บรหิารและครมูอือาชพี	ทีต้่องได้รบัใบอนญุาต

ประกอบอาชีพครู	และต้องได้รับการจดทะเบียนเป็นครู	โรงเรียนจะจ้างครูได้	ต่อเมื่อ

ครูน้ันได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นครูแล้วเท่านั้นและเป็นไปตามคุณสมบัติ	 และขั้น 

เงินเดือนที่รัฐก�าหนด	 อาจเป็นรายปี	 ๓	 ปี	 หรือถาวร	 เป็นเรื่องของสถานศึกษาท่ีจะ 

จัดจ้างและการประเมินครู	 โดยมีการแบ่งความรับผิดชอบในการจ้างและการบริหาร

ชดัเจน	กล่าวคอื	คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนคดัเลอืกและจ้างผูบ้รหิารโรงเรยีน	และ

ผู้บริหารโรงเรียนคัดเลือกและจ้างครู	ตามล�าดับ

	 	 ๕.	ประชาชนมส่ีวนร่วมทางการศกึษา	ประชาชน	ชมุชน	ผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสีย	 โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	ทั้งการเข้า

มาเป็นกรรมการสถานศึกษา	การเสนอความต้องการทางการศกึษา	การพฒันาหลกัสตูร	

การจัดการเรียนการสอน	 และการประเมินผล	 แล้วแต่กรณี	 ในลักษณะของการร่วม

วางแผน	 การด�าเนินงาน	 การติดตามประเมินผล	 และการปรับปรุงพัฒนา	 ส่งผลให ้
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การจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการ	และเป็นที่พึงพอใจของท้องถิ่นและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

	 	 ๖.	การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน	หรือเงิน

ก้อน	ทีส่ถานศกึษามีอสิระในการบรหิารจัดการตามธรรมนญูโรงเรยีนทีไ่ด้รบัอนมุตัต่ิอ

กระทรวงศึกษาธิการ	และหากใช้ไม่หมดก็สามารถน�าไปใช้ได้ในปีต่อไป

	 	 ๗.	มีระบบการติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลชัดเจน	ทั้งการ

ประเมินภายในจากกระทรวงศึกษาธิการ	 และการติดตาม	 ตรวจสอบภายนอกจาก

ส�านักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา	 ก่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล	 เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในที่สุด

 ๓.๗ จุดด้อยในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 แม้ว่า	 โดยภาพรวม	 นิวซีแลนด์จะมีจุดเด่นในการบริหารจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานดังกล่าว	อย่างยิ่ง	แต่ก็มีข้อจ�ากัด	กล่าวคือ

	 	 ๑.	จากการที่จัดโครงสร้างการบริหารการศึกษาออกเป็น	๒	ระดับ	

ท�าให้ขาดความใกล้ชิดระหว่างสถานศึกษากับส่วนกลาง	ที่บางครั้ง/เรื่อง	สถานศึกษา

จ�าเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ	แนะน�า	อย่างใกล้ชิด	เช่น	การบริหารงบประมาณ	

หรือวิชาการ	ในสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกล	ยากจน	

	 	 ๒.	สถานศึกษา	โดยคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมอี�านาจเบ็ดเสรจ็

ในการบริหารจัดการ	 หากระบบการติดตามตรวจสอบขาดคุณภาพ	 ก็จะส่งผลให ้

คณะกรรมการใช้อ�านาจในทางที่ผิดได้	 นอกจากนั้น	 การที่สถานศึกษามัธยมศึกษา	 

มีนักเรียนร่วมเป็นกรรมการด้วย	 แม้ว่า	 จะเป็นตัวแทนนักเรียนที่เข้ามาสะท้อน 

ความต้องการทางการศึกษา	 แต่บทบาทเป็นกรรมการบริหารท่ีก�ากับดูแลผู้บริหาร

โรงเรียน	อาจจะท�าให้เกิดความสับสนในบทบาทของผู้เรียนและครูได้	อันจะส่งผลต่อ

การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนได้

	 	 ๓.	ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	 เนื่องจากกฎหมายการศึกษาของนิวซีแลนด์ไม่ให้สิทธิในการจัดการศึกษาแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	อาจท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขาดความรบัผดิชอบ
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ในการพัฒนาการศกึษาของประชาชนในท้องถ่ินตน	โดยเฉพาะการจดัสรรงบประมาณ

เพื่อการศึกษา	จะเห็นได้ว่า	ท้องถิ่นไม่มีบทบาทดังกล่าวเลย

	 	 ๔.	 แม้ว่า	 นิวซีแลนด์	 จะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 ประชาชนม ี

รายได้สูง	 มีสวัสดิการของรัฐที่ดี	 นโยบายและเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อ 

การศึกษาชัดเจน		แต่ยังคงมีพื้นที่ยากจนที่สถานศึกษาตั้งอยู่	ที่ประชาชนไม่สามารถ

สนับสนุนการศึกษาได้เต็มที่	

ส่วนที่ ๔ ประเทศญี่ปุ่น

 ๔.๑ บริบททั่วไป  

	 ญี่ปุ่น	เป็นประเทศหมู่เกาะเอเชียตะวันออก	ในมหาสมุทรแปซิฟิค	ประมาณ	

๖,๘๕๒	เกาะ		บนพืน้ทีป่ระมาณ	๓.๗๘	ตารางกโิลเมตร	พืน้ทีม่ากกว่าร้อยละ	๖๐	เป็น

ภูเขา	กรุงโตเกียวเป็นเมืองหลวง	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	ประชากรราว	๑๒๗		ล้านคนเศษ		

การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นประมุข	 ได้ช่ือว่า

เป็นประเทศสขุภาวะอายเุฉลีย่	๘๒	ปี	มคีวามเจรญิก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตร์	และ

เทคโนโลยี	ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต	ประมาณ	๘๗.๕	ล้านคนหรือร้อยละ	๖๙		ความสามารถ

ในการแข่งขันอยู่ในล�าดับต้นๆ	ของโลก	เศรษฐกิจโตเป็นอันดับสามของโลก	และเคย

อยู่ในอันดับสองมาก่อนรองจากสหรัฐอเมริกา	 สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ได้แก่	 รถยนต	์

และเครื่องจักร	ประชาชนได้ชื่อว่า	เป็นผู้มีวินัยที่สุดในโลก	ศาสนาพุทธนิกายมหายาน	

และศาสนาชินโต	 เป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ	 รายได้เฉลี่ยของประชากร	

ประมาณ	๑.๙	ล้านบาทต่อคน/ปี		อัตราการว่างงานประมาณร้อยละ	๔	ภาษาราชการ

ที่ใช้คือ	ภาษาญี่ปุ่น		อัตราการรู้หนังสือ	ร้อยละ	๑๐๐	ประชาชนในชาติให้ความส�าคัญ

ต่อการศึกษาสูงและมีวัฒนธรรมรักการอ่าน

 ๔.๒ การศึกษา

	 ภายหลังพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งท่ีสอง	 ญี่ปุ ่นมีการปฏิวัติโครงสร้างทาง 

สงัคมใหม่	ปฏริปูประเทศด้านต่างๆขนานใหญ่		ในด้านการศกึษา	ได้มกีารออกกฎหมาย

การศึกษาแห่งชาติ	ปี	พ.ศ.๒๔๙๐	เป็นนโยบายและแนวทางส�าคัญ	เพื่อเป็นรากฐาน
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การปฏิรูปและพัฒนาประเทศหลังสงคราม	 ผลการพัฒนาส่งผลให้คนญี่ปุ่นเป็นคนมี

คุณภาพและมีระเบียบวินัยสูง	โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ	วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	และ

การอตุสาหกรรม	ทัง้นี	้ได้มกีารจดัวางโครงสร้างทางการศึกษาใหม่	โดยจดัตัง้กระทรวง

การศึกษา	 วัฒนธรรม	 กีฬา	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ข้ึนใหม่	 และจัดโครงสร้าง 

การศกึษาออกเป็น	๓	ระดบั	คอื	ระดบักระทรวง		ระดบัท้องถิน่	และระดบัสถานศกึษา	

โดยกระทรวงท�าหน้าที่ด้านนโยบาย	และการสนับสนุนส่งเสริมทรัพยากรและวิชาการ	

จัดท�าหลักสูตรแห่งชาติ	 และมาตรฐานการศึกษาท้องถ่ินระดับจังหวัด	 ท�าหน้าที ่

รับผิดชอบการจัดการศึกษาของจังหวัดในภาพรวม	 แต่แบ่งระดับความรับผิดชอบ

ระหว่างจังหวัดและเทศบาล	 โดยระดับจังหวัดจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา	 และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 ส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล	 ท�าหน้าที่จัดการศึกษาภาคบังคับ	

ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น	 ส�าหรับสถานศึกษามีหน้าท่ีจัดการศึกษา	

โดยมคีณะกรรมการสถานศึกษา	ท�าหน้าทีส่นับสนนุการท�างานของสถานศกึษา	อ�านาจ

บริหารสถานศึกษาเป็นอ�านาจของผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่	

 ๑. ระบบการศึกษา

	 ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น	แบ่งเป็น	ระดับประถมศึกษา		๖	ปี	มัธยมศึกษา

ตอนต้น	 ๓	 ปี	 และมัธยมศึกษาตอนปลาย	๓	ปี	 ระดับอุดมศึกษา	๔	 ปี	 	 การศึกษา 

ภาคบังคับ	๙		ปี	ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น	ส�าหรับการศึกษาปฐมวัย	

อายุ	 ๓	 –	 ๕	 ปี	 	 ใน	 ปี	 ๒๐๐๕	 รัฐบาลมีนโยบายรวมประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนต้นเข้าด้วยกัน	 เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาโดยมีการสนับสนุนทรัพยากรครู	 

ให้มากขึ้น	ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น	๓	ภาคเรียน	คือ	ภาคฤดูร้อน	ภาคฤดูหนาว	และ

ภาคฤดูใบไม้ร่วง	 ตามฤดูกาลของภูมิประเทศ	 จ�านวนสถานศึกษาแต่ละระดับ	 

ในปี	 ๒๕๔๖	 มีสถานศึกษาปฐมวัย/อนุบาล	 ๑๔,๑๗๔	 แห่ง	 โรงเรียนประถมศึกษา	

๒๓,๖๓๓	โรง		มัธยมศึกษาตอนต้น	๑๑,๑๓๔	โรง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	๕,๔๕๐	โรง	

โรงเรียนส�าหรับเด็กพิการ	๙๙๕	โรง	มหาวิทยาลัย	๗๐๒	แห่ง	วิทยาลัย	๕๒๕	แห่ง
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	 ทั้งน้ี	 ได้มีการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	ดังนี้

	 	 ๑.๑	โรงเรยีนอนบุาล	นกัเรยีนอายปุระมาณ	๓	–	๕		ปีเดก็ส่วนใหญ่

จะเข้าโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงแม้ว่าการศึกษาในระดับอนุบาลจะไม่ใช่การศึกษา

ภาคบังคับ	 แต่กลับมีจ�านวนผู้เข้าเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆโดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายเพิ่ม

ศักยภาพการศึกษาระดับนี้มากขึ้น	 มุ่งช่วยเด็กก่อนวัยเรียนในการพัฒนาจิตใจและ

ร่างกาย	 เพ่ือเตรียมสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีดี	 โดยมีวิทยาลัยฝึกอบรมพิเศษ

เฉพาะทางท�าหน้าที่ผลิตครูอนุบาลเป็นการเฉพาะ	 	 	 	

	 	 ๑.๒	 โรงเรียนประถมศึกษา	 นักเรียนอายุระหว่าง	 ๖–๑๒	 ปี	 

ชั้นประถมศึกษา	 มีระยะเวลาในการเรียน	 ๖	 ปี	 เป็นการศึกษาภาคบังคับ	 โรงเรียน 

ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนของรัฐ	มีเพียงแค่ร้อยละ	๕	เท่านั้นที่เป็นโรงเรียนเอกชน

	 	 ๑.๓	โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	นักเรียนอายุระหว่าง	๑๒–๑๕	ปี	

ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 มีระยะเวลาในการเรียน	 ๓	 ปี	 เด็กที่จบจากโรงเรียน 

ประถมศึกษาจะต้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นระดับการศึกษาท่ีส�าคัญ	

เพื่อเตรียมเข้าสู่การเรียนในระดับมัธยมปลาย	

	 	 ๑.๔	 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	 นักเรียนมีอายุ	 ๑๕–๑๘	 ปี	 

จัดตั้งขึ้นคร้ังแรกเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๑	 โดยมีทั้งแบบหลักสูตรการศึกษาเต็มเวลาและ 

นอกเวลา	 จากนั้นได้มีระบบการเรียนทางไปรษณีย์	 (correspondence	 courses) 

เพิ่มขึ้น	 ผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับ	 (เก้าปี)	 เมื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย	ต้องมีการสอบเข้า	

	 	 หลกัสตูรเตม็เวลาใช้ระยะเวลา	๓	ปี	ในขณะทีท่ัง้หลกัสตูรนอกเวลา	

(ภาคกลางวัน-ภาคค�่า)	 และหลักสูตรการเรียนทางไปรษณีย์ใช้ระยะเวลา	 ๓	 ปีข้ึนไป	 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับเยาวชนที่ท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย	 โดยมีความยืดหยุ่น

สอดคล้องกับความต้องการหลักสูตรทั้งหมดนี้ได้รับการรับรองคุณภาพหรือวุฒิ 

การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเช่นเดียวกัน

	 	 ในแง่ของเนื้อหาของการเรียนการสอนที่ก�าหนดไว้หลักสูตรมัธยม 

ศึกษาตอนปลายแบ่งเป็นหลักสูตรทั่วไปหลักสูตรเฉพาะทาง	 และหลักสูตรแบบ
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บูรณาการ	ทั้งนี้หลักสูตรทั่วไปส่วนใหญ่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับ

อุดมศึกษาและผู้ที่ท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย	 ส�าหรับหลักสูตรเฉพาะทางเหมาะกับ 

ผู้ต้องการศึกษาในสายอาชีพหรือการศึกษาเฉพาะทาง	 และส�าหรับหลักสูตรแบบ 

บูรณาการนั้นมีหลากหลายในสาขาวิชา	 ทั้งวิชาจากหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตร 

เฉพาะด้านเพื่อตอบสนองความสนใจของผู้เรียน

	 	 การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ไม่ใช ่การศึกษา 

ภาคบังคับ)	 แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย	และวิทยาลัยเทคนิคต้อง

มีการสอบเข้าเช่นเดียวกับประเทศต่าง	 ๆ	 ในอดีตการสอบเข้าเพ่ือเรียนต่อนั้นเป็นไป

ด้วยความยากล�าบาก		แต่ในปัจจุบันด้วยอัตราการเกิด(เด็กญี่ปุ่น)	น้อยลง	กระแสนี้ก็

เปลี่ยนไป	ปัจจุบันโรงเรียนต่างแข่งขันกันเองเพื่อรับนักเรียน	

	 	 ๑.๕	โรงเรยีนมัธยมศกึษา	(หกปี)		เกดิขึน้ในระบบโรงเรยีนของญีปุ่น่	

เมื่อเมษายนปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	(ค.ศ.๑๙๙๙)โดยรวมระดับมัธยมต้นและปลายไว้ด้วยกัน

เพื่อให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน	 ๓	 ปีแรก	 และระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายใน	๓	ปีหลัง

	 	 ๑.๖	โรงเรียนส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา	ผู้ที่

มีความพิการ	 (หูหนวก	 ตาบอด	 หรือพิการด้านอื่นๆ)	 	 จะมีโรงเรียนสอนคนหูหนวก	 

คนตาบอด	และโรงเรียนส�าหรับผู้พิการด้านอื่น	

	 	 การศึกษาส�าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา	 เป็น

โรงเรียนส�าหรบัผูพ้กิาร	และมจีดุมุง่หมายทีจ่ะให้การศกึษาทีเ่หมาะสมกบัความจ�าเป็น

แต่ละคน	 	แบ่งเป็น	๔	ระดับ	 ได้แก่	 ระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น

และตอนปลาย	 ปัจจุบันอนุญาตให้โรงเรียนรับผู้พิการมากขึ้น	 นอกจากนี้การจัด 

การศกึษาประเภทนีย้งัถูกจดัมใีห้ในโรงเรยีนปกตทิัว่ไปด้วย		โดยจดัเป็นชัน้เรยีนพเิศษ

ขนาดเล็กส�าหรับผู ้ที่มีความพิการไม่รุนแรงในระดับประถมศึกษาและโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้นทั่วไป	เหมือนเช่นห้องเรียนย่อยในโรงพยาบาลส�าหรับผู้ป่วยเด็ก

	 	 การจัดการศึกษาส�าหรับเด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษทาง 

การศึกษา	แบ่งตามระดับความรุนแรง	คือ		ระดับความพิการรุนแรง	ระดับความพิการ

มาก	และระดับความพิการปานกลาง	
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 ๔.๓ การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ระดับประถมศึกษา	 มัธยมศึกษาตอนต้นและ 

ตอนปลาย	อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ระดับจังหวัด	และ

เทศบาล	 ตามที่กล่าวมาแล้ว	 นอกจากนั้น	 มีโรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ดังกล่าว	โดยเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 การบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด	 มีคณะกรรมการที่มาจากการแต่งตั้ง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน	๒	 ระดับกล่าวคือ	 ระดับจังหวัด	 คณะกรรมการ 

การศึกษาจังหวัด	(Prefecture	Board	of	Education)	มีอ�านาจหน้าที่ตัดสินใจทาง

บริหารจัดการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด	 ท้ังด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 และ 

การบริหารงานบุคคล	ทั้งการศึกษาในระบบ	การศึกษานอกระบบ	และการศึกษาตาม

อัธยาศัย	 ทุกรูปแบบ	 รวมทั้งการกีฬาและวัฒนธรรม	 และมีอิสระจากฝ่ายปกครอง	

ส�าหรับระดับเทศบาล	 มีคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล	 (Municipal	 Board	 of	

Education)	 มีอ�านาจหน้าที่ตัดสินใจทางบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับในภาพรวม

ของเทศบาล	 ทั้งด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 และการบริหารงานบุคคล	 ท้ังการศึกษา 

ในระบบ	การศกึษานอกระบบ	และการศกึษาตามอธัยาศยั	ทกุรปูแบบ	รวมทัง้การกีฬา

และวัฒนธรรมในแต่ละระดับ	 มีผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาเป็นผู้บริหารส�านักงาน 

มาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการแต่ละระดับ	แล้วแต่กรณี

	 ในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา	มคีวามอสิระในการบรหิารจัดการศกึษา

เป็นของตนเอง	ตามเป้าหมายการศกึษาภายใต้กฎหมายการจดัการศกึษาของโรงเรยีน	

(School	Education	Law)	และมีคณะกรรมการสถานศึกษา	(School	Council)	ที่

เป็นผู้ปกครองและตัวแทนประชนในท้องถิ่น	ท�าหน้าที่สะท้อนความคิดเห็นและความ

ต้องการทางการศึกษาของพ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่น	นอกจากนั้น	ยัง

มีคณะกรรมการที่ประชุมครูของสถานศึกษา	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหาร	 ผู้ช่วยผู้บริหาร	

หัวหน้าหมวดวิชา	 และคณะครู	 ในรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 ท�าหน้าที่

สนับสนุนการท�างานของผู้บริหารสถานศึกษา	ส�าหรับผู้บริหารโรงเรียน	มีอ�านาจเต็ม

ในการบรหิารจดัการโรงเรยีน	ทัง้ด้านวชิาการ	งบประมาณ	การบรหิารงานบคุคล	และ

การบรหิารท่ัวไป		ส่งผลให้นักเรยีนมคุีณภาพอยูใ่นล�าดบัต้นๆ	ของโลก	จากการประเมิน



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน110

ผลนักเรียนตามโครงการ	 PISA	 คร้ังที่	 ๔	 ขององค์กรความร่วมมือทางการค้าและ 

การพฒันา	(OECD)	ด้านการอ่าน	วทิยาศาสตร์	และคณติศาสตร์	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	ญีปุ่น่

อยู่ในล�าดับ	๖	จาก	๖๕	ประเทศ	กล่าวคือ

  ๑. การบริหารวิชาการ 

	 	 ๑.๑	 	 การพัฒนาหลักสูตร	 	 กระทรวงการศึกษาฯ	 เป็นผู้ก�าหนด	

หลักสูตรแห่งชาติ	 และหลักสูตรแกนกลาง	 เพื่อเป็นแนวทางแก่โรงเรียนท่ัวประเทศ	

และมกีารทบทวนเพือ่ปรับปรงุหลกัสตูรใหม่ทกุๆ	๑๐	ปี	โดยความส�าคญักบัการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	 แต่ให้อิสระกับคณะกรรมการการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	และสถานศึกษาในการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา	ที่สอดคล้อง

กับความต้องการของท้องถิ่น	ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน	ร้อยละ	๑๐	ของ

เนือ้หา/ชัว่โมงเรียน		เดิมหลกัสตูรกลางเน้นการเรยีนทีเ่หมอืนกนัหมด	เน้นท่องจ�า	ท�าให้

เดก็เกิดความเครยีด	และเมือ่มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรกลางเมือ่ปี	๒๕๔๑	เปิดโอกาสให้

โรงเรยีนได้พัฒนาหลักสตูรได้เองมากขึน้	ตามบรบิท	เอกลกัษณ์และความต้องการของ

ผู้เรียน	มีความยืดหยุ่นมากขึ้น	ภายใต้หลักคิดว่า	ให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาตนเองตาม

ความถนัดและความสนใจ	และส่งเสริมทักษะการด�ารงชีวิตของผู้เรียน

	 	 ๑.๒	 การจัดการเรียนการสอน	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ี

ปรับปรุงใหม่	 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของครู	 จึงเป็นการจัดการเรียนรู้

แบบแก้ปัญหาและเรยีนรูจ้ากประสบการณ์	เป็นการเรยีนรูแ้บบบรูณาการจากวถิชีวีติ

จริง	มากกว่าการท่องจ�า		ก�าหนดวิชาเลือกมากขึ้น	ให้เด็กได้เลือกเรียนตามความถนัด

และความสนใจ	 ลดชั่วโมงสอนแต่ท�ากิจกรรมมากข้ึน	 เด็กมีอิสระได้คิดเอง	 ท�าเอง 

มากขึ้น

	 	 ๑.๓		การประเมนิผลการเรยีน	โดยนยันี	้การประเมนิผลจงึประเมนิ

เชงิพฒันาการของผูเ้รยีนแต่สร้างความเข้มข้นของการประเมนิมากขึน้	โดยเปลีย่นจาก

อิงกลุ่มเป็นอิงเกณฑ์	

  ๒. การบริหารงบประมาณ

	 	 งบประมาณเพ่ือการศึกษา	มี	๒	ประเภท	คอื	(๑)	งบประมาณส�าหรบั

สถานศึกษาที่ขึ้นตรงกับส่วนกลาง	 (๒)	 เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาท่ีจัดให้กับจังหวัด	
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เทศบาล	สถานศึกษาเอกชน	และองค์กรอืน่ๆ		นอกเหนอืจากนัน้	รฐับาลกลางยงัจดัสรร

งบประมาณจากภาษีท้องถิ่น	(Local	Allocation	Tax	Grants)	ให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ทั้งระดับจังหวัดและเทศบาล		

	 	 ในการนี้	 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาไปที่กระทรวง 

การศึกษาฯ	 เพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง	 โดย 

จัดสรรงบฯ	 ให้กับการศึกษาภาคบังคับมากท่ีสุด	 รองลงไปเป็นงบประมาณส�าหรับ

มหาวิทยาลัยของรัฐ	ส่วนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	เป็นความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด	

	 	 ในด้านงบประมาณเงินเดือนและค่าตอบแทนของครู	 	 กระทรวง 

การศึกษาฯ	 จะจัดงบประมาณอุดหนุนเป็นเงินเดือนครูให้โรงเรียนครึ่งหนึ่งของ 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด	ส่วนอกีครึง่หนึง่เป็นงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	เพือ่

สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียน	 การจัดหาอุปกรณ์	 การซ่อมบ�ารุงอาคารสถานที่	 ฯลฯ	 

ซึ่งให้ใช้งบประมาณของท้องถิ่น	

	 	 ดังนั้น	 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	 จึงด�าเนินการจาก

คณะกรรมการการศกึษาต้นสงักดัเป็นส่วนใหญ่	เช่น	เงนิเดอืนคร	ูการจดัซ้ือจดัจ้างวสัดุ

อปุกรณ์		โดยมุง่ให้สถานศกึษาและครใูห้ความส�าคญัและมเีวลากบัการบรหิารวิชาการ

และผู้เรียนได้มากขึ้น

  ๓. การบริหารงานบุคคล  

	 	 ผู้บริหาร	และครู	ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	โดยส�านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาของจงัหวดั	เป็นผูอ้อกใบอนุญาตประกอบวชิาชพี	ตามเกณฑ์

ที่ก�าหนด	ในการนี้	กฎหมายว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	ได้ก�าหนดให้

มใีบอนญุาตประกอบวชิาชพี	๓	ประเภท	คอื	(๑)	ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีแบบปกต	ิ

ออกให้กับครูทั่วไปที่จบทางครู		ซึ่งมี	๓	ระดับ	คือ	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นสูง	

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นหนึ่ง	 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นสอง	 ตาม

คุณสมบัติและสาขาที่เรียน/สอน	(๒)	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบพิเศษ	ที่ออกให้

กับผู้ที่ไม่มีวุฒิทางครูแต่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งและไม่เป็น
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ผูส้อนเตม็เวลาและ	(๓)	ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีสนบัสนนุ	ออกให้กบัครผููช่้วย	หรอื

ผู้ท�าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน

	 	 ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา	ปัจจุบัน	 นอกจากจะเป็นผู้ที่อยู่ในวง 

การศกึษาแล้ว	บคุคลภายนอกสามารถสมัครเข้ามาเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษาได้	โดยลด

เงื่อนไขด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	แต่อยู่บนเงื่อนไข	๒	ประการคือ	(๑)	ต้องเป็น

ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า	๑๐	ปี	และ	(๒)	มีความจ�าเป็น

ต้องปรับปรุงพฒันาการบรหิารจัดการโรงเรยีน	โดยมกีารจัดอบรมเพือ่ให้เข้าบรบิทและ

ธรรมชาตขิองการจดัการศกึษา	ท�าให้เกดิความคล่องตวัทางการบริหารสถานศกึษาให้

บรรลุผลส�าเร็จจากประสบการณ์ทางการบริหารจากภายนอก	 และน�ามาปรับใช้กับ

สถานศึกษามากขึ้น

	 	 ส�าหรับครู	 ครู	 มิใช่ข้าราชการ	 แต่เป็นพนักงานครูของจังหวัด	 

ไม่ว่าจะเป็นครูในสถานศึกษาสังกัดจังหวัด	 หรือเทศบาล	 ที่มาจากการคัดเลือกและ 

แต่งต้ังและการจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดโดยการ

สนับสนุนจากรัฐบาลหรือส่วนกลาง	ในการนี้	คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดมีหน้าที่

บริหารงานบุคคล	 โดยภาพรวมทั้งการออกใบอนุญาตวิชาชีพครูและผู ้บริหาร 

สถานศึกษา	การสรรหา/จัดสอบคัดเลือก	การพัฒนา	และการให้ออก	รวมทั้งการจ่าย

เงนิเดอืนค่าตอบแทน	โดยมอบหมายให้ผูอ้�านวยการส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

จังหวัดเป็นผู้จัดสอบ	 โดยมีการรับฟังความเห็นและความต้องการของคณะกรรมการ

การศึกษาเทศบาล	และสถานศึกษา	ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย	และจากการที่

ญี่ปุ่นให้ความส�าคัญกับอาชีพครู	ว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง	ในการสอบบรรจุครู	จึงได้มีการ

จัดสอบอย่างเข้มข้น	ทั้งการสอบข้อเขียน	สัมภาษณ์	ทดสอบสมรรถนะ	 เจตคติ	และ

คุณสมบัติอื่นๆ	(วรัยพร		แสงนภาบวร,	๒๕๕๐)	เพื่อให้ได้ครูดีที่มีคุณภาพมากที่สุด	

	 	 ส�าหรับเงินเดือนและค่าตอบแทนครู	 กฎหมายของท้องถิ่นก�าหนด

ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ	 โดยมีกฎหมายว่า

ด้วยงบประมาณแผ่นดินเก่ียวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาภาคบังคับ	 ก�าหนดให้ส่วน

กลางรับผิดชอบร่วมกันกับท้องถิ่นในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกันครึ่งต่อครึ่งดังกล่าวข้างต้น		

และเนื่องจากวิชาชีพครูญี่ปุ่นถือว่าเป็นวิชาชีพช้ันสูงและให้ความส�าคัญว่าเป็นบุคคล
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ส�าคญัทีสุ่ดต่อคณุภาพของผูเ้รยีน	จงึมกีารก�าหนดให้เงนิเดอืนครสูงูกว่าข้าราชการอืน่	

ทั้งน้ี	 เป็นไปตามกฎหมายธ�ารงรักษาบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาภาคบังคับ	

รวมทั้งการให้เงินเพิ่มพิเศษ	 ร้อยละ	 ๙	 และโบนัสประจ�าปีอีก	 ๕	 เดือน	 ขึ้นอยู่กับ 

ผลงานและความรับผิดชอบของครูแต่ละระดับ	 	ตลอดจนค่าตอบแทนและสวัสดิการ

อืน่ๆ	แต่ทัง้นี	้กฎหมายห้ามมใิห้ครไูปท�าอาชพีเสรมิอย่างอืน่	หรอืแม้แต่การสอนพิเศษ

เพื่อให้ครูทุ่มเทเพื่อเด็กและการเรียนการสอนอย่างเต็มที่

	 	 ส�าหรับการพัฒนาครู	 กฎหมายก�าหนดให้ครูทุกคนต้องได้รับการ

พัฒนา	 โดยครูบรรจุใหม่ต้องมีการพัฒนาตนเองภายใต้การนิเทศดูแลของครูพี่เลี้ยง 

และผู้บริหาร	และต้องผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน	๑	ปี	ในท�านองเดียวกัน	ครูที่มี

ประสบการณ์การเรียนการสอนมาแล้ว	 ๑๐	 ปี	 ก็ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูน 

ความรู้และทักษะใหม่ในการเรียนการสอนด้วย

 	 ส�าหรบัการประเมนิการท�างาน	ผูอ้�านวยการส�านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาท�าหน้าที่ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา	 และผู้บริหารสถานศึกษาท�าหน้าท่ี

ประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด	แล้วแต่กรณี	

  ๔. การบริหารทั่วไป

	 	 ๔.๑	 การติดตามประเมินผล	 ก�าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาชาต	ิ

ในสถานศกึษาทกุระดบั	ทัง้ด้านขนาดห้องเรยีน	อาคารสถานที	่คณุภาพและมาตรฐาน

การศึกษา	 และหลักสูตรในการติดตามประเมินผลสถานศึกษา	 เป็นหน้าท่ีของ 

คณะกรรมการการศึกษาต้นสังกัด	 ทั้งระดับจังหวัดและเทศบาล	 	 นอกจากนั้น	 ยังมี

ระบบการประเมนิตนเองของสถานศึกษา	สถานศกึษาของญีปุ่น่เน้นการประเมนิตนเอง

เป็นหลัก		ส�าหรับการประเมินภายนอกเป็นไปตามความสมัครใจของสถานศึกษาที่จะ

ขอรับการประเมนิภายนอกหรอืไม่	ส่วนกระทรวงการศกึษาฯ		จะท�าหน้าทีป่ระเมนิผล

ภาพรวม	และจัดท�ารายงานสถิติการศึกษาแห่งชาติเผยแพร่ต่อสาธารณชน

	 	 ๔.๒	การบริหารแบบมส่ีวนร่วม		มกีารเปิดโอกาสให้พ่อแม่	ผูป้กครอง	

และประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นภาคประชาชนโดยตรง	 เพื่อ

สะท้อนและเสนอความต้องการทางการศึกษาแก่สถานศึกษา	 รวมท้ังการให้คณะครู	

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนท�าหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็น	 หรือการ
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สนับสนุนการท�างานของผู้บริหารในรูปของการประชุมคณะครู	ที่ก�าหนดไว้ชัดเจน	ให้

ทกุโรงเรยีนต้องฟังความเหน็ในทีป่ระชมุดงักล่าว	ท�าให้เกดิความโปร่งใสในการบรหิาร

จัดการสถานศึกษา

 ๔.๔ ความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 โดยภาพรวม	 สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของญ่ีปุ่น	 มีความพร้อมในการบริหาร

จัดการทั้งด้านบุคลากร	เงิน		ความรู้	และเทคโนโลยี	อย่างสูง		กล่าวคือ

	 	 ๑.	ครแูละบคุลากรทางการศกึษา	ญีปุ่น่ให้ความส�าคญักบัครวู่าเป็น

บคุคลส�าคญัทีส่ดุในการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน	จงึส่งเสรมิให้ครเูป็นครมูอือาชพี	ครแูละ

ผู้บริหารทุกคนต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	และมีความพิเศษของใบอนุญาต

ตามประเภทของคร	ูสะท้อนถงึการให้ความส�าคญั	นอกจากนัน้	ครแูต่ละคนยงัต้องผ่าน

การทดลองปฏิบัติงานเมื่อเร่ิมปฏิบัติงานแล้ว	 ๑	 ปี	 ครูได้รับเงินเดือนสูงและมีเงิน

ตอบแทนพิเศษอีกต่างหาก	 นอกจากนั้น	 ยังมีบุคลากรสนับสนุนท�าหน้าที่ธุรการ	

ประสานงาน	โดยครูไม่ต้องมีภาระด้านนี้	และท�าหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว

	 	 ๒.	เงิน		ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีฐานะและความเติบโตทางเศรษฐกิจ	

และมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณผ่านทางกฎหมายงบประมาณ	และกฎหมาย

ของท้องถ่ินชดัเจน	ทีมุ่ง่ไปเพือ่การพฒันาการศกึษา	โดยเฉพาะการจดัสรรเงนิเพ่ิมพเิศษ

และเงินสวัสดิการต่างๆ	 ให้กับครู	 เพ่ือให้ครูตั้งใจสอนโดยไม่ต้องไปหาอาชีพเสริม 

อย่างอื่น	 สถานศึกษาส่วนใหญ่จึงมีความพร้อมด้านการเงินและงบประมาณในการ

จัดการศึกษาในความรับผิดชอบของตนได้เต็มที่

	 	 ๓.	ความรู	้ญีปุ่น่เป็นประเทศทีใ่ห้ความส�าคัญกบัการศึกษาค่อนข้าง

สูง	 รวมทั้งวัฒนธรรมของผู้เรียนและประชาชนมีวัฒนธรรมรักการอ่าน	 โดยเฉพาะ 

การวิจัยและพัฒนาที่รัฐส่งเสริม	 ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียน 

การสอนอย่างต่อเนื่อง	

	 	 ๔.	 เทคโนโลยี	 ญี่ปุ ่นเป็นประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมกีารส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยเีพือ่การศกึษาอย่างชดัเจน

และต่อเน่ือง	 โดยเฉพาะการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี	 จนกระทั่ง
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ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกเวลา	 สถานที่	 ถึงร้อยละ	 ๘๗.๕	 ส�าหรับ 

สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากรัฐและท้องถ่ินเพื่อการนี้ชัดเจน	

ท�าให้สถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารสถานศึกษา

 ๔.๕ จุดเด่นของการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 ๑.	การมีกฎหมาย		นโยบาย	และงบประมาณเพ่ือการศกึษาท่ีชัดเจน

ในการจัดการศึกษา	 ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	 	 และ

ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง	 ส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็น

ไปอย่างต่อเนื่อง	มั่นคง	และมีคุณภาพ

	 	 ๒.	 มีการแบ่งความรับผิดชอบกันชัดเจน	 ระหว่างรัฐ	 ในการจัด 

การศกึษาท้ังส่วนของรัฐบาลกลาง	ท้องถิน่	และสถานศกึษา	และไม่ก้าวก่ายซึง่กนัและ

กัน	 ที่ส�าคัญ	 ทั้งรัฐและท้องถิ่นมีนโยบายและการบริหารจัดการมุ่งไปท่ีการสนับสนุน

การบริหารสถานศึกษา	 ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร	 การสนับสนุนวิชาการและ 

งบประมาณ	ตลอดจนการบรหิารบคุลากร	คร	ูภายใต้การฟังความเหน็จากสถานศกึษา	

ท�าให้สถานศึกษามีความคล่องตัวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

	 	 ๓.	 ครูมีหน้าที่ท�าการสอนเพียงด้านเดียว	 โดยไม่ต้องท�าหน้าที่อื่น	

เช่น	ธรุการ	หรอืการเงนิ	รวมทัง้มรีายได้สงู		ไม่ต้องหางานอืน่ท�า	เพือ่เสริมอาชพี	ท�าให้

ครูมีเวลาให้ผู้เรียนได้เต็มที่	ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในที่สุด

	 	 ๔.	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 นอกจากจะเป็นบุคคลสายการศึกษา 

แล้ว	 ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่ประสบผลส�าเร็จทางการบริหาร	 ภาคธุรกิจ	 

ให้เข้ามาเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษามธัยมศกึษาได้	ท�าให้การวางวสิยัทศัน์ทางการศกึษา

กว้างไกลขึ้น	ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาในทิศทางใหม่ได้ทางหนึ่ง

	 	 ๕.	การก�าหนดให้ครู	และผู้บริหารทุกคนต้องมีใบอนุญาตประกอบ

วชิาชพี	(ยกเว้นผูบ้ริหารทีม่าจากบคุคลภายนอก)		และก�าหนดเกณฑ์และประเภทของ

ใบอนุญาตไว้ชัดเจน	เป็นส่วนหนึ่งให้ได้ครูและผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพแท้จริง

	 	 ๖.	การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นการแข่งขันและ

มาตรฐานเดียว	มาเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เลอืกเรยีนตามความถนดัและความสนใจ	
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มคีวามยดืหยุน่	และเรยีนรูจ้ากการแก้ปัญหาและประสบการณ์	หรอืการเรยีนรูจ้ากการ

ปฏิบัติจริง	ส่งผลให้เด็กลดความเครียด	ซึ่งก่อนหน้านี้	นักเรียนญี่ปุ่นมีสถิติฆ่าตัวตาย

อันเกิดจากความกดดัน	และความเครียดทางการเรียนสูง

	 	 ๗.	 การให้อ�านาจการติดตาม	 ตรวจสอบการศึกษา	 เป็นเรื่องของ

คณะกรรมการการศึกษาของจังหวัดและเทศบาลในความรับผิดชอบแล้วแต่กรณ	ี 

โดยรฐัไม่เข้ามาติดตาม	ส่งผลให้ท้องถิน่มอีสิระในการก�าหนดทศิทางและบริหารจัดการ

สถานศึกษาในความรับผิดชอบเป็นของตน

	 	 ๘.	การเสรมิสร้างคณุลกัษณะทีด่	ี(Character	Building)	ให้กบัเดก็

และเยาวชน	 เน้นการปลูกฝังความรับผิดชอบ	 ระเบียบวินัย	 จิตส�านึกต่อส่วนรวม	 

ความรกัชาต	ิความตระหนกัในเพือ่นมนษุย์	และการมส่ีวนร่วมในสงัคมนานาชาต	ิโดย

ให้ความส�าคญักับการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่ผลติคนเก่ง	ส่งผลให้เดก็

และคนญ่ีปุ่นได้รบัการยอมรบัในความมรีะเบียบวนิยั	และความรบัผดิชอบสงู	ในระดบั

นานาชาติ

 ๔.๖ จุดด้อยในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 แม้ว่าโดยภาพรวมจะพบจุดเด่นทางการบริหารจัดการท้ังระดับส่วนกลาง	 

ท้องถิ่น	และสถานศึกษา	แต่ก็พบจุดด้อย	ดังนี้

	 	 ๑.	 การเป็นประเทศและมีวัฒนธรรมแข่งขันของคนญี่ปุ่น	 และ 

การเรียนการสอนในสถานศึกษาที่เน้นการแข่งขัน	 	 ท�าให้เด็กเกิดความเครียด	 สถิติ 

การฆ่าตัวตายสูง	แม้ว่าการปรับปรุงหลักสูตรใหม่		ปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	ที่ผ่านมา	จะท�าให้

เด็กคลายเครียด	 และลดการแข่งขันลง	 แต่วัฒนธรรมการแข่งขันก็ยังฝังลึกอยู่ในคน

ญี่ปุ่น	จึงยังคงมีข่าวการฆ่าตัวตายของเด็กญี่ปุ่น	เผยแพร่ไปทั่วโลก	อยู่เป็นระยะๆ

	 	 ๒.	การที่ญี่ปุ่นยังไม่ได้กระจายอ�านาจการบริหารไปยังสถานศึกษา

โดยตรงโดยเฉพาะ	ด้านบรหิารบุคคล	และงบประมาณ	ทีย่งัจดัซือ้จดัจ้างโดยส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่น	 อาจจะเหมาะสมส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก	 แต่หาก

เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งคน	เงิน	ความรู้	และเทคโนโลยี	แล้ว	ท�าให้

ขาดความคล่องตัวและเป็นอิสระเท่าที่ควร
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ส่วนที ่๕ สรปุผลการศกึษาและสงัเคราะห์การบรหิารจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ของต่างประเทศ

	 จากการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศต่างๆ	 ได้แก	่

ฟินแลนด์	 สหรัฐอเมริกา	 นิวซีแลนด์	 และญี่ปุ่น	 พบความคล้ายคลึงกัน	 และมีความ 

แตกต่างตามบริบทของแต่ละประเทศ	กล่าวคือ

 ๑. บริบททั่วไป 

	 ประเทศส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็นเกาะ	 ได้แก่	 ฟินแลนด์	 นิวซีแลนด์	 และญี่ปุ่น	 

มีขนาดใกล้เคียงกัน	 ยกเว้น	 สหรัฐอเมริกา	 ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่	 ประกอบด้วย	 รัฐถึง	 

๕๐	 มลรัฐ	 ตามการบริหารปกครอง	 ทุกประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว	 และเป็น

สมาชิกองค์กรทางการค้าและการพัฒนา	 มีความสามารถในการแข่งขันอยู่ระดับต้นๆ	

ของโลก	ประชากรมีรายได้สูง	อัตราการรู้หนังสือ	ระหว่างร้อยละ	๙๙	–	๑๐๐	ผลการ

ประเมิน	PISA	ปี	๒๕๕๒	อยู่ล�าดับต้นๆ	ของโลก	ประมาณ	อันดับ	๑	 ใน	๑๐	จาก	 

๖๕	ประเทศ	ยกเว้น	สหรัฐอเมริกา	(อนัดับ	๑๗)	มคีวามเจรญิก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกจิ	

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และการศึกษาทั้งสิ้น	

 ๒. การศึกษา 

	 แต่ละประเทศมีความเชื่อว่า	 การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ	

ต่างมีกฎหมายการศึกษาแห่งชาติเป็นนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา	 และม ี

การปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	สังคม	 การเมือง

และการปกครอง	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกระแสโลกท่ีเปลี่ยนไป	 โดยเฉพาะ	

การกระจายอ�านาจทางการศึกษาให้หน่วยปฏิบัติเป็นหลักส�าคัญของการบริหารจัด 

การศึกษา

	 ในการนี้	มีรูปแบบของการกระจายอ�านาจ	๒	รูปแบบ	ดังนี้	(๑)	รูปแบบการ 

กระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดัการศกึษา	และท้องถ่ินกระจายอ�านาจ

บางส่วนไปยังสถานศึกษา	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	 ฟินแลนด์	 และญี่ปุ่น	 (๒)	 รูปแบบ 

กระจายอ�านาจไปยังสถานศึกษาโดยตรง	ไปที่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา	ที่มา

จากตัวแทนชุมชน	 พ่อแม่ผู ้ปกครอง	 ครู	 ผู้บริหาร	 และนักเรียน	 (เฉพาะระดับ

มัธยมศึกษา)
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	 รูปแบบหรือประเภทของโรงเรียนในแต่ละประเทศ	 มีหลายรูปแบบ	 คือ	 

(๑)	 โรงเรียนของรัฐ	 (๒)	 โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 (๓)	 โรงเรียนของ

เอกชน	 (๔)	 โรงเรียนในก�ากับรัฐ	 (สหรัฐอเมริกา)	 (๕)	 โรงเรียนแบบบูรณาการ	

(นิวซีแลนด์)	(๖)	โรงเรียนการศึกษาพิเศษ	(๗)	โรงเรียนการศึกษาทางไกล	(นิวซีแลนด์)	

(๘)	โรงเรียนตามนโยบายเฉพาะ	(ฟินแลนด์/นิวซีแลนด์)

	 นอกจากนั้น	ยังมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบความร่วมมือ	ระหว่างสังกัด/

ประเภทเดียวกัน	และนอกสังกัด/ต่างประเภท	เช่น	ความร่วมมือกันจัดการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	หลายท้องถิน่ร่วมกนัจดั		เทศบาลกบัมลูนธิร่ิวมกนัจดั	หรอื

เทศบาลกับหน่วยงานอื่น	ร่วมกันจัด	(ฟินแลนด์)	

 ๓. โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 

	 ทุกประเทศมีกระทรวงที่รับผิดชอบการศึกษาโดยตรง	แต่มีชื่อเรียกแตกต่าง

กนัไป	ตามภารกจิทีร่บัผดิชอบ	บางประเทศรบัผดิชอบการศึกษาโดยตรง	เช่น	กระทรวง

ศึกษาธิการ	หรือกระทรวงการศึกษา	(Ministry	of	Education)	ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	

และนิวซีแลนด์	 กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรม	 ได้แก่	 ฟินแลนด์	 และกระทรวง 

การศึกษา	วัฒนธรรม	กีฬา	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ได้แก่	ญี่ปุ่น	และทุกประเทศ 

ดงักล่าว	ท�าหน้าทีโ่ดยรวมด้านนโยบาย	สนบัสนนุทรพัยากร	งบประมาณ	วชิาการ	และ

การติดตามประเมินผล	 เท่าน้ัน	 ยกเว้น	 บางประเทศท่ีส่วนกลางจัดการศึกษาบ้าง	 

ในกรณีที่เป็นนโยบายพิเศษ	 หรือการอุดมศึกษา	 ยกเว้น	 สหรัฐอเมริกา	 ท่ีกระทรวง 

ส่วนกลางมิได้จัดการศึกษาเลย	 เพราะรัฐธรรมนูญก�าหนดให้การจัดการศึกษาเป็น

หน้าที่ของมลรัฐซึ่งหมายรวมถึงท้องถิ่น	เท่านั้น	

	 ในการน้ี	 แต่ละประเทศ	 แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาออกเป็น	 

๒	-	๓	ระดับ	กล่าวคือนิวซีแลนด์	แบ่งออกเป็น	๒	ระดับ	คือ	ระดับกระทรวงและระดับ

สถานศึกษา	ฟินแลนด์	และญี่ปุ่น	แบ่งเป็น	๓	ระดับ	คือ	ระดับกระทรวงหรือส่วนกลาง	

ระดบัท้องถิน่	และระดับสถานศกึษา	ส�าหรบัสหรฐัอเมรกิา	แต่ละมลรฐัแบ่งการบริหาร	

ออกเป็น	 ๓	 ระดับ	 คือ	 ระดับรัฐ	 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 และระดับสถานศึกษา	 

อาจกล่าวได้ว่า	นวิซแีลนด์มีการกระจายอ�านาจการบรหิารจดัการสถานศกึษามากท่ีสดุ
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 ๔. ระบบการศึกษา

	 ส่วนใหญ่แบ่งระดับการศึกษาออกเป็น	 (๑)	 การศึกษาปฐมวัย	 หรือก่อน 

วัยเรียน	 	 (๒)	 ระดับประถมศึกษา	 	 (๓)	 มัธยมศึกษา	 (สายสามัญและอาชีพ)	 และ 

(๔)	การอุดมศึกษา	โดยการศึกษาภาคบังคับ	แบ่งเป็น		๙	ปี		(ฟินแลนด์	สหรัฐอเมริกา

และญี่ปุ่น)	และ	๑๓	ปี	 (นิวซีแลนด์)	 โดยก�าหนดอายุเป็นเกณฑ์	 	ส�าหรับนิวซีแลนด์	 

ให้ความส�าคัญกับเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่เกิดจนถึง	๕	ปี	ขณะที่ประเทศอื่นๆ	ส่วนใหญ่

จัดให้เด็กอายุระหว่าง	 ๓	 –	 ๔	 ปี	 หรือ	 ๓	 –	 ๕	 ปี	 หรือ	 ๓-๖	 ปี	 ส�าหรับการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานท้ังระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	เป็นการศึกษา

ให้เปล่า	โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน	แต่ผู้เรียนจ่ายค่าต�ารา	และวัสดุการเรียน	เอง	ส�าหรับ

ฟินแลนด์	นักเรียนได้รับอาหารฟรีทุกมื้อ

 ๕. การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

	 การบริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่	บริหารในรูปของคณะกรรมการในลักษณะ

ของการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	ครู	พ่อแม่	ผู้ปกครองและชุมชน	ที่มีอ�านาจเบ็ดเสร็จ

หรือบางส่วนลดหลั่นลงมา	 จากการที่มีอ�านาจมากท่ีสุด	 จนถึงบางส่วน	 กล่าวคือ	 

(๑)	 อ�านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการจากการกระจายอ�านาจตามกฎหมาย		

(นิวซีแลนด์)	 (๒)	 มีอ�านาจบางส่วนตามการกระจาย/มอบอ�านาจจากต้นสังกัด	

(สหรัฐอเมริกา	ฟินแลนด์)	 	 (๓)	มีอ�านาจบางส่วน	และเป็นเพียงการเสนอแนะความ

ต้องการของท้องถ่ินและชุมชน	 อ�านาจการบริหารเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

กฎหมายและการมอบอ�านาจของท้องถิ่น	 กรรมการดังกล่าวมาจากภาคประชาชน	 

พ่อแม่	ผู้ปกครอง	ทั้งหมด	(ญี่ปุ่น)	และมีการบริหารวิชาการ	การบริหารงบประมาณ	

การบริหารงานบุคคล	และการบริหารงานทั่วไป	โดยสรุปดังนี้

  ๕.๑ การบริหารวิชาการ	 	 ทุกประเทศ	 มีการก�าหนดหลักสูตร 

แกนกลางในระดับส่วนกลางโดยกระทรวงศึกษาธิการฯ	 หรือหน่วยงานในความ 

รบัผดิชอบของกระทรวงเป็นผูจั้ดท�า	และให้เขตพืน้ทีก่ารศกึษา/ท้องถิน่	ไปพฒันาร่วม

กับสถานศึกษา	(สหรัฐอเมริกา	ฟินแลนด์	และญี่ปุ่น)	หรือสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร

ของตนเองร่วมกับพ่อแม่	ผู้ปกครองและชุมชน	โดยตรง	(นิวซีแลนด์)	
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	 	 ในด้านการจัดการเรียนการสอน	 ทุกประเทศให้อ�านาจครูในการ

จัดการเรียนการสอน	 โดยน�าหลักสูตรที่พัฒนาแล้ว	 ไปจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ 

เป้าหมายของหลกัสูตร		โดยสามารถเลอืกต�าราเรยีนได้เอง	และก�าหนดวธิสีอนเองตาม

บริบทและหลักสูตรการเรียนการสอน	 โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง	 มีความ

ยดืหยุน่ในการเรยีนการสอน		ตามความต้องการของผูเ้รยีน	ยกเว้น	นวิซแีลนด์	ทีก่รอบ

หลักสูตร	ปี	๒๕๕๓	ก�าหนดแนวทางหรือวิธีการสอนไว้ชัดเจนว่า	ควรกระตุ้นให้เด็กได้

คิดเป็นท�าเป็น	 การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม	 การพัฒนาวิธีการให้

สอดคล้องกับความรู้ใหม่ๆ	 	 การอ�านวยความสะดวกให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้	 

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และประสบการณ์	 	 โอกาสที่จะเรียนรู้	 และ

การสอนแบบตั้งค�าถาม	 ในการนี้	 หากมีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแม้เพียงคนเดียว	

โรงเรียนต้องจัดแผนการเรียนเป็นรายบุคคลให้เด็ก	(ฟินแลนด์	นิวซีแลนด์)	

	 								 ในด้านการประเมนิผลการเรยีนการสอน	ทกุประเทศก�าหนดให้เป็น

หน้าที่ของครูที่จะท�าหน้าที่ประเมินผลการเรียนเป็นของตนเอง	 ในลักษณะที่ใครเป็น 

ผู้สอน	 ผู้นั้นเป็นผู้ประเมิน	 แต่สาระและเป้าหมายการประเมินจะแตกต่างกันไปตาม

เป้าหมายหลักสูตร	เช่น	ฟินแลนด์	เน้นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียน	โดยไม่เน้น

การแข่งขัน	ญี่ปุ่น	ประเมินความรู้	ทักษะ	และพฤติกรรม	โดยครูแต่ละประเทศ	จะใช้

วิธีการหลากหลาย	ในการนี้	นิวซีแลนด์มีการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินให้ครูน�า

ไปใช้ด้วย	 และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินโดยให้ข้อมูลของ 

บุตรหลานเกี่ยวกับพัฒนาการ	ทักษะ	ความต้องการของผู้เรียนด้วย

  ๕.๒ การบริหารงบประมาณ		การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของทุก

ประเทศ	เป็นการศึกษาให้เปล่า	แต่การให้เปล่าจะแตกต่างกันออกไปตามความพร้อม

และนโยบายของประเทศนัน้	แต่ทีเ่หมอืนกนั	คอืการให้เปล่าค่าเล่าเรยีน			บางประเทศ

ให้เปล่าทั้งด้านค่าเล่าเรียน	 ค่าอาหาร	 วัสดุอุปกรณ์การเรียนในช้ันประถมและ

มธัยมศกึษาตอนต้น	ทีเ่ป็นภาคบงัคบั	และให้เปล่าเฉพาะค่าเล่าเรยีนในชัน้มธัยมปลาย

(ฟินแลนด์)	ส�าหรบัรายได้	ส่วนใหญ่ได้มาจากงบประมาณของรฐั	และท้องถิน่บางส่วน	

(สหรัฐอเมริกา	 ฟินแลนด์	 และญี่ปุ่น)	 ส�าหรับนิวซีแลนด์	 งบประมาณการศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน	เป็นงบประมาณของรัฐทั้งหมด	ท้องถิ่นไม่มีส่วนในการสนับสนุนงบประมาณ
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เพื่อการศึกษาดังกล่าว	 ทั้งนี้	 เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของนิวซีแลนด์	 ไม่มี

หน้าที่จัดการศึกษาแต่อย่างใด

		 	 ในการบริหารงบประมาณ	ทุกประเทศกระจายอ�านาจให้สถานศกึษา

บริหารงบประมาณลดหลั่นกันตามความรับผิดชอบ	กล่าวคือ	การบริหารงบประมาณ

ของสถานศึกษาในฟินแลนด์	 เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่จะมอบอ�านาจให้สถานศกึษาบรหิารงบประมาณบางส่วนแล้วแต่

ดุลพินิจตามความพร้อม	 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในญี่ปุ่น	 เป็นหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง	 ส�าหรับนิวซีแลนด์	 

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาทั้งหมดเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา

  ๕.๓ การบริหารงานบุคคล		ครูของทุกประเทศมิใช่ข้าราชการแต่	

เป็นพนกังานจ้างของท้องถิน่/โรงเรยีนนัน้ๆ		ครเูป็นครมูอือาชพีทีต้่องได้รบัใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพตามเกณฑ์และคุณสมบัติที่ก�าหนด	 และมีเงินเดือนสูง	 บางประเทศ	

เช่น	ฟินแลนด์	ก�าหนดให้กลุ่มผู้จบการศึกษาที่มีคะแนนสูงสูด	๑๐	เปอร์เซ็นต์แรก	มา

เป็นครู	 	 การบริหารงานบุคคล	 ส่วนใหญ่อ�านาจอยู่ท่ีต้นสังกัดหรือท้องถ่ิน	 	 ท้ังการ

สรรหา	 คัดเลือก	 และการจ้างครู	 ยกเว้น	 นิวซีแลนด์	 ท่ีอ�านาจการสรรหา	 คัดเลือก	 

แต่งตั้งและการจ้างครูอยู่ท่ีสถานศึกษา	 โดยกรรมการบริหารโรงเรียนหรือผู้บริหาร 

สถานศึกษาแล้วแต่กรณี	 และมีอ�านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารงานบุคคล	 ส�าหรับการ

พฒันาคร	ูทกุประเทศให้ความส�าคญัในการพฒันาคร	ูและก�าหนดให้ครทูกุคนมหีน้าที่

ต้องพัฒนาตนเองและรับการพัฒนา	 ทั้งนี้	 จะมีองค์กรของส่วนกลางท�าหน้าที่พัฒนา

หรือสนับสนุนการพัฒนาครูเป็นการเฉพาะ	เช่น	ฟินแลนด์	มีคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติด�าเนินการ	 นิวซีแลนด์มอบให้มหาวิทยาลัยหรือจ้างหน่วยงานภายนอกเป็น 

ผู้ด�าเนินการ	สหรัฐอเมริกา	มีส�านักการศึกษาแห่งรัฐเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนา	

  ๕.๔ การบรหิารงานท่ัวไป		ทกุประเทศให้ความส�าคญัในการนเิทศ	

ตดิตาม	ประเมนิผล	โดยมอีงค์กรท�าหน้าทีต่ดิตาม	ประเมนิผล	ระดบักระทรวง	ส�าหรบั

นวิซแีลนด์	มีการติดตามตรวจสอบจากภายนอกด้วย	โดยมีส�านกังานตรวจสอบคณุภาพ

การศึกษา	 ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีผู้ท�าหน้าที่ติดตาม	 ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่ 

สถานศึกษาทุก	 ๕	 ปี	 (ญี่ปุ่น)	 การติดตามประเมินผลเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
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การศึกษาของต้นสังกัด	 ได้แก่	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือเทศบาล	

แล้วแต่กรณี	 	 นอกจากนั้น	 ยังให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 

ของประชาชน	 โดยเปิดโอกาสให้พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 หรือผู้แทนชุมชน	 เข้ามาเป็น 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา	 (นิวซีแลนด์	 	 สหรัฐอเมริกา)	 เสนอความเห็นและ

ความต้องการ	(ญีปุ่น่)		ตลอดจนการสนบัสนนุการน�าเทคโนโลยเีพือ่การศกึษามาใช้ใน

การเรียนการสอน	 ส�าหรับการจัดขนาดของห้องเรียน	 ฟินแลนด์จัดครูรับผิดชอบ

นักเรียน	เพียง	๑๒	-	๒๐	คน	ญี่ปุ่นจัดห้องเรียนมัธยม	ไม่เกิน	๔๐	คน/ห้อง	นิวซีแลนด์

จัดห้องเรียนประถมศึกษา	ไม่เกิน	๒๕	คน	(บางโรง)

 ๖. ความพร้อมในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 โดยภาพรวม	 ทุกประเทศมีความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานอย่างยิง่	ทัง้ด้านคร	ู	ผูบ้รหิาร	และบคุลากรทางการศกึษา	เงนิ		ความรู	้และ

เทคโนโลยี		กล่าวคือ

  ๖.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ	 ครูส่วนใหญ่เป็น 

ผูม้คีณุวุฒิ	ความรูค้วามสามารถ	มกีารคดัเลอืกคนเก่งมาเป็นคร	ูและให้ความส�าคญักบั

ครูว่า	 เป็นครูมืออาชีพ	 ทุกประเทศจึงก�าหนดให้ท้ังครูและผู้บริหารต้องมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ	 ต้องรับการจดทะเบียนเป็นครู	 (นิวซีแลนด์)	 ต้องได้รับการพัฒนา 

ทุกปี	มีเงินเดือนสูง		บางประเทศห้ามไม่ให้ประกอบวิชาชีพอื่น	โดยเพิ่มเงินพิเศษและ

เงินอื่นส�าหรับครู	 (ญี่ปุ่น)	 และมีบุคลากรสนับสนุนท�าหน้าที่ด้านธุรการ	 การเงินและ

การประสานงานให้	โดยครูไม่ต้องมาท�าหน้าที่ดังกล่าวเหมือนประเทศไทย	

	 	 ในด้านผูบ้รหิารสถานศกึษา	คดัเลอืกจากครทูีผ่่านประสบการณ์มา

อย่างเชี่ยวชาญ	และที่ส�าคัญบางประเทศเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก	 เช่น	นักธุรกิจ	

เอกชน	เข้ามาเป็นผู้บริหารได้	เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และเกิดบูรณาการแนวคิดการบริหาร

จดัการศกึษากับวชิาชพีอืน่ให้มากขึน้		โดยลดคณุสมบตัด้ิานต้องมใีบอนญุาตประกอบ

วิชาชีพ	แต่ต้องเข้าอบรม	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทางการบริหารการศึกษา

  ๖.๒ เงินและงบประมาณ	ทุกประเทศมีความพร้อมในการจัดสรร

งบประมาณเพือ่การศกึษาให้สถานศึกษาทีผู่บ้รหิารสามารถบรหิารเงนิเพือ่การพฒันา
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คุณภาพการศึกษาได้อย่างคล่องตัว	 แต่สถานศึกษาได้รับอ�านาจในการบริหารจัดการ

ที่แตกต่างกัน	ตามบริบทของสถานศึกษากล่าวข้างต้น

  ๖.๓ ความรู้		ทกุประเทศมีความเจรญิก้าวหน้า	และให้ความส�าคัญ

กับการศึกษาและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพให้มากที่สุด	 ด้วย

ความเชื่อว่า	 การศึกษาเป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนาปะเทศมีอัตราการรู้หนังสือ	

ถงึ	ร้อยละ		๙๙		–	๑๐๐	และมีวัฒนธรรมการเรยีนรู้	ส่งผลให้พ่อแม่	ผูป้กครองสนบัสนนุ

การเรยีนรูข้องบตุรหลาน	นอกจากน้ัน	จากความเจรญิทางเทคโนโลยขีองแต่ละประเทศ	

ท�าให้สถานศึกษาและผู้เรียนเข้าถึงความรู้ได้ง่าย	มีการจัดการความรู้	ทั้งการรวบรวม

ความรู้	 การวิจัยและพัฒนา	 การแสวงหาความรู้	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และการ 

ต่อยอดความรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

  ๖.๔ เทคโนโลยี	จากการทีแ่ต่ละประเทศเป็นประเทศทีม่คีวามเจรญิ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี		จงึให้ความส�าคญัต่อการสนบัสนนุการน�าเทคโนโลยมีาใช้เพือ่

การศึกษา	การจัดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ	และการสนับสนุนงบประมาณ	วัสดุครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยี	เช่น	การให้

นักเรียนทุกคนได้ใช้คอมพิวเตอร์พกพาทุกคน	(นิวซีแลนด์	ฟินแลนด์)

ส่วนที่ ๖  นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สมควร

น�าไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย

	 จากการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของต่างประเทศ	 ได้แก่	

ฟินแลนด์	สหรฐัอเมรกิา	นิวซแีลนด์	และญ่ีปุน่	ดงักล่าว	พบนวตักรรมการบริหารจดัการ	

ที่สมควรน�ามาประยุกต์ใช้กับรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

บริบท	ความเหมาะสม	และความพร้อมของไทย	ได้แก่

 ๑. นโยบายการศึกษา นโยบายการศึกษามีความมั่นคงและชัดเจน		 

ไม่เปล่ียนแปลงบ่อยตามการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง	หรอืผูม้อี�านาจก�าหนดนโยบาย

ทางการศึกษา	 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 

ทั้งยังเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาได้ทางหนึ่ง	ทั้งนี้	อาจเป็น
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ไปได้ยากส�าหรับบริบททางการเมืองของประเทศไทย	 แต่ผู้บริหารระดับสูง	 สมควรมี

ความกล้าทางจริยธรรมต่อการก�าหนดนโยบายการศึกษาและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง	หากนโยบายนั้นเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและผู้เรียนโดยตรง

 ๒. กฎหมายการศึกษาและท่ีเก่ียวข้อง	 	 มีข้อบัญญัติท่ีไม่เปิดโอกาสให้ 

การจัดการศึกษาถูกแทรกแซงทางการเมืองได้	 โดยเฉพาะการเป็นกรรมการบริหาร

สถานศึกษาท่ีมีอ�านาจเบ็ดเสร็จ	 หรือกรรมการด้านครู	 คณาจารย์	 และบุคลากรทาง 

การศึกษา

 ๓. การก�าหนดบทบาท	อ�านาจหน้าที่ที่ชัดเจนของกระทรวง	หรือส่วนกลาง	

ที่มีหน้าที่เพียงการก�าหนดนโยบาย	 สนับสนุนทรัพยากร	 งบประมาณ	 วิชาการ	 

การพัฒนาครู	 และการประเมินผลการศึกษาโดยรวมและก�าหนดมาตรการที่ชัดเจน	 

ให้สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้จริง	 โดยไม่มีการสับสนในบทบาท	 (Role	 conflict)	 

ที่ส่วนกลางยังคงท�าหน้าที่บริหารจัดการบางส่วน	ทั้งที่ไม่ปรากฏในอ�านาจหน้าที่

 ๔. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา	 ที่จัดตามความเหมาะสม	 และ

ความพร้อมทั้งด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา		เงินและงบประมาณ	ความรู้	และ

เทคโนโลยี		ที่ควรจัดการให้เกิดความพร้อมดังกล่าวให้ครอบคลุมพื้นที่ประเทศ		ทั้งใน

เมืองและชนบทที่มีความแตกต่างกัน	 โดยนัยนี้	 รูปแบบและประเภทของโรงเรียน	 

จะเป็นไปตามบริบทของท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย	ทั้งรูปแบบการจัดการศึกษาใน

โรงเรยีนของรฐัทัว่ไป	โรงเรยีนเอกชน	โรงเรยีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	โรงเรยีน

แบบบูรณาการ	 โรงเรียนในก�ากับรัฐ	 โรงเรียนที่มีเอกลักษณ์พิเศษ	 โรงเรียนที่เป็น

นโยบายพิเศษ	และโรงเรียนทางไกล	เป็นต้น	

	 นอกจากน้ัน	ควรมรีปูแบบของความร่วมมอื	ดงัเช่น	ความร่วมมอืของเขตพืน้ท่ี

การศึกษา	 หรือสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายท้องถ่ินร่วมกันจัด	

หรือระหว่างท้องถิ่น	หรือจัดร่วมกับมูลนิธิ	หรือหน่วยงานอื่น	เป็นต้น	

 ๕. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  

  ๕.๑ ครู การคัดเลือกคนเก่งที่จบการศึกษา	มีผลการเรียนในระดับ

สงูสดุมาเป็นคร	ูครูประจ�าวชิา	เป็นครูทีเ่รียน/เชีย่วชาญในสาขาวชิาทีส่อน		และก�าหนด

อตัราเงนิเดอืนทีส่อดคล้องกบัภารกจิความรบัผดิชอบ	การเพิม่เงนิพเิศษ	เป็นการเฉพาะ
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ตามคุณวุฒิ	ความรู้	ความสามารถ	และที่ส�าคัญ	การไม่ให้ครูไปท�างานอื่น	 เพื่อให้ครู

ตั้งใจสอนและมีสวัสดิการที่เหมาะสม	 สามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ	 

การก�าหนดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่มีเกณฑ์การออกใบอนุญาตท่ีเข้มแข็งชัดเจน		

โดยไม่ออกให้โดยง่าย	 หรือความจ�าเป็นทางการเมือง	 เพื่อให้ครูเป็นครูมืออาชีพ 

ที่มีคุณภาพ	ได้รับการยอมรับจากสังคมที่แท้จริง	

  ๕.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา การคัดเลือกผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ		 

มีความรู้ความสามารถ	 ที่นอกจากจะเป็นผู้อยู่ในวงการศึกษาแล้ว	 ยังเปิดโอกาสให้

บคุคลภายนอกทีป่ระสบผลส�าเรจ็ทางการบรหิาร	มาเป็นผูบ้รหิารได้	เช่น	ผูบ้รหิารของ

โรงเรียนเอกชน	 ผู้บริหารภาคเอกชน	 เหล่านี้เป็นต้น	 เพื่อเกิดการถ่ายเทวิชาชีพ	 

ความรู้	 ความสามารถและประสบการณ์	 อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการในที่สุด	 ทั้งนี้	 	 อาจใช้ระบบ	 	 fast	 track	 มาทดลองใช้กับการบริหารจัดการ 

สถานศกึษา	โดยน�าคนรุน่ใหม่ทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	และประสบผลส�าเรจ็ในวงงาน	

เข้าสู่ระบบด้วย

  ๕.๓ บุคลากรทางการศึกษา	 	การก�าหนดให้มีบุคลากรสนับสนุน

การศึกษา	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่ธุรการ	 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี	 เป็นการเฉพาะ	 หรือ	

หากสถานศึกษาใด	 ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการสนับสนุน	 ควรจัดบุคลากรของเขตพื้นที่

การศึกษาเป็นผู้ด�าเนินงานแทน	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ครูได้ท�าหน้าท่ีสอน	 มีเวลาให้กับผู้เรียน		

และพัฒนาการเรียนการสอนของตนเพียงด้านเดียว	 เพื่อการเพิ่มคุณภาพการศึกษา 

ในที่สุด

 ๖. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	 	 การมีองค์กรรับผิดชอบ 

การพัฒนาครเูป็นการเฉพาะ		หรืออาจมอบหมายให้มหาวทิยาลยั	หรือองค์กรภายนอก

เป็นผู้ด�าเนินการพัฒนาตามบริบทของประเทศ	 	 โดยสถานศึกษามีหน้าที่สนับสนุน 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส�าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่	 ควรมอบ

อ�านาจในการพฒันาและส่งเสริมการพฒันาครแูละบุคลากรให้สถานศกึษาโดยตรงหรอื

ให้องค์กรทีร่บัผดิชอบร่วมพฒันา	โดยมกีารวางแผนพฒันาบคุลากรทีช่ดัเจน	ทัง้ทีอ่าจ

ด�าเนินการเอง	หรือส่งครูไปอบรม	แล้วแต่กรณี
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 ๗. เงินและงบประมาณ การบริหารเงินและงบประมาณของสถานศึกษา		

ควรแบ่งสถานศึกษาออกเป็น	 ๔	 ประเภท/รูปแบบ	 คือ	 (๑)	 สถานศึกษาในก�ากับรัฐ	 

ที่มีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณของตนเองโดยตรง	 โดยผลักดันให้มี 

สถานศึกษาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น	 	 (๒)	 สถานศึกษาขนาดใหญ่	 ที่มีงบประมาณ	 	 ครู		

บุคลากรสนับสนุนพร้อมต้นสังกัดมอบอ�านาจให้บริหารจัดการงบประมาณเป็นของ

ตนเอง	 ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของ 

ท้องถิ่น	 ผู้เรียนและประชาชน	 ได้อย่างเต็มที่	 (๓)	 สถานศึกษาขนาดกลาง	 ท่ีมีความ

พร้อมด้านครู	 งบประมาณ	 แต่ไม่มีความพร้อมด้านการจัดการงบประมาณ	 เขตพื้นที่

การศึกษาควรท�าหน้าที่	 บริหารจัดการการเงินและงบประมาณ	 เท่าท่ีจ�าเป็น	 เช่น	 

การจดัสร้างอาคารเรยีน	การจดัซือ้จดัจ้างวสัดคุรภุณัฑ์	และ	(๔)	สถานศกึษาขนาดเลก็	

ทีไ่ม่สามารถช่วยตนเองได้	และมคีวามขาดแคลน	ทัง้ด้านวิชาการ	เงนิ	ครแูละบคุลากร		

เขตพื้นที่การศึกษาควรรับภาระการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณให้ทั้งหมด	

 ๘. การบริหารงานวิชาการ

  ๘.๑ การก�าหนดและพฒันาหลกัสูตร		ส่วนกลางควรจัดท�าหลกัสตูร

ขั้นพื้นฐาน	 เป็นหลักสูตรแห่งชาติกว้างๆ	 เท่านั้น	 	 ที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด	

สามารถน�าไปพฒันารายละเอยีดท่ีสอดคล้องกบับรบิทและความต้องการทางการศกึษา

ของท้องถิน่	ผูเ้รยีนและประชาชน	ในการพฒันาหลกัสตูรหรอืการจดัท�าสาระหลกัสตูร		

สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้พ่อแม่	 ผู้ปกครองและชุมชน	 เสนอความต้องการ	 หรือ 

มีตัวแทนจัดท�าหลักสูตรร่วมกับครู	ผู้บริหาร	และคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย	เพื่อ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการที่แท้จริง	 อีกทั้ง	 จะท�าให้ 

สถานศึกษาสามารถก�าหนดเวลา	และสาระการเรียนรู้ที่ไม่แน่นจนเกินไป

  ๘.๒ การจัดการเรียนการสอน	 ให้เป็นหน้าที่ของครูที่จะมีอิสระ 

ในการจดักระบวนการเรยีนรู	้และก�าหนดวธิกีารสอนทีส่อดคล้องกบัผูเ้รยีนและบรบิท

ของสถานศึกษา	และเปิดโอกาสให้พ่อแม่	ผู้ปกครอง	หรือชุมชน	รวมทั้งภูมิปัญญามา

ช่วยสอน	หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	และเป็นการเรียนจากการปฏิบัติจริง	

ทีผู่เ้รยีนไม่จ�าเป็นต้องเรียนในสถานศกึษาเพยีงแหล่งเดยีว	แต่สามารถไปเรยีนในแหล่ง

เรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนได้ด้วย	 ดังนั้น	 วิธีการสอนจึงควรเป็นวิธีที่หลากหลาย	ทั้งการ 
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กระตุ้นให้เด็กได้คิดได้ท�า	 การจัดประสบการณ์	 และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที ่

เหมาะสม	การให้เดก็มส่ีวนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละจดัการเรยีนรู	้การตัง้ค�าถาม		

การแก้ปัญหาร่วมกัน	การท�าโครงงาน	เหล่านี้เป็นต้น

	 	 นอกจากนัน้	หากมเีดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ	ควรต้องมกีารจัดท�า

แผนการเรียนเป็นรายบุคคล	และเปิดโอกาสให้เรียนร่วมในชั้นเดียวกันทั้งเด็กเก่งและ

เด็กเรียนอ่อน	เพื่อให้ได้เรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกัน	แบบไม่แปลกแยก

  ๘.๓ การจัดชั้นเรียน/ห้องเรียน	ควรจัดครูรับผิดชอบให้เหมาะสม

ตามสภาพการเรียนการสอน		 เช่น	มีครูโดยเฉลี่ยรับผิดชอบนักเรียนไม่เกิน	 	๒๐	คน		

ห้องเรยีนในระดบัประถมศกึษา	ไม่เกิน	๓๐	คน/ห้อง	และ	ในระดบัมธัยมศกึษา	ไม่เกิน	

๔๐	คน/ห้อง	เพื่อให้การดูแลและรับผิดชอบผู้เรียนเป็นไปโดยทั่วถึง

 ๙. การประเมินผลการเรียน 	 ควรเป็นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียน	 

ลดการแข่งขัน	 ทั้งนี้	 พิจารณาได้จากฟินแลนด์	 ที่มีนโยบายการประเมินพัฒนาการ 

ผูเ้รียนแทนการคดิเกรด	โดยมุง่เพ่ือการแนะแนวให้ผู้เรยีนรูจ้กัตนเอง	ส่งเสรมิการเรยีน	

และการพัฒนาทกัษะของผูเ้รยีน	ในท�านองเดียวกบัญีปุ่น่	ทีเ่น้นการประเมนิพฒันาการ

ของผู้เรียนแทนการแข่งขัน	เช่นเดียวกัน	โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย		ทั้งการ

ดูผลงาน	พฤติกรรมการแสดงออก	แฟ้มสะสมงาน	การประชุมพิจารณาผลพัฒนาการ	

การประเมินโดยบุคคลภายนอก	 พ่อแม่	 ผู้ปกครองร่วมประเมิน	 และพิสูจน์ได้ว่า	

นักเรียนของประเทศเหล่านี้	มีผลการประเมิน	PISA	อยู่ในล�าดับต้นๆ	ทั้งนั้น	รวมทั้ง

การให้มีการซ�้าชั้นได้	หากประเมินแล้วเด็กยังมีพัฒนาการไม่ถึงเกณฑ์	

 ๑๐. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของประชาชน	 การให้

ประชาชน	พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	และชุมชน	หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัด 

การศกึษา		ทัง้การร่วมเสนอความเหน็และความต้องการ	การวางแผน	การจดัการเรยีน 

การสอน	 การประเมินผล	 และการรับผิดชอบร่วมกัน	 ทั้งในรูปของคณะกรรมการ 

สถานศึกษา	ภูมิปัญญาช่วยสอน	หรือผู้ปกครองให้ข้อมูลนักเรียน		เป็นต้น
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ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน๖

	 จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณ	การสมัภาษณ์		กรณศึีกษาเชงิลกึ	และ

การสงัเคราะห์ข้อมลูการบรหิารจัดการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานของไทยและต่างประเทศ	

รวมทั้งการสัมมนารับฟังความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ	 ๔	 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร	

พบว่า	 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเหมาะสมตามขนาดและความพร้อม

ของสถานศึกษา	 จ�าแนกเป็น	๓	 กลุ่ม	 คือ	 (๑)	 กลุ่มรูปแบบบริหารจัดการท่ีมีอยู่เดิม 

หรือรูปแบบประยุกต์	 และ	 (๒)	 กลุ่มรูปแบบบริหารจัดการที่ก�าหนดขึ้นใหม่	 และ	 

(๓)	 กลุ่มรูปแบบบริหารจัดการแบบผสมผสาน	 โดยมีสาระของการบริหารจัดการทั้ง

ด้านวิชาการ	งบประมาณ	การบริหารบุคคล	และการบริหารทั่วไปตามที่ก�าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๔๒	 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ	 ข้อเสนอ 

เกี่ยวกับรูปแบบตามที่กล่าวมาแล้วจากบทที่	๔	และ	๕	รวมทั้งความสอดคล้องบริบท

ทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 เทคโนโลยีและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป	 

รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	๒๑	ดังนี้

 กลุ่มที่ ๑ กลุ่มการบริหารจัดการที่มีอยู่เดิม	 เป็นรูปแบบที่มีอยู่เดิม

และได้มีการพัฒนาสาระและวิธีการที่เหมาะสมกับบริบท	ขนาด	และความพร้อมของ

สถานศึกษาที่จะน�าไปใช้	มีจ�านวน			๒	กลุ่มย่อย	คือ

 ๑.๑ กลุ่มการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและเครือข่าย	 มี	 ๔	 รูปแบบ	

ดังนี้

	 	 ๑.๑.๑	รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน		

	 	 ๑.๑.๒	รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือ					
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	 	 ๑.๑.๓	รูปแบบการบริหารจัดการแบบพี่เลี้ยง

	 	 ๑.๑.๔	รูปแบบการบริหารจัดการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย	

 ๑.๒ กลุ่มการบริหารจัดการแบบอิสระและในก�ากับของรัฐ มี	๒	รูปแบบ	

ดังนี้

	 	 ๑.๒.๑	รูปแบบการบริหารจัดการแบบอิสระ

	 	 ๑.๒.๒	รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในก�ากับของรัฐ

 กลุ่มที่ ๒ กลุ่มการบริหารจัดการที่ก�าหนดขึ้นใหม	่มี	๓	รูปแบบ	คือ

	 ๒.๑	รูปแบบการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน

	 ๒.๒	รูปแบบการบริหารจัดการโดยการจ้างองค์กรภายนอก	(Outsource)

	 ๒.๓	รูปแบบการบริหารจัดการแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง

 กลุ่มที่ ๓ กลุ่มการบริหารจัดการแบบผสมผสาน 

	 เป็นการผสมผสานวิธีการบริหารจัดการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลาย 

รูปแบบ	ตามกลุ่มที่	๑	และกลุ่มที่	๒	ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของ

ชมุชนเป็นฐานการบรหิารจัดการของทกุรปูแบบ	และการไม่ยดึรปูแบบใดรปูแบบหนึง่

ในการบริหารจัดการ	 แต่เลือกใช้ผสมผสานกันตามบริบท	 ขนาดและความพร้อมของ

สถานศึกษาดังปรากฏรายละเอียด	ดังนี้

 กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มท่ีพัฒนาขึ้นจากรูปแบบที่บริหารจัดการอยู่เดิม 

ประกอบด้วย ๒ กลุ่ม คือ

  ๑.๑ กลุ ่มการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและเครือข่าย	 มี	 

๔	รูปแบบ	ดังนี้

  รูปแบบที่ ๑ รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน                                             

เป็นรูปแบบที่มีการบริหารจัดการในลักษณะเป็นเจ้าของงานร่วมกันของกรรมการ 

สถานศึกษา	ผู้บริหาร	ครู	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholder)		เช่น	ตัวแทนพ่อแม ่

ผู้ปกครอง	 ชมรมศิษย์เก่า	 สมาคมผู้ปกครอง	 และองค์กรในชุมชน	 ดังปรากฏตาม

แผนภาพ	สาระ	และองค์ประกอบของรูปแบบ	ดังนี้
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 แนวคิด 

	 ๑.		การศึกษาเป็นเรือ่งของทกุคน	ทีท่กุคนควรมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	 

	 	 เพือ่ตอบสนองความต้องการการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทัง้การศกึษาในระบบ	 

	 	 การศกึษานอกระบบ	และการศึกษาตามอธัยาศยั	อตัลกัษณ์	และวถีิชวีติ 

	 	 ของชุมชนอย่างยั่งยืน

	 ๒.		การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาครอบครัว	 ชุมชน	 สังคมและ 

	 	 ประเทศชาติ	 ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน	 ทันโลก	 ทันเหตุการณ์	 

	 	 ผูเ้รียนมคีวามรู้	ทกัษะ	เจตคติ	คุณธรรมจรยิธรรมและค่านยิมท่ีดี	สามารถ 

	 	 ด�ารงตนอยู่ในชุมชนและสังคม	 ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก	 ได้อย่าง 

	 	 มีความสุข	มีความรักเพื่อนมนุษย์	ท้องถิ่น	ความเป็นไทย	และประเทศ 

	 	 ชาติ	 มีสุขภาวะทั้งด้านกาย	 จิต	 สังคม	 และสติปัญญา	 เป็นพลเมือง 

	 	 และพลโลกที่ดี

 หลักการ

		 ยดึหลกัการมส่ีวนร่วมของคร	ูผูบ้ริหาร	กรรมการสถานศกึษา	และผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสียในชุมชน	

 วิธีการ

	 วธีิการบรหิารจดัการแบบมส่ีวนร่วมของชมุชน	มกีารด�าเนนิการตามขัน้ตอน	

ดังนี้

	 ๑.		ร่วมคิด	สถานศึกษาจัดท�าประชาคม	ครู	ผู้บริหาร	กรรมการสถานศึกษา	 

	 	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน	 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ 

	 	 ของผู้เรียน	 พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 และชุมชน	 และก�าหนดวิสัยทัศน์ของ 

	 	 สถานศึกษาร่วมกันเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาให้ประสบ 

	 	 ผลส�าเร็จ

	 ๒.		ร่วมวางแผน	 โดยมีการวางแผนการด�าเนินงานร่วมกัน	 ตามการจัดท�า 

	 	 ประชาคม	ทัง้แผนกลยทุธ์	แผนพฒันา	แผนปฏบัิตกิาร	และมีการก�าหนด 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน132

	 	 โครงการ	 กิจกรรม	 ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน	 

	 	 ร่วมกัน

	 ๓.		ร่วมด�าเนนิการ	เมือ่มกีารมอบหมายการด�าเนนิงานใดๆ	ของสถานศกึษา 

	 	 ที่เกิดจากการคิดร่วมกัน	วางแผนร่วมกัน	ผู้บริหาร	ครู	กรรมการสถาน 

	 	 ศึกษา	และผู้มีส่วนได้เสีย	มีการด�าเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ	ตามภารกิจ 

	 	 หน้าที่ที่ก�าหนดร่วมกัน

	 ๔.		ร่วมรับผิดชอบ	 เมื่อมีกิจกรรมท่ีต้องด�าเนินการและผลของการด�าเนิน 

	 	 งานท้ังด้านบวกและด้านลบ	 ผู้บริหาร	 ครู	 กรรมการสถานศึกษา	 และ 

	 	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 จะมีการรับผิดชอบในผลท่ีเกิดข้ึนร่วมกันโดยไม่ทอดท้ิง 

	 	 ให้เป็นปัญหาของผู้ใดผู้หนึ่ง	 ความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นไปตามระดับ 

	 	 ของความรับผิดชอบ	 เช่น	ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงาน	ครูมีหน้าที่สอน	 

	 	 จดัประสบการณ์เรยีน	และพฒันาการเรยีนรู	้	ภมูปัิญญาช่วยสอน	ชมุชน 

	 	 ท�าหน้าทีส่นบัสนนุช่วยเหลอืกจิกรรมการเรยีนรู	้ระดมทรพัยากร	เป็นต้น

	 ๕.		ร่วมแก้ปัญหา		เมือ่มปัีญหาอนัเกดิจากการบรหิารจดัการหรอืด�าเนนิงาน	 

	 	 ผู้บริหาร	 ครู	 กรรมการสถานศึกษา	 และผู้มีส่วนได้เสีย	 มีการหาทาง 

	 	 แก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันให้ลุล่วงด้วยดี

	 ๖.		ร่วมตดิตามประเมนิผล		ระหว่างการด�าเนนิงานและหลงัการด�าเนนิงาน	 

	 	 ผูบ้ริหาร	คร	ูกรรมการสถานศกึษา	และผูม้ส่ีวนได้เสยี	มกีารตดิตามและ 

	 	 ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานร่วมกัน	 ในกิจกรรมการ 

	 	 ประเมินผลการเรียน	พ่อแม่	ผู้ปกครอง	หรือภูมิปัญญา	สามารถเข้ามาม ี

	 	 ส่วนในการประเมินผู้เรียนด้วย

	 ๗.		ร่วมชื่นชมผลส�าเร็จ	 	 เมื่อเกิดผลผลิต	 ผลลัพธ์	 หรือความส�าเร็จอันเกิด 

	 	 จากการบริหารจัดการร่วมกัน	ผู้บริหาร	ครู	กรรมการสถานศึกษา	และ 

	 	 ผู้มีส่วนได้เสีย	มีความพึงพอใจและชื่นชมในผลส�าเร็จนั้นๆ	ร่วมกัน	เช่น		

	 	 การร่วมแสดงความยินดี	 การยกย่องให้เกียรติ	 การมอบรางวัล	 ฯลฯ	 

	 	 ตลอดจนการถอดบทเรียนร่วมกัน
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 สาระของการมีส่วนร่วม

	 ในการมีส่วนร่วม	เป็นการมีส่วนร่วม	๒	ประเภท	คือ	การมีส่วนร่วมด้านการ

เรียนรู้	และการมีส่วนร่วมทางกายภาพ	ดังนี้

	 ๑.	การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการการเรียนรู้	ได้แก่

	 	 ๑.๑	 การก�าหนดประเด็นปัญหาและความต้องการทางการศึกษา 

ร่วมกัน

	 	 ๑.๒	การจัดท�าหลกัสตูรและสือ่การเรยีนรู	้การมส่ีวนร่วมในการก�าหนด

และพัฒนาหลักสูตรหรือสาระของหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

และความต้องการ

	 	 ๑.๓	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติร่วมกัน	เช่น	การเป็นครู

ภูมิปัญญา	การร่วมสอน	การจัดแหล่งเรียนรู้	

	 	 ๑.๔	การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

	 	 ๑.๕	มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

	 	 ๑.๖	การก�ากับ	ติดตาม	และประเมินผล

	 	 ๑.๗	การปรับปรุงพัฒนาและการถอดบทเรียนจากการเรียนรู้

	 ๒.	การมีส่วนร่วมทางกายภาพ	ได้แก่

	 						 ๒.๑	การร่วมระดมทรัพยากร	ได้แก่	เงิน	อาคารสถานที่	วัสดุครุภัณฑ์

	 						 ๒.๒	การร่วมสนับสนุนทรัพยากร	ได้แก่	การสนับสนุนครูและบุคลากร	

เงิน	อาคารสถานที่	วัสดุครุภัณฑ์			ฯลฯ	

 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ

	 ขนาดของสถานศกึษาทีเ่หมาะสมกับรปูแบบ	คอื	สถานศกึษาทกุขนาด	ได้แก่	

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ		ขนาดกลาง	และขนาดเล็ก	ทั้งโรงเรียนประถมศึกษา	และ

มัธยมศึกษา	สามารถบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	

 ข้อดีของรูปแบบ 

	 ๑.	 เป็นการจัดการศึกษาที่เกิดจากการคิดร่วมกัน	 ด�าเนินการร่วมกัน		 

	 	 รับผิดชอบร่วมกัน	 แก้ปัญหาร่วมกัน	 ที่จะส่งผลต่อความส�าเร็จทาง 
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	 	 การศึกษา	 หรือการได้รับประโยชน์ท่ีเกิดแก่ผู้เรียนหรือ	 เด็ก	 เยาวชน 

	 	 และชุมชนร่วมกัน

	 ๒.	 ผู้เรียนและประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างแท้จริง	 สามารถ 

	 	 เสนอความต้องการทางการศึกษาของตนและชุมชน	 ก่อให้เกิดความ 

	 	 พึงพอใจ	น�าไปสู่ประสิทธิผลของการศึกษา

	 ๓.	 สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการ 

	 	 สนับสนุนส่งเสริมของชุมชน	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 ๔.	 เป็นการกระจายอ�านาจทางการศึกษาสู่ประชาชน	 ชุมชน	 และท้องถ่ิน	 

	 	 สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

	 	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 และนโยบายทางการศึกษาของรัฐ	 

	 	 และมีความเป็นสากลที่สอดคล้องกับท้องถิ่น	โดยไม่จ�าเป็นต้องปรับปรุง 

	 	 หรือพัฒนากฎหมายแต่อย่างใด

 ข้อจ�ากัดของรูปแบบ

	 ๑.	 อาจต้องใช้เวลาปรับตัวทางการบริหารส�าหรับครู	 ผู้บริหารที่เคยบริหาร 

	 	 จัดการแบบไม่มีส่วนร่วม	หรือบริหารเฉพาะภายในโรงเรียน	

	 ๒.	 อาจเกดิการต่อต้านจากผูบ้รหิาร	และครู	ทีบ่รหิารจดัการแบบไม่โปร่งใส	 

	 	 ขาดความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

	 ๓.	 ชุมชนบางชุมชนอ่อนแอ	 และไม่ร่วมมือ	 จ�าเป็นต้องใช้เวลาในการสร้าง 

	 	 ชุมชนที่เข้มแข็ง

 เงื่อนไขของรูปแบบ

											๑.	 ผู้บริหารและครู	 ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในการ 

จัดการศึกษาของชุมชน	 ว่าจะช่วยให้สถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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	 ๒.		เสรมิพลงัชมุชน	(empower)	โดยการท�าความเข้าใจและให้ความรูค้วาม

เคลื่อนไหวทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู	บุคลากร	

และกรรมการสถานศึกษา	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสถานศึกษา

	 ๓.	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก�าหนดนโยบายและ 

หลกัเกณฑ์ชดัเจนในการให้ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาท้ังระบบ	แทนที่

จะเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพียงด้านเดียว	 

รวมทั้งการจัดระบบการตอบแทนการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนดังกล่าว	 การมี 

ส่วนร่วมดังกล่าว	 ต้องมีการตกลงร่วมกันว่า	 ควรให้ร่วมมากน้อยเพียงใดในแต่ละ

กิจกรรม	ตามความรูค้วามสามารถของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีม่คีวามแตกต่างกนัในแต่ละ

ชุมชน

	 ๔.	ให้น�ารปูแบบการบรหิารจดัการแบบมส่ีวนร่วมขององค์กรชมุชนดงักล่าว

นี้	เป็นฐานการบริหารจัดการของโรงเรียนในทุกรูปแบบที่โรงเรียนเลือกใช้

 รูปแบบที่ ๒ รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือ   

		 เป็นรูปแบบที่มีการบริหารจัดการแบบเชื่อมโยงพึ่งพาอาศัยกันและกัน	 

ในลักษณะของพันธมิตร	 มีความสัมพันธ์แนวราบกับเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยกนัทีม่สีภาพปัญหาและความต้องการ	วฒันธรรม	ความเชือ่	ค่านยิม	คล้ายคลงึกนั	

ที่อาจมีสถานศึกษาใกล้เคียงกัน	 หรือห่างไกล	 แล้วแต่ความเหมาะสม	 รวมกลุ่มกัน

บริหารจัดการกันทางวิชาการ	 งบประมาณ	 และบุคลากรร่วมกัน	 และมีโรงเรียน 

แกนน�าทางวิชาการภายในกลุ่ม	 เป็นหน่วยประสานการด�าเนินงาน	 ดังปรากฏ 

ตามแผนภาพ	สาระ	และองค์ประกอบของรูปแบบ	ดังนี้
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รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือ

สถานศึกษา
แกนนำา

สถานศึกษา
เครือข่าย

สถานศึกษา
เครือข่าย

สถานศึกษา
เครือข่าย

สถานศึกษา
เครือข่าย

สถานศึกษา
เครือข่าย

แผนภาพที่ ๓	รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบเครือข่ายความร่วมมือ

 แนวคิด

	 ๑.		การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพควรเป็นการศึกษาที่เกิดจากความ 

	 	 ร่วมมือกนัของสถานศกึษาทีม่สีภาพปัญหาและความต้องการ	วฒันธรรม	 

	 	 ความเชื่อ	 ค่านิยม	 คล้ายคลึงกัน	 และสามารถช่วยเหลือและพึ่งพากัน 

	 	 และกันได้ในลักษณะของพันธมิตร	เพื่อเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน

	 ๒.	การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาครอบครัว	 ชุมชน	 สังคมและ 

	 	 ประเทศชาติ	ให้เจรญิก้าวหน้าอย่างรูเ้ท่าทัน	ทันโลก	ทันเหตกุารณ์	ผูเ้รยีน 

	 	 มีความรู้	 ทักษะ	 เจตคติ	 คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี	 สามารถ 

	 	 ด�ารงตนอยู่ในชุมชนและสังคม	 ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก	 ได้อย่างม ี

	 	 ความสขุ	มคีวามรกัเพือ่นมนษุย์	ท้องถิน่	ความเป็นไทย	และประเทศชาต	ิ 

	 	 มีสุขภาวะทั้งด้านกาย	จิต	สังคม	และสติปัญญา	เป็นพลเมืองและพลโลก 

	 	 ที่ดี
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 หลักการ

	 ยดึหลกัความร่วมมอืกันเป็นเครอืข่าย	ให้เกดิการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัและกนั

ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ	

 วิธีการ

	 ๑.	รวมกลุ่มสถานศึกษา	 ประมาณ	๕	 –	 ๑๐	 โรง	 แล้วแต่สภาพภูมิศาสตร์	 

	 	 สังคมและวัฒนธรรม	 ความเชื่อ	 ค่านิยม	 ปัญหาและความต้องการท่ี 

	 	 ใกล้เคยีงกนัเข้าด้วยกนั	ทัง้ทีเ่ป็นเครอืข่ายในพืน้ทีเ่ดยีวกนั	หรอืต่างพืน้ที่	 

	 	 หรือเครือข่ายออนไลน์	หรือเครือข่ายผสมผสานด้วยวิธีการต่างๆ

	 ๒.	คัดเลือกสถานศึกษาแกนน�า	ที่มีความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่	วัสดุ 

	 	 อุปกรณ์	ครูและบุคลากร	หรือเป็นแหล่งกลางทางการคมนาคมที่ครูและ 

	 	 บุคลากรสามารถเดินทางมาร่วมมือและช่วยเหลือกันทางวิชาการได้ง่าย

	 ๓.	จัดกิจกรรมทางการศึกษาและวิชาการร่วมกัน	 เช่น	 วางแผนพัฒนา 

	 	 การศกึษาร่วมกัน	การพัฒนาหลักสตูร	หรอืสาระหลักสตูร	คูม่ือการเรียน 

	 	 การสอน	การอบรมหรือพัฒนาครู	การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน 

	 	 ร่วมกนั	การจัดแข่งขนักฬีาและสขุภาพ	การแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการ	 

	 	 การจดักจิกรรมดงักล่าว	สามารถหมนุเวยีนไปตามความพร้อมหรอืตกลง 

	 	 กนัของสถานศกึษาแต่ละแห่ง	ทีไ่ม่จ�าเป็นต้องใช้สถานศกึษาแกนน�าเพยีง 

	 	 แห่งเดียว

	 ๔.	แลกเปลี่ยนหมุนเวียนครูเพื่อช่วยสอนและหรือการหมุนเวียนผู้เรียน	 

	 	 ตามความรู้	 ความสามารถและความถนัดทางวิชาการของครูในแต่ละ 

	 	 สถานศึกษา	เช่น	โรงเรียน	ก.	มีครูถนัดสอนภาษาอังกฤษ	ไปช่วยอบรม 

	 	 พฒันาครเูพือ่สอนภาษาองักฤษภายในโรงเรยีนเครอืข่าย	หรือไปช่วยสอน 

	 	 ในโรงเรยีน	ข.	โดยมกีารจัดสรรงบประมาณเป็นค่าเดนิทางร่วมกนั	เป็นต้น	 

	 	 ในท�านองเดียวกนั	หากมผีูเ้รียนแต่ละโรงไม่มากและสามารถเดนิทางถงึกนั 

	 	 ได้ในเวลาอันรวดเร็ว	ก็อาจน�าเด็กจากโรงเรียน	ข.	มาเรียนที่โรงเรียน	ก.	 

	 	 ก็ได้	
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	 ๕.	 จัดนิเทศการเรียนการสอนร่วมกัน	 โดยการต้ังคณะกรรมการนิเทศ 

	 	 การเรียนการสอนภายในกลุ่ม	 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา 

	 	 การเรียนการสอน	

	 ๖.	ประเมินผลการเรียนการสอนร่วมกัน	 เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการ 

	 	 เรียนการสอนและวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในกลุ่ม

 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ

	 ขนาดของสถานศึกษาทีเ่หมาะสมกบัรปูแบบ	คอื	สถานศกึษาขนาดใหญ่	กลาง	

และขนาดเล็ก	

 ข้อดีของรูปแบบ

										 ๑.	 เกิดการผนึกก�าลัง	 ร่วมมือและช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ 

	 	 ศึกษาภายในสถานศึกษาที่เชื่อมกับเครือข่าย	 ท้องถ่ิน	 ได้อย่างรวดเร็ว	 

	 	 ทันกาล	และเกิดความยั่งยืน

										 ๒.		สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่สถานศึกษา	 ด้วยการผนึกก�าลัง	 คิดร่วม 

	 	 กัน	 ท�าร่วมกัน	 และแก้ปัญหาทางการศึกษาร่วมกัน	 	 ปัญหาคุณภาพ 

	 	 การศึกษาสามารถแก้ไขได้ภายในเครือข่ายของตน	

										 ๓.		เป็นการแบ่งเบาภาระการนิเทศและพฒันาการเรยีนการสอนของต้นสงักดั	 

	 	 ที่ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

										 ๔.	ก่อให้เกดิการกระตุ้นและต่ืนตัวของคร	ูบุคลากรและผูเ้รยีน	เกดินวตักรรม 

	 	 ทางการเรียนการสอน	ที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการ

 ข้อจ�ากัดของรูปแบบ

										 ๑.		มีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาหรือท�ากิจกรรมร่วมกัน	 ท่ีสถานศึกษา 

	 	 ต้องจัดหาหรือระดมเพิ่มเติม

										 ๒.	 ครูและบุคลากรเฉพาะวิชามีภาระงานเพิ่มขึ้นที่ต้องไปร่วมหรือช่วย 

	 	 กิจกรรมการเรียนการสอนสถานศึกษาแห่งอื่น	จ�าเป็นต้องหาทางจัดสรร	

	 	 เวลา	วัสดุปกรณ์และค่าใช้จ่ายร่วมกันอย่างเหมาะสม
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										 ๓.		การน�าเด็กออกนอกสถานศึกษา	 อาจมีปัญหาอุบัติเหตุตามมา	 ท่ีจ�าเป็น 

	 	 ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ	

 เงื่อนไขของรูปแบบ

	 ๑.	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก�าหนดนโยบายชัดเจน 

	 	 ในการให้สถานศึกษามีการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย	 และสนับสนุน 

	 	 งบประมาณ	 ครูและบุคลากรที่สอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนา 

	 	 การบรหิารจัดการแบบเครอืข่าย	เพือ่ความคล่องตวัทางการบรหิารจดัการ

	 ๒.	ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา	จัดบคุลากรรบัผดิชอบในการนเิทศช่วยเหลอื 

	 	 การด�าเนินงานในรูปแบบดังกล่าวที่ชัดเจน	

	 ๓.	มกีารประเมนิผลการบรหิารจัดการแบบเครอืข่ายดงักล่าว	เพือ่การพฒันา 

	 	 รูปแบบและขยายผล	 เพื่อให้เครือข่ายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

	 	 เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน	

 การสนับสนุนจากเครือข่ายอื่น

	 ในการบรหิารจดัการแบบเครอืข่ายดงักล่าว	นอกจากจะมเีครอืข่ายพนัธมติร

สถานศึกษาประเภทเดียวกันแล้ว	 ควรแสวงหาเครือข่ายอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการให้บรรลุผลส�าเร็จ	ดังนี้

										๑.	เครือข่ายองค์กรภายนอกเข้ามาสนับสนุนการด�าเนินงาน	เช่น	ส�านักงาน

กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	 (สสส.)	 ส�านกังานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

และคุณภาพเยาวชน	 (สสค.)	 กองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย	 มูลนิธิที่มี

วัตถุประสงค์เพือ่การส่งเสริมการศกึษา	สมาคมพ่อแม่ผู้ปกครอง	ชมรมศิษย์เก่า	ชมรม

สตรี	ชมรมผู้อาวุโส	ภูมิปัญญา	และชมรมเด็กและเยาวชน	เป็นต้น

											๒.	 เครือข่ายเสมือนจริงทางออนไลน์	 ที่จะสนับสนุนและแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ทางวิชาการ

	 ๓.	 เครือข่ายสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น	 เช่น	 โรงเรียนสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษา	โรงเรียนเอกชน	เป็นต้น
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 รูปแบบที่ ๓ รูปแบบการบริหารจัดการแบบพี่เลี้ยง 

	 เป็นการบรหิารจดัการทีต้่นสงักดัโดยเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอ�านวยความสะดวก	

สนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาขนาดกลาง	 หรือขนาดเล็กที่ขาดแคลนบุคลากร	 

งบประมาณ	และเทคโนโลยี	และไม่สามารถช่วยตนเองได้ในบางเรื่อง	เช่น	การพัฒนา

หลกัสูตร	การเบกิจ่ายงบประมาณ	การเงนิและบญัช	ีฯลฯ	ทีต้่นสงักดัควรเป็นผู้ด�าเนนิ 

การแทนโรงเรียน	ดังปรากฏตามแผนภาพ	สาระ	และองค์ประกอบของรูปแบบ	ดังนี้

แผนภาพที่ ๔	รูปแบบการบริหารจัดการแบบพี่เลี้ยง

รูปแบบการบริหารจัดการแบบพี่เลี้ยง

l ด้านวิชาการ
l ด้านงบประมาณ

l ด้านการ

  บริหารจัดการ
l ด้านบุคลากร

เขตพื้นที่

การศึกษาสถานศึกษา

เขตพื้นที่

การศึกษา สถานศึกษา
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 แนวคิด

										 ๑.	 การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการ 

	 	 เรียนรู้ของผู้เรียน	และประชาชน	ที่หากสถานศึกษาในสังกัดไม่สามารถ	

	 	 บริหารจัดการตนเองได้	 ต้นสังกัดควรเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่าง 

	 	 ใกล้ชิด	 และบริหารจัดการแทนบางเรื่อง	 ท้ังด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 

	 	 และการบริหารงานบุคคล	 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียน 

	 	 การสอนได้อย่างมีคุณภาพ

										 ๒.	การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	สังคม 

	 	 และประเทศชาต	ิให้เจรญิก้าวหน้าอย่างรูเ้ท่าทนั		ผูเ้รยีนมคีวามรู	้ทกัษะ	 

	 	 เจตคติ	คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี	สามารถด�ารงตนอยู่ในชุมชน 

	 	 และสังคม	 ทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข	 มีความรัก 

	 	 เพื่อนมนุษย์	ท้องถิ่น		ความเป็นไทย	และประเทศชาติ	มีสุขภาวะทั้งด้าน 

	 	 กาย	จิต	สังคม	และสติปัญญา	เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี

 หลักการ

	 ยึดหลักพี่ช่วยน้อง	 โดยต้นสังกัดอ�านวยความสะดวก	สนับสนุนสถานศึกษา

ทีไ่ม่สามารถช่วยตนเองได้บางเรือ่งในการบรหิารจดัการสถานศกึษาให้ประสบผลส�าเรจ็

 วิธีการ

	 ๑.	 ต้นสังกัด	ได้แก่	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส�ารวจความต้องการ	และ 

	 	 วางแผนร่วมกับสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือหรือบริหารจัดการแทนด้าน	 

	 	 การพัฒนาหลักสูตร	 และนวัตกรรมการเรียนการสอน	 การเบิกจ่าย 

	 	 งบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง	และจัดท�าบัญชี	การสรรหาและพัฒนาคร ู

	 	 และบุคลากร	เป็นต้น

	 ๒.	 สถานศึกษาจัดการเรยีนการสอน	จดัและประสานแหล่งเรยีนรู	้ภมูปัิญญา 

	 	 ท้องถิ่น	 เพื่อช่วยสอนและพัฒนาการเรียนการสอน	 ที่สอดคล้องกับ 

	 	 ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
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	 ๓.	 ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาสนับสนุน 

	 	 การบริหารจัดการสถานศึกษา

 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ

	 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ	 คือ	 สถานศึกษาขนาดกลาง	

และขนาดเล็ก	ผู้เรียน	ตั้งแต่	๖๐	คนขึ้นไป		สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษา	

 ข้อดีของรูปแบบ

	 ๑.	 สถานศึกษาทีไ่ม่พร้อมด้านวชิาการ	ครูและบุคลากร	งบประมาณ	สามารถ 

	 	 จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น	 	 โดยการสนับสนุนของ 

	 	 ต้นสังกัดที่ด�าเนินงานแทนในเรื่องท่ีไม่พร้อม	 โดยไม่ต้องกังวลกับการ 

	 	 บริหารจัดการด้านอื่น

	 ๒.	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตระหนักให้ความส�าคัญ	 และมีการจัด 

	 	 โครงสร้างงาน	 การจัดและพัฒนาบุคลากรเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ 

	 	 สถานศึกษาอย่างพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๓.	 เกิดการขบัเคลือ่นการจัดการศึกษา	ส่งผลต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

	 	 ภายในเขตพื้นที่การศึกษาได้ใกล้เคียงกันมากขึ้น

 ข้อจ�ากัดของรูปแบบ

	 ๑.	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบุคลากรน้อย	 อาจไม่สามารถอ�านวย 

	 	 ความสะดวกในการบริหารจัดการด้านวิชาการ	งบประมาณ	และบริหาร 

	 	 งานบุคคลได้เท่าที่ควร

	 ๒.	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการน้อย	 ขาด 

	 	 นวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษา	 จะยิ่งท�าให้สถานศึกษาขาดการ 

	 	 พัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	

	 ๓.	 สถานศึกษาอาจอ่อนแอเพิ่มมากขึ้น	 หากไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 

	 	 ได้ทันกาล
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 เงื่อนไขของรูปแบบ

	 ๑.	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 มีการเตรียมการทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 

	 	 โครงสร้างงาน	 และการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนสถาน 

	 	 ศึกษาด้านวชิาการ	งบประมาณ	และการบรหิารงานบคุคลแก่สถานศกึษา 

	 	 ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เข้มข้น

	 ๒.	 ผ่อนคลายกฎระเบียบบางประการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 

	 	 ในการสนบัสนนุส่งเสริมสถานศกึษา	เช่น	การสรรหาบุคลากร	การพฒันา 

	 	 สาระหลักสูตร	การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา	เป็นต้น

	 ๓.	 เสริมสร้างความเข้มแข็ง	 (empowerment)	 แก่สถานศึกษาให้สามารถ 

	 	 ช่วยตนเองได้	 และเม่ือสถานศึกษาใดเข้มแข็ง	 ควรเปลี่ยนรูปแบบการ 

	 	 บริหารจัดการเป็นแบบอิสระในที่สุด

 รูปแบบที่ ๔  รูปแบบการบริหารจัดการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย 

		 เป็นการบรหิารจดัการทีต้่นสงักดัโดยเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเป็นผูบ้รหิารจดัการ

แทนโรงเรียนขนาดเลก็	ทัง้ในด้านสนบัสนนุวชิาการ	งบประมาณ	การบรหิารงานบคุคล	

และการบริหารทั่วไป	ให้โรงเรียนท�าหน้าที่เฉพาะการจัดการเรียนการสอน	ดังปรากฏ

ตามแผนภาพ	สาระ	และองค์ประกอบของรูปแบบ	ดังนี้



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน144

รูปแบบการบริหารจัดการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย

เขตพื้นที่การศึกษา
ให้การสนับสนุน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านงานบุคลากร และด้านการจัดการทั่วไป

สำานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา

สถาน
ศึกษา สถาน

ศึกษา
สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

แผนภาพที่ ๕	รูปแบบการบริหารจัดการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย

 แนวคิด

	 ๑.	การบรหิารจดัการศกึษาของสถานศึกษาขนาดเลก็	ทีข่าดแคลนทรพัยากร	 

	 	 จ�าเป็นต้องได้รบัความช่วยเหลอืทางวชิาการ	งบประมาณ	การบรหิารงาน 

	 	 บุคคล	 และการบริหารงานทั่วไปจากต้นสังกัด	 เพื่อให้การจัดการเรียน 

	 	 การสอนเป็นไปอย่างมคุีณภาพ	ประสทิธภิาพ	และประสบปัญหาน้อยท่ีสดุ

	 ๒.	การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาบุคคล	ครอบครัว	 ชุมชน	 สังคม 

	 	 และประเทศชาติ	ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน		ผู้เรียนมีความรู้	ทักษะ	 

	 	 เจตคติ	คุณธรรม	จริยธรรมและค่านิยมที่ดี	สามารถด�ารงตนอยู่ในชุมชน 

	 	 และสังคม	ทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข	มีความรักเพื่อน 
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	 	 มนุษย์	 ท้องถิ่น	 ความเป็นไทย	 และประเทศชาติ	 มีสุขภาวะท้ังด้านกาย 

	 	 จิต	สังคม	และสติปัญญา	เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี

  หลักการ

		 ยึดหลักบริหารจัดการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย	 ระหว่างต้นสังกัดและ 

สถานศึกษาในสังกัด	 ให้การบริหารจัดการสถานศึกษาตอบสนองความต้องการของ 

ผู้เรียน	 ชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ	 ลดความแตกต่างระหว่างสถานศึกษา 

ในเมืองและชนบท	สถานศึกษาขนาดใหญ่กับสถานศึกษาขนาดเล็ก

 วิธีการ

	 ๑.	 ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบรหิารจดัการแทนโรงเรยีนขนาดเลก็	ทัง้ใน 

	 	 ด้านวิชาการ	 การบริหารงบประมาณ	การระดมทรัพยากร	 การบริหาร 

	 	 งานบุคคล	 และการบริหารทั่วไป	 ให้สถานศึกษาท�าหน้าท่ีเฉพาะการ 

	 	 จัดการเรียนการสอน

	 ๒.	 สถานศึกษามีการรวมกลุ่มกัน	อย่างน้อย	๓	–	๕	แห่ง	เพื่อการประสาน 

	 	 การด�าเนินงานและช่วยเหลือกันทางวิชาการและกิจกรรมการเรียน 

	 	 การสอน	 ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆ	 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา	 โดยม ี

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นแม่ข่าย

	 ๓.	 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาให้ประสบผลส�าเร็จ 

	 	 ตามเป้าหมาย	และมีการเชื่อมโยงกันทางวิชาการและกิจกรรมการเรียน 

	 	 การสอนระหว่างโรงเรียนเล็กด้วยกันภายในเขตพื้นที่การศึกษา

	 ๔.	 ประเมินผลการบริหารจัดการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย	 เพื่อการปรับปรุง 

	 	 และพัฒนา

 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ

	 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ	 คือ	 สถานศึกษาขนาดเล็ก	 

ผู้เรียนต�่ากว่า	๖๐	คน
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 ข้อดีของรูปแบบ

	 ๑.	 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการดูแล	 ช่วยเหลือสนับสนุนจากส�านักงาน 

	 	 เขตพื้นที่การศึกษา	โดยไม่ต้องรับภาระทางการบริหารจัดการทั้งในด้าน	

	 	 พฒันาวชิาการ	งบประมาณ	การบรหิารงานบคุคล	และการบรหิารทัว่ไป

	 ๒.	 มีการรวมกลุ่มกันทางวิชาการและกิจกรรมการเรียนการสอน	 อย่างไม่ 

	 	 โดดเดีย่ว	โดยมสี�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเป็นแม่ข่ายระดมทรพัยากร 

	 	 ร่วมกัน

	 ๓.	 ปัญหาทางการบริหารจัดการของสถานศึกษาได้รับการแก้ไข	

 ข้อจ�ากัดของรูปแบบ

	 ๑.	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบุคลากรน้อย	 ขาดคุณภาพ	 อาจไม่ 

	 	 สามารถบริหารจัดการด้านวิชาการ	 งบประมาณ	บริหารงานบุคคลและ 

	 	 การบริหารงานทั่วไปได้อย่างมีคุณภาพ

	 ๒.	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการน้อย	 ขาด 

	 	 นวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษา	 จะยิ่งท�าให้สถานศึกษาขาด 

	 	 การพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	

	 ๓.	 สถานศึกษาได้รับการดูแลเหมือนกัน	 ในขณะท่ีบริบทของสถานศึกษา 

	 	 บางแห่งอาจมคีวามแตกต่างกนั	เช่น	สถานศกึษาชายแดนกบัสถานศกึษา 

	 	 พื้นราบปกติ	อาจท�าให้ฉุดรั้งการพัฒนาของสถานศึกษาดังกล่าว

	 ๔.	 หากเขตพื้นที่การศึกษามีความกว้างขวาง	การคมนาคมห่างไกล		สถาน	

	 	 ศึกษาอาจอ่อนแอเพิ่มมากขึ้นหากไม่ได้รับการสนับสนุนหรือตอบสนอง	

	 	 ทางการบริหารจัดการได้ทันกาล

 เงื่อนไข

	 ๑.	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก�าหนดนโยบายให  ้

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 บริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กเป็น 

	 	 การเฉพาะ
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	 ๒.	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 มีการเตรียมการทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 

	 	 โครงสร้างงาน	 และการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนสถาน 

	 	 ศึกษาด้านวชิาการ	งบประมาณ	และการบรหิารงานบคุคลแก่สถานศกึษา	 

	 	 ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ

	 ๓.	 ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาจดัโครงสร้างบคุลากรรบัผดิชอบโดยเฉพาะ	 

	 	 เช่น	 รองผู้อ�านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาช่วยก�ากับ	 สนับสนุนกลุ่ม 

	 	 สถานศึกษารายกลุ่มให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ	

	 ๔.	 ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 

	 	 ที่สอดคล้องกับศักยภาพ	 ความพร้อมและบริบทของท้องถิ่น	 เช่น	 การ 

	 	 จดัการเรยีนร่วม	การจดัการเรยีนการสอนแบบคละชัน้	การน�าเทคโนโลย ี

	 	 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

	 ๕.	 เสริมสร้างความเข้มแข็ง	 (empowerment)	 แก่สถานศึกษาให้สามารถ 

	 	 ช่วยตนเองได้	 และเม่ือสถานศึกษาใดเข้มแข็ง	 ควรเปลี่ยนรูปแบบการ 

	 	 บริหารจัดการเป็นแบบอิสระในที่สุด

 ๑.๒ กลุ่มบริหารจัดการแบบอิสระและในก�ากับของรัฐ มี ๒ รูปแบบ ดังนี้

 รูปแบบที่ ๕ รูปแบบการบริหารจัดการแบบอิสระ 

	 เป็นการบริหารจัดการที่ต้นสังกัดให้อิสระและความคล่องตัวในการจัด 

การเรียนการสอนแก่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	และขนาดใหญ่	ที่มีความพร้อมทั้งด้าน

วิชาการ	 บุคลากร	 และงบประมาณ	ที่สามารถบริหารจัดการได้เอง	 และการได้รับ 

การสนบัสนนุจากชมุชนและเครอืข่าย	ดังปรากฏตามแผนภาพ	สาระ	และองค์ประกอบ

ของรูปแบบ	ดังนี้
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ด้าน
วิชาการ

ด้าน
การบริหาร

จัดการ

ด้าน
งบประมาณ

ด้าน
บุคลากร

สถานศึกษา
มีอิสระ
ในการ

บริหารจัดการ

รูปแบบการบริหารจัดการแบบอิสระ

เขตพื้นที่การศึกษา

ชุมชนและเครือข่าย

ให้การสนับสนุน

แผนภาพที่ ๖	รูปแบบการบริหารจัดการแบบอิสระ

 แนวคิด

	 ๑.	สถานศึกษาเป็นหน่วยงานย่อยที่สุดที่จะบริหารจัดการศึกษาให  ้

	 	 ประสบผลส�าเร็จ	 สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	 ประชาชน	 

	 	 ที่ควรมีอิสระทางการบริหารจัดการ	 ท้ังด้านวิชาการ	 การบริหาร 

	 	 งบประมาณ	การบรหิารงานบคุคล	และการบรหิารงานทัว่ไป	มกีารก�ากบั 

	 	 จากส่วนกลางหรือต้นสังกัดน้อยที่สุด	

	 ๒.	การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาบุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชน	 สังคม 

	 	 และประเทศชาติ	ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน		ผู้เรียนมีความรู้	ทักษะ	 

	 	 เจตคติ	 คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี	 สามารถด�ารงตนอยู่ในชุมชน 

	 	 และสังคม	 ทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข	 มีความรัก 

	 	 เพื่อนมนุษย์	ท้องถิ่น		ความเป็นไทย	และประเทศชาติ	มีสุขภาวะทั้งด้าน 

	 	 กาย	จิต	สังคม	และสติปัญญา	เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
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 หลักการ

	 ยึดหลักความเป็นอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ	คุณภาพ	เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

 วิธีการ

	 ๑.	ทบทวนกฎหมายระเบยีบทีเ่กีย่วข้องท่ีเอือ้ต่อการบรหิารจดัการแบบอสิระ 

	 	 เช่น	การกระจายอ�านาจทางการศกึษา	ความเป็นนติบิคุคลของสถานศกึษา	 

	 	 เป็นต้น

	 ๒.	ต้นสงักดัส�ารวจความพร้อม	ความต้องการ	และวางแผนการบรหิารจดัการ 

	 	 แบบอิสระของสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา

	 ๓.	จัดระบบการบริหารจัดการ	 การอ�านวยความสะดวก	 การติดตาม	 

	 	 ตรวจสอบและประเมินผล

	 ๔.	สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาในรูปแบบเดียวกัน	 เพื่อการแลกเปลี่ยน 

	 	 เรียนรู้และพัฒนาการบริหารจัดการได้พร้อมกัน	และเครือข่ายสนับสนุน 

	 	 จากภายนอก	รวมทั้งชุมชน

	 ๕.	สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานเพ่ือรองรับการบริหาร 

	 	 จัดการแบบอิสระ	

 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ

	 ขนาดของสถานศึกษาทีเ่หมาะสมกบัรปูแบบ	คอื	สถานศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ	

และขนาดใหญ่	หรือขนาดกลางที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ	งบประมาณ	บุคลากร	

และโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษา	 ประชาชนและชุมชนให้การสนับสนุนการจัด 

การศึกษา

 ข้อดีของรูปแบบ

	 ๑.	สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการตนเองให้ 

	 	 สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	ท้องถิ่นและประชาชน

	 ๒.	สามารถสรรหาและพัฒนาครูตามความต้องการ	 มีงบประมาณเพื่อ 

	 	 การศึกษาและสามารถบริหารจัดการได้เอง
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	 ๓.	เป็นการเพิม่ศักยภาพและความเข้มแขง็การบรหิารจดัการของสถานศกึษา	 

	 	 อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืน

	 ๔.	รัฐ	 และต้นสังกัดลดภาระในการบริหารจัดการ	 ท�าให้สามารถส่งเสริม 

	 	 สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาอื่นๆ	ได้มากขึ้น

 ข้อจ�ากัดของรูปแบบ

	 ๑.	ผู้บริหารและครู	 ที่ไม่พร้อมเพียงพอในการบริหารจัดการ	 และการจัด 

	 	 การเรียนการสอน	อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวทางการศึกษา	

	 ๒.	สถานศึกษาต้องช่วยตนเองเป็นด้านหลัก	 การสนับสนุนจากต้นสังกัด 

	 	 ภายนอกอาจเป็นด้านรอง	 ท�าให้ภาระงานหรือความระมัดระวังทาง 

	 	 การบริหารเพิ่มขึ้น	เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	และการได้รับ 

	 	 ความร่วมมือจากภาคประชาชน	ชุมชน	หรือบุคลากรภายนอก

 เงื่อนไขของรูปแบบ

	 ๑.	มีการเตรียมการบริหารจัดการแบบอิสระ	 ท้ังการพัฒนาวิชาการ	 การ 

	 	 พัฒนาบุคลากร	 	 การบริหารงบประมาณ	 และโครงสร้างพื้นฐานทาง 

	 	 การศึกษาที่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง

	 ๒.	กรรมการสถานศึกษาต้องมีความเข้มแข็ง	 ดังนั้น	 ควรมีการสรรหา 

	 	 กรรมการสถานศกึษาทีม่คีวามรูค้วามสามารถและความรบัผดิชอบอย่าง 

	 	 มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง	 ท�าความเข้าใจและ 

	 	 ให้ความรู้แก่กรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

	 ๓.	หากสถานศึกษาเกดิปัญหาทางการบรหิาร	ต้นสงักดัสามารถเข้าไปจดัการ 

	 	 แก้ปัญหาได้ทันที

	 ๔.	มีการติดตามผลเป็นระยะ	 เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา	 และมีที่ปรึกษา 

	 	 หรือพี่เลี้ยงในช่วงแรกของการบริหารจัดการในรูปแบบดังกล่าว
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 รูปแบบที่ ๖ รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในก�ากับของรัฐ

	 เป็นการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน	นักการศึกษา		กลุ่มบุคคล	

องค์กรเอกชน	หรือองค์กรการกุศล	 เข้ามาจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐแทนรัฐ 

เพื่อตอบสนองความต้องการการศึกษาท่ีมีคุณภาพด้วยตนเอง	 มีระเบียบกฎหมาย 

การบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นการเฉพาะ	 โดยมีสัญญาระหว่างฝ่ายจัด 

การศึกษากับรัฐ	 อย่างมีอิสระตามแนวทางของตนภายใต้การก�ากับ	 และสนับสนุน 

งบประมาณจากรัฐ	

15 
 

เป็นการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน นักการศึกษา  กลุม่บุคคล องค์กรเอกชน หรือองค์กร
การกุศล เข้ามาจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐแทนรัฐ  เพ่ือตอบสนองความต้องการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพด้วยตนเอง มีระเบียบกฎหมายการบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นการเฉพาะ โดยมีสัญญาระหว่าง
ฝ่ายจัดการศึกษากับรัฐ อย่างมีอิสระตามแนวทางของตนภายใต้การกํากับ และสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ  

 
  

 

 

    

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๗ รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานแบบในกํากับของรัฐ 

แนวคิด 
๑. การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และประชาชน เป็นการศึกษาที่ประชาชน 

ครู ผู้บริหารเกดิการรวมตัวกัน เป็นองค์กร หรือองค์กรการกุศล  สามารถเลือกที่จะจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพได้อย่างเป็นอิสระและคล่องตัว ภายใต้การกํากับสนับสนุนจากรัฐ  

๒. การศึกษาเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน ทันโลก ทันเหตุการณ์ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดี สามารถดํารงตนอยู่ในชุมชนและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ได้
อย่างมีความสุข มีความรักเพ่ือนมนุษย์ ท้องถิ่น ความเป็นไทย และประเทศชาติ มีสุขภาวะทั้ง
ด้านกาย จิต สังคม และสติปัญญา เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

 

หลักการ   
        ยึดหลักการจัดการศึกษาด้วยความอิสระ คล่องตัว และมีคุณภาพ บนพ้ืนฐานความต้องการของ
ประชาชน มีการจัดทําสัญญาดําเนินงาน บนความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ภายใต้งบประมาณ และการกํากับ
สนับสนุนจากรัฐ ขึ้นตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ และมีระเบียบกฎหมายการดําเนินงานของตนเองเป็นการ
เฉพาะ 
  
 
 

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในกํากับของรัฐ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

คณะกรรมการสถานศึกษา

สถานศึกษา

แผนภาพที่ ๗	รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในก�ากับของรัฐ

 แนวคิด

	 ๑.	การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	 และประชาชน	 

	 	 เป็นการศึกษาท่ีประชาชน	 ครู	 ผู้บริหารเกิดการรวมตัวกันเป็นองค์กร	 

	 	 หรือองค์กรการกุศล	 	 สามารถเลือกท่ีจะจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้ 

	 	 อย่างเป็นอิสระและคล่องตัว	ภายใต้การก�ากับสนับสนุนจากรัฐ	
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	 ๒.	การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาครอบครัว	 ชุมชน	 สังคมและ 

	 	 ประเทศชาติ	 ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทันโลก	 ทันเหตุการณ์	 ผู้เรียน 

	 	 มีความรู้	 ทักษะ	 เจตคติ	 คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี	 สามารถ 

	 	 ด�ารงตนอยู่ในชุมชนและสังคม	 ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก	 ได้อย่างม ี

	 	 ความสขุ	มคีวามรกัเพือ่นมนษุย์	ท้องถิน่	ความเป็นไทย	และประเทศชาต	ิ 

	 	 มีสุขภาวะทั้งด้านกาย	 จิต	 สังคม	 และสติปัญญา	 เป็นพลเมืองและ 

	 	 พลโลกที่ดี

 หลักการ  

								 ยึดหลกัการจัดการศึกษาด้วยความอสิระ	คล่องตวั	และมคีณุภาพ	บนพืน้ฐาน 

ความต้องการของประชาชน	 มีการจัดท�าสัญญาด�าเนินงาน	 บนความรับผิดชอบที่ 

ตรวจสอบได้	ภายใต้งบประมาณ	และการก�ากับสนับสนุนจากรัฐ	ขึ้นตรงต่อกระทรวง

ศึกษาธิการ	และมีระเบียบกฎหมายการด�าเนินงานของตนเองเป็นการเฉพาะ

 วิธีการ

	 ๑.	กระทรวงศกึษาธกิาร	ศกึษารปูแบบสถานศกึษาในก�ากบัรฐัทีม่อียู	่ส�ารวจ 

	 	 ความพร้อม	 ความต้องการ	 และวางแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

	 	 ในก�ากับร่วมกับสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะบริหารจัดการสถาน 

	 	 ศึกษารูปแบบในก�ากับของรัฐ

	 ๒.	พิจารณาคัดเลือก/เห็นชอบสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมจะบริหารจัดการ 

	 	 สถานศกึษาในก�ากบัของรฐั	ทัง้ด้านวชิาการ	ครแูละบคุลากร	งบประมาณ	 

	 	 และการบริหารทั่วไป	ทั้งระบบ

	 ๓.	สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาในรูปแบบเดียวกัน	 เพื่อการแลกเปลี่ยน 

	 	 เรียนรู้และพัฒนาการบริหารจัดการได้พร้อมกัน	และเครือข่ายสนับสนุน 

	 	 จากภายนอก	รวมทั้งชุมชน

	 ๔.	กระทรวงศึกษาธิการ	 ก�ากับ	 และติดตามผลตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา	 

	 	 รวมทั้งการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยรวม
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 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ

	 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ	 คือ	 สถานศึกษาขนาดใหญ ่

พิเศษ	 และขนาดใหญ่	 ที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 บุคลากร	 และ 

โครงสร้างพืน้ฐานของสถานศกึษา	ประชาชนและองค์กรภายนอกให้การสนบัสนนุการ 

จัดการศึกษา

 ข้อดีของรูปแบบ

	 ๑.	สถานศึกษาตัดขาดจากต้นสังกัดเดิม	 ข้ึนตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ	 

	 	 มีระเบียบกฎหมายการบริหารจัดการเป็นการเฉพาะ	 มีอิสระและ 

	 	 ความคล่องตวัในการบรหิารจดัการตนเองให้สอดคล้องกบัความต้องการ 

	 	 ของผู้เรียน	และประชาชน	

	 ๒.	สามารถสรรหาและพัฒนาครูตามความต้องการ	 มีงบประมาณเพื่อ 

	 	 การศึกษาและสามารถบริหารจัดการได้เอง

	 ๓.	เป็นการเพิม่ศักยภาพและความเข้มแขง็การบรหิารจดัการของสถานศกึษา 

	 	 ขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่		ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น

	 ๔.	รัฐ	 และต้นสังกัดลดภาระในการบริหารจัดการ	 ท�าให้สามารถส่งเสริม 

	 	 สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาอื่นๆ	ได้มากขึ้น

 ข้อจ�ากัดของรูปแบบ

	 ๑.	ผู้บริหารและครู	 ที่ไม่พร้อมเพียงพอในการบริหารจัดการ	 และการจัด 

	 	 การเรียนการสอน	อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวทางการศึกษา	

	 ๒.	สถานศกึษาต้องช่วยตนเองเป็นหลกั	ท�าให้ภาระงานหรอืความระมดัระวงั 

	 	 ทางการบริหารเพ่ิมขึ้น	 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และ 

	 	 การได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน	หรือองค์กรภายนอก	

 เงื่อนไขของรูปแบบ

	 ๑.	ผู้ที่จะจัดการศึกษาต้องรวมตัวกันเป็นองค์กรท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการ 

	 	 จัดการศึกษาโดยไม่หวังผลก�าไรที่ชัดเจน
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	 ๒.	มกีารเตรยีมการบรหิารจัดการแบบในก�ากบัของรัฐ	ทัง้การพฒันาวชิาการ	 

	 	 การพัฒนาบุคลากร	 	 การบริหารงบประมาณ	 และโครงสร้างพื้นฐาน 

	 	 ทางการศึกษาที่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง

	 ๓.	กรรมการสถานศึกษาต้องมีความเข้มแข็ง	 ดังนั้น	 ควรมีการสรรหา 

	 	 กรรมการสถานศึกษาที่มีความรู ้ความสามารถและความรับผิดชอบ 

	 	 อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง	ท�าความเข้าใจและ 

	 	 ให้ความรู้แก่กรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

	 ๔.	หากสถานศกึษาเกิดปัญหาทางการบรหิาร	กระทรวงศกึษาธกิารสามารถ 

	 	 เข้าไปจัดการแก้ปัญหาได้ทันที

	 ๕.	มีการติดตามผลเป็นระยะ	 เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา	 และมีที่ปรึกษา 

	 	 หรือพี่เลี้ยงในช่วงแรกของการบริหารจัดการในรูปแบบดังกล่าว

 กลุ่มที่ ๒ กลุ่มรูปแบบบริหารจัดการที่ก�าหนดขึ้นใหม่

	 เป็นกลุ่มที่ก�าหนดขึ้นเป็นทิศทางอนาคตเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการ

สถานศึกษาที่มีอยู่เดิม	และให้สอดคล้องกับสภาพการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไป	

อย่างมีประสิทธิภาพ	ประหยัด	คุ้มค่า	และเกิดประโยชน์สูงสุด		มี	๓	รูปแบบ	คือ

 รูปแบบที่   ๗  รูปแบบการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน

	 เป็นการบรหิารจดัการแบบความร่วมมอืระหว่างรฐักบัภาคส่วนอืน่	ทีม่คีวาม

เหน็ร่วมกนัทีจ่ะแก้ปัญหาการจดัการศกึษาอย่างมคีณุภาพ	หรอืสถานศกึษาทีต้่องการ

รบัการสนับสนนุส่งเสริม	การพฒันา	ห่างไกล	ทรุกนัดาร	จ�าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอื

เป็นหุ้นส่วนจากหลายฝ่าย	 เช่น	 รัฐกับรัฐ	 รัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 รัฐกับ

องค์กรเอกชน	รฐักบัองค์กรการกศุล	รฐักบัสมาคม	มลูนธิ	ิหรอืสถาบันสังคมอืน่	เป็นต้น
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แผนภาพที่ ๘		รูปแบบการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน	

 แนวคิด

	 ๑.	การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	ควรเป็นการจัดการศึกษาที่เป็นความ 

	 	 ร่วมมือกันของผู้ที่เห็นความส�าคัญของการศึกษา	รัฐมิใช่ผู้รับผิดชอบการ 

	 	 จัดการศึกษาเพียงฝ่ายเดียว	 แต่ภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรที่ให้ 

	 	 ความส�าคัญกับการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน	 ควรเข้ามารับผิดชอบ 

	 	 ร่วมกับรัฐในลักษณะของหุ้นส่วน	 ที่เป็นทั้งการร่วมลงทุน	 และร่วม 

	 	 ด�าเนินการ	

รูปแบบการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน (partnership)

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

ภาครัฐ

อปท.

องค์กร
ในชุมชน

ภาค
เอกชน

NGO

องค์การ
การกุศล
ของรัฐ

องค์กร
ศาสนา

สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา

สถาน
ศึกษา
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	 ๒.	การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาบุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชน	 สังคม 

	 	 และประเทศชาติ	ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน		ผู้เรียนมีความรู้	ทักษะ	 

	 	 เจตคติ	 คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี	 สามารถด�ารงตนอยู่ในชุมชน 

	 	 และสังคม	 ทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข	 มีความรัก 

	 	 เพื่อนมนุษย์	ท้องถิ่น		ความเป็นไทย	และประเทศชาติ	มีสุขภาวะทั้งด้าน 

	 	 กาย	จิต	สังคม	และสติปัญญา	เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี

 หลักการ

	 ยดึหลกัความร่วมมอืกนัเป็นหุน้ส่วน	ระหว่างรฐักบัภาคส่วนอืน่	ในการจดัการ

ศึกษาให้มีคุณภาพ	 ในรูปของความรับผิดชอบร่วมกัน	 โดยการร่วมทุน	 และหรือ 

ร่วมด�าเนินการ	 ทั้งด้านวิชาการ	 อาคารสถานท่ี	 วัสดุครุภัณฑ์	 ด้านครูและบุคลากร	 

และงบประมาณ	 ในสถานศึกษาที่ขาดความพร้อมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใน 

การบริหารจัดการศึกษา	ขณะที่สถานศึกษายังคงเป็นของรัฐ

 วิธีการ

	 ๑.	ออกระเบียบหรือแนวทางให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วน	 ร่วมรับผิด 

	 	 ชอบจัดการศึกษาร่วมกันกับรัฐ	โดยไม่หวังผลก�าไร	

	 ๒.	 องค์กรหุ้นส่วนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการจัดหรือสนับสนุนการจัด 

	 	 การศึกษาแสดงความจ�านงที่จะร่วมกับภาครัฐจัดการศึกษาตามระเบียบ	 

	 	 แนวทาง	เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 ๓.	คดัเลอืกสถานศกึษาท่ีขาดความพร้อม	หรอืต้องได้รับความช่วยเหลอืทาง 

	 	 ด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 ครูและบุคลากร	 และโครงสร้างพื้นฐานทาง 

	 	 การศึกษา	 ทั้งที่อยู่ในเมือง	 และชนบท	 เข้าเป็นสถานศึกษาท่ีจะบริหาร 

	 	 จัดการแบบหุ้นส่วน

	 ๔.	สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาภายใต้คณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐ 

	 	 และองค์กรหุน้ส่วนให้เป็นไปตามระเบียบ	แนวทาง	หลกัเกณฑ์และเงือ่นไข 

	 	 ที่ก�าหนด	ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ	 นโยบาย 

	 	 ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน	และที่เกี่ยวข้อง
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	 ๕.	สถานศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการกบัสถานศกึษา 

	 	 เครือข่ายอื่นๆ	ในพื้นที่

	 ๖.	ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อการปรับปรุง 

	 	 และพัฒนาร่วมกันต่อไป

 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ

	 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ	 คือ	 สถานศึกษาขนาดกลาง	

และขนาดเล็ก

 ข้อดีของรูปแบบ

	 ๑.	เกิดการผนึกก�าลังร่วมกัน	ระหว่างรัฐกับภาคส่วนอื่น	ภาคส่วนอื่นเข้ามา 

	 	 ร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษา	เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐ	

	 ๒.	สถานศึกษาได ้รับการดูแลช ่วยเหลือให ้มีการบริหารจัดการที่มี 

	 	 ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้	ปัญหาทางการบรหิารจัดการได้รบัการแก้ไขร่วมกนั

 ข้อจ�ากัดของรูปแบบ

	 ๑.	หากจัดระบบความร่วมมือไม่ชัดเจนเพียงพอ	อาจก่อให้เกิดความสับสน 

	 	 และล่าช้าในการด�าเนินงาน	 เพราะต้องรอความเห็นร่วมในการบริหาร 

	 	 จัดการ

	 ๒.	กฎเกณฑ์ของราชการอาจเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการในรูปแบบ 

	 	 หุ้นส่วน	ที่ต้องการความคล่องตัว

 เงื่อนไขของรูปแบบ

	 ๑.	กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบและแนวทางท่ีชัดเจนในการบริหาร 

	 	 จัดการแบบหุ ้นส ่วน	 การก�าหนดองค ์ประกอบและหน ้า ท่ีของ 

	 	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 ที่อาจแตกต่างไปจากสถานศึกษาทั่วไป	 

	 	 การก�าหนดภารกิจของรัฐและหุ้นส่วน	 ระบบการบริหารงานบุคคล	 

	 	 และงบประมาณ	รวมทั้งการติดตามประเมินผล	
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ทั่วไป การกําหนดภารกิจของรัฐและหุ้นส่วน ระบบการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ 
รวมทั้งการติดตามประเมินผล  

๒. หน่วยงานหุ้นส่วน และกรรมการสถานศึกษาต้องมีความเข้มแข็ง ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทําความเข้าใจและให้
ความรู้แก่กรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

๓. ให้มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อสาธารณะ และเครือข่ายเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 
รูปแบบที่ ๘  รูปแบบการบริหารจัดการโดยการจ้างบคุคลภายนอก (Outsource)  
เป็นการจ้างเอกชนหรือบุคคลภายนอกภาคราชการเข้ามาบริหารจัดการแทนบางเร่ืองหรือ ทั้งระบบ 

โดยที่ทรัพยากรพ้ืนฐานท้ังหมดยังเป็นของรัฐ ดังปรากฏตามแผนภาพ สาระ และองค์ประกอบของรูปแบบ 
ดังนี้ 

 
 
 

 
 

 
 

     
  

แผนภาพที่ ๙  รูปแบบการบริหารจัดการโดยการจ้างองค์กรภายนอก 

แนวคิด 
๑. การบริหารจัดการศึกษาเป็นเร่ืองของมืออาชีพ ที่ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ทางการบริหารท่ีประสบผลสําเร็จ สามารถนํามาประยุกต์และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ ที่
ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามารับช่วงการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยการจางองคกรภายนอก 

	 ๒.	หน่วยงานหุ้นส่วน	 และกรรมการสถานศึกษาต้องมีความเข้มแข็ง	 ท่ีมี 

	 	 ความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้ง 

	 	 เสริมสร้างความเข้มแข็ง	 ท�าความเข้าใจและให้ความรู ้แก่กรรมการ 

	 	 สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

	 ๓.	ให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานต่อสาธารณะ	 และเครือข่ายเพื่อ 

	 	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการด�าเนินงานของสถานศึกษา

 รูปแบบท่ี ๘  รูปแบบการบริหารจัดการโดยการจ้างองค์กรภายนอก 

(Outsource) 

	 เป็นการจ้างเอกชนหรือบุคคลภายนอกภาคราชการเข้ามาบริหารจัดการ 

แทนบางเรื่องหรือ	ทั้งระบบ	โดยที่ทรัพยากรพื้นฐานทั้งหมดยังเป็นของรัฐ	ดังปรากฏ

ตามแผนภาพ	สาระ	และองค์ประกอบของรูปแบบ	ดังนี้

แผนภาพที่ ๙ 	รูปแบบการบริหารจัดการโดยการจ้างองค์กรภายนอก

รูปแบบการบริหารจัดการโดยการจ้างองค์กรภายนอก
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 แนวคิด

	 ๑.	การบรหิารจัดการศึกษาเป็นเรือ่งของมอือาชพี	ทีผู่ม้คีวามรู	้ความสามารถ	 

	 	 และประสบการณ์ทางการบริหารที่ประสบผลส�าเร็จ	 สามารถน�ามา 

	 	 ประยุกต์และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้	 ท่ีภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ 

	 	 ภาคเอกชนเข้ามารับช่วงการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

	 ๒.	การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาบุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชน	 สังคม 

	 	 และประเทศชาติ	ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน		ผู้เรียนมีความรู้	ทักษะ 

	 	 เจตคติ	 คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี	 สามารถด�ารงตนอยู่ในชุมชน 

	 	 และสงัคม	ทัง้สงัคมไทยและสงัคมโลกได้อย่างมคีวามสขุ	มคีวามรักเพือ่น 

	 	 มนุษย์	ท้องถิ่น		ความเป็นไทย	และประเทศชาติ	มีสุขภาวะทั้งด้านกาย	 

	 	 จิต	สังคม	และสติปัญญา	เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี

           หลักการ

	 ยดึหลกัความรู้ความสามารถทางการบรหิารจัดการศกึษาจากองค์กรภายนอก

ให้เข้ามารับช่วงการจัดการเรียนการสอนตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง	ที่รัฐเป็นผู้ว่าจ้าง

 วิธีการ

	 ๑.	รัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการออกกฎหมาย	 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อ 

	 	 การบริหารจัดการรูปแบบตามหลักการดังกล่าวเป็นการเฉพาะ

	 ๒.	ศึกษาความเป็นไปได้และความต้องการจ�าเป็นทางการบริหารจัดการ 

	 	 ในรูปแบบการบริหารจัดการโดยการจ้างองค์กรภายนอกดังกล่าว	 

	 	 และระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และบุคคลท่ีเก่ียวข้องอย่าง 

	 	 กว้างขวาง

	 ๓.	ด�าเนินการจัดจ้างภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 ๔.	สถานศึกษาที่ด�าเนินการโดยภาคเอกชนรับผิดชอบบริหารจัดการให้เป็น 

	 	 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	คุณภาพตามที่ก�าหนด	
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	 ๕.	เข้าร่วมและประสานทางวิชาการ	 รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนกับ 

	 	 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่นๆ	 ในท้องถิ่น	 ชุมชน	 หรือเขตพื้นที่การศึกษา	 

	 	 เพ่ือไม่ให้การจัดการศึกษาแปลกแยกจากบริบท	 สังคม	 และวัฒนธรรม 

	 	 ที่มีอยู่เดิม

 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ

	 ขนาดของสถานศกึษาทีเ่หมาะสมกบัรปูแบบ	คอื	สถานศกึษาขนาดเลก็	ทีไ่ม่

สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การลงทุนของภาครัฐค่อนข้างสูง	 ทั้ง 

เงินเดือน	ค่าจ้างและค่าตอบแทนครู	 งบด�าเนินการ	วัสดุครุภัณฑ์	และงบบ�ารุงรักษา	

ฯลฯ

 ข้อดีของรูปแบบ

	 ๑.	เป็นการประหยัดงบประมาณ	 และลดภาระทางการบริหารจัดการ	 เช่น	 

	 	 ครู	ผู้บริหาร	งบประมาณที่เกินเกณฑ์	และการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า	

	 ๒.	มีภาคเอกชนมืออาชีพ	เข้ามาบริหารจัดการแทนภาครัฐ	ในลักษณะของ 

	 	 การท�าสัญญาจ้าง	 ที่ผ่านกระบวนการสรรหาตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 เม่ือ 

	 	 ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถยกเลิกได้

	 ๓.	เป็นการเสริมพลังการจัดการศึกษา	 (education	 empowerment)		 

	 	 ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและประชาชนได้อย่างมี 

	 	 ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

	 ๔.	ชมุชนพงึพอใจ	ทีก่ารศึกษามีคุณภาพมากข้ึน	เนือ่งจากต้องบรหิารจัดการ 

	 	 ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	และสถานศึกษายังคงเป็นของรัฐ

 ข้อจ�ากัดของรูปแบบ

	 เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการรูปแบบใหม่	 อาจเกิดการต่อต้านจากผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสยี	ทีต้่องใช้เวลาท�าความเข้าใจ	และเกดิความเห็นร่วม	ของทัง้คร	ูผูบ้รหิาร	 

และชุมชน
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 เงื่อนไขของรูปแบบ

	 ๑.	องค์กรภายนอกดังกล่าว	 ต้องท�าในรูปของบริษัท	 หรือมูลนิธิที่เป็น 

	 	 นิติบุคคล	มีภารกิจการจัดตั้งเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน	มี 

	 	 ผูบ้รหิารสถานศึกษาและครทูีไ่ด้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพจากครุสุภา	 

	 	 และมีประสบการณ์ทางการบริหารจัดการ	 และผ่านการเป็นครูมาแล้ว 

	 	 อย่างน้อย	๕	ปี	

	 ๒.	วางแผนโยกย้ายครู	 และผู้บริหาร	 ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากร 

	 	 ทางการศึกษาของสถานศึกษาไปอยู ่ในสถานศึกษาของรัฐแห่งอื่นที ่

	 	 เหมาะสม

	 ๓.	มกีารก�ากบัติดตามผลการด�าเนนิงานเป็นระยะ	เพือ่ให้คุณภาพการศกึษา 

	 	 ของสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 ๔.	สถานศึกษาที่บริหารงานโดยองค์กรภายนอก	 จะต้องน�าเสนอผลงาน 

	 	 ต่อสาธารณะ	 	 และที่ประชุม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 เพื่อให้ 

	 	 สาธารณชนรบัทราบ	เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากนวตักรรมการบรหิาร 

	 	 ในรูปแบบดังกล่าว

 รูปแบบที่ ๙ รูปแบบการบริหารจัดการแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง

	 เป็นการบริหารจัดการแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง	หรือใช้พื้นที่เป็นฐาน	(area	–	

based	management)	 โดยไม่ค�านึงถึงสังกัด	 แต่เป็นการรวมตัวกันบริหารจัดการ 

กันทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเน้นผู ้เรียนหรือพลเมืองของ 

สถานศกึษาในพืน้ทีเ่ดยีวกนัหรอืทีใ่กล้เคยีงกนัเป็นส�าคญั	เช่น	พืน้ท่ีต�าบล	พืน้ท่ีอ�าเภอ	

เป็นต้น	และน�าทรัพยากรทางการบริหารบางส่วนมาร่วมมือกัน
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แผนภาพที่ ๑๐	รูปแบบการบริหารจัดการแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง

 แนวคิด

	 ๑.	การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพมนุษย์ท่ีสมบูรณ์	 ควรเป็น 

	 	 การบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน	 มุ่งเป้าหมายที่ตัวผู้เรียนว่าเป็น 

	 	 ทรัพยากรของท้องถ่ิน	ทีส่ถานศึกษาทกุแห่งในพืน้ทีเ่ดยีวกนัควรผนกึก�าลงั		 

	 	 ร่วมมือ	 สนับสนุน	 และช่วยเหลือกัน	 ในแนวราบ	 โดยไม่มีสังกัด	 และ 

	 	 กฎระเบียบ	 เป็นเครื่องสกัดกั้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน 

	 	 ของท้องถิ่นเอง	

รูปแบบการบริหารจัดการแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

วิทยาลัยชุมชน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สถาบันอาชีวะ

โรงเรียน
พระปริยัติธรรม

โรงเรียน
เอกชน

โรงเรียน
สังกัด
สพฐ.

โรงเรียน
สังกัด
สพม.

โรงเรียน
สังกัด
อปท.

สถาบัน
สอนศาสนา

กศน.
สถานศึกษา
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	 ๒.	การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาบุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชน	 สังคม 

	 	 และประเทศชาติ	ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน		ผู้เรียนมีความรู้	ทักษะ	 

	 	 เจตคติ	คุณธรรมจริยธรรม		และค่านิยมที่ดี	สามารถด�ารงตนอยู่ในชุมชน 

	 	 และสังคม	 ทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข	 มีความรัก 

	 	 เพื่อนมนุษย์	ท้องถิ่น		ความเป็นไทย	และประเทศชาติ	มีสุขภาวะทั้งด้าน 

	 	 กาย	จิต	สังคม	และสติปัญญา	เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี

 หลักการ

	 ยดึหลกัการบรหิารจัดการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐานของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์

ในท้องถิ่น	 ที่ไม่แยกสังกัด	 ประเภท	 และระดับการศึกษา	 ท่ีต่างเก้ือหนุนกันและกัน 

ตามบทบาทภารกิจของสถานศึกษาทั้งการศึกษาปฐมวัย	 การศึกษาข้ันพื้นฐาน	 การ

อาชีวศึกษา	ทั้งการศึกษาในระบบ	การศึกษานอกระบบ	และการศึกษาตามอัธยาศัย	

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาให้การสนับสนุนทางวิชาการ

 วิธีการ 

	 ๑.	สถานศึกษาในพื้นที่ท�าข้อตกลงร่วมมือกันเป็นเครือข่ายพื้นที่เพื่อร่วมมือ 

	 	 กันทางการบริหารจัดการร่วมกัน	 ทั้งการศึกษาปฐมวัย	 การศึกษา 

	 	 ขั้นพื้นฐาน		การอาชีวศึกษา	ทั้งการศึกษาในระบบ	การศึกษานอกระบบ	 

	 	 และการศึกษาตามอัธยาศัย	โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นสนับสนุน 

	 	 ช่วยเหลือทางวิชาการ

	 ๒.	มีการใช้และแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน	 ทั้งด้านอาคารสถานที่	 วัสด ุ

	 	 ครุภัณฑ์	ครูและบุคลากร

	 ๓.	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 วิจัยและพัฒนาร่วมกัน	 และการสร้าง 

	 	 นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน

	 ๔.	มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานและการเรียนรู้ร่วมกัน

 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ 

	 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ	 คือ	 สถานศึกษาทุกขนาด	 

ทุกประเภท	และทุกสังกัด
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 ข้อดีของรูปแบบ

	 ๑.	เกดิการผนกึก�าลงัและร่วมมอืกนัจดัการศกึษาเพือ่ท้องถ่ิน	เพือ่การพฒันา 

	 	 คุณภาพเด็กและเยาวชน

	 ๒.	มีการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงและต่อยอดกันในทุกระดับและต่อเนื่อง	 

	 	 ท�าให้การศึกษาได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม	 สามารถ 

	 	 ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ตรงประเด็น

	 ๓.	เกิดการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ	 ประหยัด 

	 	 ทรัพยากรและงบประมาณ	 คุ้มค่า	 และเกิดประโยชนสูงสุดกับผู้เรียน 

	 	 โดยรวม

 ข้อจ�ากัดของรูปแบบ

	 ๑.	ผู้บริหาร	 ครูและบุคลากร	 และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มาจากต่างสังกัด	 ต่าง 

	 	 ความเชือ่	อาจมคีวามเหน็ทางการบรหิารจดัการ	ไม่ไปในทศิทางเดยีวกนั 

	 	 ในบางกรณี	 อันจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาคุณภาพการจัด 

	 	 การศึกษา	

	 ๒.	สถานศึกษายังยึดโยงต้นสังกัดเดิมท่ีมีนโยบายทางการบริหารท่ีอาจ 

	 	 แตกต่างกัน	 จ�าเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวและท�าความเข้าใจกับ 

	 	 การบริหารจัดการในรูปแบบดังกล่าว	

	 ๓.	การใช้ทรัพยากรร่วมกัน	 อาจมีข้อจ�ากัดท่ีสถานศึกษาขาดแคลนจ�าเป็น 

	 	 ต้องเป็นฝ่ายอาศัยและขอความร่วมมือเป็นส่วนใหญ่	ขณะที่สถานศึกษา 

	 	 ที่มีความพร้อมอาจถูกแบ่งปัน	 ทรัพยากร	 ที่ส่งผลต่อความไม่เข้าใจของ 

	 	 ครูและบุคลากรบางส่วน	ที่ต้องท�าความเข้าใจร่วมกันให้ชัดในเป้าหมาย

 เงื่อนไข 

	 ๑.	ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาที่เข้าร่วมการบริหารแบบยึดพื้นท่ีเป็น 

	 	 ตัวตั้ง	ต้องลดอัตตาส่วนตน	ทั้งด้านสังกัด	และพฤติกรรม	มีศรัทธา	และ 

	 	 ความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน	 และให้ 

	 	 ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่นทางการศึกษา
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	 ๒.	ต้นสังกัดของสถานศึกษามีนโยบายสนับสนุน	 และสร้างความเข้าใจใน 

	 	 การบริหารจัดการในรูปแบบดังกล่าวกับครูและบุคลากรร่วมกัน

	 ๓.	ลดความเป็นทางการของสถานศึกษาในการประสานการด�าเนินงาน	

 กลุ่มที่ ๓ กลุ่มรูปแบบการบริหารจัดการแบบผสมผสาน 

 รูปแบบที่ ๑๐ รูปแบบการบริหารจัดการแบบผสมผสาน

	 เป็นการผสมผสานวิธีการบริหารจัดการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลาย 

รูปแบบ	ตามกลุ่มที่	๑	และกลุ่มที่	๒	ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของ

ชมุชนเป็นฐานการบรหิารจัดการของทกุรปูแบบ	และการไม่ยดึรปูแบบใดรปูแบบหนึง่

ในการบริหารจัดการ	 แต่เลือกใช้ผสมผสานกันตามบริบท	 ขนาดและความพร้อมของ

สถานศึกษา
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แผนภาพที่ ๑๑		รูปแบบการบริหารจัดการแบบผสมผสาน

 แนวคิด 

	 ๑.	การบรหิารจดัการสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	เป็นการ 

	 	 บรหิารจดัการทีไ่ม่ควรยดึรปูแบบใดรปูแบบหนึง่อย่างชดัเจน	แต่ควรเป็น 

	 	 รูปแบบผสมผสานกันได้ตามแต่สถานการณ์	 โอกาส	 และบริบทของ 

	 	 สถานศึกษา	 เพื่อให้การจัดการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให ้

	 	 มากที่สุด

รูปแบบ
จ้างองค์กร
ภายนอก รูปแบบ

เครือข่าย
ความร่วมมือ

รูปแบบ
ยึดพื้นที่

เป็นตัวตั้ง

รูปแบบ
พี่เลี้ยง

รูปแบบ
หุ้นส่วน

รูปแบบ
อิสระ

รูปแบบ
ในกำากับ
ของรัฐ

รูปแบบ
แม่ข่ายและ

ลูกข่าย

รูปแบบการบริหาร
จัดการแบบ
มีส่วนร่วม
ของชุมชน

รูปแบบการบริหารจัดการแบบผสมผสาน

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐานการบริหารจัดการ
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	 ๒.	การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาบุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชน	 สังคม 

	 	 และประเทศชาติ	ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน		ผู้เรียนมีความรู้	ทักษะ	 

	 	 เจตคติ	คุณธรรมจริยธรรม		และค่านิยมที่ดี	สามารถด�ารงตนอยู่ในชุมชน 

	 	 และสังคม	 ทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข	 มีความรัก 

	 	 เพื่อนมนุษย์	ท้องถิ่น		ความเป็นไทย	และประเทศชาติ	มีสุขภาวะทั้งด้าน 

	 	 กาย	จิต	สังคม	และสติปัญญา	เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี

 หลักการ

	 ยดึหลกัการบรูณาการและผสมผสานรปูแบบการบรหิารจดัการทีห่ลากหลาย

เข้าด้วยกัน	ที่น�าไปสู่การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 วิธีการ

	 ๑.	ใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐานและ 

	 	 แนวทางการบริหารจัดการ

	 ๒.	เลือกรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบอื่นๆ	 มาใช้ในการบริหารจัดการ 

	 	 สถานศึกษาตามสถานการณ์	 โอกาส	 และบริบทของสถานศึกษา	 โดย 

	 	 ไม่ยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นการเฉพาะ

	 ๓.	ประเมนิผลการบรหิารจดัการร่วมกับคร	ูผูบ้รหิาร		กรรมการสถานศกึษา 

	 	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 ๔.	ปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ

	 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ	คือ	สถานศึกษาทุกขนาด	และ

ทุกระดับการศึกษา

 ข้อดี

	 เกิดความยดืหยุน่ในการบรหิารจัดการ	ทีน่�าไปสูก่ารจัดการศกึษาทีม่คีณุภาพ

ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนจากความร่วมมือของทุกฝ่าย
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 ข้อจ�ากัด

	 อาจเกดิความสบัสนในการบรหิารจัดการ	ทีผู่บ้รหิารจ�าเป็นต้องมคีวามรูค้วาม

สามารถและมีภาวะผู้น�าสูงในการบริหารจัดการ

 เงื่อนไข

	 ๑.	ภาวะผู้น�าของผู้บริหารชัดเจน	และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

	 	 ตามสถานการณ์

	 ๒.	คณะกรรมการสถานศึกษาต้องมีความเข้มแข็งและมีความรับผิดชอบ

	 ๓.	ครูมีความตื่นตัว	และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างดี

 สรุป

	 รูปแบบการบรหิารจดัการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานทีน่�าเสนอ	เป็นการน�าเสนอ

ตามบริบท	ขนาดและความพร้อมของสถานศึกษา	ที่พัฒนาขึ้นจากรูปแบบที่มีอยู่เดิม

และก�าหนดขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ที่เปล่ียนแปลงไป	 ตามยุคสมัย	 ดังน้ัน	 สถานศึกษาจึงควรน�ารูปแบบดังกล่าวนี้ไป

ประยุกต์ใช้ตามบริบท	 ขนาดและความพร้อมของสถานศึกษาเองทั้งด้านครูและ

บุคลากร	เงินและงบประมาณ	ความรู้ของสถานศึกษา	และเทคโนโลยีที่น�ามาปรับใช้

 เงื่อนไขโดยรวม

	 อย่างไรก็ตาม	 ในแต่ละรูปแบบก็มีข้อดี	 ข้อจ�ากัด	 และเงื่อนไขของการน�า 

ไปใช้	 ดังนั้น	 เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุก 

รูปแบบ	ควรได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ	ดังนี้

	 ๑.	รฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต้องแยก	ระบบการบรหิารข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา	 ออกจากระบบบริหารงานบุคคลของประเทศ	 เพื่อให้ 

การบริหารงานบุคคลไม่อยู่ภายใต้การครอบง�าทางการเมืองการปกครอง	

	 ๒.	มกีารพัฒนาระบบการสรรหาทีส่อดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา		

และพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษาทัง้ระบบ	ให้มคีวามรูค้วามสามารถ	และความ

เข้าใจอย่างลกึซึง้ในการจดัการเรยีนการสอน	และมจีติวญิญาณของความเป็นครทูีผ่่าน

การปลูกฝังมาอย่างโชกโชน	มิใช่ใครก็ได้ที่จะเข้ามาเป็นครู
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	 ๓.	 ปรับระบบงบประมาณ	 ให้สถานศึกษามีความคล่องตัวในการบริหาร

จดัการด้วยตนเอง	โดยรัฐบาลและส�านักงบประมาณ	ปรบัระบบการควบคมุงบประมาณ

ทางการศึกษาให้แตกต่างจากระบบการบริหารราชการแผ่นดินอื่น	 เช่น	 การจัดสรร 

งบประมาณแบบเงินอุดหนุนทั้งระบบ	 และจัดสรรตรงไปยังสถานศึกษาให้เกิดความ

คล่องตัวและสอดคล้องกับภาคเรียนและตัวผู้เรียนที่ไม่ควรใช้ปีงบประมาณมาเป็น 

ข้อจ�ากัดในการพัฒนาผู้เรียน	

	 ๔.	 จัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี	 ท้ังด้านเครื่องมือ	 (Tools)	 

เช่น	 เทคโนโลยีการสื่อสาร	 เครือข่ายเทคโนโลยี	 ไฟฟ้า	 การคมนาคม	 และด้านสาระ	

(Content)	 ของเทคโนโลยีเพื่อให้การศึกษาสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและ 

เท่าเทียมทั้งประเทศ	ทั้งสถานศึกษาขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่

พิเศษ	ในเมืองและชนบท

	 ๕.	 ผู ้บริหารสถานศึกษาต้องมีธรรมภิบาล	 บริหารจัดการแบบโปร่งใส	 

ตรวจสอบได้	 ยึดหลักคุณธรรม	 และความร่วมมือในการบริหารจัดการอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีมุ่ง่สูคุ่ณภาพของผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	การพฒันาภาวะผูน้�า

ของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นความจ�าเป็นที่กระทรวงศึกษาธิการและองค์กรที่

เกี่ยวข้องต้องให้ความส�าคัญ

	 ๖.	 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและ

วทิยาการใหม่แก่คร	ูและบคุลากรทางการศกึษา	กรรมการสถานศกึษา	และผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสีย	เช่น	พ่อแม่ผู้ปกครอง	ภูมิปัญญา	องค์กรในชุมชน	และประชาชน	เพื่อให้เกิด

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ได้อย่างแท้จริง

	 ๗.	 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมทั้งด้านครูและ

บุคลากร	เงินและงบประมาณ	ด้านความรู้ทั้งความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาและความรู้สากล

ทีม่กีารพฒันาและเปลีย่นแปลงตลอดเวลา	รวมถึง	การน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนการสอน

	 ๘.	ทิศทางอนาคต	เมื่อสถานศึกษามีความเข้มแข็งมากขึ้น	ชุมชนเข้ามาร่วม

รบัผิดชอบอย่างชดัเจน	ควรกระจายความรบัผดิชอบไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

หรือชมุชนให้จดัการศกึษาเป็นของตนเองได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยรัฐหรอืกระทรวง
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ศึกษาธิการ	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษา	ท�าหน้าที่สนับสนุน	ส่งเสริมทรัพยากร	วิชาการ	และการติดตามประเมินผล 

การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน	 เพื่อให้การศึกษาเป็นของ

ประชาชนและประชาชนเป็นเจ้าของการศึกษาทั่วทั้งสังคมอย่างแท้จริง

	 ข้อเสนอและเงื่อนไขของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ดังกล่าว	 	 สมควรเน้นข้อมูลน�าเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร

จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขนาดและความพร้อมต่อไป
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ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน

การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามขนาดและความพร้อม
๗

	 จากข้อเสนอรปูแบบการบรหิารจดัการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ตามทีก่ล่าวมา

แล้ว	จะสามารถน�าไปสูก่ารปฏบิตัเิป็นรปูธรรม	ตามขนาดและความพร้อม	จ�าเป็นต้อง

มีนโยบายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการที่ชัดเจน		จ�าแนกเป็นข้อเสนอแนะ

นโยบาย	ข้อเสนอแนะการปฏิบัติ	และข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป	ดังนี้

 ๑. ข้อเสนอแนะนโยบาย

 ๑.๑ นโยบายการส่งเสริมการน�ารูปแบบไปใช้

	 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่เสนอมาดังกล่าว	 มีความ 

เหมาะสมกับบริบท	 ขนาด	 และความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา	 ที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรน�าไปพิจารณา

ก�าหนดนโยบาย	อย่างเป็นระบบ	ดังนี้

	 	 ๑.๑.๑	 ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง	 ทุกขนาด	 และประเภทของ 

สถานศึกษา	 บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐานโดยการบริหารจัดการ

สถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ	 ที่สถานศึกษาเลือกน�าไปใช้	 ได้แก่	 รูปแบบการบริหาร

จัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือ	 รูปแบบการบริหารจัดการแบบยึดพื้นท่ีเป็น 

ตัวตั้ง	 รูปแบบการบริหารจัดการแบบพ่ีเลี้ยง	 รูปแบบการบริหารจัดการแบบแม่ข่าย

และลูกข่าย	 รูปแบบการบริหารจัดการแบบอิสระ	 รูปแบบการบริหารจัดการแบบ 

หุ้นส่วน	รูปแบบการบริหารจัดการโดยการจ้างองค์กรภายนอก	(Outsource)

	 	 ๑.๑.๒	 วางแผนการน�ารูปแบบท่ีน�าเสนอไปใช้	 	 ให้สถานศึกษาเลือก 

น�ารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามบริบท	ขนาดและความพร้อมของตน	สามารถ
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เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงรูปแบบเดียวหรือหลายรูปแบบไปใช้	 โดยก�าหนด

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การน�าไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท	 ขนาดและความพร้อมของ

สถานศึกษา	ดังนี้

	 	 		 (๑)	สถานศึกษาขนาดเล็ก	ให้มีการน�ารูปแบบการบริหารจัดการ

แบบเครอืข่ายความร่วมมอื	รปูแบบการบรหิารจดัการแบบพีเ่ลีย้ง	รปูแบบการบรหิาร

จัดการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย	 รูปแบบการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน	 รูปแบบ 

การบริหารจัดการแบบจ้างองค์กรภายนอก	 และหรือการบริหารจัดการแบบยึดพื้นที่

เป็นตัวตั้ง	 ที่บูรณาการการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส�าคัญ		 

ไปใช้ในการบริหารจัดการ

	 	 	 (๒)		สถานศึกษาขนาดกลาง	ให้มกีารน�ารปูแบบการบรหิารจัดการ

แบบเครอืข่ายความร่วมมอื	รปูแบบการบรหิารจดัการแบบพีเ่ลีย้ง	รปูแบบการบรหิาร

จัดการแบบหุ้นส่วน	 และหรือการบริหารจัดการแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง	 ที่บูรณาการ

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส�าคัญไปใช้ในการบริหารจัดการ

	 	 	 (๓)	 สถานศึกษาขนาดใหญ่	 ให้มีการน�ารูปแบบการบริหารงาน

แบบอิสระ	 รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือ	 การบริหารจัดการ

ในก�ากับของรัฐ	 และหรือการบริหารจัดการแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง	 ที่บูรณาการ 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส�าคัญไปใช้ในการบริหารจัดการ

	 	 	 (๔)	สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	ให้มีการน�ารูปแบบการบริหาร

งานแบบอสิระ	รปูแบบการบรหิารจัดการแบบเครอืข่ายความร่วมมอื	การบรหิารจดัการ

ในก�ากับของรัฐและหรือการบริหารจัดการแบบยึดพื้นท่ีเป็นตัวตั้ง	 ท่ีบูรณาการ 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส�าคัญไปใช้ในการบริหารจัดการ

	 	 ๑.๑.๓	จ�ากัดขนาดของสถานศึกษา	ให้เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ที่สอดคล้องกับบริบทระหว่างในเมืองและชนบท	 โดย 

สถานศึกษาในชนบท	มีจ�านวนนักเรียนไม่เกิน	๕๐๐	 คน	 และหากจ�าเป็นไม่ควรเกิน		

๑,๐๐๐	คน	(๒)	สถานศึกษาในเมือง	ควรอยู่ระหว่าง	๑,๕๐๐	-	๒,๕๙๙	คน		และหาก

จ�าเป็น	ไม่ควรเกิน		๓,๕๐๐	คน
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  ๑.๒  นโยบายทีส่่งผลต่อการขบัเคลือ่นการบริหารจดัการสถานศึกษา

ที่มีประสิทธิภาพ

	 	 เพ่ือให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใน 

ทุกรูปแบบ	ควรได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ	ดังนี้

	 	 	 ๑.๒.๑	 การกระจายอ�านาจทางการบริหารท้ังด้านวิชาการ	 

งบประมาณและการบริหารงานบุคคลให้สมบูรณ์	 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหาร

จัดการได้อย่างคล่องตัว	 ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเหมาะสม	

และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา	 โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

และขนาดใหญ่	ทีม่ทีรพัยากรและความพร้อม	สมควรได้รบัการกระจายอ�านาจได้อย่าง

แท้จริง	 ส�าหรับสถานขนาดเล็ก	 ก็สมควรได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัด 

การศึกษาเป็นพิเศษ	ที่แตกต่างจากสถานศึกษาโดยทั่วไป

	 	 	 ๑.๒.๒	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชนให้

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	ทั้งด้านการร่วมคิด	ร่วมวางแผน	ร่วมด�าเนินการ	

และร่วมตดิตามประเมนิผล	แล้วแต่กรณอีย่างจรงิจงัทัง้ภาครฐั	เอกชน	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	วัดและศาสนสถาน	สถาบันที่เกี่ยวข้อง	และประชาชน	รวมทั้งผ่อนคลาย

กฎระเบยีบบางประการทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการมส่ีวนร่วมทางการศกึษา	ทัง้ในเรือ่งของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา	การระดมทรัพยากรการสนับสนุนทางวิชาการ

																 	 ๑.๒.๓	รัฐบาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรแยกระบบการบรหิาร

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ออกจากระบบบริหารงานบุคคลของ 

ระบบราชการ	 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลไม่อยู่ภายใต้การครอบง�าทางการเมือง 

การปกครอง	

	 	 	 ๑.๒.๔	 ควรมีการวางแผนอัตราก�าลัง	 ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีและ

สถานศกึษาบนพืน้ฐานของบรบิทและความต้องการสถานศกึษา	รวมท้ังควรเปิดโอกาส

ให้สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดความต้อการและการสรรหาบุคลากรตาม

ความต้องการจริงของสถานศึกษา
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						 	 	 ๑.๒.๕	 ควรพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาที่

สอดคล้องกับความต้องการของสถานศกึษา		และพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ทั้งระบบ	 ให้มีความรู้ความสามารถ	 และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการจัดการเรียน 

การสอน	และมีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ผ่านการปลูกฝังมาอย่างลึกซึ้ง	 มิใช่ใคร

ก็ได้ที่จะเข้ามาเป็นครู

																 	 ๑.๒.๖	 ควรปรับระบบงบประมาณ	 ให้สถานศึกษามีความ 

คล่องตวัในการบรหิารจัดการด้วยตนเอง	โดยรฐับาลและส�านกังบประมาณ	ปรบัระบบ

การควบคมุงบประมาณทางการศึกษาให้แตกต่างจากระบบการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

อื่น	 เช่น	 การจัดสรรงบประมาณแบบเงินอุดหนุนทั้งระบบ	 และจัดสรรตรงไปยัง 

สถานศึกษาให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับภาคเรียนและตัวผู้เรียนท่ีไม่ควรใช้

ปีงบประมาณมาเป็นข้อจ�ากัดในการพัฒนาผู้เรียน	

																	 	 ๑.๒.๗	 จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี	 ท้ังด้าน 

เครือ่งมอื	(Tools)	เช่น	เทคโนโลยกีารสือ่สาร	เครอืข่ายเทคโนโลย	ีไฟฟ้า	การคมนาคม	

และด้านสาระ	 (Content)	 ของเทคโนโลยีเพื่อให้การศึกษาสามารถเข้าถึงผู้เรียนได ้

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งประเทศ	ทั้งสถานศึกษาขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	ขนาดใหญ่

และขนาดใหญ่พิเศษ	 ในเมืองและชนบท	และมีการพัฒนาโครงข่าย	ครูและบุคลากร

ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา	 เพ่ือให้การเรียนการสอนทันต่อวิทยาการและความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

																			 ๑.๒.๘	 ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาให้มีธรรมภิบาล	

บริหารจัดการแบบโปร่งใส	พร้อมให้ตรวจสอบได้	ยึดหลักคุณธรรม	และความร่วมมือ

ในการบรหิารจัดการอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธผิลท่ีมุง่สูค่ณุภาพของผูเ้รยีนเป็น

ส�าคัญ	 การพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นความจ�าเป็นท่ีกระทรวง

ศึกษาธิการและองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส�าคัญ

																				 ๑.๒.๙	 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความเคลื่อนไหวทาง 

การศึกษาและวิทยาการใหม่แก่ครู	และบุคลากรทางการศึกษา	กรรมการสถานศึกษา	

และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	เช่น	พ่อแม่ผูป้กครอง	ภมูปัิญญา	องค์กรในชุมชน	และประชาชน	
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เพ่ือให้เกดิการมส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษาทีม่ปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล	ได้อย่าง

แท้จริง

																			๑.๒.๑๐	 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมท้ัง

ด้านครูและบุคลากร	 เงินและงบประมาณ	 ด้านความรู้ทั้งความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาและ

ความรู้สากลที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 รวมถึง	 การน�าเทคโนโลยี 

มาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

																			๑.๒.๑๑	 ทิศทางในอนาคต	 เมื่อสถานศึกษามีความเข้มแข็งมากขึ้น	

ชุมชนจะต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบอย่างชัดเจน	 ควรกระจายความรับผิดชอบไปยัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือชุมชนให้จัดการศึกษาเป็นของตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 โดยรัฐหรือกระทรวงศึกษาธิการ	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ท�าหน้าที่สนับสนุน	 ส่งเสริมทรัพยากร	

วิชาการ	 และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและ

มาตรฐาน	 เพื่อให้การศึกษาเป็นของประชาชนและประชาชนเป็นเจ้าของการศึกษา 

ทั่วทั้งสังคมอย่างแท้จริง

 ๑.๓ นโยบายที่เป็นสาระของการบริหารจัดการสถานศึกษา 

	 	 เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 

ส่งผลต่อการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพ	กระทรวงศึกษาธกิาร	ส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณา	ดังนี้

	 	 	 ๑.๓.๑	 หากจะก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 จะต้องก�าหนดบนพื้นฐานของการวิจัย	พัฒนา	 และประเมินผลนโยบาย 

ที่มีการปฏิบัติในช่วง	 ๒	 -	 ๓	 ปี	 ที่ผ่านมา	 และไม่ควรเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน	 

โดยเฉพาะนโยบายด้านการกระจายอ�านาจ	ให้อสิระสถานศกึษาได้บรหิารจดัการแบบ

การกระจายอ�านาจตามขนาดและความพร้อมของสถานศึกษาอย่างจริงจัง	 นโยบาย

ด้านการบริหารงานบุคคล	 นโยบายด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ
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	 	 	 ๑.๓.๒	 ลดการแทรกแซงและการสั่งการท่ีไม่ใช่ภารกิจหลักของ

ส่วนกลาง	ในภารกิจที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	และสถานศึกษาด�าเนินการได้เอง	

เช่น	การก�าหนดขัน้ตอนการปฏิบตังิานโครงการต่างๆ	การจดัสรร	อบรมและพฒันาครู

ให้สถานศึกษาโดยที่ไม่ตรงกับความต้องการ	 การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา 

ที่มีขั้นตอนของกิจกรรมการด�าเนินงานไปด้วย	เหล่านี้เป็นต้น

	 	 	 ๑.๓.๓	 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรท่ีมีความ

ยืดหยุ่นได้สูงและเป็นเพียงกรอบกว้างๆ	 มีสาระที่ก�าหนดแนวทางให้ปฏิบัติน้อยที่สุด	

รวมทั้งลดจ�านวนคาบเวลาเรียนในชั้นเรียนให้น้อยลงควบคู่กับเพิ่มเวลาเรียนนอก 

ชั้นเรียนให้มากขึ้น	 ให้สถานศึกษาสามารถน�าไปพัฒนาสาระและจัดตารางการเรียน 

การสอนเป็นไปตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน	 สถานศึกษาและชุมชน	 

ที่สอดคล้องกับบริบท	สังคมและวัฒนธรรมได้มากที่สุด	

	 	 	 ๑.๓.๔	 จัดชั้นเรียน	 ให้เหมาะสมกับจ�านวนครู	 โดยเฉล่ียไม่เกิน	

๒๐	คน	ต่อครู	๑	คน	ห้องเรียนประถมศึกษา	นักเรียนไม่เกิน	๓๐	คน/ห้อง	ห้องเรียน

มัธยมศึกษา	ไม่เกิน	๔๐	คน/ห้อง

	 	 	 ๑.๓.๕	 จัดสรรงบประมาณ	 ให้โรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน 

ทั้งด้านบริบท	ขนาดของสถานศึกษา	ปัญหาและความต้องการพิเศษ		โดยมีเกณฑ์การ

พิจารณาที่ค�านึงถึงความแตกต่างกัน	 และนโยบาย/ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ

ชาติ	 โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณเพื่อเด็กปฐมวัยหรืออนุบาลศึกษาเพื่อเป็น 

ฐานของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละระดับในอนาคต	 รวมทั้งพื้นที่ยากจน	 และ 

ความเสี่ยงให้มากขึ้น	

	 	 		 ๑.๓.๖	ให้การสรรหาและคัดเลือก	หรือโยกย้าย	ครูและบุคลากร		

เป็นการสรรหา	คดัเลอืก	และโยกย้ายตามความต้องการทีแ่ท้จริงของสถานศกึษานัน้ๆ	

ทัง้ด้านครูทีส่อนตรงตามสาขาวชิาทีข่าดแคลน	ตามล�าดบัความส�าคญัและความพร้อม	

ทั้งนี้	ให้สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ/ขนาดใหญ่	สามารถสรรหาและพัฒนาครู	ได้เอง	

ส�าหรบัสถานศกึษาขนาดกลางหรอืขนาดเลก็	ให้สถานศกึษามโีอกาสได้คัดเลอืกหรือมี

ส่วนร่วมในการคัดเลือกครูด้วยตนเอง	
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																					 ๑.๓.๗	 ให้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	 เป็นหน้าท่ี

ของสถาบนัอดุมศึกษา	หรอืองค์กรภายนอก	ร่วมกบัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	และ	

อ.ก.ค.ศ.	 เขตพื้นที่การศึกษา	 โดยต้นสังกัด	 หรือสถาบันพัฒนาครู	 คณาจารย์	 และ

บคุลากรทางการศกึษา	ท�าหน้าทีเ่ฉพาะการก�าหนดนโยบาย	วจิยัและพฒันานวตักรรม	

และตดิตามประเมนิผล	เท่านัน้	ให้ครไูด้รบัการพฒันาวธิกีารจดัการเรยีนการสอนและ

เรยีนรู้สิง่ใหม่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกและวทิยาการอนัทนัสมัย	

อย่างต่อเนื่อง	

	 	 	 ทั้งนี้	 ให้สถานศึกษาสามารถรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อการ

พฒันา	หรือเชือ่มโยงกบัโรงเรยีนขนาดใหญ่	ทีส่ามารถแลกเปลีย่นวธิกีารเรยีนการสอน	

และเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนในโรงเรียนและเครือข่าย	 ทั้งเครือข่ายอุดมศึกษา	 และ 

เครือข่ายสถานศึกษาด้วยกันเอง	 ทั้งสังกัดเดียวกันและต่างสังกัด	 ท้ังในสถานศึกษา	 

นอกสถานศึกษา	และทางออนไลน์	

	 	 	 ๑.๓.๘	 จัดให้มี	 คูปองการพัฒนาครู	 จัดสรรให้กับสถานศึกษา 

เพื่อให้สถานศึกษาเลือกที่จะส่งครูเข้ารับการพัฒนาได้ตรงตามความต้องการ	

	 	 	 ๑.๓.๙	ก�าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละรูปแบบ	ต้องเป็น

ผู้ที่มีวิสัยทัศน์	 คุณวุฒิความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับใน

วงการศึกษาและชุมชนและต้องผ่านการเตรียมการเพื่อการเป็นผู้บริหารโดยตรง	และ

ให้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการบริหารที่ทันสมัยควบคู่กับการศึกษาดูงาน	 แลกเปลี่ยน

เรียนรู้กันระหว่างสถานศึกษา	 ทั้งในและต่างประเทศ	 โดยเฉพาะกลุ ่มอาเซียน	 

เพ่ือให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีความเป็นสากลท่ีบูรณาการกับความเป็น 

ท้องถิ่น	

	 	 	 ๑.๓.๑๐	 คัดเลือกคนเก่งเข้ามาเป็นครู	 โดยพิจารณาจากกลุ่ม

ปัญญาเลิศ	หรือที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน	ที่อาจคัดจากผู้ที่จบปริญญาสาขา

วิชาอื่นที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาวิธีการสอนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีจิตวิญญาณ

ของความเป็นครู	 	 และหรือการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันผลิตครูจากนักเรียนที่จบ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	
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	 	 	 ทั้งนี้	 ให้มีการจัดระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมในระดับวิชาชีพ

แนวหน้าของประเทศ	 รวมท้ัง	 การจัดระบบการรักษาครูดีครูเก่งให้คงอยู่ในวิชาชีพ	

อย่างยั่งยืน

	 	 	 ๑.๓.๑๑	 	 จัดให้มีฝ่ายสนับสนุนการสอนของครูให้ครอบคลุม 

สถานศึกษาทกุแห่ง	โดยไม่ให้ครทู�าหน้าท่ีอืน่นอกจากการเรยีนการสอนและการพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน	ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน

 ๒. ข้อเสนอแนะการปฏิบัติ

	 ๒.๑		เพิม่ศกัยภาพและพฒันาส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ทัง้ด้านบคุลากร	

วิชาการ	 งบประมาณและโครงสร้างพ้ืนฐานองค์การ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกและ

สนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ	 ท่ีก�าหนดไว้	 โดยเฉพาะรูปแบบ 

การบริหารจัดการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย	และรูปแบบการบริหารจัดการแบบพี่เลี้ยง

	 ๒.๒	 ให้มีการประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกรูปแบบ	

ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	 หลังจากน�าแต่ละรูปแบบไปใช้อย่างน้อย	 ๒	 ปี	

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมต่อไป

	 ๒.๓	 ให้การจัดการเรียนการสอน	 เป็นการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นท่ีครู

สามารถจดักจิกรรมและประสบการณ์ได้อย่างคล่องตัว	ภายใต้กรอบหลักสตูรท่ีก�าหนด

ไว้กว้างๆ	ให้ความส�าคญักบัผูเ้รยีนว่าส�าคญัทีส่ดุ	ทีเ่น้นชวีติเป็นตวัตัง้แทนการเน้นวชิา

เป็นตัวตั้ง	 เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ร่วมกันกับครู	 ให ้

ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่สามารถคิด	วิเคราะห์	และปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับวิถีชีวิต

ที่ด�ารงอยู่	 ผู้เรียนได้กล้าคิด	 กล้าแสดงออก	 และเลือกที่จะน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตจริงนอกสถานศึกษา	 ในสังคมแห่งการเรียนรู ้และการปฏิบัติได้	 อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

								 ๒.๔		ให้การประเมนิผลผูเ้รยีน		มุง่เน้นพฒันาการของผูเ้รยีนให้มคีณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ทั้งด้านความรู้	ทักษะ	เจตคติ	พฤติกรรม	ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	เช่น	

การประเมินผลงาน	 พฤติกรรมการแสดงออกแฟ้มสะสมผลงาน	 การทดสอบ	 ฯลฯ	

มากกว่าผลจากคะแนนสอบ	โดยนยันี	้การทดสอบเพือ่วดัมาตรฐานคณุภาพการศึกษา	
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หรือการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	 จะต้องเป็นการทดสอบที่ค�านึงถึงพัฒนาการ

ของผู ้ เรียนและความหลากหลายของบริบทสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่างกัน	 

ทั้งประเภทสถานศึกษา	 ทั้งที่อยู่ในเมือง	 ชนบท	 เกาะแก่ง	 และชายแดน	 หรือพื้นที่ 

เสี่ยงภัย	และวางแผนหาทางปรับปรุงพัฒนาตามบริบท	เป็นล�าดับขั้นตอน

 ๓.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 ๓.๑	 จัดให้มีการศึกษาเปรียบเทียบ	 และสัมฤทธิ์ผลท่ีเกิดจากการบริหาร

จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบต่างๆ	 ดังกล่าว	 เพื่อการพัฒนานโยบาย 

การสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เหมาะสมและความเป็นไปได้	 

ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านความประหยัด	 คุ้มค่า	 และเกิดประโยชน์สูงสุดทาง 

การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

	 ๓.๒	 จัดให้มีการวิจัยประเมินผลการน�ารูปแบบแต่ละรูปแบบไปใช้ใน 

การบริหารจัดการสถานศึกษา	 ที่เหมาะสมกับบริบท	 ขนาด	 และความพร้อมของ 

สถานศึกษา	 ทั้งด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ	 และไม่ส�าเร็จ	 กระบวนการบริหาร

จัดการผลผลิต	ผลลัพธ์	และผลกระทบที่เกิดขึ้น	ในการบริหารจัดการแต่ละรูปแบบ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ค�าชี้แจง

	 ๑.	 แบบสอบถามนี้	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส�ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ 

การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขนาดและความพร้อม	 เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการวจิยัและพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของส�านกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา	 ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลตามความ 

เป็นจริง

	 ๒.	แบบสอบถามนี้มี	๓	ตอน	คือ

	 ตอนที่	๑	สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม			เป็นแบบเลือกตอบ

	 ตอนที	่๒	สภาพการบรหิารจดัการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	เป็นแบบตรวจสอบ

รายการ	ตามระดับความเห็น

	 ตอนที	่๓	ความเหน็และข้อเสนอแนะ		เป็นการแสดงความเหน็แบบปลายเปิด

ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 กรุณาใส่เครื่อง	/	ใน		q	หน้าข้อความต่อไปนี้

	 ๑.	ต�าแหน่งของท่าน	หรอืมภีารกจิเกีย่วข้อง	ในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	

และสถานศึกษา	(ตอบได้มากกว่า	๑	ข้อ)

 q	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 q	ประธานกรรมการสถานศึกษา

 q	ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

 q	ครู

 q	ประธานชมรม/ตัวแทนผู้ปกครองในสถานศึกษา

 q	อื่นๆ	(โปรดระบุ)	.....................................................................................	

	 ......................................................................................................................

	 ......................................................................................................................
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	 ๒.	ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งหรือมีภารกิจเกี่ยวข้องในส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา	และสถานศึกษา

 q	น้อยกว่า		๕		ปี

 q	ตั้งแต่		๕	–	๑๐	ปี

 q	มากกว่า		๑๐	ปี	ขึ้นไป

	 ๓.	 หากด�ารงต�าแหน่ง	 หรือมีภารกิจท่ีเก่ียวข้องในสถานศึกษา	 สถานศึกษา

ของท่านสังกัดใด

	 ๓.๑	q	สังกัด	เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

					 สถานศึกษาจัดอยู่ในขนาดใด	

 q	ขนาดเล็ก		จ�านวนนักเรียน		ตั้งแต่	๑	–	๑๒๐	คน

 q	ขนาดกลาง	จ�านวนนักเรียน		ตั้งแต่		๑๒๑	คน	–	๓๐๐	คน

 q	ขนาดใหญ่		จ�านวนนักเรียน				ตั้งแต่		๓๐๑	คน	–๑,๕๐๐		คน

 q	ขนาดใหญ่พิเศษ		จ�านวนนักเรียน		ตั้งแต่		๑,๕๐๑	คน	ขึ้นไป

	 ๓.๒	q	สังกัด	เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

					 สถานศึกษาจัดอยู่ในขนาดใด

 q	ขนาดเล็ก	จ�านวนนักเรียน					ตั้งแต่	๑	–	๙๙๙		คน

 q	ขนาดกลาง	จ�านวนนักเรียน			ตั้งแต่	๑,๐๐๐	คน	–	๑,๔๙๙	คน

 q	ขนาดใหญ่		จ�านวนนักเรียน			ตั้งแต่	๑,๕๐๐	–	๒,๔๙๙			คน

 q	ขนาดใหญ่พิเศษ		จ�านวนนักเรียน			๒,๕๐๐	คน	ขึ้นไป	

	 ๔.	สถานศึกษาของท่านจัดการศึกษาระดับใด

 q	ปฐมวัย		ถึง	ประถมศึกษา

 q	ปฐมวัย	ถึง	มัธยมศึกษาตอนต้น

 q	ประถมศึกษา	ถึง	มัธยมศึกษาตอนต้น

 q	ประถมศึกษา	ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

 q	มัธยมศึกษาตอนต้น	ถึง	มัธยมศึกษาตอนปลาย
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						 ๕.	หากท่านสงักดั/เกีย่วข้องกบัสถานศกึษา	สถานศกึษาของท่าน	มโีครงการ

พิเศษ	ดังต่อไปนี้	(ระบุได้มากกว่า	๑	ข้อ)

 q	โครงการพิเศษของ	สพฐ.

 q	โครงการพิเศษของ	สพป.,	สพม.

 q	โครงการพิเศษของ	สสส.,สสค.,สกว.

 q	โครงการพิเศษของหน่วยงานอื่นๆ	(โปรดระบุ).......................................	

	 ......................................................................................................................

 q	อื่นๆ	.......................................................................................................	

	 .....................................................................................................................

ตอนที่ ๒ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 เป็นค�าถามเพื่อการแสดงความเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามตามระดับ 

ความเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในความรับผิดชอบ

ของท่าน	หรือที่ท่านเกี่ยวข้อง		ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถาม	กาเครื่องหมาย	/	

ลงในช่องระดับความเห็น	เพียงช่องเดียว		ดังรายการต่อไปนี้
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ตอนที่ ๓  ความเห็น และข้อเสนอแนะ

	 ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการ

บริหารจัดการสถานศึกษาเพิ่มเติม	ตามดุลพินิจของท่าน    
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ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม

เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิปรมิาณจากแบบสอบถาม	เรือ่ง	รปูแบบการบรหิาร

จดัการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	เก่ียวกบัสภาพปัจจบุนัของการบรหิารจดัการสถานศกึษา

และสภาพทีพ่งึประสงค์ของการบรหิารจดัการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ผูว้จิยัได้ก�าหนด	

ประชากร	 และกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้กล่าวไว้ในวิธีการวิจัย	 ได้แก่	 โรงเรียนสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ง	 จ�านวน	 ๓๑,๒๕๕	 แห่ง	 

(ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,	๒๕๕๔)	จ�าแนกเป็น	(๑)	โรงเรยีนสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 ได้แก่	 โรงเรียนขนาดเล็ก	 โรงเรียนขนาด

กลาง	โรงเรียนขนาดใหญ่	และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	(๒)	โรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	ได้แก่	โรงเรยีนขนาดเลก็	โรงเรยีนขนาดกลาง	โรงเรยีน

ขนาดใหญ่	และ	โรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ			ทีแ่ตกต่างกนัระหว่างขนาดโรงเรยีนประถม

ศึกษา	และมัธยมศึกษา	ตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 ส�าหรบักลุม่ตัวอย่าง	(ประชากร)	ได้แก่	โรงเรียนสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่ง	 จ�านวน	 ๓๙๕	 โรง	 	 ได้จากการค�านวณโดยสูตรของ 

ทาโร		ยามาเน่	(Taro	Yamane,	1967)	จ�าแนกเป็น	(๑)	โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ได้แก่	โรงเรียนขนาดเล็ก		โรงเรียนขนาดกลาง	โรงเรียน

ขนาดใหญ่	 และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	 (๒)	 โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา	 ได้แก่	 โรงเรียนขนาดเล็ก	 โรงเรียนขนาดกลาง	 โรงเรียน 

ขนาดใหญ่	และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ			ผู้ให้ข้อมูล	คือ	ผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

สถานศึกษาเป็นรายโรง	 ได้แก่	 ประธานกรรมการสถานศึกษา	 จ�านวน	 ๑๖๙	 คน	 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 จ�านวน	๑๘๒	คน	ครู	 ๒๔๑	คน	 และผู้ปกครองนักเรียน	 ของ

โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	๑๖๑	คน	และผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างตั้งอยู่	 	๑๕๓		คน	จ�านวน	รวม	๙๐๖	คน	จากแบบสอบถาม 

ที่ส่งไปทางไปรษณีย์	จ�านวน	๑,๘๐๕	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๒๐
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	ปรากฏตามตาราง	ดังต่อไปนี้

ตารางที่ ๔.๑	ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลพื้นฐาน

๑. ต�าแหน่ง จ�านวน ร้อยละ

			ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 	 ๑๕๓ 	 ๑๖.๘๙

			ประธานกรรมการสถานศึกษา 	 ๑๖๙ 	 ๑๘.๖๕

			ผู้อ�านวยการสถานศึกษา 	 ๑๘๒ 	 ๒๐.๐๙

			ครู 	 ๒๔๑ 	 ๒๖.๖๐

			ประธานชมรม/ตัวแทนผู้ปกครองในสถานศึกษา 	 ๑๖๑ 	 ๑๗.๗๗

รวม	 	 ๙๐๖ 	 ๑๐๐.๐๐

๒.ประสบการณ์ในต�าแหน่ง

			น้อยกว่า		๕		ปี 	 ๑๖๓ 	 ๒๔.๓๓

			ตั้งแต่		๕	–	๑๐	ปี 	 ๑๘๒ 	 ๒๗.๑๖

			มากกว่า		๑๐	ปี	 	 ๓๒๕ 	 ๔๘.๕๑

รวม 	 ๖๗๐ 	 ๑๐๐.๐๐

๓.สังกัดสถานศึกษา

			ประถมศึกษา 	 ๓๗๔ 	 ๗๒.๒๐

			มัธยมศึกษา 	 ๑๐๘ 	 ๒๐.๘๕

			ทั้งประถมและมัธยม 	 ๓๖ 	 ๖.๙๕

รวม 	 ๕๑๘ 	 ๑๐๐.๐๐

	 จากตารางที่	 ๔.๑	 พบว่า	 ผู้ตอบแบสอบถามท่ีประกอบด้วยผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ประธานกรรมการสถานศกึษา	ผูอ้�านวยการสถานศกึษา	
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ครูและประชาชน/ตัวแทนผู้ปกครอง	 มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน	 คือ	 ร้อยละ	 ๑๗.๒๙	 –	

๒๕.๑๔	ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า	๑๐	ปี	(ร้อยละ	๔๘.๕๑)	โดย

สังกัดอยู่ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามากที่สุด	(ร้อยละ	๗๒.๒๐)

ตารางที่ ๔.๒	สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับความเห็น
แปล
ผล

อันดับค่า
เฉลี่ย

S.D.

๑. ความสามารถในการน�านโยบายไปปฏิบัติ
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา	
(๑-๕)

๓.๗๙ ๐.๗๕ มาก ๑

๒ ความสามารถในการบริหารและจัดการ
หลักสูตร	(๖-๗)

๓.๖๕ ๐.๗๘ มาก ๔

๓. ศักยภาพและความสามารถของเขตพ้ืนที่
การศึกษาในการสนับสนุนการจัดการ
สถานศึกษา	(๘-๑๓)

๓.๕๗ ๐.๘๑ มาก ๕

๔. ความพร้อมในด้านต่างๆ	 ของสถานศึกษา	
(๑๔-๑๕)

๓.๓๔ ๐.๗๘ มาก ๖

๕. ความรู้	 ความสามารถของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและและผู้บริหารสถานศึกษา	
(๑๖-๑๘)

๓.๗๖ ๐.๗๓ มาก ๒

๖. ศักยภาพและความสามารถของครูในการ
จัดกระบวนการเรียนรู ้ของสถานศึกษา	
(๑๙-๒๔)

๓.๗๔ ๐.๗๗ มาก ๓

รวม ๓.๖๔ ๐.๗๗ มาก

	 จากตารางที	่๔.๒	สภาพปัจจุบนัของการบริหารจดัการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน		

โดยภาพรวมผู ้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นอยู ่ในระดับมากเกือบทุกประเด็น		

พิจารณาตามล�าดับความเห็นรายประเด็น	 ดังนี้	 ความสามารถในการน�านโยบาย 

ไปปฏิบัติของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา	 	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 ๓.๗๙)	 	 ความรู	้ 

ความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาและและผู้บริหารสถานศึกษา	 (ค่าเฉลี่ย	
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=	 ๓.๗๖)	 ศักยภาพและความสามารถของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู ้ของ 

สถานศึกษา	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 ๓.๗๔)	 	 ความสามารถในการบริหารและจัดการหลักสูตร	 

(ค่าเฉล่ีย	 =	 ๓.๖๕)	 	 และศักยภาพและความสามารถของเขตพื้นที่การศึกษาใน 

การสนับสนุนการจัดการสถานศึกษา	(ค่าเฉลี่ย	=	๓.๕๗)		ตามล�าดับ	ยกเว้นด้านความ

พร้อมในด้านต่างๆ	ของสถานศึกษา	ทีม่คีวามเหน็ว่ามคีวามพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง	

(ค่าเฉลี่ย	=	๓.๓๔)

ตารางที่ ๔.๓	การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค์ด้านนโยบาย

การศึกษาและการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา

นโยบายการศึกษาและการบริหาร
เขตพื้นที่การศึกษาที่พงประสงค์

ระดับความเห็น
แปลผล อันดับค่า

เฉลี่ย
S.D.

๑.	นโยบายการศึกษาไม่เปลี่ยนแปลงตาม	
	 การเมือง
๒.	ส่วนกลางสนับสนุนเฉพาะเชิงนโยบาย	
	 และวิชาการ
๓.	ส่วนกลางก�าหนดกรอบหลักสูตร
	 กว้างๆ	ส่วนรายละเอียดและสาระ	
	 หลักสูตรใช้การมีส่วนร่วมของ	
	 ประชาชน
๔.	สาระหลักสูตรเน้นกลุ่มสาระและ
	 รากเหง้าของชาติ	ความเป็นอาเซียน		
	 และสากล
๕.	ส่วนกลางสามารถแทรกแซงการ	
	 บริหาร	ของเขตพื้นที่ได้หากพบปัญหา	
	 และความจ�าเป็น
๖.	กรรมการเขตพื้นที่ควรมีหน้าที่บริหาร	
	 จัดการด้วย
๗.	อ.ก.ค.ศ.	เขตพื้นที่ควรมีบทบาทในการ	
	 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘.	ควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามา	
	 เป็นผู้บริหารได้

๓.๓๖
๓.๙๘
๓.๙๐

๔.๐๗

๓.๕๙

๓.๗๑
๓.๙๒
๓.๑๑

๐.๙๘
๐.๘๑
๐.๘๕

๐.๗๘

๐.๘๖

๐.๘๙
๐.๙๐
๑.๒๑

เห็นด้วย
ปานกลาง

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยมาก	

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วย
ปานกลาง

๗
๒
๔

๑

๖

๕
๓
๘
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	 จากตารางท่ี	 ๔.๓	 การบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีพึงประสงค ์

ด้านนโยบายและการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา	 พบว่า	 ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง 

เห็นด้วยมากเกือบทุกระดับ	 โดยเฉพาะสาระหลักสูตรที่เน้นกลุ่มสาระหลักและเรื่อง

เรียนรู้รากเหง้าของชาติ	รวมทั้งความเป็นอาเซียนและสากล	(ค่าเฉลี่ย	=	๔.๐๗)	โดย 

ส่วนกลางเพียงสนับสนุนเฉพาะนโยบายและงานวิชาการ	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 ๓.๙๘)	 

ส่วนการให้โอกาสบุคคลภายนอกท่ีประสบความส�าเร็จเข้ามาเป็นผู้บริหารเขตพ้ืนท่ีได้

มีความเห็นปานกลาง	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 ๓.๑๑)	 เช่นเดียวกับการไม่เปลี่ยนนโยบาย 

ทางการเมือง	(ค่าเฉลี่ย	=	๓.๓๖)

ตารางที่ ๔.๔	การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค์ด้านครู

ครูและอัตราเงินเดือนของครู
ที่พึงประสงค์

ระดับความเห็น
แปลผล อันดับค่า

เฉลี่ย
S.D.

๑.	เลอืกบคุคลจบปรญิญาตรสีงูสดุมาเป็นครู
๒.	ก�าหนดอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษ	
	 เป็นวิชาชีพขั้นสูง

๓.๗๘
๔.๒๐

๑.๐๐
๐.๗๘

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

๒
๑

	 จากตารางท่ี	 ๔.๔	 การบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีพึงประสงค ์

ด้านครู	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการที่โรงเรียนสามารถก�าหนดอัตราเงินเดือน	

และเงินเพิ่มพิเศษเป็นวิชาชีพชั้นสูงอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย	=	๔.๒๐)	สามารถเลือก

บุคคลที่จบปริญญาตรีคะแนนสูงสุดมาเป็นครู	(ค่าเฉลี่ย	=	๓.๗๘)	ตามล�าดับ
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ตารางที่ ๔.๕	การจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค์ด้านความพร้อม

ในการจัดการศึกษา

ความพร้อมของสถานศึกษาที่พึงประสงค์
ระดับความเห็น

แปลผล อันดับค่า
เฉลี่ย

S.D.

๑.	 ความรู้ความสามารถของกรรมการ
	 สถานศึกษา
๒.	 คุณวุฒิ	ความรู้	ความสามารถ	
	 ของผู้บริหารเป็นที่ยอมรับ
๓.	 ครูมีคุณวุฒิ	ความรู้	ความสามารถ
	 ตรงตามวิชาที่สอน
๔.	 ครูมีหน้าที่สอนและพัฒนาการเรียน
	 การสอน
๕.	 โรงเรียนสามารถก�าหนดความต้องการ
	 และคัดเลือกครู
๖.	 โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ธุรการ	การเงิน	
	 และบัญชีสนับสนุน
๗.	 มีทรัพยากรการศึกษาเพียงพอกับ
	 ความต้องการ
๘.	 ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาวิชาการ
	 จากต้นสังกัดเสมอ
๙.	 มีการจัดการความรู้เรื่องพัฒนาการเรียน	
	 การสอนต่อเนื่อง
๑๐.	มีสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
	 เพียงพอและมีคุณภาพ
๑๑.	มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
	 การจัดการเรียนการสอน

๔.๒๖

๔.๔๓

๔.๓๘

๔.๒๔

๔.๑๐

๔.๒๙

๔.๑๑

๔.๑๘

๔.๒๓

๔.๑๕

๔.๒๙

๐.๗๘

๐.๖๙

๐.๗๑

๐.๙๗

๐.๙๖

๐.๘๙

๑.๐๔

๐.๘๙

๐.๘๔

๐.๙๗

๐.๘๒

เห็นด้ว
มากที่สุด
เห็นด้วย
มากที่สุด
เห็นด้วย
มากที่สุด
เห็นด้วย
มากที่สุด

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วย
มากที่สุด

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วย
มากที่สุด

๕

๑

๒

๖

๑๑

๓

๑๐

๘

๗

๙

๓

	 จากตาราง	 ๔.๕	 การจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พึงประสงค์ด้านความ

พร้อมในการจัดการสถานศึกษา	 พบว่า	 ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดกับความพร้อม 

ในด้านต่างๆ	 ที่สถานศึกษาควรมี	 โดยสถานศึกษาควรมีผู ้บริหารที่มีวุฒิ	 ความรู้	 

ความสามารถเป็นที่ยอมรับสูงที่สุด	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 ๔.๔๓)	 รองลงมาโรงเรียนควรมี 
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เจ้าหน้าที่ธุรการ	 การเงิน	 และบัญชี	 สนับสนุนงานงานบริหาร	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 ๔.๒๙)	 

และมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	คือ	การคมนาคมและ

ไฟฟ้าเข้าถึง	(ค่าเฉลี่ย	=	๔.๒๙)

ตารางที่ ๔.๖	 การบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีพึงประสงค์ด้านครู	 ผู้เรียน	

และการจัดการเรียนการสอน

ครู ผู้เรียน และการจัดการเรียน
การสอนที่พึงประสงค์

ระดับความเห็น
แปลผล อันดับค่า

เฉลี่ย
S.D.

๑.	ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	
	 เป็นสื่อในการเรียนการสอน
๒.	ผู้เรียนเป็นบุคคลที่ส�าคัญที่สุดที่ต้อง
	 จัดประสบการณ์หลากหลาย			
	 สอดคล้องกับช่วงวัยและพัฒนาการ	
	 ของผู้เรียน
๓.	การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างหลาก	
	 หลายและจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
๔.	เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง	ภูมิปัญญา
	 ท้องถิ่นที่มีความรู้	ความสามารถเข้ามา	
	 จัดการเรียนรู้
๕.	จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมน�า
	 การเรียนรู้
๖.	การประเมินผลมุ่งเน้นพัฒนาการของ
	 ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	
	 ด้วยวิธีการหลากหลาย
๗.	เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือชุมชน
	 มีส่วนร่วมการประเมินผลหรือข้อมูล	
	 แก่ครู

๔.๑๕

๔.๓๕

๔.๒๗

๔.๑๕

๔.๔๒

๔.๓๗

๔.๑๗

๐.๘๓

๐.๗๕

๐.๗๖

๐.๘๓

๐.๗๒

๐.๖๘

๐.๗๘

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วย
มากที่สุด

เห็นด้วย
มากที่สุด

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วย
มากที่สุด
เห็นด้วย
มากที่สุด

เห็นด้วยมาก

๖

๓

๔

๖

๑

๒

๕

	 จากตารางท่ี	 ๔.๖	 การบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีพึงประสงค ์

ด้านครู	ผู้เรียน	และการจัดการเรียนการสอนในประเด็นต่างๆ	ทุกประเด็นอยู่ในระดับ

เห็นด้วยมากและมากที่สุด	 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุดและรองลงมา	

คอื	การจดัการศกึษาโดยเน้นคณุธรรมน�าการเรยีนรู	้(ค่าเฉล่ีย	=	๔.๔๒)	การประเมินผล 
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มุง่เน้นพัฒนาผูเ้รยีนให้มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้วยวธิกีารหลากหลาย	(ค่าเฉลีย่	=	

๔.๓๗)	 และเน้นผู ้เรียนเป็นบุคคลส�าคัญที่สุดท่ีต้องจัดประสบการณ์หลากหลาย 

ให้สอดคล้องกับช่วงวัยและพัฒนาการของผู้เรียน	(ค่าเฉลี่ย	=	๔.๓๕)	ตามล�าดับ

ตารางท่ี ๔.๗ 	ขนาดของสถานศึกษาทีเ่หมาะสมกบัจ�านวนนกัเรยีน	ในเขตชนบทท่ัวไป	

ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับ
จ�านวนนักเรียน ในเขตชนบททั่วไป

ระดับความเห็น
แปลผล อันดับค่า

เฉลี่ย
S.D.

๑ ไม่เกิน		๕๐๐	คน ๔.๒๕ ๐.๙๙ มากที่สุด ๑

๒ ตั้งแต่	๕๐๐	คน	–		๙๙๙	คน ๓.๙๒ ๑.๐๑ มาก ๒

๓ ตั้งแต่	๑,๐๐๐	คน		–	๑,๔๙๙	คน ๓.๑๙ ๑.๐๘ มาก ๓

๔ ตั้งแต่	๑,๕๐๐	คน		–	๒,๔๙๙			คน ๒.๕๘ ๑.๑๓ น้อย ๔

๕ ตั้งแต่	 ๒,๕๐๐	 คน	 ขึ้นไปและไม่เกิน		
๓,๕๐๐	คน

๒.๐๙ ๑.๒๗ น้อย ๕

	 จากตารางที่	 ๔.๗	 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับจ�านวนนักเรียน	 

ในชนบททั่วไป	พบว่า	 	 ควรมีขนาดไม่เกิน	๕๐๐	คน	 (ค่าเฉลี่ย	 =	๔.๒๕)	 มากที่สุด	 

รองลงมา	 ตั้งแต่	 ๕๐๐	 คน	 –	 ๙๙๙	 คน	 (ค่าเฉลี่ย	 =๓.๙๒)	 และ	 ๑,๐๐๐	 คน	 –	 

๑,๔๙๙	คน	(ค่าเฉลี่ย	=	๓.๑๙)	ตามล�าดับ

ตารางที่ ๔.๘		ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับจ�านวนนักเรียน	ในเขตเมือง	

ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับ
จ�านวนนักเรียน ในเขตเมือง

ระดับความเห็น
แปลผล อันดับค่า

เฉลี่ย
S.D.

๑ ไม่เกิน		๕๐๐	คน ๒.๘๐ ๑.๓๙ ปานกลาง ๕

๒ ตั้งแต่	๕๐๐	คน	–		๙๙๙		คน ๓.๕๘ ๑.๑๓ มาก ๔

๓ ตั้งแต่	๑,๐๐๐	คน		–	๑,๔๙๙	คน ๓.๘๙ ๑.๐๔ มาก ๑

๔ ตั้งแต่	๑,๕๐๐	คน	–	๒,๔๙๙			คน ๓.๘๑ ๑.๑๑ มาก ๒

๕ ตั้งแต่	 ๒,๕๐๐	 คน	 ขึ้นไปและไม่เกิน		
๓,๕๐๐	คน

๓.๖๓ ๑.๓๔ มาก ๓
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	 จากตารางที่	 ๔.๘	 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับจ�านวนนักเรียน	 

ในเขตเมือง	พบว่าขนาดสถานศึกษาที่เหมาะสมกับจ�านวนนักเรียน	ในเขตเมือง	ควรมี

จ�านวน	ตัง้แต่	๑,๐๐๐	คน	–	๑,๔๙๙	คน	(ค่าเฉลีย่	=	๓.๘๙)	มากทีส่ดุ	รองลงมา	ตัง้แต่	

๑,๕๐๐	คน	–	๒,๔๙๙		คน	(ค่าเฉลี่ย	=	๓.๘๑)	และ	ตั้งแต่	๒,๕๐๐	คน	ขึ้นไป	และ 

ไม่เกิน	๓,๕๐๐	คน	(ค่าเฉลี่ย	=	๓.๖๓)	ตามล�าดับ
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย

เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนที่สัมภาษณ์.........................................	สังกัด	สพป./สพม...............................	

เขต...........................................................	อ�าเภอ........................................................	

จังหวัด	.................................................................................................	

จ�านวนนักเรียน..............	คน	จ�านวนครู.............คน	จ�านวนบุคลากรอื่น................คน	

ขนาดของโรงเรียน   r	เล็ก			r	กลาง			r	ใหญ่			r	ใหญ่พิเศษ	

เปิดสอนชั้น........................................................................	

สถานศึกษามีโครงการพิเศษดังต่อไปนี้	(ระบุได้มากกว่า	1	ข้อ)	

 r	โครงการพิเศษของ	สพฐ.	

 r	โครงการพิเศษของ	สพป.	,	สพม.	

 r	โครงการพิเศษของ	สสส.	,	สสค.	,	สกว.	

 r	โครงการพิเศษของหน่วยงานอื่นๆ	(โปรดระบุ)	

 r	อื่นๆ....................................................	

ผู้ให้สัมภาษณ์	ชื่อ...............................................นามสกุล............................................

ต�าแหน่ง	ประธานกรรมการ	/	กรรมการสถานศึกษา	

 r	ผู้บริหารสถานศึกษา	

 r	ครู	/	ตัวแทนครูในกรรมการสถานศึกษา	

 r	ผู้ปกครอง	/	ประธานชมรมผู้ปกครอง	

คุณวุฒิ			r	ปริญญาตรี			r	ปริญญาโท			r	ปริญญาเอก	

ผูส้มัภาษณ์ชือ่...........................................................	นามสกลุ......................................

สัมภาษณ์โดย			r	ตัวต่อตัว			r	ทางโทรศัพท์			r	ทางอีเมล์			r	อื่นๆ	

สัมภาษณ์เวลา...........................	เมื่อวันที่.................	เดือน...................	พ.ศ...............
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ประเด็นการสัมภาษณ์

ที่ รายการ ผลการสัมภาษณ์

๑ นโยบายการบริหารจัดการศึกษาที่ผ่านเป็นอย่างไร	

ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อย่างไร	

ท่านต้องการให้นโยบายการบริหาร
การจัดการศึกษาเป็นอย่างไร	

๒ สภาพการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่	เป็นอย่างไร	

-	การจัด/	พัฒนาหลักสูตร	

-	การเรียนการสอน	

-	การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้	

-	การนิเทศการเรียนการสอน	

-	การจัดงบประมาณ	

-	ครูผู้สอน	(คุณภาพ	ปริมาณ	พฤติกรรม
การสอน)	
-	การบริหารงานบุคคล	

-	นักเรียน	

-	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
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ที่ รายการ ผลการสัมภาษณ์

๓ สภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดขึ้น	เป็นอย่างไร	

-	การจัด/	พัฒนาหลักสูตร	

-	การเรียนการสอน	

-	การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้	

-	การนิเทศการเรียนการสอน	

-	การจัดงบประมาณ	

-	ครูผู้สอน	(คุณภาพ	ปริมาณ	พฤติกรรม
		การสอน)	

-	การบริหารงานบุคคล	

-	นักเรียน	

-	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

๔ โรงเรียนมีความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้	อย่างไร	

-	งบประมาณ

-	ครู

-	ความรู้

-	เทคโนโลยี

-	การจัดการ

-	ฯลฯ
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ที่ รายการ ผลการสัมภาษณ์

๕ ขนาดของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไร	

๖ ชุมชนมีส่วนร่วมให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างไร	

-	เสนอความเห็น/ความต้องการ	

-	ร่วมสนับสนุนเงิน	

-	ร่วมจัดกิจกรรมของโรงเรียน	

-	ร่วมจัดการเรียนการสอน	

-	ร่วมติดตามประเมินผล	

-	ฯลฯ	

๗ ท่านต้องการให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วม
จัดการศึกษาอย่างไร	

๘ โดยภาพรวม	 การจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามขนาด	และความพร้อมของโรงเรียน	
ควรเป็นเช่นไร	

๙ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา	 เพื่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนควรเป็น	(ท�า)	อย่างไร	

๑๐ ข้อเสนอแนะอื่นๆในการบริหารจัดการ
สถานศกึษา	(เพิม่เตมิ)	จากทีใ่ห้ข้อมลูมาแล้ว	
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ผลการศึกษากรณีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์ สิงหเสนี ) ๔

	 ผลการศึกษากรณีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนบดินทรเดชา	๔	 โดยได้ศึกษาจากเอกสาร	 การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต	 และ
จากการสนทนากลุ่ม	 (Focus	 group)	 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก	 ผู้อ�านวยการ
โรงเรียน	 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา	 ตัวแทนครู	 และตัวแทนผู้ปกครอง	 
สรุปผลดังนี้

 ๑. บริบททั่วไป

	 โรงเรียนบดินทรเดชา	 (สิงห์	 สิงหเสนี)	 ๔	 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา	 สังกัด
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	กระทรวงศึกษาธกิาร	จดัตัง้ข้ึนเป็นสาขา
ของโรงเรียนบดินทรเดชา	 (สิงห์	 สิงหเสนี)	 เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชน	 รองรับนักเรียนในพื้นท่ีกรุงเทพตะวันออกและพื้นท่ีใกล้
เคียง	 โรงเรียนตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟเพรสซิเดนท์คันทรีคลับ	 หมู่ท่ี	 ๑	 แขวงล�าต้อยติ่ง	
เขตหนองจอก	 กรุงเทพมหานคร	 	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมเขต	 ๒	 
มีจ�านวนนักเรียน	๒,๑๘๔	คน	ครู	๗๘	คน	และบุคลากร	๒๖	คน	เป็นโรงเรียนขนาด
ใหญ่	เปิดสอนในระดับชั้น	ม.๑	–	ม.๖	

 ๒. นโยบายบริหารการจัดการศึกษา

	 การจัดการศึกษาได้แบ่งระดับการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ไว้	 
๒	 ระดับ	 คือ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	
ควบคุม	 ก�าหนดนโยบาย	 และส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา	 สถานศึกษา	 เป็นระดับ
ปฏิบัติที่น�านโยบายมาปฏิบัติ	 โรงเรียนได้ท�าการศึกษาแนวนโยบายจากกระทรวง
ศกึษาธกิาร	นโยบายของส�านักงานคณะกรรมการศกึษาข้ันพ้ืนฐานและท�าการวเิคราะห์	
SWOT	Analysis	เพ่ือเป็นเคร่ืองมอืในการประเมนิสถานการณ์	สภาพแวดล้อม	บรบิท	
จุดอ่อน	 จุดแข็ง	 แล้วจึงน�ามาก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา	 โดยมุ่งจัดกิจกรรมให้
นกัเรยีน	คร	ูและบคุลากรภายในโรงเรยีนปฏบิตัใิห้เป็นวิถีชีวิตประจ�าวัน	ด้วยยุทธ์ศาสตร์ 
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โรงเรียน	๓	วิถี	คือ	วิถีการเรียนรู้	วิถีไทย	และวิถีพอเพียง	กลยุทธ์	๖	ประการในการ

ด�าเนินยุทธศาสตร์โรงเรียน	 ๓	 วิถี	 ได้แก่	 (๑)	 กลยุทธ์การบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยกระบวนการเชิงระบบ	 (PDCA)	 เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในทุก

กิจกรรม	(๒)	กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ	โดยยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

วัดและประเมินผลตามสภาพจริง	(๓)	กลยุทธ์การพัฒนาครู	(๔)	กลยุทธ์การพัฒนาสื่อ

เทคโนโลยี	 สร้างแหล่งเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 พัฒนาระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน	 (๕)	 กลยุทธ์การพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ 

การเรียนรู้	และ	(๖)	กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

	 ในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่า	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ควรปรับ

โครงสร้างให้มขีนาดเลก็ลง	เพือ่ให้เกดิความคล่องตวัในการบรหิารจดัการ	และลดการ 

กระจุกตัวของบุคลากรที่อยู่ในส่วนกลาง	 เน้นการกระจายอ�านาจไปสู่เขตพื้นท่ีทาง 

การศึกษาและสถานศึกษาอย่างแท้จริง	 โดยเฉพาะอ�านาจในการโยกย้ายแต่งตั้ง

บคุลากรของหน่วยงานให้สอดคล้องกบัความต้องการท่ีเป็นจรงิและมคีวามรวดเรว็	จาก

ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกนโยบายเรื่องเด็กนักเรียนสามารถไว้ผมยาวได้	 ห้ามตี

นักเรียน	 และห้ามสั่งการบ้านเยอะ	 นโยบายประเภทนี้ไม่จ�าเป็นต้องออกค�าสั่งมายัง

สถานศึกษา	 เพราะเร่ืองเหล่าน้ี	 สถานศึกษาควรจะมีอ�านาจตัดสินใจได้เอง	 ดูตาม 

ความเหมาะสม	ดูจากพฤติกรรมเด็ก	หรือความต้องการของพ่อแม่	ผู้ปกครอง	เพราะ

สถานศึกษาก็จะมีกฎระเบียบประเภทนี้ไว้อยู่แล้ว

 ๓. สภาพการจัดการศึกษา/สภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการ

 ๓.๑ ด้านวิชาการ

	 ในด้านการจัด/พัฒนาหลักสูตร	 โครงสร้างของหลักสูตร	 มีเนื้อหาสาระไม่

สอดคล้องกับสภาพความเป็นจรงิ	ตายตวั	เนือ้หาสาระมากเกนิไป	เน้นทฤษฏ	ีขาดการ

ปฏิบัติจริง	 ที่ส�าคัญขาดการบูรณาการเน้ือหาสาระให้เข้ากับกระบวนการประยุกต์ 

ใช้ผู ้เรียนจึงมีพฤติกรรมการท่องจ�าต�าราเพื่อการน�าไปสอบ	 เพื่อการแข่งขันเข้าสู่ 

สถานศึกษาที่มีชื่อเสียง	ทางโรงเรียนจึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์โรงเรียน	๓	วิถี	เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ	 จัดท�าหลักสูตรบูรณาการกับยุทธศาสตร์	 
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๓	วิถี	คือ	(๑)	วิถีการเรียนรู้	จัดกิจกรรมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตอดเวลา	

(๒)	วถิไีทย	จดักจิกรรมส่งเสรมิความเป็นคนไทย	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	อนรุกัษ์ประเพณี

วัฒนธรรมที่ดีงาม	และ	(๓)	วิถีพอเพียง	จัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียนน�าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 สังเกตได้ว่า	 ยุทธ์ศาสตร์	 ๓	 วิถีจะ 

มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติ	มุ่งหวังให้เรียนรู้จากประสบการณ์

	 ดังนั้น	 สถานศึกษาจึงต้องจัดท�าสาระในรายละเอียดเป็นรายปีหรือรายภาค

ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาในชมุชน	สงัคม	ภมูปัิญญาท้องถิน่	รวมทัง้จดัให้สอดคล้อง

กบัความสามารถ	ความถนดั	ความสนใจของผูเ้รียนแต่ละกลุม่เป้าหมายด้วย	และมกีาร

ประสานสัมพันธ์และร่วมมือกับพ่อแม่	 ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนให้การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	

	 ในด้านการจัดการเรียนการสอน	 สถานศึกษามุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวน 

การคิด	การจัดการ	การเผชิญสถานการณ์	และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ไข

ปัญหา	 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	 มีการเรียนรู้จากแหล่ง 

เรียนรู้ทัง้ในและนอกสถานศึกษา	ฝึกปฏบิติัการ	ฝึกทักษะตามความสามารถของผูเ้รยีน

ให้ท�าได้	คดิวเิคราะห์	สงัเคราะห์	กอปรกบัการใช้กลยทุธ์การพฒันาครใูห้เรยีนรูก้ารใช้

สื่อ	นวัตกรรม	และมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ให้เป็นครูมืออาชีพที่มีกลยุทธ์และ

ทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน	พร้อมทั้งใช้

กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ให้ชุมชนร่วมพัฒนาและสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน	และจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

	 ในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้	 ผู ้สอนเป็นผู ้ประเมินผลตาม 

จุดประสงค์	 และเดินตามกรอบการประเมินอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ	 มุ่งเน้น 

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์	๓	ประการคือ		เก่ง	ดี	มีสุข	การจัด 

การเรียนการสอนจึงมุ่งไปที่การเรียนรู้ควบคู่การจัดกิจกรรม	 ประเมินผลผู้เรียนจาก

สภาพความเป็นจริง	วัดผลจากความรู้	ความเข้าใจ	การน�าไปใช้	ตัวชี้วัดความสามารถ

ด้านวิชาการ	 (ความเก่ง)	 สามารถวัดได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง	๘	 กลุ่มสาระ 

ตัวชี้วัดความดี	ใช้เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ	๘	ประการ	และตัวชี้วัดความสุขของ
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ผูเ้รยีนทีไ่ม่สามารถวดัได้ในเชงิรปูธรรม	แต่สามารถสงัเกตได้จากปริมาณการขาดเรยีน

หรือมาสายมีน้อยมาก	ทัง้ท่ีทางโรงเรยีนมอีปุสรรคในด้านการคมนาคมไม่สะดวก	แสดง

ถึงความสนใจใฝ่รู้ของผู้เรียน	 เด็กมีความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเป็น 

อย่างดี	สนุก	มีความสุข	ในการจัดนิทรรศการ	กล้าพูด	กล้าแสดงออก

 ๓.๒  ด้านงบประมาณ

	 การกระจายอ�านาจการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณยังกระจุกตัวอยู่ท่ี

ส่วนกลาง	สถานศึกษาไม่สามารถด�าเนินการตัดสินใจตามความต้องการได้	ขาดความ

คล่องตัวในการบริหารจัดการ	 การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐยังไม่เพียงพอและ 

ทั่วถึง	 จัดสรรงบประมาณมาให้เท่ากันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดความเท่าเทียม	 

เงินอุดหนุนรายหัวไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ	

 ๓.๓ ด้านการบริหารงานบุคคล

	 ในด้านการพัฒนาครูสู่มืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู	 โรงเรียนได้

ก�าหนดกลยทุธ์	เพือ่พฒันาการจัดการเรยีนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ	มุง่เน้นผูเ้รยีน

เป็นส�าคัญ	และพัฒนาส่งเสริมอบรมเพื่อให้ครูมีวิทยฐานะ

	 ด้านการสรรหา	 คัดเลือก	 บุคลากร	 สถานศึกษาไม่มีอ�านาจในการสรรหา	 

แต่งตัง้ครูหรอืบคุลากรเอง	จะต้องรอจากต้นสงักดัจดัหาครมูาให้	ซึง่ได้ครทูีม่คีณุสมบตัิ

ไม่ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา	จ�านวนครู	บุคลากรเกิดเป็นกระแสไหลเข้า-

ไหลออก	และท�าให้เกิดการขาดแคลนครู

	 ด้านจ�านวนบุคลากร	 เม่ือไม่ได้รับการจัดสรรครู	 หรือบุคลากร	 ตามความ

เหมาะสมกับสถานศึกษาแล้วจึงท�าให้ครูมีภาระงานเพิ่มขึ้น	 ครูต้องแบกรับภาระงาน

สอน	งานการเงิน	และงานธุรการควบคู่กันไป	ส่งผลให้ครูขาดโอกาสในการพัฒนาตน	

ขาดโอกาสในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและไม่มีเวลาดูแลนักเรียน	 สร้างสรรค์	 หรือ

สร้างนวัตกรรมการสอนใหม่ๆให้กับนักเรียนได้

	 ส�าหรับการประเมินวิทยฐานะครู	 ควรเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลงานครู	

จากการท�าผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสาร	 เป็นการใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนเป็นเกณฑ์ในการเลือ่นวทิยฐานะ	และลดภาระงานของครทูีน่อกเหนอืจากการ

สอน	ให้ครูมีเวลาในการสอนอย่างเต็มที่
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 ๓.๔ ด้านการบริหารงานทั่วไป

	 ในส่วนงานก�ากบั	ติดตาม	ประเมนิผล	การรายงาน	และการนเิทศนัน้	ผูบ้รหิาร

สถานศึกษาจัดท�าแผนปฏิบัติการ	 แจกแจงรายละเอียดขั้นตอน	 ระยะเวลา	 ตัวชี้วัด	

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ไว้อย่างชัดเจน	เพื่อให้ครูสามารถน�าไปปฏิบัติได้	กระบวนการนิเทศ

เปิดโอกาสให้ประธานกรรมการสถานศึกษาที่คัดเลือกมาจากชุมชน	 ได้มีส่วนร่วมใน

การนิเทศการเรียนการสอน	การจัดกิจกรรมต่างๆ	ของโรงเรียน	

 ๔. ความพร้อมในการบริหารสถานศึกษา

	 โดยภาพรวม	 หากพิจารณาการบริหารจัดการสถานศึกษาจากปัจจัยภายใน

ถือได้ว่า	 มีความพร้อมครอบคลุมทุกด้าน	 ทั้งทางด้านงบประมาณ	 ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	 ความรู้	 เทคโนโลยี	 และการจัดการ	 	 ขาดเพียงแต่ปัจจัยภายนอกท่ี 

ส่งผลต่อการบริหารจัดการ	กล่าวคือ	

 ๔.๑ งบประมาณ

	 ผู้บริหาร	ครู	และบุคลากร	มีความรู้	ความเข้าใจ	กฎเกณฑ์ข้อบังคับในการ

จัดสรรงบประมาณเป็นอย่างดี	 มีการฝึกพัฒนาทักษะการบริหารการเงิน	 การบัญช	ี 

การบรหิารงบประมาณเป็นไปตามระเบยีบพสัด	ุและการเงนิของราชการ	สามารถตรวจ

สอบได้	ชุมชนมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษา	เช่น	สมทบทุนต่อเติมอาคาร

เรียน	สมทบทุนเข้าร่วมโครงการต่างๆ	เป็นต้น	แต่ยังขาดความคล่องตัวในการจัดสรร

งบประมาณ	 เพราะต้องรอรับการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด	 ระยะเวลาในการ 

ด�าเนินการขออนุมัติมีความล่าช้า	

 ๔.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

	 ครแูละบคุลากรมคีวามรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏบัิติ

งานตามหน้าที่	 และพร้อมรับความรู้ที่ทันสมัย	 มีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง 

ต่อเนื่อง	 โรงเรียนมีการส่งเสริมการฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

ให้กับครูและบุคลากร	 และได้รับแรงเสริมท�าให้มีขวัญและก�าลังใจในการท�างาน	 

แต่อัตราครูต่อนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์	 ครูในบางสาขาวิชาไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ
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 ๔.๓ ความรู้

	 สถานศึกษาได้มีการก�าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน	 มุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนแสวงหาความรูด้้วยตนเอง	รกัการเรยีนรู	้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	และ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอน	มุ่งเน้นการพัฒนาครูให้มีความรู	้

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน	 โดยวิธีการเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเรียนรู้คู่การปฏิบัต	ิ

วัดผลจากกิจกรรมหรือโครงงาน	ทั้งนี้ยังให้ความส�าคัญกับชุมชน	โดยเชิญผู้รู้	ปราชญ์

ชาวบ้าน	 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน	 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 

สถานศึกษากับชุมชน

 ๔.๔ เทคโนโลยี 

	 สืบเนื่องจากโรงเรียนบดินทรเดชา	(สิงห์	สิงหเสนี)	๔	เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่

และได้จัดสรรงบประมาณไว้ส�าหรับสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเพียงพอ	

พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนให้ได้รับบริการกันอย่างทั่วถึง	 นักเรียน

สามารถน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว

 ๔.๕ การจัดการ

	 แม้ว่าจะมกีารบรหิารงานตามภารกจิสถานศกึษาได้อย่างครบถ้วน	ครอบคลมุ	

แต่ก็ยังขาดอ�านาจในการบริหารที่แท้จริง	 จึงยังไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่าง 

คล่องตัว	ขาดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ

 ๕. ขนาดของสถานศึกษาต่อความเหมาะสมในการจัดการเรียน

การสอน

	 โรงเรยีนต้ังอยูบ่นเน้ือที	่๑๐	ไร่	มขีนาดพืน้ท่ีใช้สอยท่ีเหมาะสมกบัสิง่ปลูกสร้าง

อาคารเรียน	 อาคารประกอบ	 ห้องเรียนแยกตามกลุ่มสาระ	 ห้องบริการเทคโนโลยี	 

ห้องปฏิบัติการ	 และอื่นๆ	 ทั้งน้ี	 จัดพื้นที่ไว้ส�าหรับแหล่งเรียนรู้ได้อย่างลงตัว	 เช่น	 

ศาลาไทย	 แปลงเกษตร	 นาข้าว	 โรงเพาะเห็ด	 บ่อปลา	 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะ 

อย่างรอบด้าน	เรียนรู้เชิงบูรณาการ	
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 ๖.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการศึกษา

	 โรงเรียนได้เล็งเห็นความส�าคัญของชุมชน	 จึงก�าหนดยุทธศาสตร์การสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัชมุชนไว้ในแผนพฒันาโรงเรยีน	ด้วยการพฒันาชุมชนให้เป็นชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้	 โรงเรียนมีหน้าที่ในการบริการวิชาการ	 อาคารสถานท่ีให้แก่ชุมชน	 เพื่อ 

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัชมุชนทกุฝ่าย	เช่น	คณะกรรมการสถานศกึษา 

คณะกรรมการเครอืข่ายผูป้กครอง	คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและคร	ูองค์กรทาง

ศาสนา	 องค์กรภาครัฐและเอกชน	 เพื่อพัฒนาการศึกษา	 การจัดการเรียนรู้ระหว่าง

โรงเรียนและชุมชน	 จัดหาแหล่งวิทยาการหรือแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน	 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา	 ตามความต้องการและความสนใจ	 

ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 มีการจัดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 

และท้องถิ่น	

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการสถานศึกษา	ที่ได้รับคัดเลือกมาจากชุมชน	มีบทบาทใน

การมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาอย่างชัดเจน	 เช่น	 ก�าหนดเอกลักษณ์	 นโยบาย	

แผนพฒันา	ก�ากบัติดตามการด�าเนินงาน	ร่วมประชุมปรกึษาหารอื	และระดมทรพัยากร

ช่วยเหลือสถานศึกษา	

 ๗. กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

	 โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของการศึกษาที่ก�าลัง

เคลือ่นตวัเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	วสิยัทศัน์ของโรงเรยีนในปีการศกึษา	๒๕๕๕	–	๒๕๕๘	

ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า	 ในวิถีแห่งความเป็นไทย	 โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	 เคียงคู่

ประชาคมอาเซียน	ครูผูส้อนจะตอ้งมกีารตืน่ตวั	มคีวามรู้	ความเข้าใจ	เกี่ยวกับอาเซยีน

ด้านเศรษฐกจิ	การเมอืง	สงัคม	วฒันธรรม	รวมทัง้ด้านการศกึษา	ข้อมลูพืน้ฐานทัง้หมด

จะต้องเชื่อมโยงบูรณาการให้สอดรับเข้าหลักสูตรของโรงเรียนให้ได้	 ปราการด่านแรก

ในการก้าวสูอ่าเซียนคอื	ภาษาทีใ่ช้ในการสือ่สาร	ดงันัน้โรงเรยีนจึงจดัท�าโครงการภาษา

อาเซยีน	ให้ผูเ้รยีนเลอืกเรยีนตามความสนใจ	เช่น	ภาษาจนี	ภาษาฟิลปิปินส์	และภาษา

จีน	เป็นต้น	โดยจ้างครูเจ้าของภาษามาสอน	



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 223

 ๘. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา

	 การกระจายอ�านาจยังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงทั้งในด้านวิชาการ	งบประมาณ	

การบริหารงานบุคคล	 และการบริหารท่ัวไป	 ขาดความเป็นเอกภาพด้านนโยบาย 

และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ	 มีมาตรฐานและทิศทางในการจัดการศึกษา

เหมือนกัน	 ควรเปิดโอกาสให้แต่ละท้องถิ่นเลือกวิธีด�าเนินการท่ีหลากหลายได้ด้วย

ตนเอง	 ควรใช้หลักการกระจายอ�านาจทางการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริง	อย่างเป็นรูปธรรม		 เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล	ชุมชน	และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	ทัง้นีเ้พือ่ทีจ่ะระดมทรพัยากรจากทกุ

ส่วนของสงัคมเข้ามามส่ีวนร่วมในการจัดการศึกษา	และเป็นการกระจายโอกาสทางการ

ศกึษาให้แก่ชุมชนท้องถิน่อย่างทัว่ถงึ	ส่วนกลางควรก�าหนดนโยบาย	ให้ค�าปรกึษาแนะน�า		

ตรวจสอบมาตรฐาน		ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานเท่านั้น	

จุดเด่นของการบริหารสถานศึกษา

	 ๑.	 จัดท�าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา	 ก�าหนดวิสัยทัศน์

และยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้อย่างชัดเจน	 จัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 ด้าน 

การเรียนการสอน	 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา	 และด้านการพัฒนาชุมชน	 

เพือ่ให้ครแูละบคุลากรทราบทศิทางในการพฒันาให้ไปในทศิทางเดยีวกนั	ทัง้นีบ้รหิาร

งานโดยยึดหลักการกระจายอ�านาจให้ครูหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้ตาม

อ�านาจหน้าที่ของตน

	 ๒.	คณะผูบ้รหิารและครูมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการ	มคีวามสามารถ

รอบรู้ในงานที่รับผิดชอบในภาพรวมของสถานศึกษาเป็นอย่างดี	คณะกรรมการสถาน

ศึกษามีความรู้	ความสามารถจากหลายสาขาอาชีพ	ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 บุคลากร	 และบริหารงานท่ัวไป	 และได้ให้การ

สนับสนุนด้านงบประมาณสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง	

	 ๓.	ด้านการบรหิารจัดการการศึกษา	จดัระบบบรหิารการศกึษาโดยใช้โรงเรยีน

เป็นฐาน	 มีการกระจายอ�านาจ	 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะความเป็นผู้น�า	 มีการจัด

โครงสร้างองค์กรการบริหารอย่างเป็นระบบ	สถานศึกษาใช้ระบบประกันคุณภาพท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา	
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	 ๔.	 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	 

คณะกรรมการสถานศกึษาเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในหลากสาขาอาชพี	มส่ีวนร่วมในการ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม

	 ๕.	จัดแหล่งเรียนรู้	วิทยากร	จากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา

ไว้อย่างเพียงพอ	 ส่งเสริมและบูรณาการการเรียนรู้เข้าไว้ในหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ	 

ฝึกการเรียนรู้	ฝึกประสบการณ์	ฝึกอาชีพ	เน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ

ข้อสังเกตในการบริหารสถานศึกษา

	 ๑.	ปัญหาคณุภาพการศกึษา	ได้แก่	ครูแบกรบัภาระงานเกินไป	ภาระงานการ

สอน	 งานธุรการ	 งานการเงิน	 การจัดเตรียมเอกสารเพื่อรอรับการประเมินภายนอก	

เป็นต้น	 ครูจึงขาดโอกาสในการคิดเทคนิคและวิธีการสอน	 นวัตกรรมการสอน	 

ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน

	 ๒.ปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางมาเรียน	 การคมนาคมไม่สะดวก	

เนื่องจากทางเข้าสถานศึกษามีทางเดียว	เสียค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทางมาเรียน
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	 ผลการศึกษากรณีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนบ้านดอนแรด	โดยได้ศึกษาจากเอกสาร	การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต	และจาก

การสนทนากลุม่	(Focus	group)	โดยได้รบัความอนเุคราะห์จาก	ผูอ้�านวยการโรงเรยีน	

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา	ตัวแทนครู	และตัวแทนผู้ปกครอง	สรุปผลดังนี้

 ๑. บริบททั่วไป

	 โรงเรียนบ้านดอนแรด	 (จินดาวิทยาคาร)	 ตั้งอยู่ท่ีหมู่	 	 ๒	 	 ต�าบลดอนแรด		

อ�าเภอรัตนบุรี		จังหวัดสุรินทร์		สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุรินทร์	เขต	๒	

เป็นโรงเรียนขนาดกลาง	มีจ�านวนนักเรียนทั้งสิ้น	๑๙๘	คน	จ�านวนครู	๑๓	คน	และ

บุคลากรอื่น	๒	คน	เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่	๑	-	ประถมศึกษาปีที่	๖	โรงเรียนบ้าน

ดอนแรดเคยเข้าร่วมโครงการพิเศษของ	 สพป.สุรินทร์	 ในโครงการ	 โรงเรียนแกนน�า 

เดก็เรยีนร่วม	โรงเรยีนแกนน�าวถิพีทุธ	โครงการพเิศษของ	สสส.และ	สสค.	เช่น	โครงการ 

ละเล่นบันไดสู่การเรียนรู้ภาษาไทย	 โครงการป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ	 และ

โครงการจากหน่วยงานอื่นๆ	เช่น	โครงการ	๑	ช่วย	๙	จาก	สมศ.	โครงการเลี้ยงเป็ด	

โครงการปลกูแก้วมงักร	โครงการเลีย้งเหด็ฟางสนบัสนนุโครงการอาหารกลางวนั	และ

โครงการโรงเรียนบริบทสภาพแวดล้อมและปลอดภัย	 จากกรมอนามัย	 กระทรวง

สาธารณสุข	เป็นต้น

 ๒. นโยบายบริหารจัดการการศึกษา

	 โรงเรียนได้น�านโยบายสู่การปฏิบัติครบทั้ง	 ๔	 ด้านได้แก่	 ด้านวิชาการ	 ด้าน 

งบประมาณ	ด้านบุคลากร	และด้านงานบริหารทั่วไป	การจัดการเรียนการสอนเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ	 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่รัฐก�าหนด	 ชุมชน

เข้ามามบีทบาทในการจดัการการศกึษามากขึน้	เกดิความมัน่ใจและศรทัธาการจดัการ

ผลการศึกษากรณีการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนบ้านดอนแรด (จินดาวิทยาคาร)
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เรียนการสอนของทางโรงเรียน	 ในด้านบุคลากรเอง	 ครูก็ได้รับการพัฒนาด้านเทคนิค

การสอนมากขึน้	โดยเปลีย่นรูปแบบจากครูเป็นศนูย์กลางมาเป็นให้ผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง	

ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ	ให้ผู้เรียนเป็นผู้ตั้งค�าถามและค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง	

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน	 ครู	 และผู้ปกครองเป็นอย่างมากที่มีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาที่เหมาะสมร่วมกัน	

	 ในด้านความต้องการเกี่ยวกับนโยบายบริหารการศึกษาเป็นไปอย่างไร	 ผู้ให้

สัมภาษณ์ท้ังหมดต่างเห็นตรงกันว่า	 ควรกระจายอ�านาจการบริหารสู่สถานศึกษา 

มากขึ้นเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการ	 และท่ีส�าคัญการเปลี่ยนรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการบ่อยครั้ง	 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายและผู้รับสนอง

นโยบายการจัดการศึกษาจึงไม่ต่อเนือ่งขาดความเป็นเอกภาพในเชงิบรหิาร	อกีประการ

หนึ่งคือจ�านวนสาระที่จัดการสอนมีมากจนเกินไป	 ท�าให้ผู้เรียนใช้เวลาเรียนมากไป	 

ควรปรับหลักสูตรให้เป็นแบบ	SBM	คือ	หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	หรือ

ตามความเหมาะสมของผู้เรียน	เป็นต้น

 ๓. สภาพการจัดการศึกษา/สภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการ

	 สภาพการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ในทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน	 (ผอ.สมศร	ี

หลงชิน)	พบว่า	ระบบการบริหารขาดความเป็นเอกเทศ	ต้นสังกัดไม่ให้ความส�าคัญใน

ด้านก�ากับ	ติดตาม	ศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่ขาดการมาก�ากับ	ติดตาม	แนะน�า	ให้ค�า

ปรึกษา	 ลักษณะการด�าเนินงานของศึกษานิเทศก์เพียงแค่เข้าอบรมจากส่วนกลาง	 

แต่ไม่ได้น�านโยบายทีร่บัมาปฏบัิติอย่างจรงิจัง	ส�าหรบัสภาพการจดัการศกึษาทีต้่องการ	

ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ	 นโยบายหรือทิศทางใน 

การจัดการศึกษาไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย	จนก่อให้เกิดความสับสนในการบริหารงาน	

และควรกระจายอ�านาจสู่สถานศึกษาให้มากที่สุด

 ๓.๑ ด้านวิชาการ 

	 ในการจัด/พัฒนาหลักสูตรขาดความต่อเนื่องและไม่สอดคล้องกับสภาพ 

ความเป็นจริง	 โดยให้สาเหตุว่า	 หลักสูตรที่น�ามาใช้กับสถานศึกษาของไทยในปัจจุบัน

นั้นน�ามาจากประเทศ	 โดยไม่ได้พัฒนาหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการใน
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การจดัการศกึษาของไทย	เป็นการน�าเอาหลกัการจดัการศกึษาของต่างประเทศมาเป็น

ท่อนๆ	 แต่ขาดกระบวนการบูรณาการให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนของไทย	 

โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ	ควรให้ความส�าคัญกับชุมชน	 โดยให้ชุมชน	หรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสยีเข้ามามส่ีวนร่วมในการจัดการศึกษา	จดัท�าหลกัสตูรท้องถ่ินโดยครภูมูปัิญญา	

และบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น

	 ในด้านการจัดการเรียนการสอน	 มุ่งเน้นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้	 

ความสามารถ	ทกัษะ	และให้อ�านาจแก่ครผููส้อนให้มอีสิระในการจัดการเรยีนการสอน

ทีเ่หมาะสม	ยดืหยุน่ต่อความต้องการของผูเ้รยีน	เน้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง	เน้นการฝึก

ปฏิบัติ	 ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 เพื่อส่งเสริมให้ 

ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างกว้างขวาง	ทนัสมยั	ทนัต่อเหตกุารณ์ในปัจจบุนั	ทัง้นีผู้บ้รหิาร

สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง

	 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้	ด�าเนนิการวดัและการประเมนิผลตามเกณฑ์

ที่ก�าหนดครอบคลุมทุกกลุ่มสาระและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา	

ปรากฏว่าไม่มีนักเรียนตกซ�้าชั้น	ตัวชี้วัดที่ส�าคัญคือคะแนนในการสอบ	O-Net	พบว่า	

นกัเรยีนโรงเรียนบ้านดอนแรด	ในระดับประถมศกึษาปีที	่๖	ปีการศกึษา	๒๕๕๔	คะแนน

เพิม่ขึน้	๗.๐๒	คะแนน	จากปีการศกึษา	๒๕๕๓	คะแนนการสอบ	NT	(National	Test)	

พบว่า	 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๓	 ปีการศึกษา	 ๒๕๕๔	 คะแนนเพิ่มข้ึน	 ๙.๑๐	

คะแนนเมื่อเทียบกับปีการศึกษา	๒๕๕๓	นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนแข่งขัน

ด้านวิชาการในระดับภาคถึง	๖	ปีติดต่อกัน	และนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	๘	

ประการอยู่ในระดับดีมาก	 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้นั้นจะต้องท�าเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพผู้เรียน	มิใช่เพื่อรอการตรวจหรือการประเมินจากแหล่งภายนอก	

 ๓.๒ ด้านงบประมาณ

	 สถานศึกษายังขาดอ�านาจในการจัดสรรงบประมาณ	 อ�านาจในการจัดสรร 

งบประมาณยังอยู่ที่เขตพื้นที่ต้นสังกัด	 จึงขาดความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง	

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 ควรให้ความส�าคัญในระดับ 

ชั้นอนุบาล	โดยการปรับเพิ่มงบรายหัวให้เป็น	๔,๐๐๐	บาท	ในระดับชั้นประถมศึกษา	

๓,๕๐๐๐	บาท	ระดับมัธยมต้น	๓,๐๐๐	บาท	และในระดับมัธยมปลาย	๒,๕๐๐	บาท	
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โดยมองว่าการส่งเสริมทักษะการเรยีนรูต้ั้งแต่วยัเด็กนัน้เป็นจดุเริม่ต้นการเรยีนรู้	ดงันัน้
เดก็ในระดบัชัน้อนุบาลควรทีจ่ะได้รบัทนุสนับสนนุค่าเล่าเรยีนมากกว่าในระดบัชัน้อืน่ๆ	
นอกจากน้ัน	ควรจดัท�าฐานข้อมลูแสดงรายรบั	รายจ่าย	ให้เป็นระบบ	เพือ่ให้เกดิความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	 และต้นสังกัดควรมอบอ�านาจในการบริหารจัดการ
งบประมาณให้สถานศึกษาสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง	 เพื่อให้มีความคล่องตัว
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมากที่สุด
 ๓.๓ ด้านการบริหารงานบุคคล
	 ในด้านการบรหิารงานบคุคล	อ�านาจยงัคงอยูท่ีต้่นสงักดั	ผูบ้รหิารสถานศกึษา
หรือกรรมการบริหารสถานศึกษาไม่มีอ�านาจเด็ดขาดในการสรรหา	คัดเลือก	หรือจ้าง
ครูที่เหมาะสมกับความต้องการได้	 สถานศึกษาจึงได้ครูที่มีความรู ้ต�่ากว่าเกณฑ์	 
เกินเกณฑ์	ได้ครูที่ไม่ตรงตามวุฒิ	และเกิดภาวะขาดแคลนครูในที่สุด	ดังนั้นหน่วยงาน
ต้นสังกัดควรกระจายอ�านาจในการสรรหา	 คัดเลือก	 ครู	 บุคลากรมายังสถานศึกษา	 
เพื่อให้ได้ครูหรือบุคลากรที่มีความพร้อมและเหมาะสมกับความต้องการของสถาน
ศึกษามากที่สุด
 ๓.๔ ด้านการบริหารงานทั่วไป  
	 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส�าคัญด้านการนิเทศการเรียนการสอนและ 
มคีวามสามารถในการนเิทศเป็นอย่างดี	มกีารจดัท�าปฏทินิควบคมุ	ก�ากบั	ตดิตาม	นเิทศ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	โดยใช้วิธีการแนะน�า	ให้ค�าปรึกษามากกว่าการต�าหนิ	ประเด็น
ทีผู่บ้รหิารสถานศึกษาท�าการนเิทศครใูนโรงเรยีน	คอืเรือ่งแผนการจดัการเรยีนการสอน	
กระบวนการจัดกิจกรรมและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	 ส่งผลให้การจัด
กิจกรรมการเรียนเกิดประสิทธิภาพ	กรรมการสถานศึกษาเองก็มีบทบาทในการนิเทศ	
ติดตาม	 ดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูด้วย	 โดยจัดตั้งเป็นคณะนิเทศ
การเรียนการสอนของครู	

 ๔. ความพร้อมในการบริหารสถานศึกษา

	 โดยภาพรวมโรงเรียนบ้านดอนแรดร้อยละ	 80	 มีความพร้อมในการบริหาร
จดัการสถานศกึษาครอบคลมุทกุด้าน	ทัง้ทางด้านงบประมาณ	ครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษา	ความรู้	เทคโนโลยี	และการจัดการ	กล่าวคือ
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 ๔.๑ งบประมาณ

	 ผูบ้รหิาร	คร	ูและบคุลากรมคีวามรู	้ความเข้าใจ	ในกฎระเบยีบของการจดัสรร

งบประมาณ	โดยใช้แนวทางการด�าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้

 ๔.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

	 ส่วนใหญ่เป็นครูท่ีมากด้วยประสบการณ์ในการสอน	 มีความรู ้	 มีความ

เชี่ยวชาญ	ช�านาญการไม่น้อยกว่า	๒๕	ปี	มีการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ

เพิม่ศกัยภาพในการสอนอย่างต่อเนือ่ง	และเพือ่ให้เกดิความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน

ของตนเอง	ส�าหรบัครธูรุการของโรงเรยีนให้ดูตามความเหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน	

แต่ส�าหรบัโรงเรียนบ้านดอนแรด	ซึง่เป็นโรงเรียนขนาดกลางนัน้จดัสรรครธุูรการ	๑	คน

ก็เพียงพอ	 โดยเลือกรับในระดับวุฒิ	 ปวช.	 เพื่อให้เหมาะสมต่อค่าตอบแทนท่ีไม่มาก	

และที่ส�าคัญเปิดโอกาสให้ครูภูมิปัญญา	หรือปราชญ์ชาวบ้านมาท�าหน้าที่ในการสอน

เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	

 ๔.๓ ความรู้ 

	 โรงเรียนบ้านดอนแรด	 จะมุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับความรู้ไปที่การส่งเสริม

ทักษะความรู้ของครูเป็นหลัก	 เน้นการฝึกอบรมให้ครูมีความรู้	 ความสามารถ	 ทักษะ	

และเทคนิคในการจดัการเรยีนการสอนให้เกดิประสทิธภิาพต่อผูเ้รียนให้เกดิประโยชน์

สูงสุด	ดังนั้นกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการสอนคือเน้นการเรียนรู้สู่ภาคการ

ปฏิบัติ	

 ๔.๔ เทคโนโลยี

	 อนัเน่ืองมาจากโรงเรียนบ้านดอนแรดเป็นโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีช่นบท	และ

เป็นโรงเรียนขนาดกลาง	 จึงส่งผลให้ขาดความพร้อมในเรื่องของสัญญาณเครือข่าย 

ไร้สาย	 (Wi-Fi)	คุณภาพของสัญญาณไม่เอื้ออ�านวยต่อการใช้งาน	ส่งผลต่อการสืบค้น

ข้อมูล	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตเกิดความล่าช้า	 ไม่ทันต่อ 

การใช้งาน	เป็นอุปสรรคต่อการแสวงหาความรู้

 ๔.๕ การจัดการ

	 ขาดอ�านาจในการบรหิารทีแ่ท้จรงิ	ผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึไม่มอี�านาจในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาได้โดยตรง	ขาดเอกภาพในเชิงบริหารจัดการ
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 ๕. ขนาดของสถานศึกษาต่อความเหมาะสมในการจัดการเรียน

การสอน

	 ในด้านอาคารสถานที่	แหล่งเรียนรู้	สภาพแวดล้อม	มีความเหมาะสมในการ

จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง	 	 มีขนาดพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะใช้สอยเพื่อ

พัฒนาผู้เรียน	มีโครงสร้างพื้นฐานเหมาะสมต่อการใช้สอยประโยชน์	เช่น	มีน�้าดื่มน�้าใช้

เพียงพอส�าหรับนักเรียน	 มีระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนได้

อย่างเพียงพอและเหมาะสม	มีห้องน�้าห้องส้วมเพียงพอส�าหรับนักเรียน	มีห้องสมุดที่มี

สื่อการเรียนการสอนเพียงพอต่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม	 มีอาคารเรียน	 อาคาร

ประกอบห้องเรียน	 ห้องปฏิบัติการ	 ห้องบริการเพียงพอเหมาะสมกับการใช้สอยของ

นักเรียน	 รวมท้ังมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมกีฬาและพักผ่อนในโรงเรียนอย่างเพียงพอ

และเหมาะสม

 ๖. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการศึกษา

	 โรงเรียนบ้านดอนแรด	 (จินดาวิทยาคาร)	 มีการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน	 

โดยการ	 คัดเลือก	 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจากภาคชุมชน	 ให้ความ

ส�าคัญกับผู้ปกครองเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการจัดการก�าหนดนโยบายของโรงเรียน	 

การจดัแผนการเรยีนการสอน	มส่ีวนร่วมในการเสนอความคดิเหน็	และมบีทบาทส�าคญั

ในการก�ากับ	 และติดตามการจัดการเรียนของทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยความ 

เอาใจใส่	 ในด้านงบประมาณในปี	 ๒๕๕๐	 มีการระดมทรัพยากร	 จัดท�าผ้าป่าทาง 

การศึกษาจนสามารถรวบรวมเงินอุดหนุนได้	๗๖๐,๐๐๐	บาท	และในปี	๒๕๕๔	มีเงิน

รายได้จากการทอดผ้าป่าจ�านวน	 ๑,๐๔๐,๐๐๐	 บาท	 จะเห็นได้ว่า	 ชุมชนเล็งเห็น 

ความส�าคัญและให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

 ๗. กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	 น�ายทุธศาสตร์	๘	ประการทีร่ฐัก�าหนด	เพือ่เตรยีมการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	

ประกอบไปด้วย	ยทุธศาสตร์ที	่๑	การเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัของสนิค้า	

บริการ	การค้าและการลงทนุ	ยทุธศาสตร์ที	่๒	การพฒันาคณุภาพชีวติและการคุม้ครอง

ทางสงัคม	ยทุธศาสตร์ท่ี	๓	การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและโลจกิตกิส์	เพือ่ให้โครงสร้าง
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พื้นฐาน	 	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๔	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 เพื่อให้มีมาตรฐานการศึกษา

อาเซียน	ยทุธศาสตร์ที	่๕	การพฒันากฎหมายและกฎระเบียบ	เพือ่อ�านวยความสะดวก

ด้านการค้า	การลงทนุ	ยทุธศาสตร์ที	่๖	การสร้างความรู	้ความเข้าใจและความตระหนกั

ถงึความส�าคญัของอาเซยีน	ยทุธศาสตร์ที	่๗	การเสรมิสร้างความมัน่คง	เน้นสร้างความ

ร่วมมือ	สร้างพันธมิตร	และยุทธศาสตร์ที่	๘	การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยง

โอกาสจากอาเซียน	มาประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา	ครู	ผู้ปกครอง	

และชุมชนเกี่ยวกับการจัดท�ารวบรวมข้อมูล	 ประวัติประชาคมอาเซียน	 ฯ	 เพ่ือให ้

สามารถบูรณาการให้เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนได้ในทุกระดับชั้น	จัดการเรียน

การสอนที่สอดแทรกความรู้เร่ืองอาเซียนไว้ในทุกกลุ่มสาระ	 โดยเฉพาะกลุ่มสาระ

สังคมศึกษาและวัฒนธรรม	 ที่ส�าคัญคือมีการจัดอบรมครู	 บุคลากร	 เพื่อให้มีความรู ้

เกี่ยวกับอาเซียน	

 ๘. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา

	 การจัดท�าแผนหรือนโยบาย	 หรือรูปแบบการจัดการสถานศึกษาควรศึกษา

สภาพและความส�าคัญของปัญหา	 ให้เห็นในเชิงประจักษ์	 และเป็นรูปธรรมชัดเจน	 

ก่อนที่จะน�ามาใช้ในการปฏิบัติจริง	 เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการจัดการศึกษา 

ในด้านลบนอ้ยทีส่ดุ	การประเมนิวิทยะฐานะคร	ูควรยกเลกิการท�าผลงานด้านเอกสาร

วิชาการ	เพราะไม่ได้เห็นถึงการปฏิบัติงานจริง	ควรใช้กระบวนการก�ากับ	และติดตาม

การท�างานอย่างใกล้ชิด	ต่อเนื่อง	จึงจะพิสูจน์การปฏิบัติงานที่แท้จริงได้

	 โดยภาพรวม	 จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์รูปแบบการบริหารจัดการ 

สถานศึกษา	 ทั้งทางด้านนโยบาย	 การน�านโยบายลงสู่การปฏิบัติ	 	 สภาพการจัดการ

สถานศึกษา	 สภาพการจัดการสถานศึกษาที่ต้องการ	 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมใน 

การจัดการการศึกษา	และการมีส่วนร่วมของชุมชน	กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

 จุดเด่นของการบริหารจัดการสถานศึกษา

	 ๑.	ผูบ้ริหารสามารถถ่ายทอดนโยบายมาสูผู่ป้ฏบิตัไิด้	สามารถจดัระดบัความ

ส�าคญัของนโยบายหลกั	และนโยบายรองแล้วน�ามาปรบัเป็นกลยทุธ์ในการด�าเนนิงาน

ในสถานศึกษา	 ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในเชิงบริหาร	 โครงสร้างการ
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บรหิารจดัการของโรงเรียนมคีวามสมัพันธ์สอดคล้องกบัการถ่ายทอดนโยบายตามระดบั

การบังคับบัญชา	 	 สังเกตได้จากโรงเรียนบ้านดอนแรดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง	

โครงสร้างการบรหิารมลีกัษณะสายการบงัคับบญัชาสัน้		กระชับ	ประกอบกบัมบีทบาท

และภารกิจไม่มากเท่าโรงเรียนขนาดใหญ่	จึงสามารถแปลงนโยบายเป็นแผนและลงสู่

การปฏิบัติได้ทันที

	 ๒.	 สภาพการจัดการสถานศึกษา	 ท้ังทางด้านหลักสูตร	 การจัดการเรียน 

การสอน	 เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ครูมีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดการเรียน 

การสอนผ่านกิจกรรม	 ผ่านประสบการณ์จากการปฏิบัติ	 อีกทั้งบูรณาการหลักสูตร 

ท้องถิ่นเข้ากับหลักสูตรแกนกลางตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน	 ส่งผลให้

ผู้เรียนเกิดความรู้เป็นองค์รวม	 และสนับสนุนให้ชุมชน	 หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี 

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 เน้นการท�างานร่วมกับเป็นภาคีเครือข่าย	 ถือได้ว่าเป็น 

การกระจายอ�านาจการจัดการการศึกษาลงสู่ภาคประชาชนอย่างแท้จริง

	 ๓.	ผูบ้รหิาร	คร	ูและบคุลากร	มคีวามพร้อมในการบรหิารจัดการสถานศกึษา

เป็นอย่างดี	ส�าหรับปัจจัยภายใน	ผู้บริหารและครูเป็นผู้มีความรู้	ความสามารถ	ในการ

บริหารจัดการ	หรือในการจัดการเรียนการสอน	เนื่องจากเป็นผู้มากด้วยประสบการณ์	

ความพร้อมทางด้านงบประมาณสถานศึกษามีความสามารถที่จะหาเงินอุดหนุนการ

ศกึษาจากองค์กรภายนอกได้เป็นจ�านวนมากจากการทอดผ้าป่าการศกึษา	ในด้านขนาด

ของโรงเรียนต่อจ�านวนนักเรียน	 อาคาร	 สถานที่ๆส่งเสริมการจัดการเรียนรู้	 มีสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนเหมาะสมตามบริบทของชุมชน

	 ๔.	 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการศึกษา	 ตั้งแต่ร่วมเสนอแนะ 

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	การก�ากับ	ติดตาม	ประเมินผลการเรียน

การสอน	 มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา	 จนเกิดรูปแบบการจัด 

การศกึษาทีเ่หมาะสมกบัความต้องการ	แสดงให้เหน็ถงึการตระหนกั	และเหน็ถงึความ

ส�าคญัของการจัดการศึกษาเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูเ้รยีน	หรอืต่อบุตรหลานของ

ตนเอง	
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 จุดด้อยของการบริหารจัดการสถานศึกษา

	 ๑.	เนือ่งจากยงัมกีารควบคมุอ�านาจอยูท่ีส่่วนกลาง	สถานศกึษาจงึไม่มอี�านาจ

เด็ดขาดในการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของสถานศึกษาได้	 ไม่มีการกระจาย 

อ�านาจจากต้นสังกัดลงสู่สถานศึกษาอย่างแท้จริง

	 ๒.	 การจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดลงสู่สถานศึกษา	 สืบเนื่องมาจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษายังไม่มีอ�านาจเต็มตัวในการใช้งบประมาณ	ส่งผลให้ไม่มีความ 

คล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามความเหมาะสม	 รวมทั้งขาดการจัดท�าฐานข้อมูล

รายรับ-รายจ่ายที่เป็นระบบจากต้นสังกัด	 เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามสถานะทาง 

การเงินของสถานศึกษา	และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้

	 ๓.	คร	ูและบคุลากรทางการศึกษา	ได้ไม่ตรงกบัความเหมะสมของสถานศกึษา	

เช่น	ครวูฒุติ�า่กว่าเกณฑ์	เกนิเกณฑ์	หรอืได้ครูไม่ตรงวฒุ	ิจงึท�าให้เกดิการไหลเวียนอตัรา

ก�าลังเข้า-ออก	สถานศกึษาเรว็มาก	เกดิภาวะขาดแคลนคร	ูครรูบัภาระงานหลายหน้าที	่

เช่น	ต้องรับภาระการสอนรวมทั้งงานธุรการควบคู่กันไป	

	 ๔.	ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยทีางการศกึษา	ทัง้ทางด้านความพร้อมของ

ผู ้ใช้	 ผู ้เรียน	 หรือด้านประสิทธิภาพของ	 Software/Hardware	 อยู ่ในเกณฑ์ดี	 

ขาดแต่ในส่วนของระบบสัญญาณที่ไม่ทั่วถึง	 ไม่พร้อมใช้งาน	 เสมือนเป็นการปิดก้ัน

โอกาสครู	และผู้เรียนในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา
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แบบประเมินผล

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 วัตถุประสงค์ 

	 เพือ่พจิารณาและเสนอแนะรปูแบบการบรหิารจดัการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ที่เหมาะสมกับขนาดและ 

ความพร้อม	ตามโครงการวจิยัและพฒันา	เรือ่ง	รปูแบบการบรหิารจดัการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	

 วิธีการพิจารณา 

	 ขอให้ที่สัมมนาพิจารณาเอกสารพร้อมท้ังแสดงความคิดเห็น	 และข้อเสนอ

แนะเกีย่วกบัรปูแบบการบรหิารจดัการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ตามประเดน็ดงัต่อไปนี้

ที่ รายการ
ความเห็น

ข้อเสนอแนะ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

๑ รูปแบบที่ ๑ รูปแบบการบริหารจัดการ
ศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

๑.๑	แนวคิด	
๑.๒	หลักการ	
๑.๓	วิธีการ	
๑.๔	สาระการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วม	
๑.๕	ขนาดสถานศึกษาที่เหมาะสม
กับรูปแบบ	
๑.๖	ข้อดีของรูปแบบ	
๑.๗	ข้อจ�ากัดของรูปแบบ	
๑.๘	เงื่อนไขของรูปแบบ	
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ที่ รายการ
ความเห็น

ข้อเสนอแนะ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

๒ รูปแบบที่ ๒ รูปแบบการบริหารจัดการ
แบบเครือข่ายความร่วมมือ
๒.๑	แนวคิด	
๒.๒	หลักการ	
๒.๓	วิธีการ	
๒.๔	ขนาดสถานศึกษาที่เหมาะสม
กับรูปแบบ	
๒.๕	ข้อดีของรูปแบบ	
๒.๖	ข้อจ�ากัดของรูปแบบ	
๒.๗	เงื่อนไขของรูปแบบ	
๒.๘	การสนับสนุนจากเครือข่ายอื่น	

๓ รูปแบบที่ ๓ รูปแบบการบริหารจัดการ
แบบพี่เลี้ยง

๓.๑	แนวคิด	
๓.๒	หลักการ	
๓.๓	วิธีการ	
๓.๔	ขนาดสถานศึกษาที่เหมาะสม
กับรูปแบบ	
๓.๕	ข้อดีของรูปแบบ	
๓.๖	ข้อจ�ากัดของรูปแบบ	
๓.๗	เงื่อนไขของรูปแบบ	

๔ รูปแบบที่  ๔ รูปแบบการบริหารจัดการ
แบบแม่ข่ายและลูกข่าย
๔.๑	แนวคิด	
๔.๒	หลักการ	
๔.๓	วิธีการ	
๔.๔	ขนาดสถานศึกษาที่เหมาะสม
กับรูปแบบ	
๔.๕	ข้อดีของรูปแบบ	
๔.๖	ข้อจ�ากัดของรูปแบบ	
๔.๗	เงื่อนไขของรูปแบบ	
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ที่ รายการ
ความเห็น

ข้อเสนอแนะ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

๕ รูปแบบที่ ๕ รูปแบบการบริหารจัดการ
แบบอิสระ
๕.๑	แนวคิด	
๕.๒	หลักการ	
๕.๓	วิธีการ	
๕.๔	ขนาดสถานศึกษาที่เหมาะสม
กับรูปแบบ	
๕.๕	ข้อดีของรูปแบบ	
๕.๖	ข้อจ�ากัดของรูปแบบ	
๕.๗	เงื่อนไขของรูปแบบ	

๖ รูปแบบที่ ๖ รูปแบบการบริหารจัดการ
โดยการจ้างองค์กรภายนอก 
(Outsource)

๖.๑	แนวคิด
๖.๒	หลักการ
๖.๓	วิธีการ
๖.๔	ขนาดสถานศึกษาที่เหมาะสม
กับรูปแบบ
๖.๕	ข้อดีของรูปแบบ
๖.๖	ข้อจ�ากัดของรูปแบบ
๖.๗	เงื่อนไขของรูปแบบ
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ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้
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๑.	 น.ส.	ล�าเดือน		นามเทพ	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

	 	 ประธานการสัมมนา

๒.	 ดร.พิณสุดา		สิริธรังศรี	 ผู้วิจัย

๓.		 นายสินอาจ		ล�าพูนพงศ์	 ผอ.สพป.เชียงใหม่		เขต	๒

๔.	 นายไพรัช		ใหม่ชมภู	 ประธาน	อ.ก.ค.ศ.	เชียงใหม่	เขต	๒

๕.	 นางประภัสสร		ไชยชนะใหญ่	 ผู้ทรงคุณวุฒิใน	อ.ก.ค.ศ.	

	 	 ด้านการศึกษา	สพม.	๓๕

๖.	 นายวิทยา		ปาอินทร์	 รอง	ผอ.	สพป.ล�าพูน	เขต	๒

๗.	 นายปราโมทย์		เลิศชีวกานต์	 รอง	ผอ.	สพป.ล�าพูน	เขต	๖

๘.	 นายพิชิตพล		สุทธิสานนท์	 ศึกษานิเทศก์	สพม.เขต	๓๔

๙.	 นายประสิทธิ์		ภูมาศ	 ศึกษานิเทศก์	สพป.ล�าพูน	เขต	๒

๑๐.	 นายเล่ห์		ไทยเที่ยง	 ผอ.โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

๑๑.	 นายไพบูลย์		พุทธวงศ์	 ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

๑๒.	 นางวิมล		แก้วบุญเรือง	 ครูโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

๑๓.	 นางกาญจน์ณภัทร		ปัญญาโกญ	 ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

๑๔.	 นายสาธิต		ปรัชญาอริยะกุล	 ผู้ช่วยนักวิจัย

๑๕.	 นางสาวอารีรัตน์		เคียงเจริญ	 ผู้ช่วยนักวิจัย

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิการประชุมรับฟังความเห็นงานวิจัย

เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงแรมรอยัลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิการประชุมรับฟังความเห็นงานวิจัย

เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมเศวตสุวรรณ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

๑.	 นายบุญจันทร์		บัวหุ่ง	 อดีต	ผอ.กพร.	ส�านักงานปลัดกระทรวง 

	 															 ศึกษาธิการ	ประธานการสัมมนา

๒.	 ผศ.ดร.พิณสุดา	สิริธรังศรี	 ผู้วิจัย

๓.	 ดร.ทวีศักดิ์		นามศรี	 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ	เขต	๒

๔.	 นายเสนีย์		เรืองฤทธิ์ราวี	 รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ	เขต	๑	

๕.	 นายทองค�า		จันทร์โสภา	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ

๖.	 นายประดิษฐ		ศิลาบุตร	 รองอธิการฯ	มหาวิทยาลัยราชภัฎ	

	 	 ศรีสะเกษ

๗.	 นายศรีวรรณ	เกียรติสุรนนท์	 ประธานเขตพื้นที่	สพป.ศก.๑

	 	 และประธานสถานศึกษา

๘.	 นายสถิตย์		ชนะชัย	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

๙.	 นายสมบูรณ์		โพธิงาม	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

๑๐.	 นายพลเดช		ศรีบุญเรือง	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

๑๑.	 นายวิชัย	จันทร์เทพา	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

๑๒.	 นายเจษฎา		หงษา			 ผอ.โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง

๑๓.	 นายสมยศ		หลักบุญ	 ผอ.โรงเรียนบ้านม่วง

๑๔.	 นายภาณุวัฒน์		เดชกล้า	 ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี

๑๕.	 นายสมศักดิ์		ประสาร	 ผอ.โรงเรียนบ้านปะทาย

๑๖.	 นายเพชร		วงพรมมา	 ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่แดน																																

๑๗.	 นายอนุศักดิ์		พันธ์งาม	 ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก

๑๘.	 นายบพิตร		บุญเฉลียว	 ผอ.โรงเรียนบ้านหนองทราย

๑๙.	 นายสมศรี		หลงชิน	 ผอ.โรงเรียนบ้านดอนแรด
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๒๐.	 นายชอุ่ม	กรไกร	 ผอ.สพป.	ศรีสะเกษ	เขต	๑

๒๑.	 นายทวีศักดิ์	บุญสร้อย	 ผอ.โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

๒๒.	 นายสมาน		งามเจริญ	 ผู้ปกครอง

๒๓.	 นายมนตรี		ภูผาทอง	 ครู	โรงเรียนบ้านฮ่องข่า

๒๔.	 นางสาวอารีรัตน์		เคียงเจริญ	 ผู้ช่วยนักวิจัย

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมรับฟังความเห็นงานวิจัย

เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมพิกุลทอง  จังหวัดนราธิวาส

๑.	 นายประเสริฐ	แก้วเพ็ชร	 อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการ

	 	 การอาชีวศึกษาและรองผู้อ�านวยการ		

	 	 ศอ.บต.			ประธานการสัมมนา

๒.	 ผศ.ดร.พิณสุดา		สิริธรังศรี	 ผู้วิจัย	

๓.	 นายปริญญา	เสนาวรานนท์	 รอง	ผอ.	สพม.	เขต	๑๕

๔.	 นายอรรถสิทธิ์		รัตนแคล้ว	 ผอ.	สพป.นราธิวาส	เขต	๑

๕.	 นายสุพจน์	มณีรัตนไชย	 รอง	ผอ.	สพป.นราธิวาส	เขต	๒

๖.	 นายนิพัฒน์		มณี	 ผอ.	สพป.นราธิวาส	เขต	๓

๗.	 นายบุญณรงค์	เรืองธนู	 รอง	ผอ.	สพป.ปัตตานี	เขต	๑

๘.	 นายไกรเวช		ธรฤทธิ์	 รอง	ผอ.	สพป.ปัตตานี	เขต	๒

๙.	 นายสัมฤทธิ์		ช่วยชม	 รอง	ผอ.	สพป.ปัตตานี	เขต	๓

๑๐.	 นายอาดุลย์		พรมแสง	 ผอ.	สพป.	ยะลา		เขต		๑

๑๑.	 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์		สาโร	 ผอ.	สพป.	ยะลา		เขต		๓

๑๒.	 นายนิรัตน์		นราฤทธิพันธ์	 ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

	 	 บางปอประชารักษ์



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 241

๑๓.	 นายเสริมวิทย์		ปรียวานิช	 ผอ.โรงเรียนบาเจาะ

๑๔.	 นายอับดุลกอเดร์		อิบบรอฮิม	 ผอ.โรงเรียนร่มเกล้า

๑๕.	 นางสาวจิตรา		มาบู	 ผอ.โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์

๑๖.	 นายนรินทร์	อูเซ็ง	 ผอ.โรงเรียนศรีวารินทร์

๑๗.	 นายเมธา		สุเมธาวิวัฒน์	 ผอ.โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม

๑๘.	 นายเจะอามะ	ฮูมี	 รอง	ผอ.โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

๑๙.	 นายมะดิง	ลอมา	 ผอ.โรงเรียนไม้แก่นกิติวิทย์

๒๐.	 นายอับดุลฮาลี	แวดอเล๊าะ	 ผอ.โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

๒๑.	 นายบัณฑิต		สาและ	 ผอ.โรงเรียนผดุงมาตร

๒๒.	 นายเพาซี		ขาลี	 ผอ.โรงเรียนบ้านริแง

๒๓.	 นายศักดา		กัลยากาญจน์	 ผอ.โรงเรียนบ้านบูแกะบือแต

๒๔.	 นายกอเร็น		เกษม	 ผอ.โรงเรียนบ้านกาแย

๒๕.	 นายซอบรี		สาเหาะ	 รองผอ.โรงเรียนบ้านไอร์โซ

๒๖.	 นายสะมะแอน	วรรณาการ	 ผอ.โรงเรียนบ้านกาเด็ง

๒๗.	 นายสมพร		สุมาลี	 ผอ.โรงเรียนบ้านสาเมาะ

๒๘.	 นายอดินันท์	ศรีสุวรรณพงศ์	 ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ

๒๙.	 นายการีม		โต๊ะเฮ็ง	 ผอ.โรงเรียนบ้านแยะ

๓๐.	 นายมะนาเซร์		แมแล	 ผอ.โรงเรียนบ้านลุโพะบายะ

๓๑.	 นายอิสเหาะ		สะมาแต	 ผอ.โรงเรียนบ้านก�าปงปีแซ

๓๒.	 นายซุลกิปลีย์		กะนา	 ผอ.โรงเรียนบ้านต้นตาล

๓๓.	 นายปลายฟ้า		อมรรัตนกุล	 ผอ.โรงเรียนบ้านจือแร

๓๔.	 นายนิพนธ์		ชินไชยชนะ	 ผอ.โรงเรียนบ้านกาหนัง

๓๕.	 นายอับดุลอาซิ		ดอเลาะ	 ผอ.โรงเรียนบ้านสะโล

๓๖.	 นายร�ารี		สะการา	 ผอ.โรงเรียนคุซายอ

๓๗.	 นายมะหะมะสุกรี	ดอกอ	 ผอ.โรงเรียนแมะแซ

๓๘.	 นายซูฮัยมี		ปาแจแจกะ	 ผอ.โรงเรียนบ้านไอกรอมี
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๓๙.	 นายมะหะมะรูยอเล	หะยีอาแต	 ผอ.โรงเรียนบ้านมะรือโบออก

๔๐.	 นางนินูรไอนี		หะยีนิเลาะ	 รอง.ผอ.โรงเรียนสวนพระยา

๔๑.	 นางสาวอารีรัตน์		เคียงเจริญ	 ผู้ช่วยนักวิจัย

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิการประชุมรับฟังความเห็นงานวิจัย

เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุม ๓-๑ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

 

๑.	 รศ.ดร	.วรากรณ์		สามโกเศศ	 อธิการบดี	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๒.	 ศ.ดร.	บุญเสริม		วีสกุล	 อธิการบดีกิติคุณ	

	 	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๓.	 ศ.ดร.	ไพฑูรย์		สินลารัตน์	 คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์	

	 	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๔	 รศ.ดร.	อุทัย		บุญประเสริฐ	 ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร	

	 	 การศึกษา

๕.	 รศ.ดร.	กล้า		ทองขาว	 ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร	

	 	 การศึกษา

๖.	 ผศ.ดร.พิณสุดา		สิริธรังศรี	 ผู้วิจัย

๗.	 ผศ.ดร.	สินธะวา		คามดิษฐ์	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

๘.	 นายสมศักดิ์	ฮดโท	 (แทน)	ผอ.	เขตพื้นที่การศึกษา	

	 	 นนทบุรี	เขต	๒		

๙.	 ดร.วาสนา	วิสฤตาภา	 เลขานุการวิทยาลัยครุศาสตร์			

	 	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๑๐.	 นายสมชาย		พวงโต	 ศกึษานเิทศก์	เขตพืน้ทีก่ารศกึษา		สงิห์บรุี

๑๑.	 นางวิภา	ตัณฑุลพงษ์	 ศึกษานิเทศก์	เขตพื้นที่การศึกษา		

	 	 กรุงเทพมหานคร
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๑๒.	 ดร.สุภาวดี		วงษ์สกุล	 ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	รังสิต	

๑๓.	 นางสุคนธา	อรุณภู่	 ผอ.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย	

๑๔.	 นายมงคล		ชูวัฒนะ	 ผอ.โรงเรียนบดินทร์เดชา	๔		

๑๕.	 นางเดือนเพ็ญ	อนันต์พัฒนกุล	 ผอ.โรงเรียนวัดล�าลูกบัว	

๑๖.	 นางนันทนิจ		เที่ยงพูนโภค	 ผอ.โรงเรียนวัดเปรมประชากร	

๑๗.	 นางสอางค์		ตั้นไทย	 ครูโรงเรียนบดินทร์เดชา	๔	

๑๘.	 นายวีระชาติ	วรรณชัย	 ครูโรงเรียนวัดเปรมประชากร		

๑๙.	 นายพิเชษฐ์	ยังตรง	 ครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์		

๒๐.	 นางศิริกร		สินสม	 ครูโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์	

๒๑.	 นายเกียรติศักดิ์		รักษาราช	 ประธานกรรมการสถานศึกษา	

	 	 โรงเรียนบดินทร์เดชา	๔

๒๒.	 นายทรงพจน์		เอกนิติภูมิ	 ตัวแทนผู้ปกครอง

๒๓.	 นายส�าราญ	ชวนวัน	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

๒๔.	 นางสุธิดา		ทับทิมทอง	 ผอ.โรงเรียนวัดตาลเอน

๒๕.	 นายวัชรินทร์	จงกลสถิต	 รองคณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์	

	 	 มหาวิทยาลัยรังสิต

๒๖.	 นายสาธิต	ปรัชญาอริยะกุล	 ผู้ช่วยนักวิจัย

๒๗.	 นางสาวอารีรัตน์		เคียงเจริญ	 ผู้ช่วยนักวิจัย
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือการวิจัย

๑. รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย บุญประเสริฐ 

	 ผู้อ�านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาการจัดการ

	 การศึกษา		วิทยาลัยครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	

๒. รองศาสตราจารย์ ดร. กล้า ทองขาว          

	 ผู้อ�านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการจัดการ

	 การศึกษา		วิทยาลัยครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์		

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ ์

	 อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก

๔. ดร. สุกัญญา แช่มช้อย    

	 อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก

๕. ดร. แก้วเวียง นาน�าผล    

	 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

๖. ดร. กิตติกร คัมภีร์ปรีชา   

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	นครศรีธรรมราช	เขต	๑

๗. ดร. ญานิศา บุญจันทร ์    

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สุราษฎร์ธานี	เขต	๒	
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิจัย

๑. ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์  

	 ประธานกรรมการคุรุสภา

๒. รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย บุญประเสริฐ 

	 ผู้อ�านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาการจัดการ

	 การศึกษา	วิทยาลัยครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	

๓. รองศาสตราจารย์ ดร. กล้า ทองขาว          

	 ผู้อ�านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการจัดการ

	 การศึกษา		วิทยาลัยครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์		

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์ 

	 อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๖. ดร. สุกัญญา แช่มช้อย    

	 อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก

๗. ดร. แก้วเวียง  นาน�าผล   

	 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

๘. ดร. กิตติกร คัมภีร์ปรีชา   

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา		นครศรีธรรมราช	เขต	๑

๙. ดร. ญานิศา บุญจันทร์    

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สุราษฎร์ธานี	เขต	๒	
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คณะท�างาน

ที่ปรึกษา

 ดร.รัตนา	ศรีเหรัญ	 รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา

	 ดร.สมศักดิ์	ดลประสิทธิ์	 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผนการศึกษา

คณะผู้วิจัย

	 รองศาสตราจารย์	ดร.อุทัย	บุญประเสริฐ	 ที่ปรึกษา

	 รองศาสตราจารย์	ดร.กล้า	ทองขาว	 ที่ปรึกษา

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พิณสุดา	สิริธรังศรี	 ผู้วิจัย/หัวหน้าโครงการ

	 นางสาวธารตะวัน	ธรรมาชีวะ	 ผู้ช่วยวิจัย

	 นางสาวอารีรัตน์	เคียงเจริญ	 ผู้ช่วยวิจัย

	 นางสาวสุนันท์	เอื้อเชิดกุล	 ผู้ช่วยวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 นางสาวสุนันท์	เอื้อเชิดกุล	 นกัวชิาการศกึษาช�านาญการพเิศษ

	 นางสาวโรจนา	ถัดทะพงษ์	 นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ

ส�านักนโยบายและแผนการศึกษา	

กลุ่มนโยบายและแผนการศึกษามหภาคและกิจการสภาการศึกษา

ถนนสุโขทัย	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐

โทรศัพท์	๐	๒๖๖๘	๗๑๒๓	ต่อ	๒๔๒๐	โทรสาร	๐	๒๒๔๓	๒๗๘๗

เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรของชาติให้คุ้มค่า

หากท่านไม่ใช้หนังสือเล่มนี้แล้ว

โปรดมอบให้ผู้อื่นน�าไปใช้ประโยชน์


