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บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เพื่อ
ศึกษาสภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีขนาดและความพร้อมแตกต่างกัน และ
สภาพการบริหารจัดการศึกษาของต่างประเทศ  (๒) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานที่เหมาะสมตามขนาดและความพร้อม และ (๓) เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามขนาดและความพร้อม โดยใช้วิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

การศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาและการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยการส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามประเด็นกรอบแนวคิดการวิจัย จากกลุ่มตัวอย่าง ให้
ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และผู้ปกครอง ในพื้นที่สถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง ใหญ่และใหญ่พิเศษ จ านวน ๓๙๕ โรง จากการสุ่ม

ตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane ’ (1967) ทั้งที่เป็นโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมทั่ว
ประเทศ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๘๐๕ ฉบับ ได้รับกลับ จ านวน ๙๐๖ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๐ และการ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีศึกษากรณีเชิงลึกสถานศึกษาแบบเจาะจง จ านวน ๘ แห่ง ด้วยการ
สัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการศึกษาสภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของต่างประเทศ จ านวน ๔ ประเทศ ได้แก่ ฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ 
และญี่ปุ่น โดยการศึกษาเอกสารและการศึกษาภาคสนาม จากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์
และสร้างรูปแบบฯการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสังเคราะห์เนื้อหาสาระ (Content analysis) ตามแบบ
การสังเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดการวิจัย การพัฒนารูปแบบจากผลการศึกษารูปแบบทั้ง
ในและต่างประเทศ จากนั้นจึงร่างรูปแบบฯและน าไปรับฟังความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง 
ผลการวิจัย พบว่า  

๑. สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการบริหารจัดการทั้งที่เป็นสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ด้านความพร้อมของสถานศึกษายังไม่พียงพอ 
โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กในชนบท ทั้งด้านครูและบุคลากร เงินและงบประมาณ 
ความรู้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอน และเครือข่ายเทคโนโลยี  ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
นโยบายการบริหารจัดการจากส่วนกลางส่งไปยังสถานศึกษายังเป็นรูปแบบเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ ทั้งด้าน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ ส่งผลกระทบต่อปัญหาการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านบริบท ขนาด และความพร้อมดังกล่าวข้างต้น เพื่อแก้ปัญหา
ทางการบริหารดังกล่าว พบว่า สถานศึกษาภายใต้การก ากับสนับสนุนของต้นสังกัดไดม้ีการบริหารจัดการ
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ทั้งรูปแบบมีส่วนร่วมของชุมชน รูปแบบเครือข่าย รูปแบบพี่เลี้ยง และรูปแบบแม่ข่ายและลูกข่าย รวมทั้ง
สถานศึกษาในก ากับของรัฐ ในการนี้ พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เป็นฐานส าคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษาที่น าไปสู่ความส าเร็จทั้งในเมืองและชนบท ทั้งที่
เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ 

ส าหรับการบริหารจัดการสถานศึกษาของต่างประเทศ มีความหลากหลายตามบริบทของ
ประเทศ พบรูปแบบของการบริหารจัดการทั้งที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน เช่น รูปแบบการบริหารโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School-based management: SBM) และรูปแบบสถานศึกษาในก ากับรัฐที่
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือองค์กรที่จัดการศึกษาท าสัญญาการบริหารจัดการกับรัฐ
โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณ  ในสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์ รูปแบบการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน 
ระหว่างภาครัฐและท้องถ่ินหรือเอกชนที่เป็นองค์กรการกุศล ร่วมมือกัน เช่น ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ 
รูปแบบยึดพื้นที่ เป็นตัวตั้ง และรูปแบบการบริหารจัดการแบบยึดประเภทการศึกษาเป็นตัวตั้ง เช่น 
สหรัฐอเมริกา รูปแบบการบริหารจัดการแบบพี่เลี้ยง ที่ต้นสังกัดช่วยบริหารจัดการบุคคลและเงินบางส่วน 
การจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องของสถานศึกษา ตามความพร้อม เช่น ญี่ปุ่นและฟินแลนด์ รูปแบบ   
การจ้างองค์กรภายนอกเข้ามาด าเนินการ ทั้งเต็มรูปแบบ และบางส่วน เช่น สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์  
แต่ทุกรูปแบบ ต้นสังกัดจะให้อิสระชัดเจน โดยไม่มีการแทรกแซงทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา
แต่ประการใด ยกเว้นเมื่อไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามสัญญา ก็จะยกเลิกหรือยุบสถานศึกษา 
หรือยุบกรรมการสถานศึกษาแล้วแต่กรณี เช่น นิวซีแลนด์  

๒. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เหมาะสมกับขนาดและความพร้อม แบ่ง
ออกเป็น ๓  กลุ่ม มีจ านวน ๑๐ รูปแบบ ดังนี้ (๑) กลุ่มบริหารจัดการที่พัฒนาข้ึนจากการบริหารจัดการ 
ที่มีอยู่เดิม แบ่งเป็น ๒ กลุ่มย่อย คือ (๑.๑) กลุ่มรูปแบบมีส่วนร่วมและเครือข่าย มี ๔ รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือข่าย รูปแบบ  
การบริหารจัดการแบบพี่เลี้ยง และรูปแบบการบริหารจัดการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย (๑.๒) กลุ่มรูปแบบ
การบริหารจัดการแบบอิสระและในก ากับของรัฐ มี ๒ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการบริหารจัดการแบบ
อิสระ และรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในก ากับของรัฐ (๒) กลุ่มบริหารจัดการที่ก าหนดข้ึนใหม่ 
มี ๓ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน รูปแบบการบริหารจัดการโดยการจ้างองค์กร
ภายนอก และรูปแบบการบริหารจัดการแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (๓) กลุ่มรูปแบบบริหารจัดการแบบ
ผสมผสาน  มี ๑ รูปแบบ คือ รูปแบบการบริหารจัดการแบบผสมผสานที่ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมเป็นฐานในการบริหารจัดการในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการน าไปใช้กับ
สถานศึกษาทุกขนาด ตามความพร้อม 

 ๓. นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม 
คือ (๑) นโยบายการส่งเสริมการน ารูปแบบไปใช้ เพื่อให้สามารถเลือกรูปแบบการบริหารจัดการได้
เหมาะสมกับบริบท ขนาด และความพร้อมของสถานศึกษา (๒) นโยบายที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการ
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บริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เป็นนโยบายที่ต้องก าหนดโดยภาพรวมและมีผลกระทบวง
กว้าง และ (๓) นโยบายที่เป็นสาระของการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวและเป็นไปได้ทางการบริหารจัดการ ในด้านข้อเสนอแนะการปฏิบัติ ควรได้มีการพัฒนาศักยภาพ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อท าหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมและอ านวยความสะดวกแก่สถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษาและชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ
การบริหารจัดการดังกล่าว และการประเมินผลรูปแบบเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการท าวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบและศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการน า
รูปแบบไปใช้ รวมทั้งการประเมินผลแต่ละรูปแบบ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ และการสนบัสนนุ
ส่งเสริมที่ชัดเจน  
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ค ำน ำ 
 
 รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นงานวิจัยของ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่มอบหมายผู้วิจัยด าเนินการ ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ – 
มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีขนาด
และความพร้อมแตกต่างกัน และสภาพการบริหารจัดการศึกษาของต่างประเทศ  (๒) เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมตามขนาดและความพร้อม  และ (๓) เพ่ือจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามขนาดและ
ความพร้อม โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 เอกสารรายงานวิจัยดังกล่าวนี้  ผู้วิจัยได้ แบ่งออกเป็น ๗ บท เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ
เนื้อหาสาระของงานวิจัยนี้ คือ บทที่ ๑ บทน า เป็นการกล่าวถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการท าวิจัยครั้ง
นี้ บทที่ ๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้เป็นแนวทางก าหนดกรอบความคิดและแนวทางการวิจัย
ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กฎหมายและ
ระเบียบทางการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และงานวิจัยทางการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง บทที่ ๓ วิธีการวิจัย กล่าวถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย  บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ าแนกเป็น ๕ 
ส่วน คือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการสังเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะจาก
แบบสอบถาม ผลการศึกษากรณีการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และข้อเสนอแนะเพ่ือการก าหนดรูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บทที่ ๕ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ต่างประเทศ เป็นการน าเสนอผลการศึกษาและสังเคราะห์สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของประเทศฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น สรุปผลการศึกษา และนวัตกรรมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สมควรน าไปประยุกต์ใช้กับประเทศไทย  บทที่ ๖ กล่าวถึงข้อเสนอรูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น จ าแนกเป็น ๓ กลุ่ม จ านวน ๑๐ รูปแบบ 
และบทที่ ๗ เป็นข้อเสนอนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง
ข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอแนะการปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย หรืออาจกล่าวได้ว่า งานวิจัย
ชิ้นนี้ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครบถ้วนกล่าวคือ วัตถุประสงค์ ข้อ ๑ กล่าวไว้ในบทที่ ๔ และ ๕ 
วัตถุประสงค์ข้อ ๒ กล่าวไว้ในบทที่ ๖ และวัตถุประสงค์ข้อ ๓ กล่าวไว้ในบทที่ ๗  

 งานวิจัยนี้ ส าเร็จขึ้นด้วยความอนุเคราะห์และความร่วมมือของ ผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู 
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และผู้ปกครอง ที่ตอบแบบสอบถามและการให้สัมภาษณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมมนารับฟังความเห็น
เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ของรูปแบบ ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ และผู้พิจารณางานวิจัยดังปรากฏรายนาม
แนบท้ายเอกสารรายงานวิจัยนี้ โดยเฉพาะขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร. บุญเสริม วีสกุล รองศาสตราจารย์ 
ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ และศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ผู้สนับสนุนเสนอแนะและอ านวย 
ความสะดวกทางปัญญาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย บุญประเสริฐ รองศาสตราจารย์ 
ดร. กล้า ทองขาว ที่ปรึกษางานวิจัยอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง นายสาธิต ปรัชญาอริยะกุล และนางสาวอารีรัตน์  
เคียงเจริญ ผู้ช่วยผู้วิจัย นางสาวสุมาลี เภตรานุวัฒน์ และนางสาวธารตะวัน ธรรมาชีวะ ผู้ช่วยเก็บข้อมูล 
และนางสาวจันทพิมพ์ แก้วสกุล ผู้ตรวจและเรียบเรียงต้นฉบับ  

ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  โดยเฉพาะส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
ผู้มอบทุน ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษา และนางสาวสุนันท์  
เอ้ือเชิดกุล ผู้ประสานงานและผู้ช่วยวิจัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ  
การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามบริบท ขนาดและความพร้อมของสถานศึกษาในภาพรวมต่อไป 
 
 
       ดร. พิณสุดา  สิริธรังศรี 
        ผู้วิจัย 
           มีนาคม  ๒๕๕๖ 
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สารบัญ 
  หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 

ค าน า ง 

สารบัญ 

สารบัญแผนภาพ 

ช 

ญ 

บทที่ ๑ บทน า ๑ 

บทที่ ๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ๑๐ 

บทที่ ๓ วิธีการด าเนินการวิจัย ๑๙ 

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๓ 

 ส่วนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

           สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒๓ 

 ส่วนที่ ๒ ผลการสังเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะ ๒๕ 

 ส่วนที่ ๓ ผลการศึกษากรณีการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๙ 

 ส่วนที่ ๔ สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารจัดการ  

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓๑ 

 ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะเพ่ือการก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 

           ขั้นพ้ืนฐาน 

๔๔ 

บทที่ ๕  ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของต่างประเทศ ๔๘ 

 ส่วนที่ ๑ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ๔๘ 

 ส่วนที่ ๒ สหรัฐอเมริกา ๕๖ 

 ส่วนที่ ๓ ประเทศนิวซีแลนด์ ๖๔ 

 ส่วนที่ ๔ ประเทศญี่ปุ่น ๗๔ 

 ส่วนที่ ๕ สรุปผลการศึกษาและสังเคราะห์การบริหารจัดการสถานศึกษา 

           ขั้นพ้ืนฐานของต่างประเทศ 

๘๓ 

 ส่วนที่ ๖ นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของต่างประเทศที่

สมควรน าไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของประเทศไทย 

๘๘ 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

บทที่ ๖  ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๙๒ 

 กลุ่มท่ี ๑ รูปแบบการบริหารจัดการที่พัฒนาจากที่มีอยู่เดิม ๙๓ 

  ๑.๑ กลุ่มการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและเครือข่าย ๙๓ 

  รูปแบบที่ ๑  รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

๙๓ 

  รูปแบบที่ ๒  รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือ ๙๗ 

  รูปแบบที่ ๓  รูปแบบการบริหารจัดการแบบพ่ีเลี้ยง ๑๐๐ 

  รูปแบบที่ ๔  รูปแบบการบริหารจัดการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย ๑๐๒ 

  ๑.๒ กลุ่มการบริหารจัดการแบบอิสระและในก ากับของรัฐ ๑๐๕ 

  รูปแบบที่ ๕ รูปแบบการบริหารจัดการแบบอิสระ ๑๐๕ 

  รูปแบบที่ ๖ รูปแบบการบริหารจัดการแบบในก ากับของรัฐ ๑๐๘ 

 กลุ่มท่ี ๒  รูปแบบการบริหารจัดการที่ก าหนดขึ้นใหม่ ๑๑๑ 

  รูปแบบที่ ๗  รูปแบบการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน ๑๑๑ 

  รูปแบบที่ ๘ รูปแบบการบริหารจัดการแบบจ้างองค์กรภายนอก ๑๑๓ 

  รูปแบบที่ ๙ รูปแบบการบริหารจัดการแบบยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ๑๑๖ 

 กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มรูปแบบการบริหารจัดการแบบผสมผสาน ๑๑๘ 

  รูปแบบที่ ๑๐  รูปแบบการบริหารจัดการแบบผสมผสาน ๑๑๘ 

บทที่ ๗   ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

           ขั้นพ้ืนฐาน ตามขนาดและความพร้อม 

๑๒๓ 

รายนามคณะวิจัย ๑๒๙ 

บรรณานุกรม ๑๓๐ 

ภาคผนวก ๑๓๖ 

 ภาคผนวก ๑ แบบสอบถาม ๑๓๗ 

 ภาคผนวก ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ๑๔๗ 

 ภาคผนวก ๓ แบบสัมภาษณ์ ๑๕๔ 

 ภาคผนวก ๔ ผลการศึกษากรณีการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ๑๕๙ 
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 ภาคผนวก ๕ แบบประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๗๔ 

 ภาคผนวก ๖ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ/ผลการสัมมนารับฟังความเห็น/สนทนากลุ่ม ๑๗๗ 

 ภาคผนวก ๗ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ๑๘๔ 

 ภาคผนวก ๘ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิจัย ๑๘๔ 
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สารบัญแผนภาพ 
 

ภาพที่  หน้า 

๑ กรอบแนวคิดการวิจัย ๗ 

๒ รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ๙๓ 

๓ รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือ    ๙๗ 

๔ รูปแบบการบริหารจัดการแบบพี่เลี้ยง ๑๐๐ 

๕ รูปแบบการบริหารจัดการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย ๑๐๓ 

๖ รูปแบบการบริหารจัดการแบบอิสระ  ๑๐๖ 

๗ รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในก ากับของรัฐ ๑๐๘ 

๘ รูปแบบการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน ๑๑๑ 

๙ รูปแบบการบริหารจัดการโดยการจ้างบุคคลภายนอก  ๑๑๔ 

๑๐ รูปแบบการบริหารจัดการแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ๑๑๖ 

๑๑ รูปแบบการบริหารจัดการแบบผสมผสาน ๑๑๙ 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
เหตุผลและความเป็นมา 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นก้าวแรกของความพยายามที่จะลดความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ที่ส่งผล
ต่อบุคคลหลากหลายกลุ่ม ทั้งสตรี เด็ก ชาวชนบท คนยากจนในเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อยด้อย
โอกาส และเด็กเป็นจ านวนล้านๆคนที่ขาดโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนและไม่มีงานท า (ยูเนสโก, ๒๕๓๙)
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความส าคัญต่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชาชนเพื่อเป็นฐานของการพัฒนา 
โดยเฉพาะฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการสื่อสาร  
ที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ละประเทศจึงให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า สร้างความเท่าเทียมและโอกาสในการได้รับการศึกษาของประชาชน    
ในชาติให้มากขึ้นตามดัชนีความเจริญเติบโตของประเทศ การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สนองตอบ
ความต้องการของประเทศและประชาชนที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม    
จึงเป็นความจ าเป็นที่แต่ละประเทศต่างค านึงถึงและมุ่งมั่นเพ่ือความส าเร็จ และสานต่อการจัดการศึกษา
ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นตามทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มคีวามอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ  

  ภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ แปล, ๒๕๕๔) 
ได้เสนอแนวคิดส าคัญเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ จิตส านึกต่อโลก ความรู้พ้ืนฐานด้านการเงิน 
เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง ความรู้พ้ืนฐานด้านสุขภาพ และ
ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะดังนี้ (๑) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ในด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ
ท างาน (๒) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีที่ต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านสารสนเทศ ด้านสื่อ และ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๓) ทักษะชีวิตและการท างาน ในเรื่องความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการชี้น าตนเอง ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้า ม
วัฒนธรรม การเพ่ิมผลผลิตและความรู้รับผิด ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบรวมทั้งระบบสนับสนุน
ประกอบด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ และสภาพการ
เรียนรู้ แนวคิดดังกล่าวนั้น มีความส าคัญต่อการพัฒนาคนในการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน ที่การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าต้องมีบทบาทในการพัฒนาคนหรือผู้เรียนเพ่ือเป็น
ฐานของการสร้างความสามารถในการแข่งขันดังกล่าว 
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 ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นครั้งแรกในมาตรา ๔๓ ความว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย”และสานต่อเจตนารมณ์ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ 
ความว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากต้องได้รับ
สิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน” 

 ในการนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)     
พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๔ วรรค ๕ ได้บัญญัติให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมายถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มาตรา๙ (๒) บัญญัติถึงหลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึด
หลักการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ 
มาตรา ๓๙ ก าหนดว่า ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 

 ในด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ (นายสุชาติ ธาดาธ ารงเวช) ได้มีนโยบายไว้ว่า “จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพส าหรับเยาวชนทุกคน 
เยาวชนหมายถึง เด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จะต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่า
เทียมกันทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบท จัดโดยรัฐหรือเอกชน การศึกษาในระดับโรงเรียนควรจะ
มีความรู้ในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือให้เด็กมีกรอบคิด มีวิธีคิดที่กว้างขวาง จินตนาการ พร้อมที่จะเผชิญกับ   
โลกสมัยใหม่ และเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) โดยเมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จะต้องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ” 

เนื่องจาก ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยต้องเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน ตามกฎบัตรอาเซียน
เพ่ือขับเคลื่อนการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งด้านการรักษาและเพ่ิมพูนสวัสดิภาพความมั่นคง 
เสถียรภาพ การเพ่ิมความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ  และสังคมวัฒนธรรม เป็นเขต
ปลอดอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ในด้านความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งบรรเทาความ
ยากจน และลดช่องว่างการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านความร่วมมือด้านการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นับเป็นความเคลื่อนไหวครั้งส าคัญของอาเซียน ที่ร่วมมือและผนึกก าลังกัน
อย่างโดดเด่นท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคทั่วโลก ขณะเดียวกันแต่ละประเทศ
ต่างก็มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ด้วยกระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่จะเป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาประเทศและร่วมขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย ในการนี้ กระทรวง 
ศึกษาธิการได้มีนโยบาย ๕ ประการเพ่ือจัดท าแผนรองรับปฏิญญาอาเซียนดังกล่าว โดยสรุป  ได้แก่ 
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นโยบายการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน นโยบายการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม นโยบายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา ครู และอาจารย์ในอาเซียน นโยบายการเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิด
เสรีการศึกษาในอาเซียน และนโยบายการพัฒนาเยาวชนเพ่ือเป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน  การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการ
เคลื่อนย้ายกันอย่างเสรีในอาเซียนครั้งนี้ จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการออกแบบอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามขนาดและความพร้อมของสถานศึกษา 

 จากรายงานการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย พิณสุดา สิริธรังศรี และคณะ
(๒๕๕๕) เรื่อง รูปแบบกลไกการส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษามีกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบรองรับที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจการบริหาร  
จัดการศึกษาสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านงบประมาณ วิชาการ การบริหาร 
งานบุคคล และบริหารทั่วไป  มีการจัดปัจจัยในการบริหารจัดการ เช่น โครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน 
การจัดท าคู่มือการด าเนินงาน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การจัดสรรงบประมาณ ครูและบุคลากร 
การจัดและสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน เพ่ือการบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา เป็นต้น ที่สามารถบริหารจัดการศึกษารองรับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา   
สู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้ในระดับหนึ่ง มีเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายพ้ืนที่ แต่เป็นการบริหารจัดการที่ประสบผล ส าเร็จเป็นด้าน  ๆ 
มากกว่าเป็นองค์รวม แต่อย่างไรก็ตาม เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาก็ประสบปัญหาการบริหาร  
จัดการศึกษารองรับการกระจายอ านาจในหลายด้าน ทั้งด้านปัจจัยการด าเนินงานและการบริหารจัดการ 
กล่าวคือ ด้านปัจจัยด าเนินการเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคล 
อ านาจหน้าที่ของกรรมการบางคณะในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ นโยบายของ
ส่วนกลางที่เปลี่ยนแปลงบ่อย โครงสร้างการแบ่งส่วนงานที่ยังไม่สอดคล้องกับบริบทส านักงาน/สถานศึกษา 
บุคลากรและงบประมาณที่ยังไม่สอดคล้องและสัมพันธ์กับงาน วัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่ยังติดยึด
กับวัฒนธรรมอ านาจ เป็นต้น ด้านการบริหารจัดการ เช่น การบริหารงานบุคคลได้แก่ การสรรหา และ 
การพัฒนาบุคลากรที่ยังไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการและบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
สถานศึกษา การบริหารงบประมาณ เช่น การจัดสรรงบประมาณที่ยังไม่สอดคล้องกับสภาพจริง กา ร
บริหารงานวิชาการ เช่น การก าหนดงาน/โครงการของส่วนกลางบ่อยครั้งที่ไม่สอดคล้องและเป็นตาม
บริบทและความต้องการทางวิชาการของสถานศึกษา การก ากับติดตามและประเมินผลที่ขา ด
ประสิทธิภาพ เหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งสิ้น 
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 ผลการวิจัยดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการศึกษาเพ่ือรองรับความต้องการการพัฒนาประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากขนาดและความพร้อม
ในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน สถานศึกษาขนาดใหญ่จะมีความพร้อมและศักยภาพในการบริหาร
จัดการสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็กที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพที่จะบริหารจัดการตาม
ขนาดและความพร้อมของสถานศึกษานั้น ๆ (สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์, ๒๕๕๕) 

ในการนี้ มีข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย นคร ตังคะพิภพ 
(๒๕๕๓) ไว้ ๔ ประเภท เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจให้สอดคล้องกับสภาพจริงตามบริบทของสถานศึกษา
ที่มีความแตกต่างกัน ให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งที่จะบริหารจัดการตนเองตามระดับความ
พร้อม ได้แก่ ประเภทที่ ๑ สถานศึกษาท่ีมีอิสระในก ากับของรัฐ ประเภทที่ ๒ สถานศึกษาที่มีความพร้อม
รองรับการเป็นนิติบุคคลเต็มรูป ประเภทที่ ๓ สถานศึกษาที่เร่งพัฒนาสู่การเป็นนิติบุคคลเต็มรูป และ
ประเภทที่ ๔ สถานศึกษาที่ต้องก ากับสนับสนุนส่งเสริมเป็นพิเศษโดยสร้างนวัตกรรมการบริหารเชิง
คุณภาพ ขณะที่ พิณสุดา  สิริธรังศรี และคณะ (๒๕๕๔) ได้เสนอเพ่ิมเติมจากนคร  ตังคะพิภพ (๒๕๕๓) 
อีก ๑ รูปแบบ คือ สถานศึกษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
หรือชุมชน แล้วแต่กรณี ในลักษณะของสหการทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทั่วไป ทั้งด้านการพัฒนานโยบาย การวางแผน การด าเนินงาน และนิเทศ ติดตามประเมินผล   

ขณะเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๒๕๕๓) ได้จัดให้มีโครงการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค มีการก าหนดรูปแบบโรงเรียนในโครงการฯ ตามหลักสูตร
ที่จัดการศึกษา ออกเป็น ๓ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรต่างประเทศ รูปแบบที่ ๒ 
โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรพหุภาษา และรูปแบบที่ ๓ โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรวิทย์ – คณิต สองภาษา 

นอกจากนั้น จากการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของต่างประเทศ 
เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ (พิณสุดา สิริธรังศรี, ๒๕๔๘) พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของ
นิวซีแลนด์เป็นรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่รองรับการกระจายอ านาจจากกระทรวงศึกษาธิการ
โดยตรงทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงบประมาณ บริหารกิจการนักเรียน และการบริหารทั่วไป 
โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ภายใต้ธรรมนูญโรงเรียนที่ให้ไว้ต่อกระทรวงศึกษาธิการ และมีการตรวจสอบและถ่วงดุลจาก
การตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานภายนอก และมีส านักงานรับรอง
คุณวุฒิการศึกษาท าหน้าที่ประเมินและรับรองคุณวุฒิการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ พิจารณาตาม
กลุ่มระดับของโรงเรียน ที่แบ่งออกเป็น ๑๐ ระดับ ตามบริบทของสถานศึกษา ระดับ ๑ หมายถึงกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนที่ขาดแคลนหรือยากจนที่สุด และระดับ ๑๐ เป็นกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจร่ ารวย การจัดสรร
งบประมาณจะจัดสรรให้กับโรงเรียนระดับกลุ่มยากจนมากที่สุดจนถึงระดับพ้ืนที่ร่ ารวยลดหลั่นลงมา
ตามล าดับ  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๘) แบ่งรูปแบบการ
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บริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ออกเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ให้
การศึกษาวิชาพ้ืนฐานทั่วไป ประเภทที่ ๒ โรงเรียนมัธยมกึ่งวิชาชีพและกึ่งวิชาการ และ ประเภทที่ ๓ 
โรงเรียนมัธยมที่เน้นวิชาการ และบางรัฐยังจัดให้มีโรงเรียนมัธยมแบบผสม โดยผสมผสานรูปแบบทั้ง ๓ 
ประเภทข้างต้นเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามบริบทและความต้องการทางการศึกษาของประชาชน และความ
พร้อมของสถานศึกษา เป็นต้น  

ในด้านขนาดของสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๒๕๕๔) ได้แบ่ง
ขนาดของสถานศึกษาตามจ านวนนักเรียน ออกเป็น ๗ ขนาด คือ ขนาดที่ ๑ จ านวนนักเรียนน้อยกว่า 
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 ขนาดที่ ๖ จ านวนนักเรียน ระหว่าง ๑,๕๐๐–๒,๔๙๙ คน ขนาดที่ ๗ จ านวน
นักเรียน ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คน ขึ้นไป ในการนี้ ได้มีการจัดกลุ่มขนาดเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญ่พิเศษ โดยจ าแนกขนาดสถานศึกษามัธยมศึกษา ขนาดเล็ก จ านวนนักเรียน   ต่ ากว่า 
๑,๐๐๐ คน ขนาดกลาง จ านวนนักเรียนระหว่าง ๑,๐๐๐–๑,๔๙๙ คน ขนาดใหญ่ จ านวนนักเรียน
ระหว่าง ๑,๕๐๐–๒,๔๙๙ คน และขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คน ขึ้นไป และจ าแนกขนาดโรงเรียน
ประถมศึกษา 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 านวน
นักเรียน ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คนขึ้นไป  

ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดตามประเภท ขนาด หรือตาม
หลักสูตรดังกล่าวยังไม่มีการศึกษาเชิงลึกที่ชัดเจนว่า มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ตามความพร้อมมากน้อยเพียงใด และน าไปสู่ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทั้ง
ด้านโอกาส คุณภาพ และความเสมอภาคของผู้เรียน หรือไม่อย่างไร  

ดังนั้น จึงเห็นเป็นความจ าเป็นที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เหมาะสม เพ่ือน าเสนอนโยบายด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามขนาดและความพร้อม ขึ้น โดยเริ่มจาก
การศึกษาสภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีขนาดและความพร้อมแตกต่างกัน  ทั้งใน
และต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
การเสนอนโยบายด้านการบริหารจัดการศึกษาฯ ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

       ๑. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีขนาดและความพร้อมแตกต่างกัน  

๒. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมตามขนาดและความ
พร้อม 
 ๓. เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามขนาดและความพร้อม 
 
ค าถามเพื่อการวิจัย 

๑. สภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีขนาดและความพร้อมแตกต่างกัน เป็น
อย่างไร 

๒. รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมตามขนาดและความพร้อม
ของสถานศึกษาควรเป็นอย่างไร 

๓. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามขนาดและความพร้อมมีอะไรบ้าง 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาที่เป็น
โรงเรียน 

๑. ขอบเขตด้านสถานที่ ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ทุกแห่ง ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จ าแนกโรงเรียนออกเป็น ๔ ขนาด ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

๒. ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ สาระเกี่ยวกับสภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการโรงเรียน
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 

๓. ขอบเขตด้านเวลา ด าเนินการวิจัยระหว่างมิถุนายน ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมุ่งเน้นการบริหารจัดการตาม (๑) ความพร้อมเกี่ยวกับคน เงิน การจัดการ ความรู้ และเทคโนโลยี 
ในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  ตามแนวทางการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการไปยังสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ที่มีกรรมการสถานศึกษาเป็น
กรรมการก ากับ และสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และ (๒) ตามการแบ่งขนาดของสถานศึกษา
ออกเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ทั้งสถานศึกษาท่ีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีองค์ประกอบส าคัญของ
สถานศึกษาในฐานะที่เป็นองค์การ ๔  ประการ ได้แก่  ระบบการศึกษา นโยบาย กลยุทธ์ และการบริหาร
จัดการ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ดังปรากฏ
ตามแผนภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ส าหรับรูปแบบเพ่ือการน าเสนอ เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อ (Semantic Model) ในการ
บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิหรือแผนภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทาง
ความคิด องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน (Keeves, 1988) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                              แผนภาพที่ ๑  กรอบแนวคิดการวิจัย 

องค์ประกอบ 
 
ระบบการศกึษา 
นโยบายและกล
ยทุธ์ 
การบริหารจดัการ 
 
 
 

ขนาด 
 
เล็ก 
กลาง 
ใหญ่ 
ใหญ่พิเศษ 
 

 

 

ภาระงาน 
 
ด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ 
ด้านบคุคล 
ด้านบริหารทัว่ไป 

ความพร้อม 
 
คน 
เงิน 
ความรู้ 
เทคโนโลยี 

รูปแบบการบริหารจัดการ

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

แนวคิด 

หลกัการ 
วิธีการ 
ขนาดของสถานศกึษา 
ข้อดีและข้อจ ากดั 

เง่ือนไขของรูปแบบ 

การเมืองการปกครอง 

 

สื่อและเทคโนโลย ี

 

บริบทสังคมและวัฒนธรรม 

 

เศรษฐกิจและประชากร 
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ระยะเวลาการวิจัย    

 ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
ค านิยามศัพท์ 

 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ทั้งท่ีเป็นโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา      

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง องค์ประกอบและสาระการบริหาร
จัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปที่ประกอบด้วยแนวคิด 
หลักการ วิธีการ ขนาดของสถานศึกษา ข้อดี ข้อจ ากัด  และเงื่อนไขของรูปแบบ ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ตามขนาด และความพร้อม 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับ   
การสร้างหรือการปรับปรุง และการตรวจสอบหรือศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียน  ในด้านองค์ประกอบและสาระของการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามขนาดและความพร้อม  
 ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง ขนาดของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานจ าแนกเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ  
 ความพร้อมของสถานศึกษา หมายถึง องค์ประกอบด้านปัจจัยได้แก่ ด้านครูและบุคลากร เงิน
และงบประมาณ ความรู้ และเทคโนโลยี  ที่สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามบริบทและขนาด ในด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  
 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม หมายถึง รูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้น ที่คาดว่าจะสามารถน าไปใช้ได้ในการบริหารจัดการโรงเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งที่ตั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค  ตามขนาด และ
ความพร้อมของสถานศึกษา  ด้านครูและบุคลากร เงินและงบประมาณ ความรู้ และเทคโนโลยี 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ได้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามขนาดและความพร้อม  
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๒. ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามขนาดและความพร้อม 

๓. กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการน าผลการวิจัยเป็นข้อมูลการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานต่อไป 

๔. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีข้อมูลและแนวทางการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามขนาด
และความพร้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ ๒ 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ท าการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีทางการบริหารจัดการ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบการวิจัยและเป็น          

แนวทางการวิจัย ดังนี้ 

 

ส่วนที่ ๑ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการการศึกษา 

 Campbell และคณะ  (1983) ได้น าเสนองานบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนไว้

ว่า ประกอบด้วย (๑) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกฎของโรงเรียน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการ

ด าเนินงาน (๒) ก าหนดกลยุทธ์ และมาตรการที่น าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

โรงเรียน (๓) จัดตั้งและประสานงานในองค์กรเพื่อการน านโยบาย แผนงาน โครงการไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ 

ผู้บริหารจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่ท าให้บุคลากรเข้าใจระบบงาน (๔) จัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากร 

รวมถึงการบริหารทรัพยากรและงบประมาณให้เพียงพอและประสบผลส าเร็จ (๕) สร้างความสัมพันธ์อันดี

กับชุมชน และสร้างการยอมรับในการบริหารจัดการ (๖) บริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

 Kimbrough และ Nunnery (1988) ได้กล่าวถึงงานการบริหารการศึกษาว่า ประกอบด้วย    
(๑) การจัดโครงสร้างและองค์การ (๒) การพัฒนาหลักสูตร (๓) การบริหารกิจการนักเรียน (๔) การเป็น
ผู้น าในชุมชนของโรงเรียน (๕) การบริหารงานบุคคล (๖) การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง    
(๗) การบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน และ (๘) การจัดหาธุรการและการเงิน 

 Smith และคนอ่ืนๆ (1980) ได้จ าแนกงานการบริหารสถานศึกษาว่า ประกอบด้วย (๑) งาน
วิชาการ งานบริหารงานบุคคล (๒) งานกิจการนักเรียน (๓) งานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (๔) งาน
การเงิน และ (๕) งานธุรการทั่วไป 

 Sergiovanni และคนอ่ืนๆ (1992) ได้อ้างอิงถึงโครงการความร่วมมือทางการบริหารการศึกษา
ของกลุ่มรัฐตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาว่า ได้กล่าวถึงภารกิจทางการบริหารการศึกษาไว้ว่า ประกอบด้วย 
(๑) งานด้านการสอนและปรับปรุงหลักสูตร (๒) งานด้านกิจการนักเรียน (๓) งานด้านการเป็นผู้น าของ
ชุมชน (๔) การบริหารงานบุคคล (๕) งานบริหารอาคารสถานที่ (๖) งานด้านการคมนาคมและขนส่ง
นักเรียน (๗) งานด้านโครงสร้างและองค์การ และ (๘) งานด้านธุรการและการเงิน 
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 ขณะที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕    
ได้บัญญัติถึงงานการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย งานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป 

อาจกล่าวได้ว่า งานบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบไปด้วย  (๑) งานวิชาการ ได้แก่ งานด้าน
หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผลและมาตรฐานการศึกษา (๒) งานด้านบุคคล (๓) งานด้าน
การเงินและงบประมาณ และ (๔) งานด้านบริหารงานทั่วไป ได้แก่ งานอาคารสถานที่ งานความสัมพันธ์
กับชุมชน งานจัดโครงสร้างองค์การ งานการคมนาคมและขนส่งนักเรียน งานด้านกิจการนักเรียน  
 
ส่วนที่ ๒ กฎหมายและระเบียบทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ ความว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ ความว่า 
“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากต้องได้รับสิทธิ
ตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น” 
 ในการนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕  ได้บัญญัติจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  มาตรา ๑๒ บัญญัติว่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรา ๔ วรรค ๕ บัญญัติว่า 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมายถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรา๙ (๒) บัญญัติถึงหลักการ
จัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ มาตรา ๓๙ บัญญัติว่า ให้กระทรวงกระจายอ านาจ  
การบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 
ไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 
 
 การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของรัฐ แบ่งออกเป็น ๓ ระดบั คือ 

๑.ระดับกระทรวง หรือระดับนโยบาย มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นคณะกรรมการ 
นโยบาย มีหน้าที่เสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ดร.พิณสดุา สริิธรังศรี ๑๒ 

 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอแนะในการออก
ระเบียบ หลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารส านักงาน  และมีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมี
อ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๒.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเขตบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ก าหนดขึ้นจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน า
ของสภาการศึกษา จากเกณฑ์ปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืน 
ปัจจุบัน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
โดยมีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

          นอกจากนั้น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ยังได้
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา นอกจากตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว
และกฎหมายอื่นแล้ว ยังให้มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ (๑) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาและ
พัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๒) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการ และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา (๓) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

          ในการนี้ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ (๑) จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และความต้องการของท้องถิ่น  (๒) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และ
หน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ 
รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว (๓) ประสาน ส่งเสริม 
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สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา (๔) ก ากับ ดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา (๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา (๖) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา (๗) จัดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา (๘) ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กร
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา (๙) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา (๑๐) ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและ
คณะท างานด้านการศึกษา (๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขต
พ้ืนที่การศึกษา  และ (๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นอกจากนั้น ยังมีองค์กรคณะกรรมการอีก ๒ คณะ กล่าวคือ (๑) คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่เกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม และประเมิน
ลการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ (๒) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่โดยรวมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่
การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา)  

 กล่าวได้ว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการ ก ากับ สนับสนุน
ส่งเสริม ประสานงาน ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด ให้เป็นไป
ตามนโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  

๓.ระดับสถานศึกษา  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
โดยมีกรรมการสถานศึกษาท าหน้าที่ก ากับและสนับสนุนกิจการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้ แทน
ผู้ปกครอง  ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของ
สถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๖ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ (๑) จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนบริบทและความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น (๒) จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา (๓) พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของ
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นักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น (๔) จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (๕)  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ตามที่กฎหมายก าหนด  (๖)  ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผล    
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และด าเนินการทางวินัยกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด (๗) ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้ง
ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา (๘) จัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งรายงานผลการการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  (๙) ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบัน
อ่ืนในชุมชน และท้องถิ่น  และ (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับ
มอบหมายและตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ทั้งนี้  ได้มีการจ าแนกการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ออกเป็น ด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป รวมทั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณากระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาแล้วแต่กรณี  
 

ขนาดของสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (๒๕๕๔) ได้แบ่งขนาดของสถานศึกษาตามจ านวน
นักเรียน ออกเป็น ๗ ขนาด คือ ขนาดที่ ๑ จ านวนนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คน ขนาดที่ ๒ จ านวนนักเรียน
ระหว่าง ๑๒๑ – ๒๐๐ คน ขนาดที่ ๓ จ านวนนักเรียน ระหว่าง ๒๐๑ – ๓๐๐ คน ขนาดที่ ๔ จ านวน
นักเรียน 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 ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คน ขึ้นไป  
ในการนี้ ได้มีการจัดกลุ่มขนาดเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ โดยจ าแนก
ขนาดสถานศึกษามัธยมศึกษา ขนาดเล็ก จ านวนนักเรียนต่ ากว่า ๑,๐๐๐ คน ขนาดกลาง จ านวนนักเรียน
ระหว่าง ๑,๐๐๐ – ๑,๔๙๙ คน ขนาดใหญ่ จ านวนนักเรียนระหว่าง ๑,๕๐๐ – ๒,๔๙๙ คน และขนาด
ใหญ่พิเศษ ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คน ขึ้นไป และจ าแนกขนาดโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก จ านวน นักเรียน
ตั้งแต่ ๔๙๙ คนลงมา ขนาดกลาง จ านวนนักเรียน ระหว่าง ๕๐๐ – ๑,๔๙๙ คน ขนาดใหญ่ จ านวน
นักเรียน ระหว่าง ๑,๕๐๐ – ๒,๔๙๙ คน ขนาดใหญ่พิเศษ จ านวนนักเรียน ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คนขึ้นไป  
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สรุปได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่า เป็นการจัดการศึกษาที่รัฐต้องจัด
ให้กับผู้เรียนและหรือประชาชนทุกคนอย่างมีคุณภาพ เสมอภาค และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นฐานของ
การพัฒนาประเทศ ที่หน่วยจัดการศึกษาหรือสถานศึกษาต้องเป็นสถานศึกษาที่มีขนาดและความพร้อม  
ในการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่ต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ส่วนที่ ๓ งานวิจัยทางการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

 นับตั้งแตก่่อนและหลังปฏิรูปการศึกษาเป็นต้นมา มีความพยายามที่จะศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวทางการบริหารจัดการ และพบว่า มีนวัตกรรมการ
ทางการบริหารจัดการที่ได้ท าการศึกษาของนักการศึกษาและนักวิชาการบริหารจัดการศึกษาบางท่าน  ที่
ส่งผลต่อการบริหารจัดการประเทศในระดับหนึ่ง ที่จะสามารถประยุกต์เป็นต้นแบบในการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามขนาดและความพร้อม ดังนี้ 

อุทัย  บุญประเสริฐ (๒๕๔๓) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School - Based Management) พบว่า มีหลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ คือ 
(๑) หลักการกระจายอ านาจ (๒) หลักการมีส่วนร่วม (๓) หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาสู่ประชาชน 
(๔) หลักการบริหารตนเอง และ (๕) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ
อย่างน้อย  ๔ รูปแบบ คือ (๑) รูปแบบที่มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก ผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ 
ส่วนกรรมการอ่ืนๆได้มาจากการเลือกตั้งหรือคัดเลือกจากกลุ่มผู้ปกครอง ครู และชุมชน คณะกรรมการ   
มีบทบาทให้ค าปรึกษา แต่อ านาจการตัดสินใจยังคงอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน (๒) รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก  
เกิดจากแนวคิดที่ว่า ครูเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด ย่อมรู้ปัญหาได้ดีกว่าและสามารถแก้ปัญหาได้   
ตรงจุด ตัวแทนคณะครูจะมีสัดส่วนมากที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน ผู้บริหารยังคงเป็นประธาน
คณะกรรมการโรงเรียน บทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร (๓) รูปแบบที่
ชุมชนมีบทบาทหลัก แนวคิดส าคัญคือ การจัดการศึกษาควรตอบสนองความต้องการและค่านิยมของ
ผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด ตัวแทนของผู้ปกครองและชุมชนจึงมีสัดส่วนในคณะกรรมการโรงเรียนมาก
ที่สุด ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนเป็นประธานคณะกรรมการ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและ
เลขานุการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการบริหาร (๔) รูปแบบที่ครูและชุมชนมี
บทบาทหลัก แนวคิดนี้เชื่อว่า ทั้งครู และผู้ปกครองต่างมีความส าคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก 
เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด รับรู้ปัญหาและความต้องการของนักเรียนได้มากที่สุด สัดส่วนของ
ครูและผู้ปกครองในคณะกรรมการจึงมีสัดส่วนเท่าๆกันที่มากกว่ากลุ่มอ่ืน ผู้บริหารเป็นประธาน
คณะกรรมการ คณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร กล่าวโดยสรุป การบริหารโดยใช้
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โรงเรียนเป็นฐาน ความส าคัญอยู่ที่โรงเรียนและมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการบริหาร 
ที่มาจากการมสี่วนร่วมของครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชน 

 ธงชัย  ชิวปรีชา (๒๕๕๑) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับของรัฐของ
ต่างประเทศ  พบว่า โดยทั่วไปแล้ว โรงเรียนในลักษณะนี้ มีอ านาจในการบริหารวิชาการโดยเน้นการ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน โรงเรียนมีหลักสูตรเป็นของตนเอง สามารถจัดโปรแกรมการเรียนการ
สอนได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ออกแบบร่วมกันระหว่างครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความอิสระ
จากกฎเกณฑ์และการควบคุมแบบโรงเรียนทั่วไป มีอิสระในการบริหารงานบุคคล ที่สถานศึกษาสามารถ
คัดเลือกครูและก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาเป็นของตนเอง มีสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดนโยบาย และ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหาร ส าหรับ การบริหารจัดการสถานศึกษาในก ากับของไทย พบที่โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์  (องค์การมหาชน) มีการออกกฎหมายและข้อบังคับในการบริหารจัดการของตนเอง
เป็นการเฉพาะ ในลักษณะขององค์การมหาชน จึงมีอิสระในการบริหารจัดการที่ชัดเจนเบ็ดเสร็จในฐานะ
ที่เป็นองค์การมหาชน ขึ้นตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพียงแต่การจัดการศึกษาต้องจัดให้สอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเด็นส าคัญที่ธงชัย ได้เสนอไว้น่าสนใจ คือ ความส าเร็จของการบริหาร
จัดการโรงเรียนนิติบุคคล ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นโรงเรียนนิติบุคคลที่เป็นส่วนราชการ โรงเรียนนิติบุคคลใน
ก ากับของรัฐ โรงเรียนนิติบุคคลที่เป็นองค์การมหาชน หรือโรงเรียนนิติบุคคลในชื่ออ่ืนๆ ที่อาจก าหนด
ขึ้นมา หากแต่อยู่ที่ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จพร้อมมูล คือ มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีความรู้
ความสามารถสูงในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแล อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหาร
โรงเรียนมีความสามารถรอบรู้ทางการบริหารจัดการและงานวิชาการ  มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหาร
จัดการ  ครูมีจ านวนเพียงพอมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน
ร่วมกัน 

วรากรณ์  สามโกเศศและคณะ (๒๕๕๓) ได้เสนอระบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะ
คนไทย ทั้งด้านแนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย และรูปแบบของการจัดการศึกษาดังนี้  ด้านแนวคิด การจัด 
การศึกษาต้องอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า คนทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้  เป็นการศึกษาระบบเปิด   
ที่เปลี่ยนจากการเน้นวิชาเป็นตัวตั้ง เป็นการเน้นคนเป็นตัวตั้ง เปลี่ยนจากการแข่งขันและเอาชนะมาเป็น
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน โดยยึดหลักการ การศึกษาเพ่ือมวลชนและมวลชนเพ่ือการศึกษา ที่ทุกคน
ควรเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบการศึกษา การจัดการศึกษาควรเปลี่ยนจากรัฐรับผิดชอบเพียงผู้เดียว  
เป็นทุกส่วนร่วมรับผิดชอบ โดยการกระจายความรับผิดชอบไปยังครอบครัว ชุมชน สังคม สถาบันศาสนา 
สถาบันสังคม  สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใกล้ชิดประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
คนไทยทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งกาย จิต สังคมและสติปัญญา มีอิสระทางการคิด การเรียน     
มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความเท่าเทียมกันในการได้รับโอกาสทางการศึกษา เป็นคนไทยที่สมบูรณ์บน
พ้ืนฐานของความรู้ ทักษะ เจตคติ และค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น รูปแบบการศึกษาจะเป็นไป
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อย่างหลากหลาย ไม่ใช่เพียงรูปแบบเดียวและหรือติดยึดกับระบบใดระบบหนึ่ง ที่ต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และไม่ว่าใครก็มีสิทธิในการจัดการศึกษาที่เก้ือหนุนซึ่งกันและกัน ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐ 
 นอกจากนั้น ยังได้เสนอรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนของรัฐไว้ว่ า เป็นการ
จัดการเรียนวิชาพ้ืนฐานเพื่อการด ารงชีวิตและศึกษาต่อหรืออกไปประกอบอาชีพที่เน้นทักษะชีวิตและการ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ที่แต่ละโรงเรียนมีอิสระท่ีจะบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล ได้อย่างแท้จริง โดยที่รัฐหรือต้นสังกัดควรท าหน้าที่เพียงการก ากับ สนับสนุน
ส่งเสริม และติดตามประเมินผล ในการนี้ โรงเรียนมีสิทธิและอิสระที่จะบริหารจัดการการเรียนการสอน
ในรูป่างๆเป็นของตนเองที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน เป็นการศึกษาที่ฟังเสียง
ประชาชน 
 นคร  ตังคะพิภพ (๒๕๕๓) ได้เสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความ
พร้อมเพ่ือการรองรับการกระจายอ านาจไว้ ๔ รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ ๑ สถานศึกษาที่มีอิสระในก ากับ
ของรัฐ จัดรูปแบบพิเศษคล้ายองค์การมหาชน รูปแบบที่ ๒ สถานศึกษาที่มีความพร้อมรองรับการเป็นนิติ
บุคคลเต็มรูปแบบ จัดรูปแบบกระจายอ านาจ แบบ SBM (School - Based Management) เต็มที่ หรือ
เรียกว่า แบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หรือฐานโรงเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษา    
ที่เข้มแข็ง รูปแบบที่ ๓ สถานศึกษาที่เร่งพัฒนาสู่การเป็นนิติบุคคลที่เข้มแข็ง จัดรูปแบบขยายฐาน
กระจายอ านาจ ๔ ด้าน ให้เกิดสมดุลระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษาเพียงพอที่จะท า
ให้สถานศึกษาเข้มแข็ง และรูปแบบที่ ๔ สถานศึกษาท่ีต้องก ากับ สนับสนุนส่งเสริมเป็นพิเศษเพ่ือให้พร้อม
รับการกระจายอ านาจมากขึ้นต่อไป  

ในการนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย พิณสุดา  สิริธรังศรแีละคณะ (๒๕๕๕) ได้เสนอ
รูปแบบเพิ่มเติมจากนคร  ตังคะพิภพ เป็นรูปแบบที่ ๕ คือ รูปแบบสถานศึกษาที่เป็นความร่วมมือระหว่าง
รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน หรือชุมชนแล้วแต่กรณีในลักษณะของสหการทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ทั้งด้านการพัฒนานโยบาย การวางแผน การ
ด าเนินงาน และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล นอกจากนั้น ในการบริหารจัดการแต่ละรูปแบบจ าต้อง
ค านึงถึงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน
ศาสนา และสถาบันสังคมอ่ืนๆ รวมทั้งประชาชนด้วย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันด าเนินงานเพ่ือเด็กและ
เยาวชน หรือผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา 

นอกจากนั้น พิณสุดา  สิริธรังศรี (๒๕๕๕) ได้ท าการวิจัยน าร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ขององค์กรในชุมชนเพ่ือสุขภาวะคนไทย โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นหลักส าคัญใน
การน าร่อง  มีองค์กรที่จัดการศึกษาเข้าร่วมทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาของรัฐ เอกชน 
วัด สถาบันศึกษาปอเนาะ แหล่งเรียนรู้ เทศบาล และองค์กรชุมชน ต่างๆ จ านวน ๓๗ แห่ง และเครือข่าย
องค์กรในชุมชน อีกจ านวน ๑๘๕ องค์กร ในพ้ืนที่ ๑๑ จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ ล าพูน น่าน สกลนคร 
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครปฐม ปทุมธานี เพชรบุรี พัทลุง และนราธิวาส พบว่า รูปแบบการจัด
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การศึกษาแบบมีส่วนร่วมมีลักษณะของการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหา และร่วมชื่นชม ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เต็ม
ตามศักยภาพ รู้ท้องถิ่น รู้รากเหง้า รู้ศาสนา รู้วัฒนธรรม รู้ประวัติศาสตร์ รู้วิชาสามัญ รู้วิชาอาชีพ รู้รักษา
สุขภาพ รู้เท่าทันโลก เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี จากการด าเนินงานในรูปแบบดังกล่าว สถานศึกษาใน
ระบบ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นถึง ร้อยละ ๕ – ๑๙  

ผลการศึกษาและน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่ผ่านมาดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า  
แต่ละรูปแบบมีแนวคิด หลักการ  วิธีการ ของการน าเสนอ ที่ค านึงถึงความเหมาะสมตามบริบท ขนาด
และความพร้อมในการจัดการศึกษา บางรูปแบบเน้นไปที่การรองรับการกระจายอ านาจและการได้รับการ
กระจายอ านาจเต็มรูปแบบ  บางรูปแบบเน้นไปที่การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชน 
บางรูปแบบเน้นไปที่การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บางรูปแบบเน้นที่สุขภาวะ
ของผู้เรียนและชุมชนที่ร่วมจัดการศึกษาและได้รับการศึกษา แต่ละรูปแบบดังกล่าว สอดรับกับยุคสมัย
และบริบทที่น าไปใช้หรือทดลองใช้ ซึ่งสามารถน ามาเป็นต้นแบบเพ่ือการวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับขนาดและความพร้อมครั้งนี้ได้ในระดับหนึ่ง 

 
สรุป 

การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการบริหารจัดการสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการ 
(๑) งานวิชาการ ประกอบด้วย งานด้านหลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผลและมาตรฐาน
การศึกษา (๒) งานด้านบุคคล (๓) งานด้านการเงินและงบประมาณ และ (๔) งานด้านบริหารงานทั่วไป 
ได้แก่ งานอาคารสถานที่ งานความสัมพันธ์กับชุมชน งานจัดโครงสร้างองค์การ งานการคมนาคมและ
ขนส่งนักเรียน งานด้านกิจการนักเรียน และมีความหลากหลายของรูปแบบในการจัดการศึกษาที่ไม่ควร
ยึดโยงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และเป็นไปตามขนาดของสถานศึกษาที่มีความแตกต่างของบริบททั้ง        
ในเมืองและชนบท บนพ้ืนฐานของความพร้อมทั้งด้านครูและบุคลากร เงินและงบประมาณ ความรู้ และ
เทคโนโลยี ที่จ าต้องท าการศึกษาถึงองค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่มีเหมาะสมตามขนาดและความพร้อม ที่ต้องค านึงถึงแนวคิด หลักการ วิธีการ ข้อดี 
ข้อจ ากัด และเงื่อนไขในการน ารูปแบบไปใช้  เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัด
การศึกษาต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ดร.พิณสดุา สริิธรังศรี  ๑๙ 

 

บทที่ ๓ 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
         การวิจัยและพัฒนา รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) เพ่ือ
ศึกษาสภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีขนาดและความพร้อมแตกต่างกัน และ
สภาพการบริหารจัดการศึกษาของต่างประเทศ  (๒) เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมตามขนาดและความพร้อม  และ (๓) เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามขนาดและความพร้อม โดยมีวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ มีข้ันตอนและวิธีการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ดังนี้  
 
ขั้นตอนและวิธีการวิจัย 

 ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีขนาดและความพร้อม
แตกต่างกัน  ด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร การส ารวจข้อมูล การสัมภาษณ์ และการสังเกต โดยมีประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอ
ข้อมูล ดังนี้  

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๑.๑ ประชากร ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกแห่ง 

จ านวน ๓๑,๒๕๕ แห่ง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, ๒๕๕๔) จ าแนกเป็น (๑) โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียน
ขนาดใหญ่ และ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (๒) โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่
แตกต่างกันระหว่างขนาดโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง (ประชากร) ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ทุกแห่ง จ านวน ๓๙๕ โรง  ได้จากการค านวณโดยสูตรของทาโร  ยามาเน่ (Taro Yamane, 
๑๙๖๗) จ าแนกเป็น (๑) โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนขนาด
เล็ก  โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (๒) โรงเรียนโรงเรียนสังกัด
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาด
ใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ    

ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาเป็นรายโรง ได้แก่ ประธาน
กรรมการสถานศึกษา จ านวน ๑๖๙ คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๑๘๒ คน ครู ๒๔๑ คน และ
ผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ๑๖๑ คน และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ตั้งอยู่  ๑๕๓  คน จ านวน รวม ๙๐๖ คน จากแบบสอบถามที่ส่งไปทาง
ไปรษณีย์ จ านวน ๑,๘๐๕ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๐ 

 
๒.เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ (แบบมีโครงสร้าง)  

แบบสนทนากลุ่ม และแบบสังเคราะห์เนื้อหา ที่สร้างข้ึนตามกรอบความคิดการวิจัย ดังนี้ 
  ๒.๑  การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในด้าน (๑) วิชาการ (๒) งบประมาณ (๓) การ

บริหารงานบุคคล และ (๔) การบริหารทั่วไป 
๒.๒ ความพร้อมเกี่ยวกับ (๑) ครูและบุคลากร (๒) เงินและงบประมาณ (๓)  ความรู้ 

และ (๔) เทคโนโลยี  
๒.๓ ขนาดของสถานศึกษา ๔ ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และ

ขนาดใหญ่พิเศษ ทั้งสถานศึกษาที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

ส าหรับแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นตามสภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานที่ปรากฏเป็นรายข้อ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ดังปรากฏตามเอกสารภาคผนวก  

 
๓. การรวบรวมข้อมูล  รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยวิธีการดังนี้ 

๓.๑ การศึกษาและสังเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎีและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและที่เก่ียวข้อง ทั้งในและต่างประเทศตามกรอบความคิดการวิจัย 

๓.๒ การสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามาแบบสัมภาษณ์ (แบบมีโครงสร้าง) ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แก่ ประธานกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู และตัวแทนผู้ปกครอง ในสถานศึกษาที่คัดเลือกเป็นกรณีศึกษา จ านวน 
๘ โรงเรียน ตามกลุ่มตัวอย่างข้างต้น 

๓.๓ การใช้แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่สร้างขึ้นตามกรอบความคิดการวิจัยดังกล่าวข้างต้น  แบบปลายปิด และปลายเปิด  จัดส่งไปยัง
กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์และรับกลับทางไปรษณีย์ตามที่ผู้วิจัยได้จัดพิมพ์หน้าซองติดแสตมป์การส่งกลับ
แนบไปกับแบบสอบถาม ตามข้ันตอนข้อ ๑.๒ 
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๔. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามการจัดหมวดหมู่และ
สาระของข้อมูล ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสาร 
และการสัมภาษณ ์ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระ 

๕. การน าเสนอข้อมูล  การน าเสนอข้อมูล เสนอเป็นความเรียงประกอบตารางและแผนภาพ 
ตามประเด็นการวิจัย ดังนี้ (๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เชิงปริมาณ และผลการแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (๒) ผลการศึกษากรณีศึกษาเชิงลึกสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
(๓) สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามประเด็นดังนี้ 
คือ บริบททั่วไป นโยบายการบริหารจัดการศึกษา ระบบการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เกี่ยวกับวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ความพร้อมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา จุดเด่นในการบริหารจัดการสถานศึกษา จุดด้อยในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
(๔) ข้อเสนอแนะที่สมควรน าไปสร้างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส าหรับการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของต่างประเทศ ใช้วิธีการ
ศึกษาเอกสาร ตามกรอบความคิดการวิจัย ตามประเด็นดังนี้ คือ (๑) สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในด้าน บริบททั่วไป นโยบายการบริหารจัดการศึกษา ระบบการศึกษา การบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ความ
พร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษา จุดเด่นในการบริหารจัดการสถานศึกษา    จุดด้อยในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา (๒) สรุปผลการศึกษาและสังเคราะห์การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ต่างประเทศ (๓) นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สมควรน าไปประยุกต์ใช้กับการ
บริหารจัดการสถานศึกษาของประเทศไทย 

 
 ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมตามขนาด
และความพร้อม  ด าเนินการโดยการ 

๑. สังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ รวมทั้งวรรณกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปร่างรูปแบบฯ 

๒. ร่างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เหมาะสมตามขนาดและความพร้อม 
๓. ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยการสัมมนารับฟังความเห็น/สนทนากลุ่ม (Focus 

group discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนทั้งสิ้น ๑๐๖ คน พร้อมแบบประเมินผลรูปแบบฯ ตามแบบ
ที่สร้างขึ้นตามกรอบการวิจัย ใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส และภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
กรุงเทพมหานคร 
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เกณฑ์คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาจาก (๑) ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญทางการ
บริหารจัดการศึกษา  (๒) มีคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกทางการบริหารจัดการศึกษา และทาง
การศึกษา (๓) นักวิชาการบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (๔) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และหรือในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ (๕) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตัวแทนองค์กร
ชุมชนที่เก่ียวข้อง และตัวแทนผู้ปกครอง 

 ๔. ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบตามความเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนารับฟัง

ความเห็น/สนทนากลุ่ม  

ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการสังเคราะห์และสรุปผลการวิจัย และน าเสนอนโยบายทั้งข้อเสนอระดับ

นโยบาย ระดับปฏิบัติ และการท าวิจัยต่อไป จากนั้นจึงน าเสนอร่างรายงานการวิจัยต่อส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษาพิจารณา และจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิจัยทั้งระบบ ปรับปรุงและ

จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ ๔ 
ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเชิงปริมาณจากการส ารวจความคิดเห็นการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถาม (๒) ความเห็นและข้อเสนอแนะ เชิงคุณภาพจากแบบสอบถามปลายเปิด (๓) 
การศึกษากรณีการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาเอกสารและ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ (๔) สรุปและสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พร้อมทั้งข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามขนาดและความพร้อม น าเสนอ
ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 
 
ส่วนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหาร

จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา 
และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 
๙๐๖ คน ทั่วภูมิภาคของประเทศ พบว่า 

๑.๑ ด้านสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม      
มีความเห็นอยู่ ในระดับมากเกือบทุกประเด็น พิจารณาตามล าดับความเห็นรายประเด็น ดังนี้ 
ความสามารถในการน านโยบายไปปฏิบัติของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (ค่าเฉลี่ย = ๓.๗๙)  
ความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาและและผู้บริหารสถานศึกษา  (ค่าเฉลี่ย = ๓.๗๖) 
ศักยภาพและความสามารถของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา  (ค่าเฉลี่ย = ๓.๗๔)  
ความสามารถในการบริหารและจัดการหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย = ๓.๖๕)  และศักยภาพและความสามารถของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาในการสนับสนุนการจัดการสถานศึกษา (ค่าเฉลี่ย  =  ๓.๕๗)  ตามล าดับ ยกเว้นด้าน 
ความพร้อมในด้านต่างๆ ของสถานศึกษา ที่มีความเห็นว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 
๓.๓๔) 

๑.๒ ด้านนโยบายและการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาที่พึงประสงค์  มีความเห็น   
ภาพรวมอยู่ในระดับมากเกือบทุกประเด็น โดยเฉพาะสาระหลักสูตรที่เน้นกลุ่มสาระหลักและเรื่องเรียนรู้
รากเหง้าของชาติ รวมทั้งความเป็นอาเซียนและสากล (ค่าเฉลี่ย = ๔.๐๗) โดยเห็นว่า ส่วนกลางควร
สนับสนุนเพียงเฉพาะนโยบายและงานวิชาการ (ค่าเฉลี่ย = ๓.๙๘) ส่วนกลางควรก าหนดกรอบหลักสูตร
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กว้าง ๆ ส่วนรายละเอียดและสาระหลักสูตรควรให้เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน (ค่าเฉลี่ย = ๓.๙๐) 
นอกจากนั้นยังมีความเห็นว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีบทบาทในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ค่าเฉลี่ย = ๓.๙๒) และเห็นว่ากรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีหน้าที่บริหารจัดการด้วย 
(ค่าเฉลี่ย = ๓.๗๑)  

ส่วนการบริหารจัดการด้านการให้โอกาสบุคคลภายนอกที่ประสบความส าเร็จเข้ามาเป็นผู้บริหาร
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้นั้น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = ๓.๑๑) เช่นเดียวกับ   
การไม่ควรเปลี่ยนแปลงนโยบายตามการเปลี่ยนแปลงตามการเมือง (ค่าเฉลี่ย = ๓.๓๖) 

ต่อกรณีดังกล่าว กลับมีล าดับความส าคัญน้อยกว่าการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึกกรณีศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ แห่ง และการ
สัมมนารับฟังความเห็นทั้ง ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ที่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า นโยบาย
เปลี่ยนแปลงบ่อย และมีความส าคัญเป็นล าดับแรกที่สมควรให้เป็นนโยบายที่มั่นคง และไม่-เปลี่ยนแปลง
บ่อยตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

๑.๓ ด้านครูและอัตราเงินเดือนครูที่พึงประสงค์ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับการที่โรงเรียน
สามารถก าหนดอัตราเงินเดือน และเงินเพ่ิมพิเศษเป็นวิชาชีพชั้นสูงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = ๔.๒๐) 
สามารถเลือกบุคคลที่จบปริญญาตรีคะแนนสูงสุดมาเป็นครู (ค่าเฉลี่ย = ๓.๗๘) สอดคล้องกับการศึกษา
เชิงลึกกรณีศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ แห่ง และการสัมมนารับฟังความเห็นทั้ง ๔ 
ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ที่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า สถานศึกษาควรมีอิสระในการสรรหาครูตาม
ความต้องการได้เอง 

๑.๔ การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค์ ด้านความพร้อมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดกับความพร้อมทุกด้านที่สถานศึกษาควรมี       
โดยสถานศึกษาควรมีผู้บริหารที่มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = ๔.๔๓) 
รองลงมาโรงเรียนควรมีเจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน และบัญชี สนับสนุนงานงานบริหาร (ค่าเฉลี่ย = ๔.๒๙) 
และมีโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คือ การคมนาคมและไฟฟ้าเข้าถึง 
(ค่าเฉลี่ย = ๔.๒๙) ความรู้ความสามารถของกรรมการสถานศึกษา  (ค่าเฉลี่ย = ๔.๒๖) ครูมีหน้าที่สอน
และพัฒนาการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย = ๔.๒๔) มีการจัดการความรู้เรื่องพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย = ๔.๒๓) ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาวิชาการจากต้นสังกัดเสมอ (ค่าเฉลี่ย = ๔.๑๘) 
สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพียงพอและมีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย = ๔.๑๕) มีทรัพยากรการศึกษา
เพียงพอกับความต้องการ (ค่าเฉลี่ย = ๔.๑๑) และโรงเรียนสามารถก าหนดความต้องการและคัดเลือกครู 
(ค่าเฉลี่ย = ๔.๑๐) ตามล าดับ 
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๑.๕ การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค์ด้านครู ผู้เรียน และการจัดการ
เรียนการสอน ในประเด็นต่าง ๆ ทุกประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นอยู่ในระดับมาก
และมากที่สุด โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุดและรองลงมา คือ การจัดการศึกษาโดยเน้น
คุณธรรมน าการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย = ๔.๔๒) การประเมินผลมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้วยวิธีการหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย = ๔.๓๗) เน้นผู้เรียนเป็นบุคคลส าคัญที่สุดที่ต้องจัดประสบการณ์
หลากหลายให้สอดคล้องกับช่วงวัยและพัฒนาการของผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย = ๔.๓๕) การจัดการเรียนรู้เป็นไป
อย่างหลากหลายและจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย = ๔.๒๗) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาจัดการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย = ๔.๑๗) ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเป็นสื่อในการเรียนการสอ(ค่าเฉลี่ย = ๔.๑๕)  

๑.๖ ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน ในชนบททั่วไป 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 ส าหรับขนาดสถานศึกษาที่เหมาะสมกับจ านวน
นักเรียน ในเขตเมือง ควรมีจ านวน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คน – ๑,๔๙๙ คน (ค่าเฉลี่ย = ๓.๘๙) มากที่สุด  
รองลงมา ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ คน – ๒,๔๙๙  คน (ค่าเฉลี่ย = ๓.๘๑) และตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คน ขึ้นไป และไม่เกิน 
๓,๕๐๐ คน (ค่าเฉลี่ย = ๓.๖๓) ตามล าดับ 
 ดังปรากฏรายละเอียดตามตารางในเอกสารภาคผนวก   

 
ส่วนที่ ๒  ผลการสังเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จากแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู 
ตัวแทนผู้ปกครอง และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา และผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

๒.๑ ด้านนโยบายการศึกษา  
นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทั้งนี้เป็นเพราะความไม่มั่นคงทางด้าน

การเมือง นอกจากมีการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยแล้ว ยังปรับเปลี่ยนไป
ตามลักษณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่ละคนอีกด้วย ทิศทางการศึกษาไม่แน่นอนท าให้
การบริหารจัดการศึกษาขาดความต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสับสนให้กับภาคปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคในการน านโยบายลงสู่การปฏิบัติที่ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรม รวมทั้งปัญหาความไม่สอดคล้อง
ของเป้าหมายของการจัดการศึกษากับเป้าหมายทางการเมือง สืบเนื่องจากนักการเมืองจ านวนไม่น้อยที่ไม่
ด าเนินนโยบายที่ให้ผลในระยะยาว หาเสียงโดยใช้นโยบาย ประชานิยม หรือ นโยบายขายฝัน ซึ่ง
หมายความรวมถึงนโยบายการศึกษา ดังนั้น นักการเมืองจึงเลือกด าเนินนโยบายที่เห็นผลในระยะสั้น เมื่อ
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ปัจจัยการเมืองไม่ถูกพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา ส่งผลอย่างยิ่งต่อนโยบายการศึกษาที่ขาดความ
มั่นคง 

๒.๒ ด้านการกระจายอ านาจ 
การกระจายอ านาจเป็นกลไกหนึ่งในการจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม      

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัญหาที่พบคือ “กระจาย” แต่ “กระจายไม่จริง” ยังเป็นระบบการสั่งการจาก
ส่วนกลาง มีการก าหนดมาตรฐานจากส่วนกลางแบบเดียว ยึดกฎระเบียบตายตัว ขาดความยืดหยุ่น และ
ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษาและครู การศึกษาจึงไม่สามารถตอบสนองความ
หลากหลายของผู้เรียนแต่ละคน กลุ่มคน ชุมชน ที่มีความหลากหลายได้ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าถึง
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ทางออกของการศึกษาคือ ส่งเสริมให้เกิดกระจายอ านาจการจัดการศึกษา
ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันศาสนา องค์กรเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง  ๆ ตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เน้นการกระจายอ านาจทางการบริหารทั้งโครงสร้าง  
ของกระทรวงตั้งแต่ส่วนกลาง เขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีการน าระบบและวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มา
ใช้ควบคู่กับการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

๒.๓ ด้านวิชาการ 
พิจารณาในด้านของการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่เรียนแต่ในห้อง ท่องจ า

ต ารา เพื่อน าไปสอบแข่งขัน นอกจากไม่เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงที่สามารถน ามาปฏิบัติ น ามาใช้ในชีวิต
ได้แล้ว ยังสร้างความเห็นแก่ตัว เกิดการแข่งขันในลู่ทางการศึกษาสูงขึ้น จุดประสงค์ในการเรียนการสอน
เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมทุนนิยมอย่างชัดเจน ผู้สอนจัดการสอนเพ่ือกวดขันวิชามากกว่าการสอนเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ ผู้เรียนก็มีวัตถุประสงค์ในการเรียนเพ่ือสอบแข่งขันเพียงเท่านั้น จึงเกิดภาวะที่ผู้เรียน
เรียนหนังสือจนไม่รู้จักมนุษย์ ไม่รู้จักโลก ขาดทักษะชีวิต ขาดคุณธรรม และขาดจิตอาสา ภาพรวมของ
ผลผลิตของระบบการศึกษาเป็นลักษณะที่สังคมไม่พึงประสงค์ เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นแต่
ทฤษฏีไม่เน้นการปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านเนื้อหาวิชา บางวิชาเนื้อหามาก และ
บางวิชามีเนื้อหาเป็นนามธรรมยากแก่การเข้าใจ ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาที่พึงประสงค์ นอกจากจะต้อง
ลดจ านวนสาระการเรียนรู้ที่ไม่จ าเป็นแต่ละระดับลงแล้ว ยังต้องปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้สามารถตอบสนองเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้ หากจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
มุ่งหวังเพียงพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศโดยไม่ค านึงถึงศักยภาพและความพร้อมของผู้เรียนแต่ละคนแล้ว 
เนื้อหาสาระของหลักสูตรที่จัดท าขึ้นก็ไม่มีความหมาย อีกทั้งวิธีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนขาดการ
น าไปสู่การคิดวิเคราะห์และการฝึกปฏิบัติ 
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ในด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบปัญหาในโรงเรียนขนาดเล็กจะขาดแคลนสื่อ และ
วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยเฉพาะสื่อและเทคโนโลยีที่มีราคาแพง ทั้งนี้เนื่องจากเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ ส่วนใหญ่ใช้จ านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรเท่านั้น  

๒.๔ ด้านครูและบุคลากร 
โดยภาพรวม พบว่า เกิดปัญหาขาดแคลนครูและบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

กล่าวคือ ในเชิงปริมาณจ านวนนักเรียนต่อครู และภาระงานของครูไม่สัมพันธ์กัน ปัญหาการขาดแคลนครู
เกิดจากการกระจายครูอย่างไม่เป็นธรรม สถานศึกษาขนาดเล็กมักจะได้รับการจัดสรรครูน้อย ครูสอน  
ไม่ตรงตามวิชาเอก/วิชาโท  ตามมาตรฐานการประเมินภายนอก ครูไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในกลุ่ม
วิชาที่สอน และขาดแคลนครูที่จบการศึกษาตามวิชาเอก เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาไทย เป็นต้น การจัดสรรอัตราก าลังครูไม่ได้ประเมินจากสภาพความต้องการที่แท้จริงของ
สถานศึกษา อัตราส่วนนักเรียนต่อครูไม่ได้อยู่เกณฑ์มาตรฐาน คือครู ๑ คน ต่อ นักเรียน ๒๕ คน ครูหนึ่ง
คนต้องรับภาระดูแลจ านวนนักเรียนมากเกินไป อีกทั้งต้องรับภาระงานด้านธุรการ การเงินของ
สถานศึกษาควบคู่กับงานการสอน ปัญหาด้านคุณภาพครูผู้สอนเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ครูยังคงใช้วิธีการบรรยาย หรือเรียนจากต ารา ทฤษฏี 
มากกว่าเรียนรู้ภาคปฏิบัติโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนขาดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท าให้
คุณภาพการสอนของผู้สอนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้  การประเมินวิทยฐานะครูผู้สอนไม่ได้เกิดจากการประเมินตามสภาพจริง แต่เป็นการ
ประเมินจากหลักฐาน เอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือรองรับการประเมินเพียงเท่านั้น ควรจะประเมินครูผู้สอน
จากศักยภาพของผู้เรียนเป็นหลัก  

ในด้านบุคลากรทางการศึกษา ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ทั้งทางด้าน
การเงินและบัญชี รวมทั้งขาดการนิเทศด้านการบริหารงาน ทั้งนี้ งบประมาณการศึกษาจะถูกจัดสรรไว้
เป็นหมวดหมู่ชัดเจน มีขั้นตอนการด าเนินงาน การเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณที่ซับซ้อน ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน การที่สถานศึกษาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือครู
ให้รับผิดชอบทั้งด้านการสอน การเงิน และการบัญชีคนเดียวกัน ส่งผลกระทบต่อชั่วโมงสอนของครู
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติงานด้านธุรการ และการเงินมาก ท าให้ครู
ท าหน้าที่ในสอนได้ไม่เต็มที ่ 

แม้ว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจะจัดท าแผนการด าเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคล
ในองค์กรหรือหน่วยงานทางการศึกษา นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุและแต่งตั้ง 
การพัฒนาบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานไปจนถึงการพิจารณาให้บุคคลพ้นจากงาน  อย่างไรก็ตาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้เองโดยปราศจากการควบคุมจาก
หน่วยงานต้นสังกัด เพราะยังไม่มีการกระจายอ านาจในการบริหารงานบุคคลอย่างแท้จริง หนทางแก้ไข
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ปัญหาด้านบุคลากรคือ หน่วยงานภาครัฐจะต้องกระจายอ านาจอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เหมาะสมตาม
ความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามากท่ีสุด 

๒.๕ ด้านงบประมาณ 
ในด้านงบประมาณในการจัดสรรเพ่ือการศึกษา ขาดความเป็นเอกภาพในเชิงปฏิบัติ ขาดความ

ยืดหยุ่นในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาแต่ละพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบบังคับทาง
การเงินจากหน่วยงานต้นสังกัด ไม่สามารถจัดงบประมาณให้สอดคล้องต่อการจัดกิจกรรมการเรียน    
การสอนได้  

การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ที่จัดสรรตามงบอุดหนุนรายหัวยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กที่จะได้รับเงินอุดหนุนรายหัวตามจ านวนนักเรียน แต่สืบเนื่อง
จากบริบทโดยทั่วไปของโรงเรียนยังขาดความพร้อมในอีกหลายด้าน ทั้งท่ีรัฐธรรมนูญและ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันและมีคุณภาพ  ดังนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาจากสภาพจริงเพ่ือความเป็นธรรมในการจัดสรร
งบประมาณไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การจัดสรรงบประมาณต้องจัดให้เพียงพอและตรง
ตามความต้องการ โดยเน้นไปที่โรงเรียนขาดแคลนเป็นหลัก ไม่ใช่ จ่ายแบบเหมารวมเป็นค่ารายหัว
เหมือนกันทุกโรงเรียน มิฉะนั้นแล้วคุณภาพผู้เรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กคงไม่มีโอกาสพัฒนาหรือมีความ
เท่าเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ได้ 

๒.๖ ด้านการมีส่วนร่วม 
ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการให้มากขึ้น เพราะปัญหาความตกต่ าของ

คุณภาพทางการศึกษาที่เกิดขึ้นต้องเป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วน หากยังคงวิธีการแยกคิด แยก
ปฏิบัติ คุณภาพการศึกษานับวันยิ่งถอยหลังลง เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องมาร่วมกันแก้ไขเพ่ือ
ท าให้คุณภาพการศึกษาดีข้ึน ที่ผ่านมาระบบการศึกษาขาดหน่วยงานที่ส าคัญ คือ หน่วยของสังคม/ชุมชน 
จะเห็นได้ว่าการศึกษาที่ขาดบริบททางสังคมนั้น ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นควรปล่อยให้การจัด
การศึกษาเป็นหน้าที่ของผู้คนในแต่ละชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของและรับผิดชอบในการจัด
การศึกษามากขึ้น เปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน และเขตพ้ืนที่มีโอกาส
ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ การบูรณาการ
หลักสูตรท้องถิ่น วิธีการจัดการเรียนการสอน และร่วมแสวงหางบประมาณจากชุมชนมาสนับสนุนจัดการ
การศึกษา พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเน้นการสนับสนุน
กิจกรรมของผู้เรียน และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ ๓  ผลการศึกษากรณีศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 จากการศึกษากรณีสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๘ โรงทั้งที่สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้งขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน ๘ โรง ในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาราม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑  โรงเรียนบดินทร์เดชา ๔ 
(สิงห์  สิงเสนี)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒  โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑๕ นราธิวาส โรงเรียนร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒๔ โรงเรียนบ้านดอนแรด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านวังไทร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียน
บ้านสันตะลุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ และโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม 
(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต  ๒  โดยการสัมภาษณ์
ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ตัวแทนครู และตัวแทนผู้ปกครอง สรุปผลดังนี้ 

 ๓.๑ นโยบายการบริการจัดการศึกษา 
การก าหนดนโยบายโดยทั่วไปเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานของรัฐ หรือจาก

หน่วยงานระดับกระทรวง ส่วนการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นหน้าที่ของผู้บริหารอีกระดับหนึ่ง ซึ่งอยู่ในสาย
การบังคับบัญชาที่ลดระดับลงมา เห็นได้ชัดว่า ผู้ก าหนดแนวนโยบาย และผู้น านโยบายลงสู่การปฏิบัติเป็น
คนละภาคส่วน “แยกคิด แยกท า” การจัดท านโยบายแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้นท าให้ขาดความรอบคอบของ
ข้อมูล ขาดการพิจารณาข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างรอบด้าน ผลลัพธ์นโยบายที่ออกมาจึงมีความซับซ้อน 
สับสน ยากแก่การเข้าใจและการน าไปปฏิบัติ ฉะนั้นแล้ว ในการก าหนดนโยบายควรเปิดโอกาสให้ผู้มี  
ส่วนในการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หลักการกระจายอ านาจทางการศึกษาจะ
สามารถด าเนินการได้อย่างลุล่วงโดยอาศัยกระบวนการ “การมีส่วนร่วมของชุมชน” การมีส่วนร่วมเป็น
วิธีการกระจายอ านาจทางอ้อม ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมชื่นชม
ของทุกภาคส่วน ควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลให้มีความโปร่งใส ตอบสนองต่อปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

๓.๒ สภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน / สภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการ 
๓.๒.๑ ด้านวิชาการ 
ในด้านการจัดและพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีขนาดแตกต่างกัน ต่างเห็น

พ้องต้องกันว่า หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน   
เนื่องด้วยโครงสร้างเนื้อหาสาระตายตัว ขาดความยึดหยุ่น แนวการประเมินคุณค่า  ประสิทธิผลของ
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หลักสูตร ตลอดจนการน าหลักสูตรไปใช้จึงไม่เกิดผล ควรเปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรที่
สามารถบูรณาการ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ควบคู่หลักสูตรท้องถิ่นตามความเหมาะสมได้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ยึดติดกับวิธีการสอนวิธีใดวิธีหนึ่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดสาระการเรียนรู้ น าไปสู่การปฏิบัติ เป้าหมายสูงสุดของการเรียน
การสอน คือ การท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะเกิดปัญญา จนกระทั่งสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยภาพรวม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นหลัก เน้นผลจากการสอบแข่งขันโดยอาศัยความจ ามากกว่า
ความรู้ ความเข้าใจ ฉะนั้นผลที่ได้จากการประเมินจึงไม่สามารถตอบสนองต่อมาตรฐานการศึกษาทั้ง ๓ 
ด้าน ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการ และ
มาตรฐานการศึกษาด้านปัจจัย ในด้านผู้เรียน 

หลักในการประเมินผลการเรียน ควรค านึงถึงผู้ได้รับประโยชน์จากการวัดผลการศึกษา 
ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริง เกิดการเรียนรู้ มีทักษะชีวิต มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เข้าใจปัญหาและความจริง ครูผู้สอน ในฐานะเป็นผู้จัดวิธีการเรียนการ
สอน ต้องน าผลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์หาจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงเพ่ือน าไปใช้วาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน ประโยชน์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถน าผลจากการประเมินนั้น มาพิจารณาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่ามีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหรือไม่ เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาได้ และกลุ่มผู้รับผลประโยชน์จากการประเมินที่ส าคัญ คือผู้ปกครอง/ชุมชน ควรเข้า
มามีส่วนร่วมในการประเมิน และรับทราบศักยภาพของบุตรหลานว่าควรส่งเสริม พัฒนาหรือปรับปรุง
แก้ไขเรื่องใด  

๓.๒.๒ ด้านงบประมาณ  
 จะพบปัญหามากในสถานศึกษาขนาดเล็กที่ใช้จ านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์การจัดสรร

งบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษาขนาดอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพราะโรงเรียนขาดความพร้อมทางด้าน
ปัจจัย ขาดงบประมาณในการบริหารจัดหารด้านต่างๆ ทั้งการจัดจ้างครู/บุคลากร มีครูไม่ครบชั้นเรียน 
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะสื่อและเทคโนโลยีที่มีราคาแพง   

ในด้านการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
ข้อจ ากัดในเชิงนโยบายยังเป็นอุปสรรคต่อสถานศึกษาทุกขนาด ขาดความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ 
เพราะอ านาจผูกขาดยังคงอยู่ที่หน่วยงานต้นสังกัดอย่างชัดเจน ดังนั้นภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรกระจายอ านาจในการจัดสรรงบประมาณลงสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือให้สนองต่อ
ความต้องการแท้จริง และควรจัดสรรงบประมาณให้เกิดความยุติธรรมต่อสถานศึกษาทุกขนาด 
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๓.๒.๓ ด้านการบริหารงานบุคคล 
สืบเนื่องจากอ านาจในการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้งครูและบุคลากรอยู่ที่หน่วยงานต้นสังกัด 

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจึงไม่สามารถบรรจุครู/บุคลากรที่ตรงตามความต้องการของ 
หน่วยงานได้ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบุคลากรจึงไม่บรรลุเป้าหมาย  

๓.๓ ความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากการพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งทางด้าน

งบประมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการ พบว่า สถานศึกษาขนาด
เล็กมีทรัพยากรทางการบริหารจ ากัดแทบทุกด้าน  งบประมาณน้อย บุคลากรน้อยไม่เพียงพอกับจ านวน
ชั้นเรียน ขาดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน   งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่
เพียงพอส าหรับใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ปัญหาและอุปสรรคด้านปัจจัยพ้ืนฐาน ส่งผลให้ไม่สามารถที่จะ
ด าเนินการจัดการการศึกษาให้เสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันได้ในทางปฏิบัติ  ในขณะที่สถานศึกษาขนาด
ใหญ่มีทรัพยากรทางการบริหารด้านงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่พร้อมอยู่แล้ว ขาดแต่เพียง
อ านาจในการบริหารจัดการอย่างเป็นอิสระเท่านั้น 

 
๓.๔ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
การจัดการศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหน ระบบใด ล้วนแต่ต้องการให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้    

ส่วนเสียทางการศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษา จากความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ที่ยึดติดระบบจากหน่วยงานต้นสังกัดแต่เพียงฝ่ายเดียว จึงเกิดกระแสผลักดันให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท
หน้าที่ในการรับผิดชอบทางการศึกษามากขึ้น โดยก าหนดให้การจัดการการศึกษาเป็นความรับผิดชอบ
ของสถานศึกษากับชุมชน สถานศึกษาจึงเป็นแหล่งพัฒนาคน ในขณะเดียวกันชุมชนและท้องถิ่นก็จะช่วย
พัฒนาสถานศึกษา เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สถานศึกษาจึงต้องมีกลยุทธ์ในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน มีแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมีหลักสู ตรที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 
ส่วนที่ ๔  สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการสัมภาษณ์และกรณีศึกษา
การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่น าเสนอมา รวมทั้ง การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย  
ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม  ปรากฏผลดังนี้ 

๔.๑ บริบททางการศึกษา 
ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา ในกลุ่มประชาคมอาเชียน ที่ให้ความส าคัญต่อการจัด

การศึกษาว่าเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาคนและการพัฒนาประเทศ ในรอบสิบปีที่ผ่านมา 
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งบประมาณเพ่ือการศึกษาประมาณร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณแผ่นดิน หรือร้อยละ ๕ – ๖ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม อัตราการรู้หนังสือของประชากรประมาณร้อยละ  ๙๓  ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศจากการประเมินโดยสถาบันพัฒนาการจัดการนานาชาติ (IMD) ล าดับที่ ๓๐ จาก ๕๙ ประเทศ 
ผลการประเมินความสามารถการเรียนรู้นานาชาติ (PISA) ด้านการอ่าน  วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษา อยู่อันดับที่ ๕๐ จาก ๖๕ ประเทศ  

๔.๒ นโยบายการบริหารจัดการศึกษา 
นโยบายการบริหารจัดการศึกษาปรากฏชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่ผ่านมา บัญญัติให้รัฐต้องจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปีอย่างมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการจัด
การศึกษาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักการ การศึกษาเพ่ือมวลชน และ
มวลชนเพ่ือการศึกษา โดยบัญญัติองค์ประกอบของการจัดการศึกษาทั้งระบบทั้งในเรื่องของสิทธิและ
หน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรเพ่ือการลงทุน
ทางการศึกษา และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ที่ เป็นการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ 

นอกจากนั้น ยังมีนโยบายที่ก าหนดโดยรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และที่เกี่ยวข้องตามล าดับ  
ในการนี้ พบว่า นโยบายการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดจากกระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติและสามารถปฏิบัติ
ได้ง่าย โรงเรียนมีการพัฒนานโยบายหรือน านโยบายมาสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท ายุทธศาสตร์ และกล
ยุทธ์ ที่สอดคล้องกับบริบท อัตลักษณ์และวัฒนธรรม ของโรงเรียน ตัวอย่างยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
บริบท เช่น ยุทธศาสตร์ ๓ วิถี คือ วิถีการเรียนรู้ วิถีไทย และวิถีพอเพียง กลยุทธ์ส าคัญท่ีแต่ละโรงเรียนให้
ความส าคัญและก าหนดไว้ในทิศทางที่สอดคล้องกันคือ  กลยุทธการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของของ
ชุมชน หรือการสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน ให้ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีนโยบายที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ชัดเจนคือ นโยบายเกี่ยวกับการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษา สืบเนื่องจากการส่วนกลางยังคงควบคุมและก าหนด โครงการและ
กิจกรรมให้ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่แทนที่จะให้สถานศึกษาก าหนดโครงการและกิจกรรมได้เองที่สอดคล้อง
กับความต้องการของโรงเรียนหรือผู้เรียน ท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการของโรงเรียน ไม่ว่า
จะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ 
ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
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๔.๓ สภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตามขนาดและความพร้อม 
ภายหลังการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ การจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย 
อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานดังกล่าว เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นับตั้งแต่ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา (ตอนต้นและตอนปลาย) ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ จ านวน ๓๙,๗๘๙ โรง  ส่วนใหญ่เป็น
สถานศึกษาของรัฐในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน  
๓๒,๓๔๐  โรง  คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๘  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ านวน  ๔๑๕ 
โรง คิดเป็นร้อยละ  ๑  สังกัดส านักงานคณะกรรมกสังกัดกระทรวง กรมอ่ืน ๒๐๑ โรง คิดเป็นร้อยละ 
๐.๕ สถานศึกษาของเอกชน จ านวน    ๔,๐๒๕ โรง   คิดเป็นร้อยละ ๑๐ และสถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๒,๙๐๘  โรง คิดเป็นร้อยละ ๗.๓  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
๒๕๕๕) นอกจากนั้น มาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังกล่าว ยังได้บัญญัติให้ 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอ่ืนๆ มีสิทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับการอดหนุนจากรัฐ อีกด้วย  

๔.๓.๑ การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของรัฐ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ 
  ๔.๓.๑.๑ ระดับกระทรวง หรือระดับนโยบาย  มีคณะกรรมการการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน เป็นคณะกรรมการนโยบาย มีหน้าที่เสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารส านักงาน และมี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ๔.๓.๑.๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเขตบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ก าหนดขึ้นจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา จากเกณฑ์ปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากร 
วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืน ปัจจุบัน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่
ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม
และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี  ๓๔ 

 

เอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  นอกจากนั้น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ ยังได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา นอกจากตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นแล้ว ยังให้มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ (๑) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการ
จัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๒) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการ และจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา (๓) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการ
ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

  ในการนี้ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ (๑) จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐาน
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น  (๒) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงิน
อุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่
ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ดังกล่าว (๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๔) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา (๕) ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา (๖) ประสานการระดม
ทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา (๗) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา (๘) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา (๙) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา (๑๐) ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา (๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ (๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  นอกจากนั้ น  ยั งมี องค์ กรคณะกรรมการ อีก  ๒  คณะ กล่ าวคื อ  (๑ ) 
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การนิเทศ ติดตาม และประเมินลการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ (๒) คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่ โดยรวมเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา)  
   กล่าวได้ว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการ 
ก ากับ สนับสนุนส่งเสริม ประสานงาน ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
สังกัด   

   ๔.๓.๑.๓ ระดับสถานศึกษา  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีกรรมการสถานศึกษาท าหน้าที่ก ากับและสนับสนุนกิจการสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
ศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ (๑) จัดท านโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนบริบทและความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น (๒) จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา (๓) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ความต้องการของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น (๔) จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (๕)  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติ
ต่างๆตามที่กฎหมายก าหนด  (๖)  ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และด าเนินการทางวินัยกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด (๗) ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้ง
ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา (๘) จัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งรายงานผลการการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  (๙) ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบัน
อ่ืนในชุมชน และท้องถิ่น  และ (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับ
มอบหมายและตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   ทั้งนี้  ได้มีการจ าแนกการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ออกเป็น ด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป   รวมทั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการ
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กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณากระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาแล้วแต่กรณี 

  จากการส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณ การสัมภาษณ์ และศึกษาเชิงการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรายโรงเรียน ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  พบว่า สภาพการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนตามขนาดและความพร้อม พิจารณาในแง่ของการบริหารวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป ดังนี้  

  ๔.๓.๒ การบริหารวิชาการ 
  จ าแนกเป็นด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ดังนี้ 

 ๔.๓.๒.๑ ด้านหลักสูตร มีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ท าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาน าไปพัฒนาสาระ
หลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา และหรือสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอิสระในการจัดท าสาระหลักสูตรได้ด้วย
ตนเอง สาระหลักสูตรแกนกลางดังกล่าว มีจ านวน  ๘ สาระ ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๘ ประการคือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและ มีจิต
สาธารณะ  รวมทั้ง มุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ๕ ด้าน คือ ความสามารถในด้านการแก้ปัญหา  ด้านการ
สื่อสาร ด้านการคิด การใช้ทักษะชีวิต และ การใช้เทคโนโลยี ในทางปฏิบัติ สถานศึกษายังมีการพัฒนา
สาระหลักสูตรด้วยตนเอง ค่อนข้างน้อย 

 อย่างไรก็ตาม พบว่า หลักสูตรแกนกลางมีสาระค่อนข้างมาก และไม่ยืดหยุ่น
เพียงพอที่จะให้โรงเรียนเลือกปฏิบัติได้เท่าที่ควร ยังคงต้องจัดการเรียนการสอนให้ครบตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ด้านการพัฒนาสาระของหลักสูตร โรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลางสามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาได้เอง แต่โรงเรียนขนาดเล็กยังต้องอาศัยความร่วมมือจากต้นสังกัดหรือเครือข่าย ทั้งนี้ 
เนื่องจากขาดความพร้อมด้านครู ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม พบว่า โรงเรียนที่มี
ผู้บริหารและครูที่มีความรู้ ความสามารถ อุทิศตน มุ่งม่ัน ตั้งใจ และมีเครือข่ายความร่วมมือ และหรือการ
มีส่วนร่วมของชุมชน สามารถจัดและพัฒนาการศึกษาได้สอดคล้องความต้องการของชุมชน ให้ชุมชนเข้า
มาร่วมคิด ร่วมเสนอความต้องการ ร่วมด าเนินการ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมจัดการเรียนการสอน และร่วม
ติดตามประเมินผล โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สัมฤทธิผลและเป็นที่พึงพอใจของชุมชน จนกลายเป็น
การชื่นชมผลส าเร็จร่วมกัน โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยเหนือหรือต้นสังกัดเท่าที่ควร     
สะท้อนถงึศักยภาพในการบริหารจัดการของโรงเรียนระดับหนึ่ง 
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           ส าหรับสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนพัฒนาขึ้น นอกจากสาระตามหลักสูตรที่
ก าหนด ๘ กลุ่มสาระข้างต้นแล้ว โรงเรียนยังได้มีการพัฒนาสาระการเรียนรู้ตามความต้องการของ
โรงเรียนและชุมชนจากการของบประมาณหน่วยงานอ่ืนเช่น สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้
และปัญญา การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงและอาชีพ การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น/ชุมชน การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กีฬาและสุขภาพ ฯลฯ  นับได้ว่า เป็น
ความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรที่จะจัดโครงการ/กิจกรรมที่นอกเหนือจากต้นสังกัดก าหนด แต่เป็น
กิจกรรมที่เป็นความต้องการของสถานศึกษาเอง 

  ๔.๓.๒.๒ การจัดการเรียนการสอน  การจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน  เป็น
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ สถานศึกษาและครูได้รับการกระจายอ านาจในการ
จัดการเรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ครูมีอิสระในการจัดการเรียนการสอนและ
ประสบการณ์แก่ผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
มากขึ้น ทั้งที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  ในทางปฏิบัติ ยังมี
ความหลากหลายของการจัดการเรียนการสอน และยังคงมีการจัดการศึกษาที่เน้นครูเป็นส าคัญอยู่บ้างใน
หลายพ้ืนที่ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาระการสอนของครูและการที่ครูเคยชินกับระบบการเรียนการสอน
แบบเดิม ท าให้การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ให้ความส าคัญกับผู้เ รียน
เป็นส าคัญมีน้อย อย่างไรก็ตาม ก็มีแนวโน้มของการจัดการเรียนการสอนจากการปฏิบัติจริงมากขึ้น 
โดยเฉพาะ การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ที่มีอยู่ในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้มากขึ้น  

  ๔.๓.๒.๓ การประเมินผลการเรียน  มีการแบ่ง การวัดและประเมินผลการ
เรียน  ออกเป็น ๔ ระดับ คือ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ 
ในการประเมินผลการเรียนสอน ครูมีหน้าที่ประเมินผลการเรียน ภายใต้การอนุมัติของสถานศึกษา โดย
สามารถใช้วิธีการที่หลากหลาย  เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน 
การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หรือเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วม
ประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการตรวจสอบว่า 
ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินเพ่ือตัดสินผลการ
เรียนเป็นรายภาค/ปี   การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการประเมินในภาพรวมของเขต เพ่ือ
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในเขต การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินผลตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งระดับในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

  นอกจากนั้น  ยังมีการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยส านักทดสอบทาง
การศึกษา เป็นองค์การมหาชน ท าหน้าที่ทดสอบคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับชาติ ในแต่ละระดับ อีกด้วย  
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  อย่างไรก็ตาม โรงเรียนยังประสบกับปัญหาการประเมินจากหน่วยงานภายนอก
ที่มีตัวชี้วัดหลากหลาย และบางตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท าให้โรงเรียนต้องสร้าง
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากที่เป็นอยู่จริงสร้างความยุ่งยากให้เกิดขึ้น ในท านองเดียวกัน ข้อสอบจากการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ บางส่วนก็ไม่สอดคล้องกับสาระการเรียนการสอนของโรงเรียนที่สอนตามอัต
ลักษณ์และบริบทของโรงเรียน และไม่สามารถวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนตามวิถีชีวิตและบริบท
ได้เท่าท่ีควรจะเป็น นอกจากนั้น การที่มีนโยบายหลักสูตรไม่ให้มีการตกซ้ าชั้น ส่งผลต่อคุณภาพการเรียน
การสอนที่ไม่สามารถเร่งรัดและแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนได้เท่าท่ีควร 

 ๔.๓.๓. การบริหารงบประมาณ 
 งบประมาณเพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาของรัฐส่วนใหญ่ได้มาจากงบประมาณ 

และการบริจาคบางส่วนจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามบริบทและความสามารถ
ของสถานศึกษา ในส่วนงบประมาณของรัฐ ในภาพรวม รัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปี ๒๕๕๓ และ ปี ๒๕๕๔ จ านวน ๒.๘๒ แสนล้านบาท และ ๓.๐๖ แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๓ 
และ ๗๒.๕๒ หรือประมาณ ๑ ใน ๓ ของงบประมาณเพ่ือการศึกษาทั้งหมด ในการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนกลางกระจายอ านาจการบริหารจัดการไปยังผู้บริหารสถานศึกษา 
ลดหลั่น ตามขนาดของสถานศึกษา งบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ผันแปรไปตามจ านวนรายหัวของ
ผู้เรียน ในกรณีที่ เป็นงบอุดหนุนรายหัวที่รัฐต้องจัดสรรให้ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง 
งบประมาณที่สนับสนุนผู้เรียนในงบการศึกษาฟรีหรือให้เปล่า เช่น ค่าเสื้อผ้า ต ารา เป็นต้น นอกจากนั้น 
เป็นงบพัฒนาตามนโยบาย และงบลงทุน ที่ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาที่จะได้รับตามนโยบายและเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณแต่ละปี ในทางปฏิบัติ สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก มีข้อจ ากัด ในการได้รับ
งบประมาณรายหัว ที่จะสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ได้อย่างคล่องตัว โดยเฉพาะ
สถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ยากจน ที่นอกจากจะได้รับเงินรายหัวน้อยแล้ว ชุมชนยังไม่สามารถให้การ
สนับสนุนได้เท่าท่ีควร   

 อย่างไรก็ตาม พบว่า โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กดังกล่าว ที่เปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โรงเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งด้านอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และเงินค่าตอบแทน/ค่าจ้างครู 
ท าให้คลายวิกฤติด้านงบประมาณลงได้มาก 

 ๔.๓.๔ การบริหารงานบุคคล 
มีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีหน้าที่โดยภาพรวม 

ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในเชิงนโยบาย การ
บริหาร การพัฒนา และการติดตามประเมินผล และมีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าหน้าที่บริหารงานข้าราชการครู และบุคลากร
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ทางการศึกษา ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสถานศึกษาท าหน้าที่บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ในส่วนที่กฎหมาย
ก าหนด  อ านาจการบริหารบุคคลของสถานศึกษาส่วนใหญ่ จะอยู่ที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั้งด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา  การสร้างขวัญก าลังใจ การพิจารณาความดี
ความชอบ  การโยกย้าย   การเลื่อนและแต่งตั้ง การด าเนินงานทางวินัย และการให้ออกจากราชการ 
แล้วแต่กรณี  

ครู และผู้บริหาร  ก าหนดให้เป็นครูมืออาชีพที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย
องค์กรวิชาชีพครู (คุรุสภา) ครูมีสถานะเป็นข้าราชการ พนักงานครู และพนักงานจ้างแล้วแต่กรณี ได้มา
โดยการสอบแข่งขันเพ่ือคัดเลือกเข้ารับราชการ/ พนักงานของรัฐ   ที่ต้องเรียนมาทางการศึกษา/ครู  หรือ
หากไม่จบทางการศึกษา ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรวิชาชีพครู จึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
ผู้บริหาร เป็นบุคคลที่ผ่านการเป็นครู มาก่อน และต้องมีคุณวุฒิ ระดับปริญญาโททางการบริหาร
การศึกษา  

ส าหรับการบริหารบุคคล มีประเด็นที่เป็นข้อจ ากัด เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก 
และการพัฒนาครูและบุคลากร ดังนี้ 

(๑)  การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากร เป็นหน้าที่ของส่วนกลางและ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดย อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนไม่สามารถสรรหาและคัดเลือกครูได้เอง 
ยกเว้น ครูที่เป็นพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว เกิดภาวการณ์ขาดแคลนครู ครูสอนไม่ตรงวุฒิ ไม่ตรง
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  ต่อกรณีดังกล่าว โรงเรียนทั้งที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จะมีการพัฒนาครูด้วยตนเองหรือการส่งครูไปพัฒนาเพ่ือน าความรู้มา
พัฒนาการเรียนการสอนแต่ก็ด าเนินไปตามความพร้อมของตนภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณและ
เทคโนโลยีที่จะสนับสนุนการพัฒนา และที่สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนได้อย่างดี คือ
การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการร่วมคิด ร่วมระดมทุนเพ่ือจัดจ้างครู การเป็นภูมิปัญญาเข้ามาช่วย
สอน หรือการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ที่เป็นการแบ่ง
เบาภาระการสอนของครู นอกจากนั้น นวัตกรรมการบริหารจัดการโดยรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือกันทางวิชาการหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน ช่วยลดภาระการสอน
และการขาดแคลนครูลงได้มาก 

 (๒) การพัฒนาครูและบุคลากร ส่วนกลาง/ต้นสังกัดยังคงเป็นผู้จัดกิจกรรมการ
พัฒนาที่เหมือนกันทั้งประเทศ ท าให้การพัฒนายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการการพัฒนาที่แท้จริง
ของครูและบุคลากรที่มีปัญหาแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโรงเรียนจะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาครูและบุคลากรเป็นการเฉพาะ แต่โรงเรียนทั้งขนาดใหญ่พิเศษ  ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก ได้มีการพัฒนาครูของตนเอง ตามความพร้อม ทั้งการส่งไปพัฒนา หรือการส่งเสริมการเรียนรู้



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี  ๔๐ 

 

วิธีการใหม่ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและการพัฒนาการเรียนการสอนที่เกิดจากการพัฒนา
ครูส่วนหนึ่ง    

๔.๓.๕ การบริหารทั่วไป 
มีการก ากับดูแล การวางแผน การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ การพัฒนา

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การประสานงาน และการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล ในภาพรวมเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการ ในทางปฏิบัติ สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีการบริหารจัดการเป็นไปตามบริบท ขนาด และความพร้อม  และความสามารถของสถานศึกษา 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่มีครู บุคลากร  งบประมาณ และเทคโนโลยี ที่จะรองรับและสนับสนุน
การบริหารวิชาการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก โดย
ภาพรวมมีความขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการ  ครูและบุคลากร งบประมาณ ที่
ต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากต้นสังกัดและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 
 ๔.๔ ความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 โดยภาพรวม ความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความหลากหลายเป็นไปตาม
บริบท และขนาดของสถานศึกษา  ทั้งด้านครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เงินและงบประมาณ 
ความรู้ และเทคโนโลยี กล่าวคือ 
  ๔.๔.๑ ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมยังไม่มีความพร้อม
เพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ จากการวิจัยเรื่อง สภาวะการขาดแคลนครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาและข้อเสนอแนวทางแก้ไข ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๒๕๕๑) พบว่า ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีปัญหาการขาดแคลนครู จ านวน ๖๓,๓๗๗ อัตรา ทั้งนี้ พิจารณาตามเกณฑ์
อัตราก าลังครู 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) ในการขาด
แคลนดังกล่าวส่วนใหญ่ขาดแคลนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ (ด้านคุณภาพ)  และขนาดเล็ก (ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ)  
  นอกจากนั้น  ครูยังสอนไม่ตรงวุฒิ และยังขาดแคลนด้านบุคลากรทางการศึกษา สาย
สนับสนุน ทั้งด้านธุรการ การเงินและบัญชี ท าให้ครูมีภาระเพ่ิมขึ้นจากการสอน ต้องจัดครูไปท าหน้าที่
ดังกล่าว ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนในที่สุด 
  อย่างไรก็ตาม มีความพยายามของรัฐที่จะพัฒนาคุณภาพครู โดยการสร้างแรงจูงใจให้
คนเก่งมาเรียนครู เช่น การก าหนดต าแหน่งไว้ให้ส าหรับนักศึกษาครู ที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี  การก าหนด
เงินเดือนครูและเงินวิทยฐานะ  
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 ๔.๔.๒ เงินและงบประมาณ โดยภาพรวม รัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา อยู่ใน
ล าดับต้น ๆ ของภูมิภาคเอเชีย และของโลก ประมาณร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณแผ่นดิน หรือร้อยละ   
๕ – ๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ แต่งบเพ่ือการศึกษาดังกล่าว โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส่วนใหญ่เป็นงบด้านบุคลากร  ถึงร้อยละ ๕๘.๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา อีกทั้งเมื่อมีการ
จัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้สถานศึกษา และงบพัฒนาเพียงบางส่วน สถานศึกษาขนาดกลางและขนาด
เล็ก ที่ตั้งอยู่ในชนบท มีจ านวนนักเรียนน้อย ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ ในการนี้ มีสถานศึกษาดังกล่าวอยู่ในชนบท ประมาณ  ๒๐,๐๐๐ โรง หรือประมาณร้อยละ 
๖๐ ที่กล่าวได้ว่า ยังไม่มีความพร้อมด้านงบประมาณเพียงพอ ส่วนการบริหารงบประมาณ เนื่องจากการ
ขาดแคลนงบประมาณจัดเจ้าหน้าที่ธุรการ การเงินและบัญชี ท าให้ครูต้องท าหน้าที่ดังกล่าวด้วย อันส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษา เช่นเดียวกัน 

 ๔.๔.๓ ความรู้  แม้ว่า รัฐจะมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การใช้ความรู้เป็น
ฐาน และมีการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  แต่โดยที่วัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนไทย ยังไม่ให้
ความส าคัญกับความรู้หรือใช้ความรู้เป็นฐานเท่าท่ีควร ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของสถานศึกษาที่
จะบริหารจัดการโดยใช้ความรู้เป็นฐาน  หรือการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ส่วนใหญ่เป็นในลักษณะของการอบรมของส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ 
และการอบรมยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของครูและความจ าเป็นที่จะต้องน าไปใช้ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๕) ดังนั้น การใช้ความรู้ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังมี
ข้อจ ากัดหลายประการ แม้ว่า สถานศึกษาจะพยายามใช้ความรู้เป็นฐานและมีการจัดการความรู้ด้วย
ตนเองเพ่ิมข้ึนก็ตาม 

 ๔.๔.๔ เทคโนโลยี  แม้ว่ารัฐมีนโยบายส่งเสริมและให้ความส าคัญต่อการการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีให้กับสถานศึกษา และการมี
นโยบายแจก   แท็ปเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปีที่ผ่านมา ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการ
เข้าถึงการศึกษามากขึ้น  แต่ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยียังไม่เพียงพอ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ศักยภาพของครูที่จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนให้เข้าถึงเทคโนโลยีหรือการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
เข้าถึงการศึกษา หรือความรู้ได้โดยง่าย  เช่น ในพ้ืนที่ห่างไกล ครูผู้สอนที่มีความรู้ทางเทคโนโลยี เป็นต้น 

๔.๔.๕ การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของชุมชน หรือองค์กรในชุมชน   โรงเรียน
ส่วนใหญ่ที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กทั้ง
ในเมืองและชนบท ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กรในชุมชน ทั้งการร่วมคิดและเสนอ
ความต้องการ ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนาหลักสูตร ร่วมจัดการเรียนการสอน ร่วมการติดตามประเมินผล
การเรียน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมระดมทรัพยากร และร่วมชื่นชมในผลส าเร็จของสถานศึกษา 

๔.๔.๖ การมีเครือข่ายการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย
ทางการบริหารจัดการ เช่น เครือข่าย ทางวิชาการ การพัฒนาสาระหลักสูตรร่วมกัน และการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทางวิชาการระหว่างสถานศึกษา การมีเครือข่ายสนับสนุน
การจัดการศึกษา เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง ฯลฯฃฃ 

 
 ๔.๕ จุดเด่นในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๔.๕.๑ มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ชัดเจนเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาทั้งระบบ ที่
ครอบคลุมทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ 

 ๔.๕.๒ นโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาให้เปล่าในการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ก่อให้เกิดการตื่นตัวในการได้รับการศึกษาของประชาชน ส่งผลต่อการเรียนรู้และอัตราการรู้
หนังสือของประชาชน 

 ๔.๕.๓ มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างหลากหลาย ทั้งรัฐ เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 ๔.๕.๔ งบประมาณเพ่ือการศึกษา เป็นอันดับสูงสุดของงบประมาณประเทศ  ถึงร้อยละ 
๒๐ ท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาในภาพรวม   

 ๔.๕.๕ ประชาชนให้ความส าคัญกับการศึกษา โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมส่งผลให้
การเข้าเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้น  

 ๔.๕.๖ มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่ติดตาม ประเมินภายนอก และทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ ท าให้ได้ข้อมลูเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของต้นสังกัด 

 ๔.๕.๗ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สะท้อนถึงการ
ต้องได้รับการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพที่เข้มข้น  อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในที่สุด 

 ๔.๕.๘ รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหรือการให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาก่อให้เกิดความเป็นเจ้าของ ทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมระดมทรัพยากร ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตามประเมินผล และชื่นชมผลส าเร็จร่วมกัน และรูปแบบการ
บริหารจัดการแบบเครือข่าย ในลักษณะของพันธมิตรรวมตัวช่วยเหลือกันทางวิชาการ ลดช่องว่างความ
ขาดแคลนปัจจัยทางการบริหาร และส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกขนาด 
ทั้งขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งในเมืองและชนบท 
  
 ๔.๖ ข้อจ ากัดในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ๔.๖.๑ นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อยตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้เกิดความ
สับสนและไม่ต่อเนื่องในการบริหารจัดการศึกษา ของฝ่ายปฏิบัติ อันส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในที่สุด 
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 ๔.๖.๒ โครงสร้างการบริหารการศึกษา ทั้งระดับกระทรวง เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา สังกัดส่วนกลาง เป็นอุปสรรคท าให้ขาดความเชื่อมโยง  การประสานงานและบูรณาการกับ
งานภาคส่วนอื่น ทั้งเชิงโยบายและการปฏิบัติ ในภูมิภาค เนื่องจากต้องขึ้นกับส่วนกลาง  

 ๔.๖.๓ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  งบประมาณเพ่ือการศึกษา ไม่สอดคล้องกับ
ผลผลิตทางการศึกษา และคุณภาพการศึกษาที่ตกต่ าลงเรื่อยๆ ในรอบสิบปีที่ผ่านมาหลังการปฏิรูป
การศึกษา 

๔.๖.๔ ความแตกต่างและช่องว่างระหว่างสถานศึกษาในเมือง ขนาดใหญ่ กับ
สถานศึกษาในชนบทและขนาดเล็กมีมาก เกิดความไม่เสมอภาคในการได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะการ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ครู ที่ตรงตามความต้องการ 

 ๔.๖.๕ จ านวนสถานศึกษาขนาดเล็กมีมาก ไม่สามารถยุบ หรือรวมสถานศึกษาได้ เป็น
อุปสรรคส าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  การลงทุนเพ่ือการศึกษามีสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลผลิตที่เกิดขึ้น   

 ๔.๖.๖ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังคงอยู่ในมือของรัฐมากเกินไป ถึง ร้อยละ ๘๑.๒๘ และ
เงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา ใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนและตอบแทนครู ถึงร้อยละ ๕๘ ท าให้เป็นภาระใน
การลงทุนทางการศึกษา แทนที่จะใช้จ่ายไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยตรง  ที่ส าคัญขาดการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของเอกชนและสถาบันสังคมอ่ืน 

 ๔.๖.๗ ครู มีภาระงานมาก จากการต้องปฏิบัติหน้าที่อ่ืน เช่น ธุรการ การเงินและบัญชี 
รวมทั้งการสอนไม่ตรงสาขาและความรู้ความเชี่ยวชาญ ส่งผลต่อปัญหาคุณภาพการศึกษา 

 ๔.๖.๘ ผู้เรียนยังให้ความส าคัญและหลั่งไหลเข้าเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ไม่
สอดคล้องกับความต้องการแรงงานอาชีพของประเทศ อีกท้ังเกิดการว่างงาน ท าให้การลงทุนไม่คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์ที่แท้จริงในการพัฒนาประเทศ 

 ๔.๖.๙ คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนตกต่ าทุกระดับ จากการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติที่ผ่านมา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ค่าเฉลี่ยในวิชาหลักทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต 

 ๔.๖.๑๐ ความหลากหลายและความแตกต่างทางภาษา วัฒนธรรม และเหตุการณ์ความ
ไม่สงบของพ้ืนที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี
คุณภาพ 
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ส่วนที่ ๕  ข้อเสนอแนะเพื่อการก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 จากการสรุปและสังเคราะห์ผลสรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากข้อมูลเชิงปริมาณ การศึกษากรณีศึกษาการบริหารจัดสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการศึกษาเอกสารดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรน าเป็นข้อมูลในการก าหนดรูปแบบ และเสนอเป็น
นโยบายส่งเสริมสนับสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประเด็นการบริหารจัด
การศึกษา ดังนี ้
 
 ๕.๑ นโยบาย  นโยบายจากส่วนกลางควรมีความมั่นคงและต่อเนื่อง ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย
ตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แต่ควรเป็นนโยบายที่มีความต่อเนื่องและประเมินแล้วว่า สามารถ
ปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะนโยบายด้านการกระจายอ านาจ ควรให้อิสระสถานศึกษาได้บริหารจัดการแบบ
การกระจายอ านาจตามขนาดและความพร้อมของสถานศึกษาอย่างจริงจัง ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ส่วนกลางไม่ควรก าหนดโครงการและกิจกรรมให้ปฏิบัติ  จนขาดความเป็นอิสระที่จะจัดการการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ผู้เรียนและชุมชน โดยเฉพาะควรสนับสนุนวิชาการอย่าง
เด่นชัด เช่น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน  รวมทั้ง กระบวนการก าหนดนโยบาย
ทางการศึกษา ควรมีการก าหนดนโยบายในลักษณะจากล่างขึ้นบน (bottom - up) ที่โรงเรียนควรมีส่วน
เสนอนโยบายด้วย 
 
 ๕.๒ หลักสูตร ควรเป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสูงโดยเฉพาะหลักสูตรแกนกลาง ควรเป็น
หลักสูตรที่ก าหนดกรอบกว้างๆ มีสาระที่ก าหนดแนวทางให้ปฏิบัติน้อยที่สุดเพ่ือให้โรงเรียนสามารถน าไป
พัฒนาสาระท่ีสอดคล้องกับบริบท สังคมและวัฒนธรรม ได้มากที่สุด ยกเว้น หลักสูตรที่เป็นนโยบายหลัก
ของชาติ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  สาระหลักสูตรที่ควรให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้   ควร
ประกอบด้วย ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา สังคม ดนตรีและนาฏศิลป์ กีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม อาชีพ ประวัติศาสตร์ รากเหง้าและความเป็นมาของชาติและท้องถิ่น เทคโนโลยีและ
ความเป็นมาของอาเซียนและสากล  นอกจากนั้น ควรมีการลดคาบเวลาเรียน ให้มีการจัดกิจกรรมนอก
ห้องเรียน และเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงให้มากขึ้น เพ่ือให้การเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของ
ผู้เรียน และอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือชุมชนของตนได้อย่างแท้จริง 
 
 ๕.๓ การจัดการเรียนการสอน   เป็นการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นที่ครูสามารถจัดกิจกรรม
และประสบการณ์ได้อย่างคล่องตัว ภายใต้กรอบหลักสูตรที่ก าหนดไว้กว้างๆ ให้ความส าคัญกับผู้เรียนว่า
ส าคัญที่สุด ที่เน้นชีวิตชีวิตเป็นตัวตั้งแทนการเน้นเป็นวิชาตัวตั้ง เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ที่
ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันกับครู ให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่สามารถคิด วิเคราะห์ และปฏิบัติได้จริง
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สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ด ารงอยู่ ผู้เรียนได้กล้าคิด กล้าแสดงออก และเลือกที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริงนอกสถานศึกษา ในสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ๕.๔ การประเมินผลผู้เรียน ควรมุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ พฤติกรรม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินผลงาน พฤติกรรมการ
แสดงออก แฟ้มสะสมผลงาน การทดสอบ ฯลฯ  
 
 ๕.๕ การจัดสรรงบประมาณ ควรจัดสรรให้โรงเรียนที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านบริบท ขนาด
ของโรงเรียน ปัญหาและความต้องการพิเศษ  จึงควรมีเกณฑ์การพิจารณาที่ค านึ งถึงความแตกต่างกัน
ดังกล่าว และนโยบาย/ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของชาติ ส าหรับงบประมาณอุดหนุนรายหัวควรให้
ความส าคัญกับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเด็กก่อนปฐมวัยหรืออนุบาลศึกษาเพราะเด็กวัยดังกล่าวเป็นวัย
ที่ส าคัญที่สุดต่อการเจริญเติบโตด้านมันสมองที่ควรได้รับการดูแลใกล้ชิด ดังนั้น ควรปรับเพ่ิมงบรายหัว
เพ่ิมขึ้นเพ่ือความเหมาะสมกับระดับการศึกษา เช่น  ชั้นอนุบาล ๔,๐๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา 
๓,๕๐๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๐๐๐ บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒,๕๐๐ บาท  
 
 ๕.๖ การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากร ควรเป็นการสรรหาและคัดเลือกตามความ
ต้องการของสถานศึกษา ทั้งด้านครูที่สอนตรงตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน ที่ พิจารณาจากความต้องการที่
แท้จริงของสถานศึกษาส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่และหรือให้สถานศึกษามีโอกาสได้คัดเลือกหรือมี
ส่วนร่วมในการคัดเลือกครูด้วยตนเอง ในสถานศึกษาขนาดกลางหรือขนาดเล็ก  

ในการนี้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีบทบาทและให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นด้านหลัก  

๑. ผู้บริหาร ควรเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ คุณวุฒิความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการเป็นที่
ยอมรับในวงการศึกษาและชุมชน และควรผ่านการเตรียมการเพ่ือการเป็นผู้บริหารโดยตรง เช่น ผ่านการ
ด ารงต าแหน่งเป็นรองผู้บริหารสถานศึกษามาก่อน หรือเป็นบุคคลภายนอกผู้มีความสามารถโดดเด่นและ
ประสบผลส าเร็จทางการบริหารการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการสถานศึกษา มีการตัดสินใจ
บนพื้นฐานของข้อมูลและฟังความเห็นของครู ผู้ปกครองและชุมชน 

๒. ครู ควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้รับการพัฒนาให้มีจิตวิญาณของความเป็นครู  ได้สอน
ตรงตามสาขาวิชาที่ได้เรียนมา ไม่ควรท าหน้าทีอ่ืนและควรมีภาระการสอนและที่เกี่ยวกับคุณภาพของ
ผู้เรียนเพียงด้านเดียว มีอิสระในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล มีนวัตกรรมและใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยและเหมาะสมกับ
ผู้เรียน และควรก าหนดให้มีฝ่ายสนับสนุนการสอนเป็นการเฉพาะ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงินและ
บัญชี เป็นต้น เพ่ือให้ครูท าหน้าที่สอนและพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. การพัฒนาครูและบุคลากร ส่วนกลางควรศึกษาความต้องการที่แท้จริงในการพัฒนาครูและ
บุคลากร และควรเป็นการก าหนดเชิงนโยบายและสนับสนุนงบประมาณ หรือพัฒนานวัตกรรมในการ
พัฒนาให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญการพัฒนา เพ่ือให้โรงเรียน เลือกส่งครู
เข้ารับการพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของโรงเรียนและครู และหากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษหรือ
ขนาดใหญ่ ก็ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนสามารถวางแผนพัฒนาครูของตนได้เองเป็นการเฉพาะ ทั้ง
ในรูปของการส่งไปพัฒนาหรือจัดการพัฒนาเองแล้วแต่กรณี  ส าหรับ โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
สามารถรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา หรือเชื่อมโยงกับโรงเรียนขนาดใหญ่ วิธีการ  การพัฒนา
ครู ควรเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนในโรงเรียนและเครือข่าย การให้ครูได้รับการพัฒนา
วิธีการจัดการเรียนการสอนและเรียนรู้สิ่งใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและวิทาการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง 

๔. ขนาดของสถานศึกษา ขนาดของโรงเรียนที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่สอดคล้องกับบริบทระหว่างในเมืองและชนบท ควรเป็นดังนี้ (๑) สถานศึกษาในชนบทควรมี
จ านวนนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน และหากจ าเป็นไม่ควรเกิน  ๑,๐๐๐ คน (๒) สถานศึกษาในเมือง ควรอยู่
ระหว่าง ๑,๕๐๐ - ๒,๕๙๙ คน  และหากจ าเป็น ไม่ควรเกิน  ๓,๕๐๐ คน 

๕. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควรมีการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เช่น โครงข่ายเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ให้สถานศึกษาทุกขนาดทั้งในเมืองและชนบทได้มีโอกาสเข้าถึง
ความรู้อย่างท่ัวถึง 

๖. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรส่งเสริมรูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหรือการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อันจะก่อให้เกิด
ความเป็นเจ้าของ ทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมจัดการเรียนการสอน ร่วมระดมทรัพยากร ร่วม
แก้ปัญหา ร่วมติดตามประเมินผล และชื่นชมผลส าเร็จร่วมกัน และรูปแบบการบริหารจัดการแบบ
เครือข่าย ในลักษณะของพันธมิตรรวมตัวช่วยเหลือกันทางวิชาการ ของสถานศึกษาทุกขนาด ทั้งขนาด
ใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งในเมืองและชนบท เพ่ือลดช่องว่างความขาดแคลน
ปัจจัยทางการบริหาร อันจะส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษาในที่สุด สถานศึกษาที่ต้องการ
ความช่วยเหลือในบางเรื่องเช่น ด้านวิชาการ  ควรเป็นการบริหารจัดการแบบพ่ีเลี้ยง สถานศึกษากลาง
และขนาดเล็กที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ควรเป็นการบริหารจัดการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษาในลักษณะแม่
ข่ายและลูกข่าย ขณะเดียวกัน หากเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ ที่สามารถบริหาร
จัดการได้ด้วยตนเอง มีบุคลากร งบประมาณ และความพร้อมทางวิชาการ ควรให้อิสระในการบริหาร
จัดการด้วยตนเองลดการควบคุมท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป 
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ในการนี้  รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามขนาดและความพร้อม ควร
จ าแนกเป็น ๓ กลุ่มคือ (๑) กลุ่มรูปแบบการบริหารจัดการที่มีอยู่เดิม (๒) กลุ่มการบริหารจัดการแบบ
อิสระและในก ากับของรัฐ และ (๓) กลุ่มการบริหารจัดการแบบผสมผสาน 

   ดังจะได้กล่าวโดยละเอียด ในบทต่อไป 
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บทที่ ๕  
ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของต่างประเทศ 

 
 ในงานวิจัยนี้ ได้เลือกศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่างๆที่ได้มีการ
ปฏิรูปการศึกษามาโดยตลอดเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก ทั้งในทวีปยุโรป 
อมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย เพ่ือเทียบเคียงกับการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย จ านวน ๔ ประเทศ ได้แก่  ฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น  โดยได้ศึกษาจาก
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การค้นคว้าจาก เอกสาร ต ารา อินเทอร์เน็ต และการศึกษาภาคสนาม ของผู้วิจัย 
ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ส่วนที่ ๑ สาธารณรัฐฟินแลนด์  

๑.๑  บริบทท่ัวไป 
 สาธารณรัฐฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป อยู่ในกลุ่มประเทศนอร์
ดิกซ์ มีพ้ืนที่ประมาณ ๓.๓๘ ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ ๕.๒๖ ล้านคนเศษ กรุงเฮลซิงกิเป็น
เมืองหลวง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีระบบรัฐสวัสดิการ ที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศใหญ่เป็นล าดับ ๒ รองจากสหรัฐอเมริกา ประชากรมีรายได้หลักจากการ
อุตสาหกรรม รายได้เฉลี่ยต่อหัว/ปี ประมาณ ๑.๕๓ ล้านบาท ความสามารถในการแข่งขันในปี ๒๕๕๕ 
อยู่ในล าดับที่ ๑๗ ของโลก และได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสงบสุขที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง  แบ่ง
โครงสร้างการบริหาร ออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับบริหารส่วนกลาง ระดับบริหารส่วนภูมิภาค และระดับ
บริหารส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ภาษาราชการที่ใช้คือ  ฟินนิช (Finnish) และสวีดิช (Swedish) 
 
 ๑.๒ การศึกษา 
 สาธารณรัฐฟินแลนด์ ได้ชื่อว่า มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกจากการประเมินศักยภาพผู้เรียน
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามโครงการ PISA (The Programme for International 
Student Assessment (PISA)ขององค์กรความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนา  ผลการประเมินในวิชา
ดังกล่าวครั้งที่ ๔ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ จ านวน ๖๕ ประเทศ โดยภาพรวม อยู่ในล าดับ ๓   การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นการศึกษาแบบให้เปล่า โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ต ารา สื่อ และอุปกรณ์การเรียนการศึกษาภาค
บังคับ ๙ ปี  ตั้งแต่อายุ ๗ – ๑๖ ปี และมีอาหารฟรีทุกมื้อ  ส าหรับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวศึกษาชั้นสูง เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าเช่นเดียวกัน แต่ผู้เรียนต้องจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน
ด้วยตนเอง  งบประมาณเพ่ือการศึกษา ร้อยละ ๕.๙ ของ GDP อัตราการรู้หนังสือของประชากร คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ อายุการศึกษาเฉลี่ย ๑๗ ปี 
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  มีกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม  กีฬา และเยาวชน และความร่วมมือกับนานาชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องและมี
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติท าหน้าที่ในการสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนาตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาผู้ใหญ่  แบ่งโครงสร้างทางการศึกษาออกเป็น ๓ 
ระดับ คือ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น (เทศบาล)การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในความ
รับผิดชอบของท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ เป็นของรัฐและเอกชนเพียงเล็กน้อยโดยมีคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติของฟินแลนด์ (Finnish National Board of Education) รับผิดชอบการพัฒนาการศึกษาตั้งแต่
ก่อนประถมศึกษาและการศึกษาข้ันพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การฝึกอบรมและพัฒนาครู การศึกษาผู้ใหญ่ 
นอกจากนั้น ยังรับผิดชอบการจัดท าหลักสูตรแกนกลาง และคุณวุฒิแห่งชาติด้านการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมรวมทั้งคุณสมบัติสมรรถนะพ้ืนฐาน (competence-based qualifications) 
 
 ๑.๓ นโยบายการศึกษา 
 นโยบายการศึกษาของฟินแลนด์มุ่งเน้นด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความ
เป็นนานาชาติ แต่ไม่เน้นการแข่งขันของผู้เรียนโดยให้ความส าคัญกับการศึกษาว่า เป็นกลไกส าคัญในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่รัฐต้องจัดการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับประชาชน ในการนี้ 
รัฐธรรมนูญของฟินแลนด์ ก าหนดให้การได้รับการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ที่ต้องได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพแบบให้เปล่าโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และ
การศึกษาหลังจบการศึกษาไปแล้ว ทั้งนี้ กฎหมายปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.๒๕๓๒ ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระและอ านาจมากขึ้นในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
 ๑.๔ ระบบการศึกษา 
 สาธารณรัฐฟินแลนด์ จัดระบบการศึกษาออกเป็น การศึกษาปฐมวัย ๑ ปี (อายุ ๖ -๗ปี) 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐหรือส่วนกลางรับผิดชอบเฉพาะเขตที่มีความต้องการพิเศษหรือโครงการพิเศษ 
เท่านั้น และเอกชน จัดการศึกษาบางส่วน  ส่วนการอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ วิทยาลัย
โปลีเทคนิคและมหาวิทยาลัย วิทยาลัยโปลีเทคนิคมุ่งเน้นมาตรฐานด้านอาชีพ การสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ด าเนินการทั้งโดยรัฐ เทศบาล และเอกชน  ส่วนมหาวิทยาลัย
มุ่งเน้นด้านวิชาการ การวิจัยและการศึกษาอบรม   มหาวิทยาลัยทั้งหมดเป็นของรัฐ เปิดสอนแบบหลาย
สาขา และเฉพาะสาขาวิชา รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย
การให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
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 ๑.๕ การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ในด้าน การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในส่วนความรับผิดชอบของรัฐ (เฉพาะ
โครงการพิเศษ)  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม ท าหน้าที่ให้
การสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนาวิชาการ ในการนี้ เทศบาลรับผิดชอบจัดการศึกษาภาคบังคับ 
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
อาชีวศึกษา เทศบาลสามารถจัดได้ในหลายรูปแบบตามความพร้อม ทั้งรูปแบบที่จัดเอง หรืออาจจัด
รวมกันในหลายเทศบาล หรืออาจจัดแบบเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลและมูลนิธิ เป็นต้น โดยที่การ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น ท้องถิ่นจึงมีอิสระในการบริหารจัดการของตนเองที่
สอดคล้องกับบริบท วัฒนธรรม เอกลักษณ์ และความต้องการของประชาชน ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปดังนี้ 

  ๑.๕.๑ การบริหารวิชาการ  
  การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจส าคัญที่สุดของการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการนี้ พิจารณาจากประเด็นการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
การเรียน ดังนี้ 
  (๑)  การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการโดย
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์ ที่เป็นเพียงกรอบกว้างๆ ส่วนรายละเอียดเป็นหน้าที่ของ
ท้องถิ่นและสถานศึกษานั้นๆ ที่จะพัฒนาสาระหลักสูตรของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ ใน
การนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาสาระหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ บริบทและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น  หรืออาจร่วมกับส่วนกลางด าเนินการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ 
  (๒) การจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนหรือการน าหลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติเป็นหน้าที่ของครู  โดยครูมีอิสระในการเลือกหนังสือเรียน จัดการเรียนการสอน และประเมินผล
การเรียนการสอนเป็นของตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งนี้ หากมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
โรงเรียนจะต้องด าเนินการจัดท าแผนการเรียนเป็นรายบุคคล เนื่องจากฟินแลนด์ก าหนดให้เด็กทุกคนต้อง
ได้เรียนในโรงเรียน/ชั้นเดียวกันไม่ว่า เด็กเรียนเก่งหรือเด็กเรียนช้า  การให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ติดตามและแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และจากการที่ฟินแลนด์มุ่งเน้นคุณภาพ โดยเฉพาะการ
มุ่งเน้นวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลังจากที่ได้มีการปฏิรูปการศึกษาเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ การเรียน
การสอนของครูจึงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกัน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง และมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่มาพัฒนาการเรียนการสอน  
  (๓) การประเมินผลการเรียนการสอนโดยที่นโยบายของฟินแลนด์เน้นคุณภาพการศึกษา 
แต่ไม่เน้นการแข่งขัน ให้เป็นไปตามพัฒนาการของผู้เรียน ดังนั้น การประเมินผลผู้เรียนของฟินแลนด์จึง
มุ่งประเมินพัฒนาการของผู้เรียนโดยไม่ก าหนดเกรด เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินพัฒนาการของตนเอง รู้และ
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เข้าใจชีวิตตนเองเพ่ือเลือกที่จะตัดสินใจในการวางแผนการเรียนและมีอาชีพในอนาคต หรืออาจกล่าวได้
ว่า ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะชีวิตอย่างแท้จริง ดังนั้น การประเมินจึงเป็นเรื่องของโรงเรียนและครูที่
จะประเมินผู้เรียน  ในฐานะเป็นผู้จัดการเรียนการสอน โดยไม่มีการสอบมาตรฐานระหว่างปีแต่ประการใด 
การสอบวัดมาตรฐานมีเพียงครั้งเดียวเมื่อผู้เรียนอายุ ๑๖ ปี เพ่ือน าผลประกอบการสมัครเข้าเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาเท่านั้น 
  หลักการในการประเมินผลการเรียน ยึดหลักความหลากหลายของหลักฐานการเรียน มี
ทั้งการประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการการเรียนรู้  การประเมินความรู้และทักษะ การประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออกที่ดีอันเกิดจากการเรียนรู้ตามหลักสูตร พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลการประเมิน รวมทั้งมีการรายงานการประเมินผลย้อนกลับในแต่ละกิจกรรมการประเมิน 

  ๑.๕.๒. การบริหารงบประมาณ 
   งบประมาณโดยทั่วไป ท้องถิ่นได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐ คิดเป็นร้อยละ๑๗ 
ของรายจ่ายทั้งหมด ส าหรับงบประมาณเพ่ือการศึกษาในปีที่ผ่านมา รัฐจัดสรรโดยรวมคิดเป็นร้อยละ ๕.๙ 
ของ GDP โดยรัฐอุดหนุนและจ่ายงบประมาณการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตัดสินใจเองได้ว่า  
จะมอบความรับผิดชอบงบประมาณให้กับโรงเรียนหรือไม่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของระดับปฐมวัยและ
ขั้นพ้ืนฐานจะขึ้นกับจ านวนเด็กวัย ๖-๑๕ ปี ในเขตเทศบาลเมืองนั้น เงินอุดหนุนต่อหัวจะเพ่ิมขึ้นตาม
ปัจจัยต่างๆเช่นความหนาแน่นของประชากร จ านวนผู้เรียน ฯลฯ 
  ส าหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น รัฐสนับสนุนงบประมาณให้
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษาและสายอาชีพ) เกือบทั้งหมด ยกเว้นค่าใช้จ่ายเรื่อง
อุปกรณ์การเรียนที่ผู้เรียนต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 

  ๑.๕.๓. การบริหารงานบุคคล 
  สาธารณรัฐฟินแลนด์มีการพัฒนา การฝึกอบรมและคัดเลือกผู้บริหารมืออาชีพอย่าง
จริงจังและใช้วิธีสรรหาหรือคัดเลือกผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือจะได้
ผู้บริหารมืออาชีพที่ต้องพิสูจน์ผลงานโดยการท าเป็นสัญญาจ้าง ส าหรับการสรรหาครู พิจารณาจากกลุ่มผู้
จบการศึกษาระดับหัวกระทิ หรือ ร้อยละ ๑๐ แรก มาเป็นครูโดยให้ความส าคัญว่า ครูเป็นบุคคลส าคัญ
ที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน 
  ในการนี้  ครูมีฐานะเป็นพนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือลูกจ้างของรัฐ แล้วแต่
หนว่ยงานการศึกษาท่ีจัดจ้างครู การจ้างกระท าโดยสัญญาจ้างคราวละ ๓-๕ ปี โดยอัตราเงินเดือนเป็นไป
ตามข้อตกลงร่วมระหว่างสหภาพครู รัฐ และหน่วยงานจ้าง ซึ่งพิจารณาจากคุณวุฒิ และระยะเวลาการ
ท างานเงินเดือนครูขั้นเริ่มต้นในอัตราที่สูงโดยขั้นเริ่มต้นประมาณ ๒๙,๐๐๐ ดอลลาร์ แต่การขึ้นขั้น
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เงินเดือนตลอดอาชีพครูไม่ได้สูงมากท่ีเป็นไปตามผลงาน  ทั้งนี้ ก าหนดให้ครูมัธยมศึกษามีเงินเดือนสูงกว่า
ครูประถมศึกษา ทั้งนี้เป็นไปตามภารกิจความรับผิดชอบ 
  ในการก าหนดคุณสมบัติครู ค านึงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ จ าแนกตามภารกิจ ดังนี้ 
   ครูประจ าชั้น ต้องผ่านการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดย
ก าหนดให้ต้องเรียนจบระดับปริญญาโท และต้องมีการฝึกสอนทดลอง และวิจัยในโรงเรียนสาธิต แต่
ส าหรับครูอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก ก าหนดให้ครูประจ าชั้นมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ครูเชี่ยวชาญด้าน
อนุบาลต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
   ครูประจ าวิชา ต้องผ่านการเรียนในสาขาที่จะไปสอน (เช่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษา) ก่อนแล้วจึงไปศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนั้น จึงต้องส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทในทางการศึกษา รวมทั้งมีข้อก าหนดพิเศษส าหรับครูการศึกษาพิเศษและครูแนะแนวที่
ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทที่เรียนมาทางด้านการศึกษาพิเศษและการแนะแนวไม่น้อยกว่า ๓๕ หน่วย
กิต 
   ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและวิทยาลัยโปลีเทคนิค ต้องผ่านการศึกษาในคณะ
ศึกษาศาสตร์ และมีการฝึกหัดด้านการอาชีวศึกษาและฝึกสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาที่จัดโดยความ
ร่วมมือกับวิทยาลัยโปลีเทคนิค  ครูการศึกษาพิเศษด้านการอาชีวศึกษาต้องผ่านการอบรมวิชาการศึกษา
พิเศษหรือวิชาแนะแนวไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต และมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
  ทั้งนี้ ครูที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๆ  จะเป็นผู้พิจารณา
จัดสรร (โดยรัฐสนับสนุนบางส่วน) และก าหนด ระดับเงินเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา  ส่วนเงินเดือนครู 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้พิจารณา ครูแต่ละคนจะได้รับเงินเดือนตามภารกิจและผลงานโดยมีสมาคม
วิชาชีพครู/ สหภาพครู เข้ามาดูแลเจรจาต่อรองได้ ส่วนรัฐบาลสนับสนุนเพียงบางส่วน  โดยมีการก าหนด
ระดับต าแหน่ง/เงินเดือน ส าหรับข้าราชการครูด้วย   
  ในด้านการพัฒนาครู  มีการฝึกอบรมครูที่เน้นเนื้อหาวิชาการและทักษะการสอนอย่าง
จริงจัง โดยมีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ท าหน้าที่จัดบริการฝึกอบรมพัฒนาตลอดชีวิตการเป็นครู 
โรงเรียนจะส่งครูไปฝึกอบรมพัฒนาอย่างเป็นระบบ เน้นการสร้างความเข้มแข็งของผู้บริหารสถานศึกษา
และครู  เน้นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้าง
ฐานข้อมูลและพัฒนานวัตกรรมใหม่ 

  ๑.๕.๔. การบริหารงานทั่วไป 
  การบริหารทั่วไป ในที่นี้ พิจารณาในด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และการ
พัฒนาความร่วมมือ ดังนี้ 
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                   (๑) การนิเทศ ติดตามการประเมิน แบ่งเป็น การประเมินตนเองและการประเมินจาก
ภายนอก  การประเมินตนเองเพ่ือเห็นภาพรวมและเผยแพร่กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน และก าหนด
แผนงานต่อไป ทั้งนี้จะประเมิน ๓ ด้าน คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าทางการเงิน 
   ระดับภูมิภาค มีการประเมินผลระดับภูมิภาคโดย The Provincial State 
Offices เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการให้บริการเครือข่ายทางการศึกษา และการประเมิน ติดตามผลระดับ
ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาได้ โดยคุ้มค่ากับงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ตามนโยบาย 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  (๒) การพัฒนาความร่วมมือ  มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาค
ธุรกิจเอกชนอย่างใกล้ชิดเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่จะใช้จริงในชีวิตการท างาน
สอดรับกับความต้องการของภาคธุรกิจเอกชน 
 
 ๑.๖ ความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของฟินแลนด์ที่ส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของฟินแลนด์อยู่ในล าดับต้นๆของโลก  พิจารณาจากปัจจัยองค์การด้านบุคลากร 
(ครู)  เงิน ความรู้  และเทคโนโลยี  ดังนี้ 
  ๑.๖.๑  ครู  ครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นครูที่มีความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพสูงที่ได้รับการคัดเลือกจาก กลุ่มร้อยละ ๑๐ แรก ของผู้จบการศึกษาครูทุกคนต้องจบปริญญาโท
มีสถานภาพสูงเทียบเท่าแพทย์และนักกฎหมายมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ ๒๙,๐๐๐ ดอลลาร์ จึงเป็นแรงจูงใจให้
คนเก่งมาเป็นครู นอกจากนั้น ครูมีชั่วโมงสอนเพียงวันละ ๔ ชั่วโมง ในชั้นเรียน และ มีเวลาเพ่ือการ
พัฒนาวิชาชีพสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง 
  ๑.๖.๒  เงิน  หรืองบประมาณเพ่ือการศึกษา จากสถานะทางเศรษฐกิจของฟินแลนด์ 
ท าให้ฟินแลนด์จัดงบประมาณเพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับต้นๆของโลกถึงร้อยละ ๕.๙ ของ GDP ในปีที่ผ่าน
มา และจัดการศึกษาให้เปล่าแก่เด็กทุกคนตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งค่าเล่าเรียน ต ารา 
สื่อ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ยกเว้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ที่ผู้เรียนต้องจ่ายค่าวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนเอง นอกจากนั้น ยังได้จัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายให้กับเทศบาลซึ่งมีหน้าที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึงร้อยละ ๑๗ ของงบประมาณโดยรวมโรงเรียนทุกโรงได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐร้อย
ละ ๑๐๐ ส่งผลให้ความคล่องตัวทางการบริหารงบประมาณมีสูง และทุ่มงบประมาณด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานแก่เด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นที่พัก อาหารกลางวัน การจัดรถรับ - ส่ง หรือการได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน   
  ๑.๖.๓ ความรู้ ฟินแลนด์ใช้กระบวนการจัดการความรู้และให้ความส าคัญต่อการใช้
ความรู้ในการบริหารจัดการศึกษา นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ระบบการศึกษาของฟินแลนด์เน้นการเรียนรู้
และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผ่านโครงการระดับชาติในทุกโครงการ ขณะเดียวกัน เปิด
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โอกาสให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ โดยใช้เวลาเรียนโดยเฉลี่ยเพียงวันละ ๕ ชั่วโมง เน้นการ
เรียนรู้คู่การปฏิบัติ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ที่มีครูเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ในท านอง
เดียวกัน ผู้เรียนทุกคนไม่ว่าเป็นคนเก่งหรือไม่เก่ง ก็สามารถเรียนอยู่ห้องเดียวกัน ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากครูที่เท่าเทียมกัน แต่ขณะเดียวกัน ก็มุ่งเน้นการเพ่ิมคุณภาพส าหรับเด็กเรียนอ่อน ส่งผล
ให้เด็กเรียนเก่งและเด็กเรียนอ่อนมีความแตกต่างกันน้อยที่สุดในโลกหรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้เรียนมี
ความสามารถใกล้เคียงกันมากที่สุดในโลกนั่นเอง 
  ๑.๖.๔เทคโนโลยี  สืบเนื่องจากฟินแลนด์  เป็นประเทศที่ ได้รับการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูง และจัดงบประมาณเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างทาง
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ชัดเจน เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาการศึกษา ผู้เรียนมี
ช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาและพัฒนาความรู้
อย่างโดดเด่น 
 
 ๑.๗ จุดเด่นของการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ๑.๗.๑ รัฐหรือส่วนกลาง มีหน้าที่เพียงก าหนดนโยบาย สนับสนุนวิชาการ งบประมาณ 
และติดตามประเมินผลกว้างๆ โดยมีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ท าหน้าที่พัฒนาบุคลากร และ
จัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ก็เป็นเพียงกรอบกว้างๆเท่านั้น รายละเอียดเป็นหน้าที่
ของท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จะพัฒนาร่วมกันให้สอดคล้องกับบริบท วัฒนธรรม เอกลักษณ์และความ
ต้องการของท้องถิ่น  
  ๑.๗.๒ การให้ความส าคัญกับครูว่าเป็นบุคคลส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน มี
การคัดเลือกคนเก่งที่สุดมาเป็นครู การให้ความส าคัญกับการพัฒนาครู รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบ
ให้ครูมีอิสระในการเรียนการสอนทั้งการร่วมพัฒนาสาระหลักสูตร เลือกต าราเรียน ก าหนดวิธีการเรียน
การสอน และการประเมินผลผู้เรียนด้วยตนเอง  เป็นปัจจัยความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษาใน
ฟินแลนด ์
  ๑.๗.๓ การใช้งบประมาณต่อหัวผู้เรียนน้อยกว่าประเทศในกลุ่ม OECD แต่ผลการ
ทดสอบการประเมินตามโครงการ PISA กลับสูงกว่าแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
รวมทั้งการศึกษาให้เปล่าทั้งด้านค่าเล่าเรียน สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และอาหารแก่ผู้เรียนเต็มเวลาทุกมื้อ ทั้งนี้ก็
เพ่ือมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนและความเสมอภาคของผู้เรียนและประชาชน 
  ๑.๗.๔ การประเมินผล ที่เน้นการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการของผู้เรียนมากกว่า
การแข่งขัน และเป็นไปเพ่ือการแนะแนว การส่งเสริมการเรียน และการพัฒนาทักษะ ที่ส าคัญไม่มีการ
สอบมาตรฐานระดับชาติ ยกเว้นการสอบเพ่ือน าผลไปเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา  ท าให้ผู้เรียนไม่เกิด
ความเครียด แต่กลับเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนโดยภาพรวม 
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  ๑.๗.๕ การให้ท้องถิ่นรับผิดชอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและให้อิสระแก่สถานศึกษาทั้ง
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและ
การประเมินผลร่วมกับครู ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประชาชน ท าให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยรัฐหรือส่วนกลางท าหน้าที่ในการพัฒนาครู สนับสนุนวิชาการ และ
ติดตามประเมินผล 
  ๑.๗.๖ วัฒนธรรมการอ่านของคนฟินแลนด์  จากการสนับสนุนของรัฐตั้งแต่เด็กแรกเกิด 
รัฐจะให้หนังสือแก่พ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็กที่เน้นการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการอ่านของพ่อแม่ 
และเด็ก ส่งผลให้เด็กรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผลการ
ประเมินด้านการอ่านตามโครงการ PISA (๒๕๕๒) ในปีล่าสุด อยู่ในล าดับ ๓ ในจ านวน ๖๕ ประเทศ  
  ๑.๗.๗ การเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลในการประเมิน
ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้ปกครองให้ความส าคัญในการดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๗.๘  การไม่เน้นการแข่งขัน แต่ให้เป็นไปตามพัฒนาการของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนไม่
เครียดและเสริมสร้างสุขภาวะของผู้เรียนทั้งด้านกาย จิต สังคม และสติปัญญาในที่สุด 
  ๑.๗.๙ รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การบริหารจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ รัฐจัดเฉพาะโครงการพิเศษ
ตามนโยบาย ท าให้การจัดการศึกษาสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น และเกิดความใกล้ชิด
ระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน  กับโรงเรียน  

๑.๗.๑๐ รูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นแบบความร่วมมือ  ทั้งที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นๆจัดการศึกษาภายในท้องถิ่นของตนเอง หรือหลายท้องถิ่นร่วมกันจัด หรือระหว่างท้องถิ่น 
(เทศบาล) จัดร่วมกับมูลนิธิ หรือหน่วยงานอ่ืน นับเป็นความหลากหลายของการจัดการศึกษาที่โดดเด่น 
ทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายที่ผู้เรียน อีกด้วย 

 
 ๑.๘ จุดด้อยในการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑.๘.๑ การขาดนโยบายและให้ความส าคัญต่อการพลศึกษาและสุขภาพของรัฐ
เท่าท่ีควรส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
  ๑.๘.๘ การเป็นรัฐสวัสดิการและไม่ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพ่ือแบ่งเบาภาระของรัฐ ท าให้ภาระงบประมาณเพ่ือการศึกษาของรัฐมีสูง และสถานศึกษาขาด
คูแ่ข่งที่จะส่งเสริมและเร่งคุณภาพการศึกษาได้มากข้ึน 
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ส่วนที่ ๒ สหรัฐอเมริกา 

 ๒.๑ บริบทท่ัวไป 
 สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศสหพันธรัฐประชาธิปไตย ประกอบด้วยมลรัฐ ๕๐ รัฐ และ ๑ เมือง มี
กรุงวอชิงตันเป็นเมืองหลวง ประชากรประมาณ ๓๑๔ ล้านคน บนเนื้อที่ประมาณ ๙.๘๓ ตารางกิโลเมตร 
ได้ชื่อว่ามีความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมและชนในชาติมากที่สุด มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้าน
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การเมืองการปกครอง และการทหาร เศรษฐกิจโตเป็น
อันดับ ๑ ของโลก ความสามารถในการแข่งขันจากการจัดอันดับของสถาบัน IMD ปี ๒๕๕๕ เป็นอันดับ 
๒ รองจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และอยู่อันดับ ๑ เมื่อปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา อัตราการรู้หนังสือของ
ประชากร ร้อยละ ๙๙ มีสถาบันอุดมศึกษาดีที่สุด ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก ในหลายสถาบัน เป็น
ประเทศท่ีประชาชนทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาอยู่อาศัย มีอาชีพ และรับการศึกษามากที่สุดในโลก  
 ๒.๒ นโยบายการศึกษา 
  รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาก าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของมลรัฐ รัฐบาลกลางมี
หน้าที่เพียงก าหนดนโยบายกว้างๆ สนับสนุนงบประมาณ และติดตามประเมินผลโดยภาพรวมเท่านั้น แต่
ละมลรัฐจึงจัดการศึกษาเป็นของตนเองอย่างหลากหลายตามบริบทของมลรัฐนั้นๆ ในแต่ละมลรัฐ มีการ
กระจายอ านาจการบริหารจัดการไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา (School District) และสถานศึกษา ตามความ
หลากหลายของสถานศึกษา เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น กฎหมายว่าด้วยเด็กทุกคนต้องไม่ถูกทอดทิ้ง (No 
Child Left Behind Act of 2001) มุ่งเน้นให้แต่ละรัฐต้องดูแลมาตรฐานคุณภาพของเด็ก ให้เด็กทุกคน
ต้องได้รับการศึกษาและการพัฒนาที่มีคุณภาพ จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ ทั้งการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การพัฒนาวิชาการ การพัฒนาครู และ การจัด
งบประมาณสนับสนุน เป็นต้น ในการนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปัจจุบัน (นายบารัค  โอบามา) ได้
ประกาศชัดเจนเมื่อเข้าสู่ต าแหน่งครั้งแรกว่า จะสรรหาและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ เพ่ิมเงินเดือน และ
สนับสนุนครูให้มากขึ้น เน้นการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการเพ่ิมค่าใช้จ่ายให้กับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควบคู่กับการมุ่งเน้นการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานคุณภาพ ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้
มีแผนการศึกษา (The Obama Education Plan) ขึ้นด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว 
 
 ๒.๓ ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา แบ่งการศึกษาออกเป็น การศึกษาปฐมวัย ๑ – ๒ ปี (อายุ ๕ 
– ๖ ปี) การศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๒ ปี (เกรด ๑ – ๑๒) แยกเป็นระดับประถมศึกษา (เกรด ๑ – ๕ หรือ ๖ ) 
มัธยมศึกษาตอนต้น (เกรด  ๖- ๘ ) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด ๙ – ๑๒) ในการนี้ เป็นการศึกษา
ภาคบังคับ  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 
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 ๒.๔ การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสหรัฐอเมริกามีฐานะเป็นนิติบุคคล และโดยที่การจัดการศึกษาเป็น
หน้าที่ของมลรัฐ ท าให้แต่ละมลรัฐมีอ านาจที่จะดูแลและให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชน ในการนี้ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดโครงสร้างทางการบริหาร ออกเป็น ๓ ระดับ คือ 

  ระดับรัฐ   มลรัฐจัดการการศึกษาเองตามที่กล่าวมามีอิสระในการจัดการการศึกษาตาม
ความต้องการของท้องถิ่น มีการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบทั้ งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเอกชนภารกิจของรัฐบาลแห่งมลรัฐที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ส าคัญ เช่น  การบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การพัฒนาและบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน  การบริหารกิจการนักเรียน 
การบริหารบุคลากรครู   การบริหารอาคารสถานที่ การบริหารการเงินและธุรการ  โดยมีหน่วยงานทาง
การศึกษาของมลรัฐ ประกอบด้วยสภาการศึกษาของมลรัฐ ผู้อ านวยการการศึกษาแห่งมลรัฐ และส านัก
ว่าการศึกษาแห่งมลรัฐ รับผิดชอบทางการศึกษาโดยผู้ว่าการมลรัฐจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสภา
การศึกษา และผู้อ านวยการการศึกษาแห่งรัฐ แต่บางรัฐที่ใช้วิธีการเลือกตั้ง สภาการศึกษาของมลรัฐมี
บทบาทหน้าที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาลกลางและงบประมาณของมลรัฐ
ที่จะใช้ในการศึกษา ก าหนดอัตราเงินเดือนข้ันต่ าส าหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 
(๑) คณะกรรมการบริหารการศึกษาท าหน้าที่บริหารโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมลรัฐ (๒) ศึกษาธิการเขตหรือผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่วางนโยบายและ
ก าหนดหลักการในเรื่องต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมลรัฐ  ทั้งนี้ มีความหลากหลายของรูปแบบ
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งด้านภารกิจและประเภทสถานศึกษา บางมลรัฐ 
ก าหนดเขตพ้ืนที่ เป็นภาพรวมของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา รวมเข้าด้วยกัน บางมลรัฐ ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเขตประถมศึกษา เขตมัธยมศึกษา 
เขตอาชีวศึกษา ที่แยกจากกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละมลรัฐ มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือชุมชนเป็นหลัก โดยมีคณะกรรมการบริหารการศึกษาของท้องถิ่น/เขตพ้ืนที่ เรียกว่า 
District Board of Education ที่มาจากการเลือกตัง้ 
  ในการตัดสินใจทางการบริหาร มีความแตกต่างกันตามบริบท บางมลรัฐยังคงรวบ
อ านาจไว้และกระจายบางส่วน บางมลรัฐ กระจายอ านาจไปให้เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ และบางมล
รัฐก็กระจายไปยังสถานศึกษาโดยตรง  

  ระดับสถานศึกษา สถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นหน่วยงานย่อยที่สุดในการจัดการศึกษา  
ที่มีอิสระในการบริหารจัดการแตกต่างกัน ตามการได้รับการกระจายอ านาจจากมลรัฐหรือจากเขตพ้ืนที่
การศึกษา  บางโรงเรียนมีคณะกรรมการสภาโรงเรียน (School Council) ที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ บาง
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โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา (School Board) และมีองค์กรครู ผู้ปกครอง ท าหน้าที่ดูแลการ
บริหารจัดการและอ านวยความสะดวก บางเขตพ้ืนที่ ศึกษาธิการเขตท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและท างาน
ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และสภาที่ปรึกษาโรงเรียน ในการพัฒนาหลักสูตร บางเขต
พ้ืนที่ ศึกษาธิการเขตท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดเงินเดือนครู แผนพัฒนาโรงเรียน การก าหนดมาตรฐาน
คุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา  

  รูปแบบของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีทั้งที่เป็นโรงเรียนสามัญศึกษาของรัฐ (Public 
School) ที่ให้การศึกษาแก่เด็กทั่วไป โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนในก ากับรัฐ ( charter school) ซึ่ง
เป็นโรงเรียนที่เป็นความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาและภาคเอกชน เพ่ือประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและคุณภาพการศึกษา ที่เกิดจากที่ประชาชนบางส่วนไม่พอใจการจัดการศึกษาของรัฐ
โดยเฉพาะคุณภาพการศึกษา เกิดการรวมตัวเพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ บนพ้ืนฐานของการกระจายอ านาจ 
และการมีส่วนร่วม การได้รับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาของผู้เรียน ที่โรงเรียน
ต้องแสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา โดยท าสัญญาด าเนินการกับรัฐ โดยที่งบประมาณรายหัว
ผู้เรียนเป็นของรัฐ เพ่ือความสามารถในการแข่งขันที่ผู้บริหารและครูมีอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือ
ประสิทธิผลทางการศึกษามากขึ้น  
 
  ทั้งนี้ จากนโยบายการให้สถานศึกษาบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนใน
สหรัฐอเมริกา ยังคงมีอิสระในการบริหารวิชาการ งบประมาณ และบุคลากร ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและประชาชน โดยการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกของเขตพ้ืนที่การศึกษา
กล่าวคือ 

  ๑. การบริหารวิชาการ 
  ในการบริหารวิชาการของสถานศึกษา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีการด าเนินการร่วมกันขององค์กรครู ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ใน
รูปแบบต่างๆด้วย  มีภาพรวมของการบริหารงานวิชาการ ตามประเด็น ดังนี้  
   ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตร  การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรเป็นหน้าที่ของมลรัฐ 
และหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา โดยมีครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดความต้องการทางการศึกษา ในการนี้ เขตพ้ืนที่การศึกษาขนาดใหญ่บางเขตมีการสร้างและพัฒนา
หลักสูตรให้สถานศึกษาน าไปใช้ บางเขตพ้ืนที่หรือเขตขนาดเล็ก จะเป็นความร่วมมือระหว่างครู ผู้บริหาร 
และผู้ปกครอง รวมทั้งชุมชนร่วมมือกันจัดและพัฒนาหลักสูตร ตามความพร้อมของแต่ละท้องถิ่น และไม่
ว่าจะเป็นเขตพ้ืนที่เล็กหรือใหญ่ เมื่อได้มีการจัดท าหลักสูตร ต่างก็จะเน้นความเป็นพลเมืองดีในพหุสังคม
ของสหรัฐอเมริกาที่มีความหลากหลาย เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพและประชาธิปไตยโดยเฉพาะการให้
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของความเป็นอเมริกา และก าหนดให้เป็นวิชาแกนหรือวิชาบังคับ  
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    ๑.๒ การจัดการเรียนการสอน    การจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของครูที่
ต้องน าหลักสูตรที่ก าหนดขึ้นโดยรัฐ หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษา แล้วแต่กรณี มาด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย ในการนี้ครูมีอิสระที่จะจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ที่อาจมีผู้ปกครอง
และชุมชนร่วมให้ข้อเสนอแนะ และการคัดเลือกหนังสือเรียน แล้วแต่กรณี โรงเรียนส่วนใหญ่ มีเทคโนโลยี
และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงการศึกษาในทุกที่ และยึดปรัชญาการเรียนการ
สอนแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by doing) ของจอห์น ดิวอ้ี เป็นแนวทางการจัดการ
เรียนการสอน เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนของครูในสหรัฐอเมริกา มีรูปแบบ
การเรียนการสอนที่หลากหลายตามการคิดค้นของครูและนักการศึกษา ที่ได้ชื่อว่า มีนวัตกรรมการเรียน
การสอนมากที่สุด และเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ แม้แต่นิวซีแลนด์ ก็ยังศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของดิวอี้ดังกล่าว เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของตน 
   ในการนี้ รัฐบาลกลางจะท าหน้าที่วิจัยและพัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ทั้งโดยการจัดสรรเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา หรือ
การช่วยเหลือผู้มีรายได้ต่ า เป็นต้น 
   เวลาเรียนของระดับชั้นเล็กมีชั่วโมงเรียนน้อย และจะเพ่ิมเวลาขึ้นในระดับชั้นที่
สูงขึ้น  (เช่น ระดับเด็กเล็กเรียนครึ่งวันระดับประถมศึกษา เรียนวันละ ๕ ชั่วโมง  มีช่วงพัก ๓ ช่วง คือ 
พักช่วงเช้า พักกลางวัน และพักช่วงบ่าย และส าหรับระดับมัธยมศึกษา เช่นเดียวกับประถมศึกษา แต่เพ่ิม
เวลาเรียนมากกว่า 
   ส าหรับภาคการศึกษามีหลายแบบแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความต้องการ
สถานศึกษา และความนิยมของท้องถิ่น ได้แก่ ระบบที่เป็นภาคการศึกษา ๒ ภาค หรือ ๓ ภาคการศึกษา 
แล้วแต่ความนิยมของท้องถิ่น  
   ๑.๓ การประเมินผลการเรียน  การประเมินผลการเรียนเป็นหน้าที่ของครู ที่ใช้
หลากหลายวิธีการ มีทั้งการเลื่อนชั้นตามอายุ การทดสอบการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น   
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับครูและบริบทของวิชานั้นๆ ว่าจะประเมินด้วยกระบวนการหรือวิธีการใด  และปัจจุบัน เริ่ม
หันกลับมาใช้การซ้ าชั้นอีกครั้ง หากพัฒนาการเรียนของเด็กไม่ดีพอ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ที่คุณภาพการศึกษาตกต่ าในรอบสิบปีที่ผ่านมา 

  ๒. การบริหารงบประมาณ  
  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของสถานศึกษา และเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารเองบ้างในบางพ้ืนที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและความหลากหลายของเขตพ้ืนที่และ
ท้องถิ่น แต่ส าหรับโรงเรียนในก ากับรัฐ สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณตามพันธะ
สัญญาที่ให้ไว้กับมลรัฐหรือเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นๆ 
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  ในการนี้ รายได้ของสถานศึกษามาจาก ๓ ทาง คือ (๑) รัฐบาลกลาง (๒) มลรัฐและ
ท้องถิ่น และ (๓) รายได้ของสถานศึกษาที่มาจากการบริจาค โดยรัฐบาลกลางจะจัดสรรให้มลรัฐเป็นเงิน
อุดหนุนโรงเรียน  จากนั้นมลรัฐจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียน (ปีแรกของแผนอย่างน้อยร้อยละ ๖๐ 
และปีต่อๆ ไปร้อยละ ๙๐) ในแต่ละปี รัฐบาลกลางจะจัดสรรงบประมาณตามประกาศพันธะแห่งชาติ เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ การจัดตั้งงบประมาณจะเป็นไปตามพันธะแห่งชาติ ที่รัฐบาลได้ประกาศ ซึ่ง
ขึ้นอยู่แต่ละปีว่า  จะเน้นอะไร งบประมาณเพ่ือการศึกษาของรัฐก็จะเน้นตามนั้น ดังเช่น ประธานาธิบดี
บารัค โอบามา ที่เน้นการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาครู และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ก็จะจัดสรร
งบประมาณตามพันธะแห่งชาติดังกล่าว   
  ส าหรับงบประมาณการศึกษาของท้องถิ่น  ได้มาจากท้องถิ่น (เช่น ภาษีทรัพย์สิน )  มล
รัฐ (เช่น ภาษีการค้าส่วนของรัฐ) และจากรัฐบาลกลาง  ทั้งนี้เงินจากมลรัฐและท้องถิ่นจะเป็นแหล่งรายได้
หลักของการจัดการศึกษาของโรงเรียน   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 นอกจากนี้ในกรณีที่เขตพ้ืนที่การศึกษามีเงินรายได้ไม่
เพียงพอ มลรัฐอาจเพิ่มงบฯพิเศษให้ส าหรับการจัดสรรให้เขตพ้ืนที่การศึกษาได้หรืออาจหารายได้เพ่ิมเติม
ด้วยวิธีอ่ืน รวมทั้งการได้รับงบกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของนักเรียนเพ่ือสร้างความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
  โรงเรียนมีอิสระในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานที่เสนอขอ  ตามความต้องการ
ของโรงเรียนและให้ส านักว่าการการศึกษาแห่งรัฐพิจารณาอนุมัติไว้ การใช้งบประมาณเป็นอ านาจของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดูแลโดยผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษาธิการเขต 
  นอกจากนั้น ยังก าหนดให้มีคูปองการศึกษาให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองที่เด็กออกจาก
โรงเรียนของรัฐ ไปเข้าเรียนในโรงเรียนในก ากับรัฐ หรือเอกชน ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงินค่าใช้จ่ายรายหัวในแต่
ละชุมชน ที่จะสนับสนุน 

  ๓. การบริหารงานบุคคล  
  รัฐและเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจบริหารบุคลากรเอง รับผิดชอบก ากับนโยบายด้าน
มาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านสวัสดิการครู และยังมีองค์กรวิชาชีพ สมาคมการศึกษา
แห่งชาติ (NEA) สมาพันธ์ครูอเมริกา (AFT) ดูแลผลประโยชน์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย  
  ผู้บริหารและครูในโรงเรียนของรัฐทุกคนมิใช่ข้าราชการ แต่เป็นพนักงานครูที่มาโดยการ
จ้างของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยครูและผู้บริหารทุกคนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม
โดยส านักว่าการการศึกษาแห่งรัฐหรือคณะกรรมการการศึกษาของรัฐแล้วแต่กรณี ตามนโยบายของรัฐ
นั้นๆว่าจะมอบหมายให้ใครเป็นผู้ออกใบอนุญาต แต่การก าหนดคุณสมบัติของการเป็นครูไม่มีความ
แตกต่างกันมากนัก เช่น การก าหนดคุณสมบัติของครูในระดับประถมศึกษาที่ต้องจบปริญญาตรีเป็นอย่าง
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ต่ า ส าหรับครูในระดับมัธยมศึกษาต้องจบสูงกว่าปริญญาตรีและต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างน้อย ๑ วิชาใน
ระดับที่สอน รวมทั้งครูทุกคนต้องมีพ้ืนฐานความรู้ด้านการศึกษาทั่วไปและความรู้เฉพาะสาขาวิชาชีพครู 
ซึ่งรวมถึงความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่น หลักและเทคนิคการสอน และพ้ืนฐานการศึกษา  ทั้งนี้ โดยทั่วไป
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ว่าจ้างผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ว่าจ้างครู ตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
  ด้านการพัฒนาครู มีส านักว่าการการศึกษาแห่งรัฐดูแลจัดการเรื่องการพัฒนาผู้บริหาร
และครู ที่ต้องได้รับการอบรม นิเทศ ศึกษาดูงานและการพัฒนาตนเอง อย่างน้อยปีละครั้ง 
  ในระดับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการปกครองดูแลครูและ
บุคลากรของสถานศึกษาซึ่งหมายรวมถึงการนิเทศและพัฒนาครูของสถานศึกษาด้วย 

  ๔. การบริหารทั่วไป 
   ๔.๑ การนิเทศ ติดตาม การนิเทศติดตาม ตรวจสอบ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น
ระบบที่ก าหนดบทบาทไว้ทั้งระดับรัฐบาลกลางหรือกระทรวงศึกษาธิการ ระดับรัฐหรือมลรัฐ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในความรับผิดชอบตามระดับของตน  
ทั้งนี้ ในระดับกระทรวงมีการ ให้เอกชนที่ได้รับการยอมรับท าหน้าที่ตรวจสอบและให้การรับรอง  รวมทั้ง 
มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายนอกท าหน้าที่ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาตามเป้าหมาย และประเมินผู้เรียน
โดยตรงโดยการประเมินผลภายในของมลรัฐ  
   ๔.๒ การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน หรือเครือข่ายสถานศึกษา 
โดยโรงเรียนเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน ทั้ง
ในรูปของสมาคมครู ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า หรือชุมชน หรือการเป็นตัวแทนชุมชนเข้าเป็นกรรมการ
สถานศึกษา จากการเลือกตั้ง เหล่านี้เป็นต้น 
                      ๔.๓ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา โดยที่สหรัฐอเมริกาเป็น
ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดังนั้น การเข้าถึงการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ก้าวหน้าเป็นความจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการนี้ ทุกโรงเรียนจึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึง
การศึกษาโดยการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากนั้น มีการจัดสรร
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้แก่โรงเรียนเพ่ือนักเรียนได้ใช้ในทุกโรงเรียนเฉลี่ย ๑ เครื่องต่อผู้เรียน ๔ คน 
หรือประมาณ ๑๔ ล้านเครื่อง ในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้ง ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนทางออนไลน์ และ
การติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ระหว่างครูและผู้ปกครอง เป็นต้น  
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 ๒.๖ ความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โดยที่สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจโตที่สุดในโลก มีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จึงอาจกล่าวได้ว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสหรัฐอเมริกามีความพร้อมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างยิ่ง ทั้งด้านครู  เงิน ความรู้ และเทคโนโลยี แม้ว่าในช่วงที่ผ่าน
มาสหรัฐอเมรกิาจะประสบกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ก็ตาม กล่าวคือ 
  ๑. ครู แม้ว่า ในช่วงที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกา จะประสบกับปัญหาครูบรรจุใหม่ส่วนใหญ่
ลาออก อันเนื่องมาจากภาระงานค่อนข้างยากและมาก ขณะที่เงินเดือนไม่สอดคล้อง การสนับสนุน
ทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ ความสับสนในบทบาท และเจตคติของความเป็นครู อันเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษา แต่รัฐบาลก็ได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการก าหนดนโยบายการพัฒนาครู การเพ่ิม
เงินเดือนครู และการสนับสนุนการท างานของครู โดยได้ก าหนดแผนการศึกษาของโอบามาที่ผ่านมา 
ส่งผลให้การท างานของครูมีคุณภาพและรักษาครูในระบบได้มากขึ้น ที่ส าคัญ การก าหนดให้ครูทุกคนจบ
ปริญญา โดยระดับประถมศึกษา ต้องจบปริญญาตรี และระดับมัธยมศึกษาต้องจบสูงกว่าปริญญาตรี 
พร้อมกับมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอน รวมทั้งต้องมีความรู้ด้านจิตวิทยาวัยรุ่น พ้ืนฐานการศึกษา 
เทคนิควิธีสอน การ และวิชาชีพครู โดยมีหน่วยงานท าหน้าที่พัฒนาครูโดยเฉพาะ  
  ๒. เงิน หรืองบประมาณเพ่ือการศึกษา ที่มาจากหลายแหล่ง ทั้งจากรัฐบาล รัฐ และ
ท้องถิ่น  อีกทั้ง การได้รับสนับสนุนจากภาคเอกชน พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนมีเงิน/
งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการได้อย่างคล่องตัว 
  ๓. ความรู้ จากการที่สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านการคิดค้น
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร สถานศึกษาจึงมีโอกาสในการได้รับนวัตกรรม  และ
การเข้าถึงความรู้ใหม่ ในการบริหารจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่า ในช่วงที่ผ่านมา  ผู้เรียน
จะมีคุณภาพการศึกษาตกต่ าโดยเฉพาะในกลุ่มหลากหลายชาติพันธุ์และด้อยโอกาส แต่รัฐบาลกลางได้
ก าหนดนโยบายในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะการออกกฎหมายว่าด้วยการไม่ทอดทิ้งเด็กทุกคน ปี พ.ศ. 
๒๕๔๔ (No Child Left Behind Act 2001) 
  ๔. เทคโนโลยี ด้วยความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่กล่าวมา เป็น
ความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสหรัฐอเมริกาที่จะเข้าถึงเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้อย่างง่ายดายและมีคุณภาพ  
 
 ๒.๗ จุดเด่นในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 ๑. การที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐ รัฐบาลท าหน้าที่เพียง
ด้านนโยบาย สนับสนุนงบประมาณ และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาเท่านั้น ส่งผลให้
แต่ละมลรัฐมีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของตน และมีการกระจายอ านาจไปยังเขตพ้ืนที่
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การศึกษา และสถานศึกษา ท าให้การจัดการศึกษาเกิดความคล่องตัว และเป็นไปตามความต้องการของ
พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน 
  ๒.  จากการที่สหรัฐอเมริกา มีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครอง ส่งผลให้นโยบาย
ทางการศึกษามีเสถียรภาพตามไปด้วย นโยบายที่ก าหนดไว้ของรัฐบาล หรือที่ก าหนดไว้ในกฎหมายมีการ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสถานศึกษา ที่ไม่ต้อง
เปลี่ยนแปลงบ่อยเช่นของไทย 
  ๓. การก าหนดให้ครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทั้งระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ต้องจบปริญญาตรี และสูงกว่า รวมทั้ งการก าหนดให้ครูต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
รวมทั้งการได้รับการพัฒนาทุกปี ภายใต้การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการจากรัฐบาลกลาง
รวมทั้ง การมีองค์กรทางวิชาชีพที่เข้มแข็ง ท าให้สถานะของครูมีความมั่นคง แม้ว่าครูจะเป็นเพียง
พนักงานจ้างของเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาก็ตาม แต่ก็เป็นไปตามสถานะของครูทั่วโลก ส่วน
ใหญ ่
  ๔. การเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ทั้งการร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการติดตาม 
ประเมินผลการเรียน ท าให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การศึกษา
ตอบสนองความต้องการได้มากท่ีสุด 
  ๕. การกระจายอ านาจทางการบริหารให้สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างเป็นอิสระ 
โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล ที่คณะกรรมการสถานศึกษามีอิสระในการสรรหาและจัดจ้างผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษามีอิสระในการสรรหาและจัดจ้างครูภายใต้คุณสมบัติที่ก าหนด ท าให้
สถานศึกษาสามารถจัดครูตรงตามความรู้ความสามารถ อันส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในที่สุด 
  ๖. ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางความรู้ของสหรัฐอเมริกา 
ส่งผลต่อการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียน และการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗. มีความหลากหลายของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามบริบท ความ
พร้อม และขนาดของสถานศึกษา เช่น โรงเรียนของรัฐ หรือของท้องถิ่น โรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งที่โดดเด่นคือ โรงเรียนในก ากับรัฐ ที่เป็นความร่วมมือของเขตพ้ืนที่การศึกษาและภาคเอกชน หรือ
มูลนิธิ ที่ประสงค์จะจัดการศึกษา และท าสัญญากับรัฐหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณ 
 
 ๒.๘ จุดด้อยทางการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                   ๑. จากความหลากหลายทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ โดยเฉพาะกลุ่ มผู้ด้อยโอกาส 
ยากไร้ หลากหลายชนชาติที่มีรากฐานแตกต่างกัน  เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้
ใกล้เคียงกัน 
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                    ๒. ปัญหาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ครูบรรจุใหม่ลาออกจ านวนมากอันเนื่องมาจาก
ภาระงานมาก เงินเดือนไม่สอดคล้องกับภาระงานและไม่เท่าเทียมกับวิชาชีพชั้นสูงอ่ืน ทรัพยากรทางการ
ศึกษาไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครู  ความสับสนในบทบาทของครู การขาดการมี
ส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะดูแลบุตรหลาน และปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของกลุ่มชาติพันธุ์ ด้อย
โอกาส และยากไร้ ในช่วงที่ผ่านมา เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                     ๓. ปัญหาเศรษฐกิจ และการเมือง การก่อการร้ายข้ามชาติที่เกิดจากการแผ่ขยาย
อ านาจทางการทหารของสหรัฐอเมริกา อาจกระทบต่อการชะลอตัวในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การศึกษาในช่วงที่ผ่านมาและในอนาคต  
 
ส่วนที่ ๓ ประเทศนิวซีแลนด์ 

 ๓.๑ บริบทท่ัวไป 
 นิวซีแลนด์  เป็นประเทศหมู่เกาะในคาบสมุทรแปซิฟิค ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเครือรัฐออสเตรเลีย 
ใกล้ขั้วโลกใต้ บนพ้ืนที่ประมาณ ๒.๖๘ ตารางกิโลเมตร สภาพพ้ืนที่เป็นเกาะ มีเกาะใหญ่ ๒ เกาะ ได้แก่ 
เกาะเหนือ และเกาะใต้  มีทัศนียภาพที่สวยงามทั้งภูเขาและทุ่งหญ้า  กรุงเวลลิงตันเป็นเมืองหลวง 
ประชากรประมาณ ๔.๓ ล้านคนเศษ ประกอบไปด้วยชาวผิวขาว  และชาวเมารีที่เป็นชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม 
ประชาชนมีวิถีชีวิตที่สงบสุขภายใต้สวัสดิการของรัฐ  อาชีพส่วนใหญ่ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์และผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากสัตว์  โดยเฉพาะแกะ และวัว ปี ๒๕๕๓ รายได้เฉลี่ยของประชากร ต่อคน/ปี  ๓๐,๑๐๘.๔๑ 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ปี ๒๕๕๕  ความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ อันดับที่ ๒๑  จากการจัดอันดับ
ของสถาบันการจัดการนานาชาติ อัตราการว่างงาน ร้อยละ ๖.๘ อายุเฉลี่ย ประมาณ ๘๒ ปีอัตราการรู้
หนังสือของประชาชน ร้อยละ ๙๙  โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาว่า เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนา
ประเทศ 
 
 ๓.๒ การศึกษา  
 นิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่ประสบผลส าเร็จทางการศึกษาเป็นอย่างสูงในล าดับต้นๆของ
โลก จากการทดสอบสมรรถนะทางการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ  (PISA) ครั้งที่ ๔ เมื่อปี ๒๕๕๒ อยู่ในอันดับ ๗ จาก ๖๕ ประเทศ เป็นผลพวงหนึ่ง 
จากการปฏิรูปประเทศ และปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ แบบถอนรากถอนโคน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒  โดย
การกระจายอ านาจทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการไปยังสถานศึกษาโดยตรงในความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา (Board of Trustee) ที่ไม่มีองค์กรทางการบริหารอ่ืนมาคั่นกลาง  มี
ส านักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Education Review Office) ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
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ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทุก ๕ ปี ในลักษณะของการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลที่ควบคู่กับการกระจายอ านาจ  และมีส านักงานรับรองคุณวุฒิการศึกษาของ
นิวซีแลนด์ (The New Zealand Qualification Authority) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าที่ดูแล
มาตรฐาน คุณภาพ และการรับรองคุณวุฒิการศึกษาการจัดการศึกษาตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๓๒ มีแนวทางแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา (National Guidelines) เป้าหมายการศึกษาแห่งชาติ 
(Education Goal) และกรอบคุณวุฒิและหลักสูตรแห่งชาติ เป็นแนวด าเนินการ บนพ้ืนฐานปรัชญา 
“การศึกษาเพ่ือชีวิต” ด้วยหลักของการกระจายอ านาจทางการศึกษา หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล  โดยยึดแนวคิดในการด าเนินงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้ (๑) 
โรงเรียนเป็นแหล่งที่ทุกคนเข้ามาใช้ได้ (๒) โรงเรียนเป็นแหล่งที่เด็กเข้ามาเล่นได้ (๓) โรงเรียนเป็นแหล่ง
ของความรู้และความส าเร็จ และ (๔) ครูจะต้องมีประสิทธิภาพ 
 ที่พิเศษส าหรับการจัดการศึกษาของนิวซีแลนด์ ก็คือ การให้ความส าคัญกับชนเผ่าดั้งเดิมคือ ชาว
เมารี จากข้อบัญญัติของสนธิสัญญาไวทังกิ ที่ก าหนดให้รัฐบาลต้องให้ความส าคัญของความเป็นมนุษย์
และสิทธิที่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการได้รับการศึกษา ที่แม้จะมีชาวเมารีเพียงคนเดียวในโรงเรียน 
โรงเรียนนั้นๆก็ต้องจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับชาวเมารีเป็นการเฉพาะ 
 
 ๓.๓ ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ มีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งนับจากปฏิรูปการศึกษา และปัจจุบัน 
แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มระดับ คือ  (๑) การศึกษาก่อนวัยเรียน (early childhood) อายุตั้งแต่แรกเกิด – ๕ 
ปี (๒)  การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้นปีที่ ๑ – ๘  (อายุ ๕ – ๑๓ ปี)(๓) 
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (secondary school)  ชั้นปีที่ ๙ – ๑๓ อายุ ตั้งแต่ ๑๓ ปีขึ้นไป – 
๑๖ ปี และการศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ ๑๖ ปี ขึ้นไปการศึกษาภาคบังคับ อายุระหว่าง ๖ – ๑๖ 
ปี ซึ่งเป็นผู้อยู่ในการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  และถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชน ที่รัฐต้องจัดการศึกษาให้เปล่าอย่างมีคุณภาพ เป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน ๑๓ ปี และมี
ข้อก าหนดว่า หากเด็กคนใดมีที่อยู่อาศัยห่างจากโรงเรียนเกิน ๕ กิโลเมตร อาจได้รับการยกเว้นการเรียน
ภาคบังคับในโรงเรียน แต่ต้องลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกลหรือทางไปรษณีย์  

  ในการนี้  รูปแบบการจัดการศึกษา แบ่งเป็นหลายรูปแบบ กล่าวคือรูปแบบการจัด
การศึกษาตามอายุ และรูปแบบการจัดการศึกษาตามงบประมาณการสนับสนุน กล่าวคือ 
  ๑. รูปแบบการจัดการศึกษา จ าแนกตามอายุ จ าแนก ดังนี้ 
    โรงเรียนประถมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ ๑ – ๖ อายุระหว่าง ๕ – ๑๑ ปี 
    โรงเรียนประถมศึกษาแบบสมบูรณ์ ชั้นปีที่ ๑ – ๘ อายุระหว่าง๕ – ๑๓ ปี 
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    โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (Intermediate school) ชั้นปีที่ ๗ – ๘ อายุ
ระหว่าง ๑๐ – ๑๓ ปี 
    โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (Secondary School) ชั้นปีที่ ๙ – ๑๓ 
อายุระหว่าง ๑๒ – ๑๘ ปี  
  นอกจากนั้น อาจมีบางโรงเรียนมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกต่างออกไป โดยรวมชั้น
ปี เข้าด้วยกัน  ดังได้แก ่
    โรงเรียนประเภท Composite School/Area School สอนตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ 
– ๑๓ ดังเช่น โรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนของรัฐสายสามัญทั่วไป 
    โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สอนชั้นปีที่ ๗ – ๑๓ 
    โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับกลาง (Middle school) ชั้นปีที่ ๗ – ๑๐ 
    โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับสูง (Senior School) ชั้นปีที่ ๑๑ – ๑๓  
    โรงเรียนทางไกล (The Correspondence School) ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน 
จนถึงชั้นปีที่ ๑๓  
                           ๒. รูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน จ าแนกตามการจัดสรรงบประมาณ 
แบ่งเป็น ๓ ประเภทได้แก่ 
   ๒.๑ โรงเรียนของรัฐเป็นโรงเรียนที่รัฐจัดสรรงบประมาณเต็มจ านวน ที่จ าแนก
ออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น โรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนสามัญโดยทั่วไป โรงเรียนส าหรับชาวเมารี ที่จัด
สอนทั้งวิชาปกติและวิชาเฉพาะของชาวเมารี สอนภาษา และวัฒนธรรมเมารี โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนพ้ืนที่เฉพาะ ในชนบทห่างไกล โรงเรียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
เป็นต้น 
   ๒.๒ โรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนที่จัดโดยเอกชน และรัฐจัดสรรงบประมาณให้
ร้อยละ ๒๕ 
   ๒.๓ โรงเรียนแบบบูรณาการของรัฐ เป็นโรงเรียนที่เคยเป็นของเอกชน  และ
โอนมาเป็นของรัฐตามกฎหมาย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘ และยังเป็นการด าเนินงานโดยเอกชน ที่คงเอกลักษณ์
เฉพาะของตนไว้ ทั้งด้านศาสนาและความเชื่อ ได้รับงบประมาณทั้งหมดจากรัฐ 
   นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองจัดสอนบุตรหลาน ได้ ภายใต้การ
ควบคุมของรัฐว่าจะจัดการศึกษาแก่บุตรหลานได้อย่างมีคุณภาพ โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
ให้เป็นรายปี 
 
 ๓.๕ การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การจัดการศึกษาของนิวซีแลนด์ แตกต่างจากประเทศอ่ืนๆ ที่ ไม่เปิดโอกาสให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษา แต่การศึกษากระจายไปให้ประชาชนจัดการศึกษาโดยตรง ทั้งรัฐ เอกชน พ่อแม่
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ผู้ปกครอง หรือโบสถ์ การศึกษาที่จัดในโรงเรียนของรัฐ เป็นการจัดในรูปของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา (Board of Trustee) ที่มาจากประชาชน (ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน/ท้องถิ่น) โดยตรง 
 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาดังกล่าว ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณ ๕ – ๗ คน ตามขนาดของโรงเรียน และ
หากเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จะมีตัวแทนนักเรียนร่วมเป็นกรรมการด้วย  มีอ านาจเบ็ดเสร็จ
ทางการบริหารทั้งด้านงบประมาณ วิชาการ บริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน และการ
บริหารทั่วไป  ที่ท าหน้าที่รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง ตามกฎหมายการศึกษา พ.ศ.
๒๕๓๒ กล่าวคือ 

๑. การบริหารวิชาการ  
  การบริหารงานวิชาการในระดับรัฐ มีการก าหนดแนวทางการศึกษาของชาติ  เป้าหมาย
การศึกษาของชาติ และกรอบหลักสูตรของนิวซีแลนด์  รวมถึงก าหนดธรรมนูญของโรงเรียนเพ่ือเป็นแนว
ทางการบริหารวิชาการของโรงเรียน และก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นเสมือนแผนแม่บทใน
การจัดการศึกษาของทุกหน่วยงานและเป็นแนวทางในการสนับสนุนของรัฐที่มีต่อหน่วยงานทางการศึกษา 
ในด้านการบริหารงานวิชาการมีลักษณะของการกระจายอ านาจให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มี
อ านาจหน้าที่ทุกเรื่องท่ีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในโรงเรียน 
ตามท่ีก าหนดไว้ในแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ 
  การบริหารงานวิชาการในระดับสถานศึกษา กรรมการบริหารโรงเรียนได้รับการกระจาย
อ านาจให้ท าทุกเรื่องเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผลการเรียน  โดยการมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ สื่อมวลชน ครู ผู้ปกครอง
และนักธุรกิจต่างๆ ทุกขั้นตอน ผ่านกระบวนการต่างๆเช่น การระดมความคิดเห็น   การประชาพิจารณ์
ประชุมสัมมนาและการเผยแพร่สู่มวลชนเพื่อรับการวิพากษ์วิจารณ์แก้ไขกล่าวคือ 
   ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตร  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร จากกรอบหลักสูตร
แห่งชาติ ที่รัฐก าหนด โดย คณะกรรมการบริหารฯ ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกันก าหนด เลือกใช้
หลักสูตรและพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสูตรกลางและสภาพของท้องถิ่นและสถานศึกษาที่ ครอบคลุม
สาระการเรียนรู้ ๗ สาระ คือภาษาประจ าชาติ ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ศิลปะ สุขศึกษาและพลานามัย โดยมุ่งปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะพึงประสงค์
ของพลเมือง และทักษะที่จ าเป็น ๘  ประการ คือทักษะการสื่อสาร การค านวณ ทักษะด้านสารสนเทศ 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการตนเองและการแข่งขัน ทักษะทางสังคมและการร่วมมือกัน ทักษะ
ทางกายภาพ ทักษะในการท างานและการเรียนรู้ โดยชั้นประถมจะเน้นภาษาและคณิตศาสตร์ที่เป็น
พ้ืนฐานไปเรียนต่อวิชาอ่ืนได้ต่อไป หลังการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีการก าหนดสมรรถนะของ
ผู้เรียน ดังนี้ คือ สมรรถนะด้านการคิด การใช้ภาษา สัญลักษณ์และต าราเรียน การจัดการตนเอง การ



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี  ๖๘ 

 

สร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และการมีส่วนร่วมและสนับสนุนช่วยเหลือที่แต่ละโรงเรียนต้องให้ความส าคัญ
และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย หลักสูตร และแนวทางแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 
   ปีการศึกษาในระดับมัธยมนั้นจะแบ่งเป็นระบบสี่ภาคการศึกษาโดยมีการปิด
ภาคการศึกษาช่วงสั้นๆ ครั้งละสองสัปดาห์ในเดือนเมษายน กรกฎาคม และกันยายนมีการแยกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ชัดเจน มีโอกาสเลือกรายวิชาเลือกมากขึ้น เพ่ือให้เด็กค้นพบตัวเอง และหลายวิชา เน้น
ภาคปฏิบัติ  กล่าวคือ โรงเรียนมัธยมศึกษาเน้นให้นักเรียนค้นพบอัตลักษณ์ของตนเอง 
   ๑.๒ การจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของครูที่จะ
น าหลักสูตรที่ได้พัฒนาแล้วมาวางแผนการสอน และเลือกต าราเรียนได้เอง และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
ทักษะต่าง ๆโดยทั่วไป  ใช้หลัก ๔ ประการ คือ (๑) จัดการเรียนรู้ตามระดับความสามารถ (๒) สนับสนุน
ทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่  (๓) จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ (๔) ก าหนดสภาพความส าเร็จ 
และตวัชี้วัดการประเมินผลที่ชัดเจนและการติดตามช่วยเหลือ ในการนี้ กรอบหลักสูตรแห่งชาติได้ก าหนด
แนวทางวิธีการสอนของครูที่ควรค านึงคือ การกระตุ้นให้เด็กได้คิดเป็นท าเป็น การสร้างสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่เหมาะสม การพัฒนาวิธีการให้สอดคล้องกับความรู้ใหม่ๆ  การอ านวยความสะดวกในการมี
ส่วนร่วมการเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างการเรียนรู้และประสบการณ์  โอกาสที่จะเรียนรู้ และ
การสอนแบบตั้งค าถาม 
   โรงเรียนประถมศึกษาเน้นการรู้ภาษา (การอ่านและการเขียน) และวิชา
คณิตศาสตร์ เพราะเป็นพ้ืนฐานส าหรับการคิดและการเรียนรู้  มักจะจัดเป็นหัวข้อและบูรณาการกลุ่ม
สาระต่าง ๆ  หลักสูตรในแต่ละโรงเรียนมีความยืดหยุ่นพอสมควร เช่น สอดแทรกเรื่องศาสนา หรือ
เรื่องราวในท้องถิ่นระดับประถมศึกษาจะเน้นการสอนแบบคละชั้น ครูจะมีกติกาชั้นเรียนชัดเจนที่เน้นการ
ให้เด็กท างานเป็นกลุ่ม ท ากิจกรรมและครูจะติดตามดูแลในแต่ละกลุ่ม  เมื่อมีนักเรียนไม่มากท าให้ครูดูแล
ใกล้ชิดและสามารถรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเด็กแต่ละคน  แต่ละหน่วยการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ทักษะส าคัญควรได้รับ กระบวนการเรียนรู้และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน  โดยครูจะบันทึกเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าการสอนของตนเองในระดับประถมศึกษาจะให้ความส าคัญกับผลงานของนักเรียน โดย
รวบรวมและจัดแสดงเพื่อให้เด็กภาคภูมิใจ  
   ในระดับมัธยมศึกษาที่นักเรียนมีความพร้อมมากขึ้น การสอนจะแบ่งระดับชั้น 
จัดเป็นชั้นเรียน แต่ก็จะมีกิจกรรมกลุ่มที่ทุกคนจะท ากิจกรรมเดียวกัน มีห้องเรียนเฉพาะต่าง ๆ เช่น
ห้องปฏิบัติการ ห้องตามวิชาเลือก ห้องสมุดฯลฯให้เลือกท ากิจกรรม 
   ผู้บริหารหรือผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงเรียน จะต้องมีส่วนในการ
สอนทุกคนไม่มากก็น้อย ตามสัดส่วนภาระการบริหาร ดังนั้น ผู้บริหารจึงมีความเข้าใจในการบริหารงาน
วิชาการเป็นอย่างดี 
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   ๑.๓ การประเมินผลการเรียนการประเมินผลการเรียนเป็นหน้าที่ของครู
โดยตรง ที่จะประเมินอย่างอิสระ ด้วยวิธีการต่างๆ ในปี ๒๕๕๓ รัฐได้พัฒนากรอบการประเมินขึ้น และ
ยึดเป็นแนวทางในการประเมินผู้เรียน ในการนี้ ครูจะประเมินผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น การสังเกต
พัฒนาการของผู้เรียน ผลงาน/รายงาน  การประเมินตนเองของผู้เรียน การประเมินโดยบุคคลภายนอก  
แฟ้มสะสมผลงาน ตัวชี้วัด การประชุมพิจารณาร่วมกัน และการทดสอบ ทั้งนี้ รัฐมีการจัดท าเครื่องมือการ
ประเมินให้แก่ครู เพ่ือง่ายต่อการประเมิน รวมทั้ง ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการประเมิน/ให้ข้อมูลด้วย 
เพ่ือประโยชน์ในการรับทราบพัฒนาการ ทักษะและความต้องการของเด็ก 

 
  ๒. การบริหารงบประมาณ 
  รายได้ของสถานศึกษามาจาก (๑) เงินอุดหนุนของรัฐตามรายหัวนักเรียนและแผนงาน/
โครงการที่เสนอขอ เป็นเงินอุดหนุน  (Lump sum)  (๒) ค่าเล่าเรียนที่เก็บจากนักเรียน นักศึกษาต่างชาติ 
(๓) จากการบริจาคของชุมชนและการจัดกิจกรรมหารายได้ของสถานศึกษา 
  นอกจากเงิน ๓ ประเภทดังกล่าวแล้ว ในส่วนของรัฐหรือกระทรวงศึกษาธิการ ยังมีการ
จัดสรรเงินอุดหนุนตามนโยบายและโครงการพิเศษ ให้กับสถานศึกษาแล้วแต่กรณี ได้แก่ เงินอุดหนุน
ช่วยเหลือครู เงินอุดหนุนตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ เงินอุดหนุน
ความรู้/แนะแนวด้านอาชีพ เงินอุดหนุนกรแก้ไขปัญหาสังคม เงินค่าบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และเงินค่า
สาธารณูปโภค เป็นต้น 
  ในส่ วนงบประมาณของรั ฐ  การจั ดการศึกษาตั้ ง แต่ ระดับประถมศึ กษาถึ ง
ระดับอุดมศึกษาเป็นการศกึษาให้เปล่าของรัฐ รายรับของโรงเรียนส่วนใหญ่ได้มาจากรัฐบาลโดยรัฐบาลจะ
จัดสรรงบประมาณเป็นก้อนตามสภาพเศรษฐกิจของพ้ืนที่ให้แก่โรงเรียนโดยตรงแบ่งเป็น ๓ ส่วนใหญ่ๆ 
คือเงินเดือนครู (ปัจจุบัน รัฐส่งเงินเข้าบัญชีของครูโดยตรง)  งบด าเนินการและงบสนับสนุน ตามที่กล่าว
ข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจะบริหารการใช้จ่ายงบประมาณเองโดยอิสระ มีอ านาจ
เบ็ดเสร็จในการจัดตั้งงบประมาณตามที่ก าหนดไว้ในธรรมนูญโรงเรียน และเสนอเป็นแผนงานหรือ
โครงการฯไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ   โรงเรียนจะวางแผนการใช้เงินในเรื่องต่างๆ   หากมีความจ าเป็น
เร่งด่วนอย่างอ่ืนมากกว่า ก็มีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้และหากใช้งบประมาณไม่หมดก็สามารถน าไปใช้ในปี
ถัดไปได้ รัฐจะตรวจสอบการใช้งบประมาณจากการที่ก าหนดไว้ในธรรมนูญโรงเรียนโดยมีส านักงาน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
  ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐยึดหลักความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมของผู้เรียนที่จะ
ได้รับการศึกษา ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาของรัฐ จึงจัดตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ
สถานศึกษา ออกเป็น ๑๐ ระดับ ระดับ ๑ เป็นสถานศึกษาที่อยู่ในถิ่นยากจนที่สุด และ ระดับ ๑๐ เป็น
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สถานศึกษาที่มีความพร้อมและอยู่ในถิ่นร่ ารวยที่สุด โดยเพ่ิมงบสนับสนุนให้กับโรงเรียนเพ่ิมตามระดับ
ความยากจนดังกล่าวข้างต้น 
  ส าหรับธรรมนูญโรงเรียน (school charter) เป็นเสมือนแผนแม่บทในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ซึ่งรัฐบาลก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องจัดท าธรรมนูญโรงเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ผู้จัดท าธรรมนูญโรงเรียนกลางไว้ ที่ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมายการศึกษา หลักสูตรแต่ละระดับ 
ฯลฯ และโรงเรียนโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะเป็นผู้จัดท าธรรมนูญโรงเรียนร่วมกับผู้บริหาร ครู 
และชุมชน ภายใต้แนวทาง เป้าหมาย กรอบหลักสูตรการศึกษาของชาติ และสภาพความต้องการของ
ชุมชน พร้อมทั้งแผนงาน โครงการ จัดส่งให้กระทรวงพิจารณาอนุมัติและจัดสรรงบประมาณตามธรรมนูญ
โรงเรียนดังกล่าว 

 
  ๓. การบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอ านาจเต็มในการบริหารงานบุคคล โดยมีกระบวนการ
บริหารงานบุคคล การสรรหา การพัฒนา การบ ารุงรักษาครูไว้ในระบบ การปฐมนิเทศ  การสร้างขวัญ
และก าลังใจ  การพัฒนา  การสร้างและปลูกฝังเจตคติของครู  การให้ออกจากงาน 
  ในการนี้ คณะกรรมการเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร และมอบอ านาจให้ผู้บริหาร
คัดเลือกครู ผู้บริหารและครูทุกคน เป็นพนักงานครู ที่ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และขึ้นทะเบียน
เป็นครู ที่มาจากการจ้าง และท าสัญญาจ้างกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียน 
แล้วแต่กรณี  เป็นรายปี ราย ๓ ปี หรือครูประจ าการ แล้วแต่การประเมินผ่านคุณสมบัติ  ครูของ
นิวซีแลนด์ ได้รับการยกย่องว่า เป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่มีเงินเดือนโดยเฉลี่ย ปี ๒๕๕๓ ประมาณ ๕๔,๐๐๐ 
ดอลลาร์สหรัฐ ที่นับว่าสูงมากส าหรับอาชีพโดยทั่วไป  
             การสรรหาผู้บริหารโรงเรียน  ด าเนินการโดยก าหนดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ต้องการและ
ประกาศลงในวารสารของกระทรวง การคัดเลือกกระท าโดยการสัมภาษณ์  
        การสรรหาครู ผู้บริหารโรงเรียนจะจัดท าแผนบุคลากรของโรงเรียนระยะ ๕ ปี เพ่ือการ
สรรหาครูและพัฒนาครูแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในแต่ละปี จะประกาศความต้องการ
ครูผ่านสื่อสาธารณะ และวารสารของกระทรวง ในการนี้  สภาครูได้ก าหนดมาตรฐานระดับสูงของครูไว้ว่า 
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้ มีความน่าเชื่อถือ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ยอมรับ
และนับถือผู้อื่น เป็นผู้มีจินตนาการ กระตือรือร้น อุทิศตน มีความสามารถในการสื่อสาร และสุขภาพกาย
และใจที่ดี อาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่จะเป็นครูต้องเป็นคนดีและมีคุณธรรมจริงๆ 
       ในด้านการพัฒนาครู  ในแต่ละปี ครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนา ในการนี้ มีการจัดสรร
งบพัฒนาบุคลากรให้แก่ครูที่สามารถเลือกเข้ารับการพัฒนาด้วยตนเอง โดยกระทรวงมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา และประกาศสาขาการพัฒนาไปยัง
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สถานศึกษาท่ีครูสามารถเลือกเข้ารับการพัฒนาตามความต้องการการพัฒนาของตน  นอกจากนั้นครูต้อง
หาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การศึกษาทางไกล การอ่านวารสาร เข้าร่วมสัมมนา ฯลฯ  

   ๔. การบริหารทั่วไป 
   ๔.๑ การ ติดตามและประเมินผล มีการติดตาม ๒ ระบบ คือ (๑) การติดตาม
ประเมินผลภายใน  ได้แก่ ส านักประเมินและตรวจสอบภายในเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย  
และส านักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา รับรอง
วิทยฐานะ  (๒) การติดตามประเมินผลภายนอก ระบบการประเมินผลภายนอกโดยส านักงานตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา (องค์กรอิสระ) ตรวจสอบคุณภาพฯ ทุก ๕ ปี/โรงเรียน ตามที่ก าหนดไว้ในแนวทางของ
ชาติฯ เป้าหมายการศึกษาของชาติ และ กรอบหลักสูตรแห่งชาติ และธรรมนูญโรงเรียนแล้วส่งผลการ
ตรวจสอบไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนั้นๆ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
และมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะเพ่ือให้สาธารณชนทราบ 
ชุมชนรับรู้การพัฒนาและเลือกที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษา หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
ต่อไป 
   การประเมินผลหลักสูตรในระดับโรงเรียน มีการจ้างกลุ่มวิชาการจัดท า
แบบทดสอบประเมินบทเรียน ผลการด าเนินการเผยแพร่สู่ สาธารณชนทราบส่วนการประเมินผลการ
เรียนในรายวิชาทักษะอาชีพ จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นกรรมการประเมินร่วมกับ
ครูผู้สอนในวิชานั้นๆ ด้วย 
   ๔.๒ การมีส่วนร่วนของประชาชน  ในการบริหารจัดการสถานศึกษาของ
นิวซีแลนด์ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหลักการหนึ่งในการบริหาร นับตั้งแต่การวางแผน 
การด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอน รวมทั้งการเข้ามาเป็นกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จทางการบริหารดังกล่าว
ข้างต้น  
 
          ๓.๖ ความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 อาจกล่าวได้ว่า นิวซีแลนด์มีความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูงมากประเทศหนึ่ง ทั้ง
โดยบริบทของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศ รายได้ประชากร  อัตรา
การรู้หนังสือของประชาชน นโยบายด้านการศึกษาที่ชัดเจน  รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาของ
โรงเรียนในนิวซีแลนด์ที่มีหลากหลายเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ทั้งสิ้น  โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสิทธิและอิสระในการบริหารอย่างคล่องตัวมากที่สุดในโลก
ประเทศหนึ่ง โดยมีกระทรวงศึกษาธิการท าหน้าที่เพียงการก าหนดนโยบาย สนับสนุนงบประมาณ และ
วิชาการ และการประเมินผลกว้างๆ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานภายนอก ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ
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คุณภาพ ในลักษณะของการตรวจสอบและถ่วงดุล จนกระทั่งการจัดการศึกษาของนิวซีแลนด์ประสบ
ผลส าเร็จ คุณภาพการศึกษาอยู่ในล าดับต้นๆของโลก ดังกล่าว สถานศึกษาจึงมีความพร้อมในการบริหาร
จัดการ ทั้งด้าน ครูและบุคลากร เงิน ความรู้ และเทคโนโลยี  ดังนี้ 
                     ๑. ครู จากการที่นิวซีแลนด์ให้ความส าคัญกับครูว่าเป็นมืออาชีพ มีการก าหนดให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูง ที่ครูมีเงินเดือนสูง การก าหนดคุณสมบัติการเป็นครูที่ดีและมีมาตรฐาน รวมทั้ง ให้ครูท า
หน้าที่เพียงด้านการสอน และต้องได้รับการพัฒนาทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเงินเดือนตรงจากรัฐมี
หน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ และการพัฒนาที่ชัดเจน 
  ๒. เงิน หรืองบประมาณ จากการที่รัฐจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้สถานศึกษา 
โดยเพิ่มเงินพิเศษการสนับสนุนโรงเรียนในถิ่นยากจนเป็นพิเศษ ลดหลั่นกันตามบริบท ส่งผลให้เกิดความ
เท่าเทียมทั้งโรงเรียนในเมืองและชนบท หรือโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นยากจนและถิ่นร่ ารวย รวมทั้ง หากใช้เงิน
ไม่หมดในปีงบประมาณ ก็สามารถน าไปใช้ได้ในปีต่อไป นอกจากนั้น ยังได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่
ผู้ปกครอง อีกด้วย ที่ส าคัญ โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงบประมาณเป็นของตนเอง ท าให้จัดการศึกษา
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้ทางหนึ่ง 
  ๓. ความรู้ นิวซีแลนด์ได้ชื่อว่า เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีและการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน พิจารณาได้จาก การจัดการศึกษาที่หลากหลาย และ
สนับสนุนการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและครู อย่างต่อเนื่องโดยองค์กรต่างๆของรัฐ  
  ๔. เทคโนโลยี นิวซีแลนด์ได้ชื่อว่า เป็นประเทศรัฐสวัสดิการประเทศหนึ่ง ที่มีการจัด
โครงสร้างพื้นฐานให้แก่ประชาชนทั้งด้านถนน ไฟฟ้า ประปา โดยเฉพาะฐานด้านเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนและ
ประชาชนเข้าถึงความรู้ โดยเฉพาะ การสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพาให้ผู้เรียน ได้เรียนในชั้นเรียนทุกคน  
 
 ๓.๗ จุดเด่นของการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ๑. การก าหนดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๓ ปี ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา เป็น
การศึกษาให้เปล่า นอกจากนั้น ยังให้ความส าคัญกับการศึกษาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งก่อนวัยเรียน เป็นการ
เตรียมความพร้อมของร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของเด็กเพ่ือการเข้าเรียนในวัยเรียน ที่แตกต่างจาก
ประเทศอ่ืนๆ ที่ให้ความส าคัญเฉพาะเด็ก วัย ๓ – ๕ ขวบเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้เด็กมีความพร้อม และ
ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาในที่สุด  
    ๒. การจัดโครงสร้างการบริหารการศึกษาออกเป็น  ๒ ระดับ คือ ระดับกระทรวง และ
สถานศึกษา กระทรวงเป็นเพียงกระทรวงเล็กๆมีหน้าที่เพียงด้านนโยบาย สนับสนุนงบประมาณ  วิชาการ 
และการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผล โดยมีหน่วยงานภายในท าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน  ระดับ
สถานศึกษา ได้รับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการทั้งมวลทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน ทรัพย์สิน และบริหารทั่วไป ท าให้เกิดความคล่องตัวในการ
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บริหารจัดการศึกษา  และมีหน่วยงานภายนอกท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในลักษณะ
ของการกระจายอ านาจ ควบคู่กับการตรวจสอบและถ่วงดุล 
  ๓. กรรมการบริหารสถานศึกษา หรือโรงเรียน มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารโรงเรียน 
ที่ต้องท าสัญญากับรัฐในการบริหารจัดการสถานศึกษา และหากไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ให้ไว้
กับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงก็จะยุบคณะกรรมการนี้ได้ ส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ของกรรมการ 
  ๔.  ผู้บริหารและครู มิได้เป็นข้าราชการ แต่เป็นพนักงานจ้างของรัฐ ที่ได้รับเงินเดือน
โดยตรงจากรัฐ เป็นผู้บริหารและครูมืออาชีพ ที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพครู และต้องได้รับการ
จดทะเบียนเป็นครู โรงเรียนจะจ้างครูได้ ต่อเมื่อครูนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นครูแล้วเท่านั้นและเป็นไป
ตามคุณสมบัติ และขั้นเงินเดือนที่รัฐก าหนด อาจเป็นรายปี ๓ ปี หรือถาวร เป็นเรื่องของสถานศึกษาที่จะ
จัดจ้างและการประเมินครู โดยมีการแบ่งความรับผิดชอบในการจ้างและการบริหารชัดเจน กล่าวคือ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคัดเลือกและจ้างผู้บริหารโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนคัดเลือกและจ้าง
ครู ตามล าดับ 
  ๕. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการศึกษา ประชาชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะ
พ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งการเข้ามาเป็นกรรมการสถานศึกษา การเสนอ
ความต้องการทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล แล้วแต่
กรณี ในลักษณะของการร่วมวางแผน การด าเนินงาน การติดตามประเมินผล และการปรั บปรุงพัฒนา
ส่งผลให้การจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการ และเป็นที่พึงพอใจของท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๖. การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน หรือเงินก้อน ที่สถานศึกษามี
อิสระในการบริหารจัดการตามธรรมนูญโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหากใช้ไม่หมด
ก็สามารถน าไปใช้ได้ในปีต่อไป 
  ๗. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลชัดเจน ทั้งการประเมินภายในจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และการติดตาม ตรวจสอบภายนอกจากส านักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ก่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในที่สุด 
 
 ๓.๘ จุดด้อยในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 แม้ว่า โดยภาพรวม นิวซีแลนด์จะมีจุดเด่นในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว อย่าง
ยิ่ง แต่ก็มีข้อจ ากัด กล่าวคือ 
  ๑. จากการที่จัดโครงสร้างการบริหารการศึกษาออกเป็น ๒ ระดับ ท าให้ขาดความ
ใกล้ชิดระหว่างสถานศึกษากับส่วนกลาง ที่บางครั้ง/เรื่อง สถานศึกษาจ าเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ 
แนะน า อย่างใกล้ชิด เช่น การบริหารงบประมาณ หรือวิชาการ ในสถานศึกษาท่ีอยู่ห่างไกล ยากจน  
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  ๒. สถานศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหาร
จัดการ หากระบบการติดตามตรวจสอบขาดคุณภาพ ก็จะส่งผลให้คณะกรรมการใช้อ านาจในทางที่ผิดได้ 
นอกจากนั้น การที่สถานศึกษามัธยมศึกษา มีนักเรียนร่วมเป็นกรรมการด้วย แม้ว่า จะเป็นตัวแทน
นักเรียนที่เข้ามาสะท้อนความต้องการทางการศึกษา แต่บทบาทเป็นกรรมการบริหารที่ก ากับดูแล
ผู้บริหารโรงเรียน อาจจะท าให้เกิดความสับสนในบทบาทของผู้เรียนและครูได้ อันจะส่งผลต่อการบริหาร
จัดการของผู้บริหารโรงเรียนได้ 
  ๓. ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่อง
กฎหมายการศึกษาของจากนิวซีแลนด์ไม่ให้สิทธิในการจัดการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจ
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรับผิดชอบในการพัฒนาการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นตน 
โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา จะเห็นได้ว่า ท้องถิ่นไม่มีบทบาทดังกล่าวเลย 
  ๔. แม้ว่า นิวซีแลนด์ จะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้สูง มีสวัสดิการ
ของรัฐที่ดี นโยบายและเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาชัดเจน  แต่ยังคงมีพ้ืนที่ยากจนที่
สถานศึกษาตั้งอยู่ ที่ประชาชนไม่สามารถสนับสนุนการศึกษาได้เต็มที่  
 
ส่วนที่ ๔ ประเทศญี่ปุ่น 

 ๔.๑ บริบทท่ัวไป   
 ญี่ปุ่น เป็นประเทศหมู่เกาะเอเชียตะวันออก ในมหาสมุทรแปซิฟิค ประมาณ ๖,๘๕๒ เกาะ  บน 
พ้ืนที่ประมาณ ๓.๗๘ ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่มากกว่าร้อยละ ๖๐ เป็นภูเขา กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวง ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประชากรราว ๑๒๗  ล้านคนเศษ  การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีสมเด็จพระ
จักรพรรดิทรงเป็นประมุข ได้ชื่อว่าเป็นประเทศสุขภาวะ อายุเฉลี่ย ๘๒ ปี มีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ประมาณ ๘๗.๕ ล้านคนหรือร้อยละ ๖๙  ความสามารถใน
การแข่งขันอยู่ในล าดับต้นๆของโลก เศรษฐกิจโตเป็นอันดับสามของโลก และเคยอยู่ในอันดับสองมาก่อน
รองจากสหรัฐอเมริกา สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ได้แก่ รถยนต์ และเครื่องจักร ประชาชนได้ชื่อว่า เป็นผู้มี
วินัยที่สุดในโลก ศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศาสนาชินโต เป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ 
รายได้เฉลี่ยของประชากร ประมาณ ๑.๙ ล้านบาท ต่อคน/ปี  อัตราการว่างงานประมาณร้อยละ ๔ ภาษา
ราชการที่ใช้คือ ภาษาญี่ปุ่น  อัตราการรู้หนังสือ ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนในชาติให้ความส าคัญต่อ
การศึกษาสูงและมีวัฒนธรรมรักการอ่าน 
 
 ๔.๒ การศึกษา 
 ภายหลังพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นมีการปฏิวัติโครงสร้างทางสังคมใหม่ ปฏิรูปประเทศ
ด้านต่างๆขนานใหญ่  ในด้านการศึกษา ได้มีการออกกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๔๙๐ เป็น
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นโยบายและแนวทางส าคัญเพ่ือเป็นรากฐานการปฏิรูปและพัฒนาประเทศหลังสงคราม ผลการพัฒนา
ส่งผลให้คนญี่ปุ่นเป็นคนมีคุณภาพและมีระเบียบวินัยสูงโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ได้มีการจัดวางโครงสร้างทางการศึกษาใหม่ โดยจัดตั้ง กระทรวงการศึกษา 
วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นใหม่ และจัดโครงสร้างการศึกษาออกเป็น ๓ ระดับ คือ 
ระดับกระทรวง  ระดับท้องถิ่น และระดับสถานศึกษา โดยกระทรวงท าหน้าที่ด้านนโยบาย และการ
สนับสนุนส่งเสริมทรัพยากรและวิชาการ จัดท าหลักสูตรแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา  ท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ท าหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของจังหวัดในภาพรวม แต่แบ่งระดับความรับผิดชอบ
ระหว่างจังหวัดและเทศบาล โดยระดับจังหวัดจัดการศึกษาระดับ อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล ท าหน้าที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
ส าหรับสถานศึกษา มีหน้าที่จัดการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ท าหน้าที่สนับสนุนการท างาน
ของสถานศึกษา อ านาจบริหารสถานศึกษาเป็นอ านาจของผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่  

  ๑. ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา  ๖ ปี มัธยมศึกษาตอนต้น ๓ ปี 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ ปี ระดับอุดมศึกษา ๔ ปี  การศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี ตั้งแต่ประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับการศึกษาปฐมวัย อายุ ๓ – ๕ ปี  ใน ปี ๒๐๐๕ รัฐบาลมีนโยบายรวม
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าด้วยกัน เพื่อเพ่ิมคุณภาพการศึกษาโดยมีการสนับสนุนทรัพยากร 
ครู ให้มากข้ึน ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคเรียน คือ ภาคฤดูร้อน ภาคฤดูหนาว และภาคฤดูใบไม้ร่วง 
ตามฤดูกาลของภูมิประเทศ  จ านวนสถานศึกษาแต่ละระดับ ในปี ๒๕๔๖ มีสถานศึกษาปฐมวัย/อนุบาล 
๑๔,๑๗๔ แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา ๒๓,๖๓๓ โรง  มธัยมศึกษาตอนต้น ๑๑,๑๓๔ โรง มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ๕,๔๕๐ โรง โรงเรียนส าหรับเด็กพิการ ๙๙๕ โรง มหาวิทยาลัย ๗๐๒ แห่ง วิทยาลัย ๕๒๕ แห่ง
  ทั้งนี้ ได้มีการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  ๑.๑ โรงเรียนอนุบาล นักเรียนอายุประมาณ ๓ – ๕  ปีเด็กส่วนใหญ่จะเข้าโรงเรียน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงแม้ว่าการศึกษาในระดับอนุบาลจะไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ แต่กลับมีจ านวนผู้เข้า
เรียนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆโดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายเพ่ิมศักยภาพการศึกษาระดับนี้มากขึ้น มุ่งช่วยเด็กก่อนวัย
เรียนในการพัฒนาจิตใจและร่างกาย เพ่ือเตรียมสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีโดยมีวิทยาลัยฝึกอบรม
พิเศษเฉพาะทางท าหน้าที่ผลิตครูอนุบาลเป็นการเฉพาะ     
  ๑.๒ โรงเรียนประถมศึกษา  นักเรียนอายุระหว่าง ๖–๑๒ ปี ชั้นประถมศึกษา มี
ระยะเวลาในการเรียน ๖ ปี เป็นการศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนของรัฐ มีเพียงแค่
ร้อยละ ๕เท่านั้นที่เป็นโรงเรียนเอกชน 
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  ๑.๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  นักเรียนอายุระหว่าง ๑๒–๑๕ ปี ชั้นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีระยะเวลาในการเรียน ๓ ปี เด็กที่จบจากโรงเรียนประถมศึกษาจะต้องเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นระดับการศึกษาท่ีส าคัญเพ่ือเตรียมเข้าสู่การเรียนในระดับมัธยมปลาย  
  ๑.๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมีอายุ๑๕–๑๘ ปี จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยมีทั้งแบบหลักสูตรการศึกษาเต็มเวลาและนอกเวลา จากนั้นได้มีระบบการเรียนทาง
ไปรษณีย์ (correspondence courses) เพ่ิมขึ้นผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับ (เก้าปี) เมื่อเข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีการสอบเข้า  
  หลักสูตรเต็มเวลาใช้ระยะเวลา ๓ ปี ในขณะที่ทั้งหลักสูตรนอกเวลา (ภาคกลางวัน-ภาค
ค่ า) และหลักสูตรการเรียนทางไปรษณีย์ใช้ระยะเวลา ๓ ปีขึ้นไป มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับเยาวชนที่
ท างานไปด้วยเรียนไปด้วย โดยมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการหลักสูตรทั้งหมดนี้ได้รับการ
รับรองคุณภาพหรือวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเช่นเดียวกัน 
  ในแง่ของเนื้อหาของการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบ่งเป็นหลักสูตรทั่วไปหลักสูตรเฉพาะทาง และหลักสูตรแบบบูรณาการทั้งนี้หลักสูตรทั่วไปส่วนใหญ่
เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและผู้ที่ท างานไปด้วยเรียนไปด้วยส าหรับหลักสูตร
เฉพาะทางเหมาะกับผู้ต้องการศึกษาในสายอาชีพหรือการศึกษาเฉพาะทาง  และส าหรับหลักสูตรแบบ
บูรณาการนั้นมีหลากหลายในสาขาวิชา ทั้งวิชาจากหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรเฉพาะด้านเพ่ือตอบสนอง
ความสนใจของผู้เรียน 
  การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ) แต่ผู้เรียนส่วน
ใหญ่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเทคนิคต้องมีการสอบเข้าเช่นเดียวประเทศต่าง ๆ ในอดีต
การสอบเข้าเพ่ือเรียนต่อนั้นเป็นไปด้วยความยากล าบาก  แต่ในปัจจุบันด้วยอัตราการเกิด(เด็กญี่ปุ่น) 
น้อยลง กระแสนี้ก็เปลี่ยนไป ปัจจุบันโรงเรียนต่างแข่งขันกันเองเพ่ือรับนักเรียน  
  ๑.๕ โรงเรียนมัธยมศึกษา (หกปี)  เกิดขึ้นในระบบโรงเรียนของญี่ปุ่น เมื่อเมษายนปี 
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ค.ศ.๑๙๙๙)โดยรวมระดับมัธยมต้นและปลายไว้ด้วยกันเพ่ือให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นใน ๓ ปีแรก และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน ๓ ปีหลัง 
  ๑.๖ โรงเรียนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา ผู้ที่มีความพิการ(หู
หนวก ตาบอด หรือพิการด้านอ่ืน ๆ)  จะมีโรงเรียนสอนคนหูหนวก คนตาบอด และโรงเรียนส าหรับผู้
พิการด้านอ่ืน  
  การศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา เป็นโรงเรียนส าหรับผู้พิการ 
และมีจุดมุ่งหมายที่จะให้การศึกษาที่เหมาะสมกับความจ าเป็นแต่ละคน   แบ่งเป็น ๔ ระดับได้แก่ ระดับ
อนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปัจจุบันอนุญาตให้โรงเรียนรับผู้พิการมากขึ้น  
นอกจากนี้การจัดการศึกษาประเภทนี้ยังถูกจัดมีให้ในโรงเรียนปกติทั่วไปด้วย  โดยจัดเป็นชั้นเรียนพิเศษ
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ขนาดเล็กส าหรับผู้ที่มีความพิการไม่รุนแรงในระดับประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วไป 
เหมือนเช่นห้องเรยีนย่อยในโรงพยาบาลส าหรับการส าหรับผู้ป่วยเด็ก 
  การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา แบ่งตามระดับ
ความรุนแรง คือ  ระดับความพิการรุนแรง ระดับความพิการมาก และระดับความพิการปานกลาง  
 
 ๔.๓. การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตอนต้นและตอนปลาย อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด และเทศบาล ตามที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนั้น มี
โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว โดยเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 การบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด มีคณะกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน ๒ ระดับกล่าวคือ ระดับจังหวัด คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (Prefecture Board of 
Education) มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจทางบริหารจัดการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด ทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ทุกรูปแบบ รวมทั้งการกีฬาและวัฒนธรรม และมีอิสระจากฝ่ายปกครอง ส าหรับระดับเทศบาล 
มีคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล (Municipal Board of Education) มีหน้าที่ตัดสินใจอ านาจหน้าที่
ตัดสินใจทางบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับในภาพรวมของเทศบาล ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ และ
การบริหารงานบุคคล ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทุกรูปแบบ 
รวมทั้งการกีฬาและวัฒนธรรม ในแต่ละระดับ มีผู้อ านวยการส านักการศึกษา เป็นผู้บริหารส านักงานมา
จากการแต่งตั้งของคณะกรรมการแต่ละระดับ แล้วแต่กรณี 
 ในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีความอิสระในการบริหารจัดการศึกษาเป็นของตนเอง 
ตามเป้าหมายการศึกษาภายใต้กฎหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน (School Education Law)และมี
คณะกรรมการสถานศึกษา (School Council) ที่เป็นผู้ปกครองและตัวแทนประชนในท้องถิ่น ท าหน้าที่
สะท้อนความคิดเห็นและความต้องการทางการศึกษา ของพ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่น 
นอกจากนั้น ยังมีคณะกรรมการที่ประชุมครูของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร 
หัวหน้าหมวดวิชา และคณะครู ในรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ท าหน้าที่สนับสนุนการท างานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน มีอ านาจเต็มในการบริหารจัดการโรงเรียน ทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพอยู่ในล าดับต้นๆของ
โลก จากการประเมินผลนักเรียนตามโครงการ PISA ครั้งที่ ๔ ขององคก์รความร่วมมือทางการค้าและการ
พัฒนา (OECD) ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ญี่ปุ่นอยู่ในล าดับ ๖ จาก 
๖๕ ประเทศ กล่าวคือ 
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  ๑. การบริหารวิชาการ  
   ๑.๑  การพัฒนาหลักสูตร  กระทรวงการศึกษาฯ เป็นผู้ก าหนด หลักสูตร
แห่งชาติ และหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือเป็นแนวทางแก่โรงเรียนทั่วประเทศ และมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ทุกๆ ๑๐ ปี โดยความส าคัญกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แต่ให้อิสระกับ
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ร้อยละ ๑๐ 
ของเนื้อหา /ชั่วโมงเรียน  เดิมหลักสูตรกลางเน้นการเรียนที่เหมือนกันหมด เน้นท่องจ า ท าให้เด็กเกิด
ความเครียด และเมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรกลางเมื่อปี ๒๕๔๑ เปิดโอกาสให้โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตร
ได้เองมากขึ้น ตามบริบท เอกลักษณ์และความต้องการของผู้เรียน มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ภายใต้หลักคิด
ว่า ให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ และส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิตของ
ผู้เรียน 
   ๑.๒  การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 
การจัดการเรียนการสอนตามของครู หลักสูตร จึงเป็นการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการจากวิถีชีวิตจริง มากกว่าการท่องจ า  ก าหนดวิชาเลือกมาก
ขึ้น ให้เด็กได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ลดชั่วโมงสอนแต่ท ากิจกรรมมากขึ้น เด็กมีอิสระได้
คิดเอง ท าเองมากขึ้น 
   ๑.๓  การประเมินผลการเรียน โดยนัยนี้ การประเมินผลจึงประเมินเชิง
พัฒนาการของผู้เรียนแต่สร้างความเข้มข้นของการประเมินมากข้ึน โดยเปลี่ยนจากอิงกลุ่มเป็นอิงเกณฑ์  

  ๒. การบริหารงบประมาณ 
  งบประมาณเพ่ือการศึกษา มี ๒ ประเภท คือ  (๑) งบประมาณส าหรับสถานศึกษาที่ขึ้น
ตรงกับส่วนกลาง  (๒) เงินอุดหนุนเพ่ือการศึกษาที่จัดให้กับจังหวัด เทศบาล สถานศึกษาเอกชน และ
องค์กรอ่ืนๆ  นอกเหนือจากนั้น รัฐบาลกลางยังจัดสรรงบประมาณจากภาษีท้องถิ่น (Local Allocation 
Tax Grants) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับจังหวัดและเทศบาล   
  ในการนี้ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาไปที่กระทรวงการศึกษาฯ เพ่ือจัดสรร
งบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตรง โดยจัดสรรงบฯ ให้กับการศึกษาภาคบังคับมาก
ที่สุด รองลงไปเป็นงบประมาณส าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ ส่วนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด  
  ในด้านงบประมาณเงินเดือนและค่าตอบแทนของครู  กระทรวงการศึกษาฯจะจัด
งบประมาณอุดหนุนเป็นเงินเดือนครูให้โรงเรียนครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็น
งบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียน การจัดหาอุปกรณ์ การ
ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ ฯลฯ ซึ่งให้ใช้งบประมาณของท้องถิ่น  
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  ดังนั้น การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา จึงด าเนินการจากคณะกรรมการ
การศึกษาต้นสังกัดเป็นส่วนใหญ่ เช่น เงินเดือนครู การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์  โดยมุ่ งให้สถานศึกษา
และครูให้ความส าคัญและมีเวลากับการบริหารวิชาการและผู้เรียนได้มากข้ึน 

  ๓. การบริหารงานบุคคล   
  ผู้บริหาร และครู ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาของจังหวัด เป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในการนี้ กฎหมายว่า
ด้วยการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้ก าหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๓ ประเภท คือ (๑) 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบปกติ ออกให้กับครูทั่วไป ที่จบทางครู  ซึ่งมี ๓ ระดับ คือ ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพชั้นสูง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นหนึ่ง และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้ นสอง ตาม
คุณสมบัติและสาขาที่เรียน/สอน (๒) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบพิเศษ ที่ออกให้กับผู้ที่ไม่มีวุฒิทาง
ครูแต่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งและไม่เป็นผู้สอนเต็มเวลาและ (๓) ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสนับสนุน ออกให้กับครูผู้ช่วย หรือผู้ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
  ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจุบัน นอกจากจะเป็นผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาแล้ว 
บุคคลภายนอกสามารถสมัครเข้ามาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้ โดยลดเงื่อนไขด้านใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ แต่อยู่บนเงื่อนไข ๒ ประการคือ (๑) ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑๐ ปี และ (๒) มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน โดยมีการจัดอบรมเพ่ือให้
เข้าบริบทและธรรมชาติของการจัดการศึกษา ท าให้เกิดความคล่องตัวทางการบริหารสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จจากประสบการณ์ทางการบริหารจากภายนอก และน ามาปรับใช้กับสถานศึกษา มากขึ้น 
  ส าหรับครู  ครู มิใช่ข้าราชการ แต่เป็นพนักงานครูของจังหวัด ไม่ว่า จะเป็นครูใน
สถานศึกษาสังกัดจังหวัด หรือเทศบาล ที่มาจากการคัดเลือกและแต่งตั้งและการจัดสรรงบประมาณของ
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือส่วนกลาง ในการนี้ คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัดมีหน้าที่บริหารงานบุคคล โดยภาพรวมทั้งการออกใบอนุญาตวิชาชีพครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา การสรรหา/จัดสอบคัดเลือก การพัฒนา และการให้ออก รวมทั้งการจ่ายเงินเดือน
ค่าตอบแทน โดยมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเป็นผู้จัดสอบ โดยมี
การรับฟังความเห็นและความต้องการของคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล และสถานศึกษา 
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย และจากการที่ญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับอาชีพครู ว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง ใน
การสอบบรรจุครู จึงได้มีการจัดสอบอย่างเข้มข้น ทั้งการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถนะ เจต
คติ และคุณสมบัติอ่ืนๆ (วรัยพร  แสงนภาบวร, ๒๕๕๐) เพ่ือให้ได้ครูดีที่มีคุณภาพมากที่สุด  
  ส าหรับเงินเดือนและค่าตอบแทนครู กฎหมายของท้องถิ่นก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแผ่นดินเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาภาคบังคับ ก าหนดให้ส่วนกลางรับผิดชอบร่วมกันกับท้องถิ่นในสัดส่วนที่ใกล้เคียง
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กันครึ่งต่อครึ่งดังกล่าวข้างต้น  และเนื่องจากวิชาชีพครูญี่ปุ่นถือว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงและให้ความส าคัญว่า
เป็นบุคคลส าคัญที่สุดต่อคุณภาพของผู้เรียน จึงมีการก าหนดให้เงินเดือนครูสูงกว่าข้าราชการอ่ืน ทั้งนี้ 
เป็นไปตามกฎหมายธ ารงรักษาบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งการให้เงินเพ่ิมพิเศษ 
ร้อยละ ๙ และโบนัสประจ าปีอีก ๕ เดือน ขึ้นอยู่กับผลงานและความรับผิดชอบของครูแต่ละระดับ  
ตลอดจนค่าตอบแทนและสวัสดิการอ่ืนๆ แต่ ทั้งนี้ กฎหมายห้ามมิให้ครูไปท าอาชีพเสริมอย่างอ่ืน หรือ
แม้แต่การสอนพิเศษเพ่ือให้ครูทุ่มเทเพ่ือเด็กและการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ 
  ส าหรับการพัฒนาครู กฎหมายก าหนดให้ครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนา โดยครูบรรจุ
ใหม่ต้องมีการพัฒนาตนเองภายใต้การนิเทศดูแลของครูพ่ีเลี้ยงและผู้บริหาร และต้องผ่านการทดลองการ
ปฏิบัติงาน๑ ปี ในท านองเดียวกัน ครูที่มีประสบการณ์การเรียนการสอนมาแล้ว ๑๐ ปี ก็ต้องได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะใหม่ในการเรียนการสอนด้วย 
  ส าหรับการประเมินการท างาน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาท า
หน้าที่ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาท าหน้าที่ประเมินครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด แล้วแต่กรณี  

  ๔. การบริหารทั่วไป 
   ๔.๑ การติดตามประเมินผล ก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาชาติ ใน
สถานศึกษาทุกระดับ ทั้งด้าน ขนาดห้องเรียน อาคารสถานที่ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
หลักสูตรในการติดตามประเมินผลสถานศึกษา เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาต้นสังกัด ทั้งระดับ
จังหวัดและเทศบาล  นอกจากนั้น ยังมีระบบการประเมินตนเองของสถานศึกษา สถานศึกษาของญี่ปุ่น
เน้นการประเมินตนเองเป็นหลัก  ส าหรับการประเมินภายนอกเป็นไปตามความสมัครใจของสถานศึกษาที่
จะขอรับการประเมินภายนอกหรือไม่ ส่วนกระทรวงการศึกษาฯ  จะท าหน้าที่ประเมินผลภาพรวม และ
จัดท ารายงานสถิติการศึกษาแห่งชาติเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
   ๔.๒ การบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีการเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการสถานศึกษาที่เป็นภาคประชาชนโดยตรง เพ่ือสะท้อนและเสนอความ
ต้องการทางการศึกษาแก่สถานศึกษา รวมทั้งการให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนท าหน้าที่
เสนอแนะและให้ความเห็น หรือการสนับสนุนการท างานของผู้บริหารในรูปของการประชุมคณะครู ที่
ก าหนดไว้ชัดเจน ให้ทุกโรงเรียนต้องฟังความเห็นในที่ประชุมดังกล่าว ท าให้เกิดความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
 
 ๔.๔ ความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โดยภาพรวม สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของญี่ปุ่น มีความพร้อมในการบริหารจัดการทั้งด้าน
บุคลากรเงิน  ความรู้ และเทคโนโลยี อย่างสูง  กล่าวคือ 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี  ๘๑ 

 

  ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับครูว่าเป็นบุคคลส าคัญที่สุด
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงส่งเสริมให้ครูเป็นครูมืออาชีพ ครูและผู้บริหารทุกคนต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และมีความพิเศษของใบอนุญาตตามประเภทของครู สะท้อนถึงการให้ความส าคัญ 
นอกจากนั้น ครูแต่ละคนยังต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานเมื่อเริ่มปฏิบัติงานแล้ว ๑ ปี ครูได้รับเงินเดือน
สูงและมีเงินตอบแทนพิเศษอีกต่างหาก นอกจากนั้น ยังมีบุคลากรสนับสนุนท าหน้าที่ธุรการ ประสานงาน 
โดยครูไม่ต้องมีภาระด้านนี้ และท าหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว 
  ๒. เงิน  ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีฐานะและความเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีนโยบายในการ
จัดสรรงบประมาณผ่าทางกฎหมายงบประมาณ และกฎหมายของท้องถิ่นชัดเจน ที่มุ่งไปเพ่ือการพัฒนา
การศึกษา โดยเฉพาะการจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษและเงินสวัสดิการต่างๆให้กับครูเพ่ือให้ครูตั้งใจสอนโดยไม่
ต้องไปหาอาชีพเสริมอย่างอ่ืน สถานศึกษาส่วนใหญ่จึงมีความพร้อมด้านการเงินและงบประมาณในการจัด
การศึกษาในความรับผิดชอบของตนได้เต็มที่ 
  ๓. ความรู้ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาค่อนข้างสูง รวมทั้ง
วัฒนธรรมของผู้เรียนและประชาชนมีวัฒนธรรมรักการอ่าน โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาที่รัฐส่งเสริม 
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
  ๔. เทคโนโลยี ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดให้มี
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี จนกระทั่งประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกเวลา สถานที่ ถึง
ร้อยละ ๘๗.๕ ส าหรับสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากรัฐและท้องถิ่นเพ่ือการนี้ ชัดเจน 
ท าให้สถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารสถานศึกษา 
  
 ๔.๕ จุดเด่นของการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑. การมีกฎหมาย  นโยบาย และงบประมาณเพ่ือการศึกษา ที่ชัดเจนในการจัด
การศึกษา ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  และปราศจากการแทรกแซงทาง
การเมือง ส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และมีคุณภาพ 
  ๒. มีการแบ่งความรับผิดชอบกันชัดเจน ระหว่างรัฐ ในการจัดการศึกษาทั้งส่วนของ
รัฐบาลกลาง ท้องถิ่น และสถานศึกษา และไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน ที่ส าคัญ ทั้งรัฐและท้องถิ่นมีนโยบาย
และการบริหารจัดการมุ่งไปที่การสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร การ
สนับสนุนวิชาการและงบประมาณ ตลอดจนการบริหารบุคลากร ครู ภายใต้การฟังความเห็นจาก
สถานศึกษา  ท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๓. ครูมีหน้าที่ท าการสอนเพียงด้านเดียว โดยไม่ต้องท าหน้าที่อ่ืน เช่น ธุรการ หรือ
การเงิน รวมทั้งมีรายได้สูง  ไม่ต้องหางานอ่ืนท า เพ่ือเสริมอาชีพ ท าให้ครูมีเวลาให้ผู้เรียนได้เต็มที่ ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในที่สุด 
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  ๔. ผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากจะเป็นบุคคลสายการศึกษาแล้ว ยังเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกที่ประสบผลส าเร็จทางการบริหาร ภาคธุรกิจ ให้เข้ามาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
มัธยมศึกษาได้ ท าให้การวางวิสัยทัศน์ทางการศึกษากว้างไกลขึ้น ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาใน
ทิศทางใหม่ได้ทางหนึ่ง 
  ๕. การก าหนดให้ครู และผู้บริหารทุกคนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ยกเว้น
ผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอก)  และก าหนดเกณฑ์และประเภทของใบอนุญาตไว้ชัดเจน เป็นส่วนหนึ่ง
ให้ได้ครูและผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพแท้จริง 
  ๖. การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นการแข่งขันและมาตรฐานเดียว มา
เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีความยืดหยุ่น และเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหาและประสบการณ์ หรือการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งผลให้เด็กลดความเครียด ซึ่งก่อนหน้านี้ 
นักเรียนญี่ปุ่นมีอัตราฆ่าตัวตายอันเกิดจากความกดดัน และความเครียดทางการเรียนสูง 
  ๗. การให้อ านาจการติดตาม ตรวจสอบการศึกษา เป็นเรื่องของคณะกรรมการ
การศึกษาของจังหวัดและเทศบาล ในความรับผิดชอบแล้วแต่กรณี  โดยรัฐไม่เข้ามาติดตาม ส่งผลให้
ท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดทิศทางและบริหารจัดการสถานศึกษาในความรับผิดชอบเป็นของตน 
  ๘. การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดี (Character Building) ให้กับเด็กและเยาวชน เน้น
การปลูกฝังความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย จิตส านึกต่อส่วนรวม ความรักชาติ  ความตระหนักในเพ่ือน
มนุษย์ และการมีส่วนร่วมในสังคมนานาชาติ โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือผลิตคนเก่ง ส่งผลให้เด็กและคนญี่ปุ่นได้รับการยอมรับในความมีระเบียบวินัย และความ
รับผิดชอบสูง ในระดับนานาชาติ 
 
 ๔.๖ จุดด้อยในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 แม้ว่าโดยภาพรวมจะพบจุดเด่นทางการบริหารจัดการทั้งระดับส่วนกลาง ท้องถิ่น และ
สถานศึกษา แต่ก็พบจุดด้อย ดังนี้ 
  ๑. การเป็นประเทศและมีวัฒนธรรมแข่งขันของคนญี่ปุ่น และการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาที่เน้นการแข่งขัน  ท าให้เด็กเกิดความเครียด สถิติการฆ่าตัวตายสูง แม้ว่าการปรับปรุง
หลักสูตรใหม่  ปี พ.ศ.๒๕๔๐ที่ผ่านมาจะท าให้เด็กคลายเครียด และลดการแข่งขันลง แต่วัฒนธรรมการ
แข่งขันก็ยังฝังลึกอยู่ในคนญี่ปุ่น จึงยังคงมีข่าวการฆ่าตัวตายของเด็กญี่ปุ่น เผยแพร่ไปทั่วโลก อยู่เป็น
ระยะๆ 
  ๒. การที่ญี่ปุ่นยังไม่ได้กระจายอ านาจการบริหารไปยังสถานศึกษาโดยตรงโดยเฉพาะ 
ด้านบริหารบุคคล และงบประมาณ ที่ยังจัดซื้อจัดจ้างโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่น 
อาจจะเหมาะสมส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก แต่หากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งคน เงิน 
ความรู้ และเทคโนโลยี แล้ว ท าให้ขาดความคล่องตัวและเป็นอิสระเท่าที่ควร 
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ส่วนที่ ๕ สรุปผลการศึกษาและสังเคราะห์การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของต่างประเทศ 
 
 จากการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่างๆ ได้แก่  ฟินแลนด์ 
สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น พบความคล้ายคลึงกัน และมีความแตกต่างตามบริบทของแต่ละ
ประเทศ กล่าวคือ 
 
 ๑. บริบทท่ัวไป  
 ประเทศส่วนใหญ่มีพ้ืนที่เป็นเกาะ ได้แก่ ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น มีขนาดใกล้เคียงกัน 
ยกเว้น สหรัฐอเมริกา ที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ ประกอบด้วย รัฐถึง ๕๐ มลรัฐ ตามการบริหารปกครอง ทุก
ประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และเป็นสมาชิกองค์กรทางการค้าและการพัฒนา มีความสามารถใน
การแข่งขันอยู่ระดับต้นๆของโลก ประชากรมีรายได้สูง อัตราการรู้หนังสือ ระหว่างร้อยละ ๙๙ – ๑๐๐ 
ผลการประเมิน PISA ปี ๒๕๕๒ อยู่ล าดับต้นๆของโลก ประมาณ อันดับ ๑ ใน ๑๐ จาก ๖๕ ประเทศ 
ยกเว้น สหรัฐอเมริกา (อันดับ ๑๗) มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การศึกษาทั้งสิ้น  
 
 ๒. การศึกษา  
 แต่ละประเทศมีความเชื่อว่า การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ต่างมีกฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติเป็นนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา และมีการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกระแส
โลกที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะ การกระจายอ านาจทางการศึกษาให้หน่วยปฏิบัติเป็นหลักส าคัญของการ
บริหารจัดการศึกษา 
 ในการนี้ มีรูปแบบของการกระจายอ านาจ  ๒  รูปแบบ ดังนี้ (๑) รูปแบบการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษา และท้องถิ่นกระจายอ านาจบางส่วนไปยังสถานศึกษา ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ และญี่ปุ่น (๒) รูปแบบกระจายอ านาจไปยังสถานศึกษาโดยตรง ไปที่
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่มาจากตัวแทนชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และนักเรียน 
(เฉพาะระดับมัธยมศึกษา) 
 รูปแบบหรือประเภทของโรงเรียน  ในแต่ละประเทศ  มีหลายรูปแบบ คือ (๑) โรงเรียนของรัฐ 
(๒) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) โรงเรียนของเอกชน  (๔) โรงเรียนในก ากับรัฐ 
(สหรัฐอเมริกา) (๕) โรงเรียนแบบบูรณาการ (นิวซีแลนด์) (๖) โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (๗) โรงเรียน
การศึกษาทางไกล (นิวซีแลนด์) (๘) โรงเรียนตามนโยบายเฉพาะ (ฟินแลนด์ /นิวซีแลนด์) 
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 นอกจากนั้น ยังมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบความร่วมมือ ระหว่างสังกัด/ประเภทเดียวกัน 
และนอกสังกัด/ต่างประเภท เช่น ความร่วมมือกันจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลาย
ท้องถิ่นร่วมกันจัด  เทศบาลกับมูลนิธิร่วมกันจัด หรือเทศบาลกับหน่วยงานอื่น ร่วมกันจัด (ฟินแลนด์)  
 
 ๓. โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
 ทุกประเทศมีกระทรวงที่รับผิดชอบการศึกษาโดยตรง แต่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ตามภารกิจที่
รับผิดชอบ บางประเทศรับผิดชอบการศึกษาโดยตรง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงการศึกษา 
(Ministry of Education) ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรม ได้แก่ 
ฟินแลนด์ และกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ญี่ปุ่น และทุก
ประเทศดังกล่าว ท าหน้าที่โดยรวมด้านนโยบาย สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ วิชาการ และการ
ติดตามประเมินผล เท่านั้น ยกเว้น บางประเทศท่ีส่วนกลางจัดการศึกษาบ้าง ในกรณีที่เป็นนโยบายพิเศษ 
หรือการอุดมศึกษา ยกเว้น สหรัฐอเมริกา ที่กระทรวงส่วนกลางมิได้จัดการศึกษาเลย เพราะรัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของมลรัฐซึ่งหมายรวมถึงท้องถิ่น เท่านั้น  
 ในการนี้ แต่ละประเทศ แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาออกเป็น ๒ - ๓ ระดับ กล่าวคือ
นิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับกระทรวงและระดับสถานศึกษา ฟินแลนด์ และญี่ปุ่น 
แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับกระทรวงหรือส่วนกลาง ระดับท้องถิ่น และระดับสถานศึกษา ส าหรับ
สหรัฐอเมริกา แต่ละมลรัฐแบ่งการบริหาร ออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับรัฐ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับสถานศึกษา อาจกล่าวได้ว่า นิวซีแลนด์มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการสถานศึกษามากท่ีสุด 
 
 ๔. ระบบการศึกษา 
 ส่วนใหญ่แบ่งระดับการศึกษาออกเป็น (๑) การศึกษาปฐมวัย หรือก่อนวัยเรียน  (๒) ระดับ
ประถมศึกษา  (๓) มัธยมศึกษา (สายสามัญและอาชีพ) และ (๔) การอุดมศึกษา โดย การศึกษาภาค
บังคับ แบ่งเป็น  ๙ ปี  (ฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น) และ ๑๓ ปี (นิวซีแลนด์) โดยก าหนดอายุให้ 
เป็นเกณฑ์  ส าหรับนิวซีแลนด์ ให้ความส าคัญกับเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่เกิดจนถึง ๕ ปีขณะที่ประเทศ
อ่ืนๆ ส่วนใหญ่จัดให้เด็กอายุระหว่าง ๓ – ๔ ปี หรือ ๓ – ๕ หรือ ๓-๖ ปี ส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นการศึกษาให้เปล่า โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน 
แต่ผู้เรียนจ่ายค่าต ารา และวัสดุการเรียน เอง ส าหรับฟินแลนด์ นักเรียนได้รับอาหารฟรีทุกมื้อ 
 
 ๕. การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 การบริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ บริหารในรูปของคณะกรรมการในลักษณะของการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร ครู พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน ที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จหรือบางส่วนลดหลั่นลงมา จากการที่มี
อ านาจมากที่สุด จนถึงบางส่วน กล่าวคือ (๑) อ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการจากการกระจาย
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อ านาจตามกฎหมาย  (นิวซีแลนด์) (๒) มีอ านาจบางส่วนตามการกระจาย/มอบอ านาจจากต้นสังกัด 
(สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์)  (๓) มีอ านาจบางส่วน และเป็นเพียงการเสนอแนะความต้องการของท้องถิ่น
และชุมชน อ านาจการบริหารเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎหมายและการมอบอ านาจของท้องถิ่น 
กรรมการดังกล่าวมาจากภาคประชาชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ทั้งหมด (ญี่ปุ่น) และมีการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดยสรุปดังนี้ 

  ๕.๑ การบริหารวิชาการ  ทุกประเทศ มีการก าหนดหลักสูตรแกนกลางในระดับ
ส่วนกลางโดยกระทรวงศึกษาธิการฯ หรือหน่วยงานในความรับผิดชอบของกระทรวงเป็นผู้จัดท า และให้
เขตพ้ืนที่การศึกษา/ท้องถิ่น   ไปพัฒนาร่วมกับสถานศึกษา (สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ และญี่ปุ่น) หรือ
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรของตนเองร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน โดยตรง (นิวซีแลนด์)  
  ในด้านการจัดการเรียนการสอน ทุกประเทศ ให้อ านาจครูในการจัดการเรียนการสอน 
โดยน าหลักสูตรที่พัฒนาแล้ว ไปจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  โดยสามารถเลือก
ต าราเรียนได้เอง และก าหนดวิธีสอนเองตามบริบทและหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง มีความยืดหยุ่นในการเรียนการสอน  ตามความต้องการของผู้เรียน ยกเว้น นิวซีแลนด์ 
ที่กรอบหลักสูตร ปี ๒๕๕๓ ก าหนดแนวทางหรือวิธีการสอนไว้ชัดเจนว่า ควรกระตุ้นให้เด็กได้คิดเป็นท า
เป็น การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม การพัฒนาวิธีการให้สอดคล้องกับความรู้ใหม่ๆ  การ
อ านวยความสะดวกให้เด็กมีส่วนร่วมในการการเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และ
ประสบการณ ์ โอกาสที่จะเรียนรู้ และการสอนแบบตั้งค าถาม ในการนี้ หากมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
แม้เพียงคนเดียว โรงเรียนต้องจัดแผนการเรียนเป็นรายบุคคลให้เด็ก (ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์)  
         ในด้านการประเมินผลการเรียนการสอน ทุกประเทศก าหนดให้เป็นหน้าที่ของครูที่จะท า
หน้าที่ประเมินผลการเรียนเป็นของตนเอง ในลักษณะที่ใครเป็นผู้สอน ผู้นั้นเป็นผู้ประเมิน แต่สาระและ
เป้าหมายการประเมินจะแตกต่างกันไปตามเป้าหมายหลักสูตร เช่น ฟินแลนด์ เน้นการประเมินพัฒนาการ
ของผู้เรียน โดยไม่เน้นการแข่งขัน ญี่ปุ่น ประเมินความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม โดยครูแต่ละประเทศ จะ
ใช้วิธีการหลากหลาย ในการนี้ นิวซีแลนด์มีการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินให้ครูน าไปใช้ด้วย และเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินโดยให้ข้อมูลของบุตรหลานเกี่ยวกับพัฒนาการ ทักษะ ความ
ต้องการของผู้เรียนด้วย 

  ๕.๒ การบริหารงบประมาณ  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของทุกประเทศ เป็น
การศึกษาให้เปล่า แต่การให้เปล่า จะแตกต่างกันออกไปตามความพร้อมและนโยบายของประเทศนั้น แต่
ที่เหมือนกัน คือการให้เปล่าค่าเล่าเรียน   บางประเทศให้เปล่าทั้งด้านค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร วัสดุอุปกรณ์
การเรียนในชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เป็นภาคบังคับ และให้เปล่าเฉพาะค่าเล่าเรียนในชั้น
มัธยมปลาย(ฟินแลนด์) ส าหรับรายได้ ส่วนใหญ่ได้มากจากงบประมาณของรัฐ และท้องถิ่นบางส่วน 
(สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ และญี่ปุ่น) ส าหรับนิวซีแลนด์ งบประมาณการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น
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งบประมาณของรัฐทั้งหมด ท้องถิ่นไม่มีส่วนในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้ 
เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของนิวซีแลนด์ ไม่มีหน้าที่จัดการศึกษาแต่อย่างใด 
   ในการบริหารงบประมาณ ทุกประเทศกระจายอ านาจให้สถานศึกษาบริหารงบประมาณ
ลดหลั่นกันตามความรับผิดชอบ กล่าวคือ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในฟินแลนด์ เป็นหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบอ านาจให้สถานศึกษาบริหาร
งบประมาณบางส่วนแล้วแต่ดุลพินิจตามความพร้อม การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในญี่ปุ่น เป็น
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง ส าหรับนิวซีแลนด์ การบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาท้ังหมดเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา 

  ๕.๓ การบริหารงานบุคคล  ครูของทุกประเทศมิใช่ข้าราชการแต่ เป็นพนักงานจ้างของ
ท้องถิ่น/โรงเรียนนั้นๆ  ครูเป็นครูมืออาชีพที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามเกณฑ์และ
คุณสมบัติที่ก าหนด  และมีเงินเดือนสูง บางประเทศ เช่นฟินแลนด์ ก าหนดให้กลุ่มผู้จบการศึกษาที่มี
คะแนนสูงสูด ๑๐ เปอร์เซ็นต์แรก มาเป็นครู  การบริหารงานบุคคล ส่วนใหญ่ อ านาจ อยู่ที่ต้นสังกัดหรือ
ท้องถิ่น  ทั้งการสรรหา คัดเลือก และการจ้างครู  ยกเว้น นิวซีแลนด์ ที่อ านาจการสรรหา  คัดเลือก 
แต่งตั้งและการจ้างครู อยู่ที่สถานศึกษาโดยกรรมการบริหารโรงเรียนหรือผู้บริหารสถานศึกษาแล้วแต่
กรณี และมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารงานบุคคล ส าหรับการพัฒนาครู ทุกประเทศให้ความส าคัญใน
การพัฒนาครู และก าหนดให้ครูทุกคนมีหน้าที่ต้องพัฒนาตนเองและรับการพัฒนา ทั้ งนี้ จะมีองค์กรของ
ส่วนกลางท าหน้าที่พัฒนาหรือสนับสนุนการพัฒนาครูเป็นการเฉพาะ เช่น ฟินแลนด์ มีคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติด าเนินการ  นิวซีแลนด์มอบให้มหาวิทยาลัยหรือจ้างหน่วยงานภายนอกเป็น
ผู้ด าเนินการ สหรัฐอเมริกา มีส านักการศึกษาแห่งรัฐเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนา  

  ๕.๔ การบริหารงานทั่วไป  ทุกประเทศให้ความส าคัญในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
โดยมีองค์กรท าหน้าที่ติดตาม ประเมินผล ระดับกระทรวง ส าหรับนิวซีแลนด์ มีการติดตามตรวจสอบจาก
ภายนอกด้วย โดยมีส านักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีผู้ท าหน้าที่ติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา แก่สถานศึกษาทุก ๕ ปี ญี่ปุ่น การติดตามประเมินผลเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการการศึกษาของต้นสังกัด ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือเทศบาล 
แล้วแต่กรณี  นอกจากนั้น ยังให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของประชาชน โดยเปิด
โอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้แทนชุมชน เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (นิวซีแลนด์   
สหรัฐอเมริกา ) เสนอความเห็นและความต้องการ (ญี่ปุ่น)  ตลอดจนการสนับสนุนการน าเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน ส าหรับการจัดขนาดของห้องเรียน ฟินแลนด์จัดครู รับผิดชอบ
นักเรียน เพียง ๑๒ - ๒๐ คน ญี่ปุ่น จัดห้องเรียนมัธยม ไม่เกิน ๔๐ คน/ห้อง นิวซีแลนด์ จัดห้องเรียน
ประถมศึกษา ไม่เกิน ๒๕ คน (บางโรง) 
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 ๖. ความพร้อมในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โดยภาพรวม ทุกประเทศมีความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างยิ่ง ทั้ง
ด้านครู  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เงิน  ความรู้ และเทคโนโลยี  กล่าวคือ 

  ๖.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ครูส่วนใหญ่ เป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ มีการคัดเลือกคนเก่งมาเป็นครู และให้ความส าคัญกับครูว่า เป็นครูมืออาชีพ ทุกประเทศ
จึงก าหนดให้ ทั้งครูและผู้บริหารต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   ต้องรับการจดทะเบียนเป็นครู 
(นิวซีแลนด์) ต้องได้รับการพัฒนาทุกปี มีเงินเดือนสูง  บางประเทศห้ามไม่ให้ประกอบวิชาชีพอ่ืน โดยเพ่ิม
เงินพิเศษและเงินอ่ืนส าหรับครู (ญี่ปุ่น)  และมีบุคลากรสนับสนุนท าหน้าที่ด้านธุรการ การเงินและการ
ประสานงานให้ โดยครู ไม่ต้องมาท าหน้าที่ดังกล่าวเหมือนประเทศไทย  
  ในด้าน ผู้บริหารสถานศึกษา คัดเลือกจากครูที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างเชี่ยวชาญ และ
ที่ส าคัญ บางประเทศเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เช่น นักธุรกิจ เอกชน เข้ามาเป็นผู้บริหารได้ เพ่ือเพ่ิม
วิสัยทัศน์และเกิดบูรณาการแนวคิดการบริหารจัดการศึกษากับวิชาชีพอ่ืน ให้มากขึ้น  โดยลดคุณสมบัติ
ด้านต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่ต้องเข้าอบรม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจทางการบริหาร
การศึกษา 

  ๖.๒ เงินและงบประมาณ ทุกประเทศมีความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การศึกษาให้สถานศึกษา ที่ผู้บริหารสามารถบริหารสามารถบริหารเงินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างคล่องตัว แต่สถานศึกษาได้รับอ านาจในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ตามบริบทของ
สถานศึกษากล่าวข้างต้น 

  ๖.๓ ความรู้  ทุกประเทศมีความเจริญก้าวหน้า และให้ความส าคัญกับการศึกษาและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพให้มากที่สุด ด้วยความเชื่อว่า การศึกษาเป็นรากฐาน
ส าคัญของการพัฒนาปะเทศมีอัตราการรู้หนังสือ ถึง ร้อยละ  ๙๙  – ๑๐๐ และมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
ส่งผลให้พ่อแม่ผู้ปกครองสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลาน นอกจากนั้น จากความเจริญทางเทคโนโลยี
ของแต่ละประเทศ ท าให้สถานศึกษาและผู้เรียนเข้าถึงความรู้ได้ง่ายมีการจัดการความรู้ ทั้งการรวบรวม
ความรู้ การวิจัยและพัฒนา การแสวงหาความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการต่อยอดความรู้เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

  ๖.๔ เทคโนโลยี  จากการที่แต่ละประเทศเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี  จึงให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการศึกษา การจัดโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนงบประมาณ 
วัสดุครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยี เช่น การให้นักเรียนทุกคนได้ใช้คอมพิวเตอร์พกพาทุกคน (นิวซีแลนด์ 
ฟินแลนด์) 
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ส่วนที่ ๖  นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สมควรน าไปประยุกต์ใช้กับการ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย 
 
 จากการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานของต่างประเทศ ได้แก่  ฟินแลนด์ 
สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น ดังกล่าว พบนวัตกรรมการบริหารจัดการ ที่สมควรน ามาประยุกต์ใช้
กับรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท ความ เหมาะสม และความพร้อม ของ
ไทย ได้แก่ 

 ๑. นโยบายการศึกษา   นโยบายการศึกษามีความมั่นคงและชัดเจน  ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยตาม
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือผู้มีอ านาจก าหนดนโยบายทางการศึกษา  เพ่ือให้การบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาได้ทางหนึ่ง ทั้งนี้ อาจเป็นไปได้ยาก ส าหรับบริบททางการเมืองของประเทศไทย แต่ผู้บริหาร
ระดับสูง สมควรมีความกล้าทางจริยธรรมต่อการก าหนดนโยบายการศึกษาและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง หากนโยบายนั้น เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและผู้เรียนโดยตรง 

 ๒. กฎหมายการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง  มีข้อบัญญัติที่ไม่เปิดโอกาสให้การจัดการศึกษาถูก
แทรกแซงทางการเมืองได้ โดยเฉพาะ การเป็นกรรมการบริหารสถานศึกษาที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ หรือ
กรรมการด้านครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 ๓. การก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนของกระทรวง หรือส่วนกลาง  ที่มีหน้าที่เพียง
การก าหนดนโยบาย สนับสนุนทรัพยากร  งบประมาณ   วิชาการการพัฒนาครู และการประเมินผล
การศึกษาโดยรวมและก าหนดมาตรการที่ชัดเจน ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยไม่มีการสับสน
ในบทบาท (Role conflict) ที่ส่วนกลางยังคงท าหน้าที่บริหารจัดการบางส่วน ทั้งที่ไม่ปรากฏในอ านาจ
หน้าที่ 

 ๔. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา  ที่จัดตามความเหมาะสม และความพร้อมทั้งด้านครู
และบุคลากรทางการศึกษา  เงินและงบประมาณ ความรู้ และเทคโนโลยี  ที่ควรจัดการให้เกิดความพร้อม
ดังกล่าวให้ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศ  ทั้งในเมืองและชนบท ที่มีความแตกต่างกัน โดยนัยนี้ รูปแบบและ
ประเภทของโรงเรียน จะเป็นไปตามบริบทของท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐ ทั่วไป โรงเรียนเอกชน โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนแบบบูรณา
การ โรงเรียนในก ากับรัฐ โรงเรียนที่มีเอกลักษณ์พิเศษ โรงเรียนที่เป็นนโยบายพิเศษ และโรงเรียนทางไกล 
เป็นต้น  
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นอกจากนั้น ควรมีรูปแบบของความร่วมมือ ดังเช่น ความร่วมมือของเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายท้องถิ่นร่วมกันจัด หรือระหว่างท้องถิ่น หรือ จัดร่วมกับ
มูลนิธิ หรือหน่วยงานอื่น เป็นต้น  

 
 ๕. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา   
  ๕.๑ ครูการคัดเลือกคนเก่งที่จบการศึกษา มีผลการเรียนในระดับสูงสุด มาเป็นครู ครู
ประจ าวิชา เป็นครูที่เรียน/เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน  และก าหนดอัตราเงินเดือนที่สอดคล้องกับ
ภารกิจความรับผิดชอบ การเพิ่มเงินพิเศษ เป็นการเฉพาะตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และที่ส าคัญ 
การไม่ให้ครูไปท างานอ่ืน เพ่ือให้ครูตั้งใจสอนและมีสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีคุณภาพ การก าหนดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่มีเกณฑ์การออกใบอนุญาตที่เข้มแข็งชัดเจน  
โดยไม่ออกให้โดยง่าย หรือความจ าเป็นทางการเมือง เพ่ือให้ครูเป็นครูมืออาชีพ ที่มีคุณภาพ ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมที่แท้จริง  
  ๕.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาการคัดเลือกผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ  มีความรู้ความสามารถ 
ที่นอกจากจะเป็นผู้อยู่ในวงการศึกษาแล้ว ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่ประสบผลส าเร็จทางการ
บริหาร มาเป็นผู้บริหารได้ เช่น ผู้บริหารของโรงเรียนเอกชน ผู้บริหารภาคเอกชน เหล่านี้เป็นต้น เพ่ือเกิด
การถ่ายเทวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการในที่สุด ทั้งนี้  อาจใช้ระบบ  fast track มาทดลองใช้กับการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยน าคน
รุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบผลส าเร็จในวงงาน เข้าสู่ระบบด้วย 
  ๕.๓ บุคลากรทางการศึกษา  การก าหนดให้มีบุคลากรสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นการเฉพาะ หรือ หากสถานศึกษาใด ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับ
การสนับสนุน ควรจัดบุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินงานแทน ทั้งนี้ เพ่ือให้ครู ได้ท าหน้าที่
สอน มีเวลาให้กับผู้เรียน  และพัฒนาการเรียนการสอนของตน เพียงด้านเดียว เพ่ือการเพ่ิมคุณภาพ
การศึกษาในที่สุด 

 
 ๖. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  การมีองค์กรรับผิดชอบการพัฒนาครูเป็นการ
เฉพาะ  หรืออาจมอบหมายให้ มหาวิทยาลัย หรือองค์กรภายนอกเป็นผู้ด าเนินการพัฒนาตามบริบทของ
ประเทศ  โดยสถานศึกษามีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับสถานศึกษา
ขนาดใหญ่  ควรมอบอ านาจในการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้สถานศึกษาโดยตรง
หรือให้องค์กรที่รับผิดชอบร่วมพัฒนา โดยมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ทั้งที่อาจด าเนินการเอง 
หรือส่งครูไปอบรม แล้วแต่กรณี 
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 ๗. เงินและงบประมาณ การบริหารเงินและงบประมาณของสถานศึกษา  ควรแบ่งสถานศึกษา
ออก เป็น ๔ ประเภท/รูปแบบ คือ (๑) สถานศึกษาในก ากับรัฐ ที่มีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ
ของตนเองโดยตรง โดยผลักดันให้มีสถานศึกษาดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น  (๒) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ที่มี
งบประมาณ  ครู  บุคลากรสนับสนุนพร้อมต้นสังกัดมอบอ านาจให้บริหารจัดการงบประมาณเป็นของ
ตนเอง ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ผู้เรียนและ
ประชาชน ได้อย่างเต็มที่ (๓) สถานศึกษาขนาดกลาง ที่มีความพร้อมด้านครู งบประมาณ แต่ไม่มีความ
พร้อมด้านการจัดการงบประมาณ เขตพ้ืนที่การศึกษาควรท าหน้าที่ บริหารจัดการการเงินและ
งบประมาณ เท่าที่จ าเป็น เช่น การจัดสร้างอาคารเรียน การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ และ (๔) 
สถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ และมีความขาดแคลน ทั้งด้านวิชาการ เงิน ครูและ
บุคลากร  เขตพ้ืนที่การศึกษาควรรับภาระการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ ให้ทั้งหมด  

  
๘. การบริหารงานวิชาการ 

  ๘.๑ การก าหนดและพัฒนาหลักสูตร  ส่วนกลางควรจัดท าหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน เป็น
หลักสูตรแห่งชาติกว้างๆ เท่านั้น  ที่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกสังกัด สามารถน าไปพัฒนารายละเอียดที่
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการทางการศึกษาของท้องถิ่น ผู้เรียนและประชาชน ในการพัฒนา
หลักสูตรหรือการจัดท าสาระหลักสูตร  สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน เสนอ
ความต้องการ หรือมีตัวแทนจัดท าหลักสูตรร่วมกับครู ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย เพ่ือ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการที่แท้จริง อีกทั้ง จะท าให้สถานศึกษาสามารถ
ก าหนดเวลา และสาระการเรียนรู้ที่ไม่แน่นจนเกินไป 
  ๘.๒ การจัดการเรียนการสอน ให้เป็นหน้าที่ของครูที่จะมีอิสระในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และก าหนดวิธีการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง หรือชุมชน รวมทั้งภูมิปัญญามาช่วยสอน หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นการ
เรียนจากการปฏิบัติจริง ที่ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องเรียนในสถานศึกษาศึกษาเพียงแหล่งเดียว แต่สามารถไป
เรียนในแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ได้ด้วย ดังนั้น วิธีการสอน จึงควรเป็นวิธีที่หลากหลาย ทั้งการกระตุ้น
ให้เด็กได้คิดได้ท า การจัดประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม การให้เด็กมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ การตั้งค าถาม  การแก้ปัญหาร่วมกัน การท าโครงงาน เหล่านี้เป็น
ต้น 
  นอกจากนั้น หากมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ควรต้องมีการจัดท าแผนการเรียนเป็น
รายบุคคล และเปิดโอกาสให้เรียนร่วมในชั้นเดียวกันทั้งเด็กเก่งและเด็กเรียนอ่อน เพ่ือให้ได้เรียนรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกัน แบบไม่แปลกแยก 
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  ๘.๓ การจัดชั้นเรียน/ห้องเรียน ควรจัดครูรับผิดชอบให้เหมาะสมตามสภาพการเรียน
การสอน  เช่น มีครูโดยเฉลี่ยรับผิดชอบนักเรียนไม่เกิน  ๒๐ คน  ห้องเรียนในระดับประถมศึกษา ไม่เกิน 
๓๐ คน/ห้อง และ ในระดับมัธยมศึกษา ไม่เกิน ๔๐ คน /ห้องเพ่ือให้การดูแลและรับผิดชอบผู้เรียนเป็นไป
โดยทั่วถึง 

 
 ๙. การประเมินผลการเรียน  ควรเป็นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียน ลดการแข่งขัน ทั้งนี้ 
พิจารณาได้จากฟินแลนด์ ที่มีนโยบายการประเมินพัฒนาการผู้เรียนแทนการคิดเกรด โดยมุ่งเ พ่ือ การ
แนะแนวให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง ส่งเสริมการเรียน และการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ในท านองเดียวกับญี่ปุ่น 
ที่เน้นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนแทนการแข่งขัน เช่นเดียวกัน โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย  
ทั้งการดูผลงาน พฤติกรรมการแสดงออก แฟ้มสะสมงาน การประชุมพิจารณาผลพัฒนาการ การประเมิน
โดยบุคคลภายนอก พ่อแม่ผู้ปกครองร่วมประเมิน และพิสูจน์ได้ว่า นักเรียนของประเทศเหล่านี้ มีผลการ
ประเมิน PISA อยู่ในล าดับต้นๆ ทั้งนั้น รวมทั้งการให้มีการซ้ าชั้นได้ หากประเมินแล้วเด็กยังมีพัฒนาการ
ไม่ถึงเกณฑ์  
 
 ๑๐. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของประชาชน การให้ประชาชน พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และชุมชน หรือผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ทั้งการร่วมเสนอความเห็น
และความต้องการ การวางแผน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการรับผิดชอบร่วมกัน ทั้ง
ในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาช่วยสอน หรือผู้ปกครองให้ข้อมูลนักเรียน  เป็นต้น 
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บทที่ ๖ 
ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การสัมภาษณ์  กรณีศึกษาเชิงลึก และการสังเคราะห์

ข้อมูลการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการสัมมนารับฟัง
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่เหมาะสมตามขนาดและความพร้อมของสถานศึกษา ควรจ าแนกเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มรูปแบบ
บริหารจัดการที่มีอยู่เดิม หรือรูปแบบประยุกต์ (๒) กลุ่มรูปแบบบริหารจัดการที่ก าหนดขึ้นใหม่ และ (๓) 
กลุ่มรูปแบบบริหารจัดการแบบผสมผสาน ดังนี้ 

 
กลุ่ม ที่ ๑ กลุ่มการบริหารจัดการที่มีอยู่เดิม เป็นรูปแบบที่มีอยู่เดิมและได้มีการพัฒนาสาระ

และวิธีการที่เหมาะสมกับบริบท ขนาด และความพร้อมของสถานศึกษาที่จะน าไปใช้ มีจ านวน   ๒ กลุ่ม
ย่อย คือ 

๑.๑ กลุ่มการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและเครือข่าย มี ๔ รูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบที่ ๑ รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน   
รูปแบบที่ ๒ รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือ      
รูปแบบที่ ๓ รูปแบบการบริหารจัดการแบบพี่เลี้ยง 
รูปแบบที่ ๔  รูปแบบการบริหารจัดการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย  

     ๑.๒ กลุ่มการบริหารจัดการแบบอิสระและในก ากับของรัฐ มี ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบที่ ๕  รูปแบบการบริหารจัดการแบบอิสระ 

                   รูปแบบที่ ๖  รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในก ากับของรัฐ 
 

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มการบริหารจัดการที่ก าหนดขึ้นใหม่ มี ๓ รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ ๗ รูปแบบการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน 
รูปแบบที่ ๘  รูปแบบการบริหารจัดการโดยการจ้างองค์กรภายนอก (Outsource) 
รูปแบบที่ ๙  รูปแบบการบริหารจัดการแบบยึดพื้นที่เป็น    ตัวตั้ง  
 

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มการบริหารจัดการแบบผสมผสาน   
    รูปแบบที่ ๑๐ รูปแบบการบริหารจัดการแบบผสมผสาน  เป็นการผสมผสานวิธีการบริหาร

จัดการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ ตามกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ ที่มีรูปแบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐานการบริหารจัดการของทุกรูปแบบ และการไม่ยึดรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งในการบริหารจัดการ แต่เลือกใช้ผสมผสานกันตามบริบท ขนาดและความพร้อมของ
สถานศึกษา ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
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กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่พัฒนาขึ้นจากรูปแบบท่ีบริหารจัดการอยู่เดิม ประกอบด้วย ๒ กลุ่ม คือ 
๑.๑ กลุ่มการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและเครือข่าย  มี ๔ รูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบที่ ๑ รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน                                            

เป็นรูปแบบที่มีการบริหารจัดการในลักษณะเป็นเจ้าของงานร่วมกันของกรรมการสถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  เช่น ตัวแทนพ่อแม่ผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า 

สมาคมผู้ปกครอง และองค์กรในชุมชน ดังปรากฏตามแผนภาพ สาระ และองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒ รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนรว่มของชุมชน 

ตวัแทนพ่อแม่ผูป้กครอง 

 

สาระของการมีส่วนร่วม 

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

รว่ม 
คิด 

ร่วม 
ตดัสินใจ 

รว่ม
วางแผน 

ร่วม
ด าเนินการ 
 

ร่วมรบัผิด 
ชอบ 

ร่วม

แก้ปัญหา 

ร่วม 
ติดตาม
ประเมิน 

รว่ม 
ช่ืนชม 

สถานศึกษา 

ผู้มีส่วนร่วมนอกสถานศึกษา กระบวนการการมีส่วนร่วม 
ผู้มีส่วนร่วม 

ในสถานศึกษา 

ครู 

ผู้บริหาร 

กรรมการ
สถานศึกษา 

ชมรมศิษย์เก่า 

สมาคมผู้ปกครอง 

องค์กรในชุมชน 

 
องคก์รชุมชน ประกอบดว้ย 
* หน่วยงานภาครฐั /เอกชน 

* โรงเรยีน 
* บา้น 
* วดั/ศาสนสถาน 
* แหล่งเรยีนรู ้
* ศนูยศ์ลิปะ วฒันธรรม 
* ศนูยส์ขุภาพ/กฬีา 
* พพิธิภณัฑ ์
 *ภมิูปัญญา       ฯลฯ 
 

การก าหนดปัญหาและความต้องการการเรียนรู้ 

การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ 

การจัดกิจกรรมด้วยการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 

การมีส่วนร่วมด้านการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมด้านกายภาพ 

        การระดมทรัพยากร   ประกอบด้วย 
            เงิน อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ 

       การร่วมสนับสนุนทรัพยากร  ประกอบด้วย 
การสนับสนุนครูและบุคลากร เงิน อาคารสถานที่ 
วัสดุครุภัณฑ์   ฯลฯ 

 

การก ากบั ติดตาม และประเมินผล 

การปรบัปรงุพฒันาและการถอดบทเรียนจากการเรยีนรู้ 
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แนวคิด  
๑. การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน ที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน 

๒. การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน ทันโลก ทันเหตุการณ์ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีดี สามารถด ารงตนอยู่ในชุมชนและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ได้อย่างมีความสุข มีความ
รักเพ่ือนมนุษย์ ท้องถิ่น ความเป็นไทย และประเทศชาติ มีสุขภาวะทั้งด้านกาย จิต สังคม และสติปัญญา 
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 
 หลักการ 

 ยึดหลักการมีส่วนร่วมของครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน  
 
 วิธีการ 
 วิธีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน มีการด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ร่วมคิด สถานศึกษาจัดท าประชาคม ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน 
และก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาร่วมกันเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ 

๒. ร่วมตัดสินใจ เมื่อมีกิจกรรมใดที่ต้องฟังความเห็นและตัดสินใจร่วมกัน ที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการและส่วนได้ส่วนเสียของผู้เรียนและประชาชน  ครู ผู้บริหาร กรรมการ
สถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะมีการตัดสินใจร่วมกันบนพ้ืนฐานของข้อมูลของสถานศึกษาและ
ชุมชน 

๓. ร่วมวางแผน โดย มีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน ตามการจัดท าประชาคม 
ทั้งแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และมีการก าหนดโครงการ กิจกรรม ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน ร่วมกัน 

๔. ร่วมด าเนินการ เมื่อมีการมอบหมายการด าเนินงานใดๆของสถานศึกษาที่เกิดจาก
การคิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย มีการด าเนินงานใน
กิจกรรมนั้นๆ ตามภารกิจหน้าที่ที่ก าหนดร่วมกัน 

๕. ร่วมรับผิดชอบ  เมื่อมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการและผลของการด าเนินงานทั้งด้าน
บวกและด้านลบ ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย จะมีการรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น
ร่วมกันโดยไม่ทอดทิ้งให้เป็นปัญหาของผู้ใดผู้หนึ่ง ความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นไปตามระดับของความ
รับผิดชอบ เช่น ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงาน ครูมีหน้าที่สอน จัดประสบการณ์เรียน และพัฒนาการเรียนรู้  
ภูมิปัญญาช่วยสอน ชุมชนท าหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมการเรียนรู้ ระดมทรัพยากร เป็นต้น 
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๖. ร่วมแก้ปัญหา  เมื่อมีปัญหาอันเกิดจากการบริหารจัดการหรือด าเนินงาน ผู้บริหาร 
ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย มีการหาทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันให้ลุล่วงด้วยดี 

๗. ร่วมติดตามประเมินผล  ระหว่างการด าเนินงานและหลังการด าเนินงาน ผู้บริหาร 
ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย มีการติดตามและประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
งานร่วมกัน ในกิจกรรมการประเมินผลการเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือภูมิปัญญา สามารถเข้ามามีส่วนใน
การประเมินผู้เรียนด้วย 

๘. ร่วมชื่นชมผลส าเร็จ  เมื่อเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ หรือความส าเร็จอันเกิดจากการ
บริหารจัดการร่วมกัน ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจและชื่นชม
ในผลส าเร็จนั้นๆร่วมกัน เช่น การร่วมแสดงความยินดี การยกย่องให้เกียรติ การมอบรางวัล ฯลฯ 
ตลอดจนการถอดบทเรียนร่วมกัน 

 
สาระของมีส่วนร่วม 
ในการมีส่วนร่วม เป็นการมีส่วนร่วม ๒ ประเภท คือ การมีส่วนร่วมด้านการเรียนรู้ และการมี

ส่วนร่วมทางกายภาพ ดังนี้ 
๑. การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการการเรียนรู้ ได้แก่ 

๑.๑ การก าหนดประเด็นปัญหาและความต้องการทางการศึกษาร่วมกัน 
๑.๒ การจัดท าหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการก าหนดและพัฒนาหลักสูตร

หรือสาระของหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการ 
๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติร่วมกัน เช่น การเป็นครูภูมิปัญญา การร่วม

สอน 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 
ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ คือ สถานศึกษาทุกขนาด ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่

พิเศษ  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สามารถบริหารจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  
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ข้อดีของรูปแบบ  
๑. เป็นการจัดการศึกษาที่เกิดจากการคิดร่วมกัน ด าเนินการร่วมกัน  รับผิดชอบร่วมกัน 

แก้ปัญหาร่วมกัน ที่จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการศึกษา หรือการได้รับประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียนหรือ 
เด็ก เยาวชน และชุมชนร่วมกัน 

๒. ผู้เรียนและประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างแท้จริง สามารถเสนอความต้องการ
ทางการศึกษาของตนและชุมชน ก่อให้เกิดความพึงพอใจ น าไปสู่ประสิทธิผลของการศึกษา 

๓. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการสนับสนุนส่งเสริมของ
ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๔. เป็นการกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และนโยบาย
ทางการศึกษาของรัฐ และมีความเป็นสากลที่สอดคล้องกับท้องถิ่น โดยไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงหรือพัฒนา
กฎหมายแต่อย่างใด 
  
 ข้อจ ากัดของรูปแบบ 

๑. ใช้เวลาปรับตัวทางการบริหารส าหรับครู ผู้บริหารที่เคยบริหารจัดการแบบไม่มีส่วนร่วม 
หรือบริหารเฉพาะภายในโรงเรียน  

๒. เกิดการต่อต้านจากผู้บริหาร และครู ที่บริหารจัดการแบบไม่โปร่งใส ขาดความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ 

๓.  ชุมชนบางชุมชนอ่อนแอ และไม่ร่วมมือ จ าเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง 
 

เงื่อนไขของรูปแบบ 
          ๑. ผู้บริหารและครู ตระหนักและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
ว่าจะช่วยให้สถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 ๒. เสริมพลังชุมชน (Empower) โดยการท าความเข้าใจและให้ความรู้ความเคลื่อนไหวทาง
ทางการศึกษา อย่างต่อเนื่องให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู บุคลากร และกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสถานศึกษา 

๓. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ชัดเจนในการให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งระบบ แทนที่จะเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมด้านการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเพียงด้านเดียว รวมทั้งการจัดระบบการตอบแทนการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน
ดังกล่าว การมีส่วนร่วมดังกล่าว ต้องมีการตกลงร่วมกันว่า ควรให้ร่วมมากน้อยเพียงใดในแต่ละกิจกรรม 
ตามความรู้ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความแตกต่างกันในแต่ละชุมชน 

๔. ให้น ารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนดังกล่าวนี้ เป็นฐานการ
บริหารจัดการของโรงเรียนในทุกรูปแบบที่โรงเรียนเลือกใช้ 
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รูปแบบท่ี ๒ รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือ    
 เป็นรูปแบบที่มีการบริหารจัดการแบบเชื่อมโยงพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ในลักษณะของพันธมิตร 

มีความสัมพันธ์แนวราบกับเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยกันที่มีสภาพปัญหาและความต้องการ 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม คล้ายคลึงกัน ที่อาจมีสถานศึกษาใกล้เคียงกัน หรือห่างไกล แล้วแต่ความ
เหมาะสม รวมกลุ่มกันบริหารจัดการกันทางวิชาการ งบประมาณ และบุคลากรร่วมกัน และมีโรงเรียน
แกนน าทางวิชาการภายในกลุ่ม เป็นหน่วยประสานการด าเนินงาน ดังปรากฏตามแผนภาพ สาระ และ
องค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๓ รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบเครือข่ายความร่วมมือ 

 
แนวคิด 
๑. การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพควรเป็นการศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือกันของ

สถานศึกษาที่มีสภาพปัญหาและความต้องการ วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม คล้ายคลึงกัน และสามารถ
ช่วยเหลือและพ่ึงพากันและกันได้ ในลักษณะของพันธมิตร เพ่ือเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 

๒. การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน ทันโลก ทันเหตุการณ์ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมและ 

รปูแบบการบริหารจดัการแบบเครือข่ายความร่วมมือ 

สถานศึกษา

แกนน า 

สถานศึกษา

เครือข่าย 

สถานศึกษา
เครือข่าย 

สถานศึกษา

เครือข่าย 

 

สถานศึกษา

เครือข่าย 

 

สถานศึกษา

เครือข่าย 
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ค่านิยมท่ีดี สามารถด ารงตนอยู่ในชุมชนและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ได้อย่างมีความสุข มีความ
รักเพ่ือนมนุษย์ ท้องถิ่น ความเป็นไทย และประเทศชาติ มีสุขภาวะทั้งด้านกาย จิต สังคม และสติปัญญา 
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 

หลักการ 
ยึดหลักความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย ให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในการจัดการศึกษา

ที่มีคุณภาพ  
  
วิธีการ 
๑. รวมกลุ่มสถานศึกษา ประมาณ ๕ – ๑๐ โรง แล้วแต่สภาพภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม 

ความเชื่อ ค่านิยม ปัญหาและความต้องการ ที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ทั้งที่เป็นเครือข่ายในพ้ืนที่เดียวกัน 
หรือต่างพ้ืนที่ หรือเครือข่ายออนไลน์ หรือเครือข่ายผสมผสานด้วยวิธีการต่างๆ 

๒. คัดเลือกสถานศึกษาแกนน า ที่มีความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ครูและ
บุคลากร หรือเป็นแหล่งกลางทางการคมนาคมที่ครูและบุคลากรสามารถเดินทางมาร่วมมือและช่วยเหลือ
กันทางวิชาการ ได้ง่าย 

๓. จัดกิจกรรมทางการศึกษาและวิชาการร่วมกัน เช่น วางแผนพัฒนาการศึกษาร่วมกัน การ
พัฒนาหลักสูตร หรือสาระหลักสูตร คู่มือการเรียนการสอน การอบรมหรือพัฒนาครู การสร้างนวัตกรรม
การเรียนการสอนร่วมกัน การจัดแข่งขันกีฬาและสุขภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  การจัด
กิจกรรมดังกล่าว สามารถหมุนเวียนไปตามความพร้อมหรือตกลงกันของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ที่ไม่
จ าเป็นต้องใช้สถานศึกษาแกนน าเพียงแห่งเดียว 

๔. แลกเปลี่ยนหมุนเวียนครู เ พ่ือช่วยสอนและหรือการหมุนเวียนผู้ เรียน ตามความรู้ 
ความสามารถและความถนัดทางวิชาการของครูในแต่ละสถานศึกษา เช่น  โรงเรียน ก. มีครูถนัดสอน
ภาษาอังกฤษ ไปช่วยอบรมพัฒนาครูเพ่ือสอนภาษาอังกฤษภายในโรงเรียนเครือข่าย หรือไปช่วยสอนใน
โรงเรียน ข. โดยมีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าเดินทางร่วมกัน เป็นต้น ในท านองเดียวกัน หากมีผู้เรียน
แต่ละโรงไม่มากและสามารถเดินทางถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็ว ก็อาจน าเด็กจากโรงเรียน ข. มาเรียนที่
โรงเรียน ก. ก็ได้  

๕. จัดนิเทศการเรียนการสอนร่วมกัน โดยการตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนภายใน
กลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอน  

๖. ประเมินผลการเรียนการสอนร่วมกัน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนและวาง
แผนการพัฒนาการศึกษาภายในกลุ่ม 
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ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ 
ขนาดของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับรูปแบบ คือ สถานศึกษาขนาดใหญ่ กลาง และขนาดเล็ก  
 
ข้อดีของรูปแบบ 

         ๑. เกิดการผนึกก าลัง ร่วมมือและช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาภายใน
สถานศึกษาท่ีเชื่อมกับเครือข่าย ท้องถิ่น ได้อย่างรวดเร็ว ทันกาล และเกิดความยั่งยืน 
         ๒. สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่สถานศึกษา ด้วยการผนึกก าลัง คิดร่วมกัน  ท าร่วมกัน และ
แก้ปัญหาทางการศึกษาร่วมกัน  ปัญหาคุณภาพการศึกษา สามารถแก้ไขได้ภายในเครือข่ายของตน  
         ๓. เป็นการแบ่งเบาภาระการนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอนของต้นสังกัด ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการไดอ้ย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
         ๔. ก่อให้เกิดการกระตุ้นและตื่นตัวของครู บุคลากรและผู้เรียน เกิดนวัตกรรมทางการเรียนการ
สอน ที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการ 

 
ข้อจ ากัดของรูปแบบ 

         ๑. มีค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาการศึกษาหรือท ากิจกรรมร่วมกัน ที่สถานศึกษาต้องจัดหาหรือระดม
เพ่ิมเติม 
         ๒. ครูและบุคลากรเฉพาะวิชามีภาระงานเพ่ิมขึ้นที่ต้องไปร่วมหรือช่วยกิจกรรมการเรียนการสอน
สถานศึกษาแห่งอ่ืน จ าเป็นต้องหาทางจัดสรรเวลา วัสดุปกรณ์และค่าใช้จ่ายร่วมกันอย่างเหมาะสม 
         ๓. การน าเด็กออกนอกสถานศึกษา อาจมีปัญหาอุบัติเหตุตามมา ที่จ าเป็นต้องระมัดระวังเป็น
พิเศษ  
  

เงื่อนไขของรูปแบบ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดนโยบายชัดเจนในการให้สถานศึกษามี

การรวมตัวกันเป็นเครือข่าย และสนับสนุนงบประมาณ ครูและบุคลากรที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ
พัฒนาการบริหารจัดการแบบเครือข่ายเพื่อความคล่องตัวทางการบริหารจัดการ 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดบุคลากรรับผิดชอบในการนิเทศช่วยเหลือการด าเนินงาน
ในรูปแบบดังกล่าวที่ชัดเจน  

๓. มีการประเมินผลการบริหารจัดการแบบเครือข่ายดังกล่าว เพ่ือการพัฒนารูปแบบและขยาย
ผล เพื่อให้เครือข่ายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน  

 
การสนับสนุนจากเครือข่ายอ่ืน 
 ในการบริหารจัดการแบบเครือข่ายดังกล่าว นอกจากจะมีเครือข่ายพันธมิตรสถานศึกษาประเภท

เดียวกันแล้ว ควรแสวงหาเครือข่ายอ่ืนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้บรรลุผลส าเร็จ ดังนี้ 
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          ๑. เครือข่ายองค์กรภายนอกเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กองทุนเพ่ือ
การพัฒนาการศึกษาไทย มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งเสริมการศึกษา สมาคมพ่อแม่ผู้ปกครอง ชมรม
ศิษย์เก่า ชมรมสตรี ชมรมผู้อาวุโส ภูมิปัญญา และชมรมเด็กและเยาวชน เป็นต้น 
          ๒. เครือข่ายเสมือนจริง ทางออนไลน์ ที่จะสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
 ๓. เครือข่ายสถานศึกษา สังกัดหน่วยงานอ่ืน เช่น โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษา โรงเรียนเอกชน เป็นต้น 

             
รูปแบบที่ ๓ รูปแบบการบริหารจัดการแบบพ่ีเลี้ยง  
เป็นการบริหารจัดการที่ต้นสังกัดโดยเขตพ้ืนที่การศึกษาอ านวยความสะดวก สนับสนุนส่งเสริม

สถานศึกษาขนาดกลาง หรือขนาดเล็กที่ขาดแคลนบุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยี และไม่สามารถ
ช่วยตนเองได้ในบางเรื่อง เช่น การพัฒนาหลักสูตร การเบิกจ่ายงบประมาณ การเงินและบัญชี ฯลฯ ที่ต้น
สังกัดควรเป็นผู้ด าเนินการแทนโรงเรียน ดังปรากฏตามแผนภาพ สาระ และองค์ประกอบของรูปแบบ 
ดังนี้ 
 
 

 
 

 

 
 

แผนภาพที่ ๔ รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบพ่ีเลี้ยง 

 
 

รปูแบบการบริหารจดัการแบบพ่ีเล้ียง 
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แนวคิด 
         ๑. การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ประชาชน ที่หากสถานศึกษาในสังกัดไม่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ ต้นสังกัดควรเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการแทนบางเรื่อง ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ และการบริหารงาน
บุคคล เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
         ๒. การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี สามารถ
ด ารงตนอยู่ในชุมชนและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข มีความรักเพ่ือนมนุษย์ 
ท้องถิ่น  ความเป็นไทย และประเทศชาติ มีสุขภาวะทั้งด้านกาย จิต สังคม และสติปัญญา เป็นพลเมือง
และพลโลกที่ด ี
 

หลักการ 
ยึดหลักพ่ีช่วยน้อง โดยต้นสังกัดอ านวยความสะดวก สนับสนุนสถานศึกษาที่ไม่สามารถช่วย

ตนเองได้บางเรื่องในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ 
 
วิธีการ 
๑. ต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส ารวจความต้องการ และวางแผนร่วมกับ

สถานศึกษาเพ่ือช่วยเหลือหรือบริหารจัดการแทนด้าน การพัฒนาหลักสูตร และนวัตกรรมการเรียนการ
สอน การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และจัดท าบัญชี การสรรหาและพัฒนาครูและบุคลากร  
เป็นต้น 

๒. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน จัดและประสานแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือช่วย
สอนและพัฒนาการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

 
ขนาดของสถานศึกษาทีเ่หมาะสมกับรูปแบบ 
 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ คือ สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก ผู้เรียน 

ตั้งแต่ ๖๐ คนข้ึนไป  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
 
ข้อดีของรูปแบบ 
๑. สถานศึกษาที่ไม่พร้อมด้านวิชาการ ครูและบุคลากร งบประมาณ สามารถจัดการเรียนการ

สอนได้อย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  โดยการสนับสนุนของต้นสังกัดที่ด าเนินงานแทนในเรื่องที่ไม่พร้อม โดยไม่
ต้องกังวลกับการบริหารจัดการด้านอื่น 
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๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตระหนัก ให้ความส าคัญ และมีการจัดโครงสร้างงาน การจัด
และพัฒนาบุคลากรเพ่ืออ านวยความสะดวกแกส่ถานศึกษาอย่างพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เกิดการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้ใกล้เคียงกันมากขึ้น 
 

ข้อจ ากัดของรูปแบบ 
๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีบุคลากรน้อย อาจไม่สามารถอ านวยความสะดวกในการ

บริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ และบริหารงานบุคคลได้เท่าที่ควร 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการน้อย ขาดนวัตกรรมทางการ

บริหารจัดการศึกษา จะยิ่งท าให้สถานศึกษาขาดการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน  
๓. สถานศึกษาอาจอ่อนแอเพ่ิมมากขึ้น หากไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนได้ทันกาล 

 
เงื่อนไขของรูปแบบ 
๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการเตรียมการทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงสร้างงาน และ

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ และการบริหารงาน
บุคคลแก่สถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่เข้มข้น 

๒. ผ่อนคลายกฎระเบียบบางประการที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการสนับสนุน
ส่งเสริมสถานศึกษา เช่น การสรรหาบุคลากร การพัฒนาสาระหลักสูตร การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา เป็นต้น 

๓. เสริมสร้างความเข้มแข็ง (empowerment) แก่สถานศึกษาให้สามารถช่วยตนเองเองได้ 
และเมื่อสถานศึกษาใดเข้มแข็ง ควรเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเป็นแบบอิสระในที่สุด 
 

รูปแบบท่ี ๔  รปูแบบการบริหารจัดการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย  
 เป็นการบริหารจัดการที่ต้นสังกัดโดยเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้บริหารจัดการแทนโรงเรียนขนาด

เล็ก ทั้งในด้านสนับสนุนวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ให้โรงเรียนท า
หน้าที่เฉพาะการจัดการเรียนการสอน ดังปรากฏตามแผนภาพ สาระ และองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ ๕ รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบแม่ข่ายและลูกข่าย 

แนวคิด 
๑. การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ขาดแคลนทรัพยากร จ าเป็นต้องได้รับ

ความช่วยเหลือทางวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป จากต้นสังกัด 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสบปัญหาน้อยที่สุด 

๒. การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี สามารถ
ด ารงตนอยู่ในชุมชนและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข มีความรักเพ่ือนมนุษย์ 
ท้องถิ่น  ความเป็นไทย และประเทศชาติ มีสุขภาวะทั้งด้านกาย จิต สังคม และสติปัญญา เป็นพลเมือง
และพลโลกที่ด ี

 

เขตพืน้ที่การศึกษา 

ให้การสนับสนุน ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ   ด้านงานบุคลากร และด้านการจดัการทั่วไป 

รปูแบบการบริหารจดัการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย 

สถาน 

ศกึษา 

สถาน 

ศกึษา 

สถาน 

ศกึษา 

สถาน 

ศกึษา 
สถาน 

ศกึษา 

สถาน 

ศกึษา 

สถาน 

ศกึษา 

สถาน 

ศกึษา 

สถาน 

ศึกษา 

ส านักงาน

เขตพืน้ที่

การศึกษา สถาน 
ศึกษา 

 

สถาน 
ศึกษา 

 

สถาน 
ศึกษา 

 

สถาน 

ศกึษา 

สถาน 

ศกึษา 

สถาน 

ศกึษา 

สถาน 

ศกึษา 

สถาน
ศกึษา 
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 หลักการ 
 ยึดหลักบริหารจัดการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย ระหว่างต้นสังกัดและสถานศึกษาในสังกัด ให้การ

บริหารจัดการสถานศึกษาตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ ลด
ความแตกต่างระหว่างสถานศึกษาในเมืองและชนบท สถานศึกษาขนาดใหญ่กับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 

วิธีการ 
๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งในด้านวิชาการ การ

บริหารงบประมาณ การระดมทรัพยากร การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ให้สถานศึกษาท า
หน้าที่เฉพาะการจัดการเรียนการสอน 

๒. สถานศึกษามีการรวมกลุ่มกัน อย่างน้อย ๓ – ๕ แห่ง เพ่ือการประสานการด าเนินงานและ
ช่วยเหลือกันทางวิชาการและกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอ่ืนๆภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นแม่ข่าย 

๓. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย และ
มีการเชื่อมโยงกันทางวิชาการและกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนเล็กด้วยกันภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๔. ประเมินผลการบริหารจัดการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 
ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ 
ขนาดของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับรูปแบบ คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก ผู้เรียนต่ ากว่า ๖๐ คน 
 
ข้อดีของรูปแบบ 
๑. สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการดูแล ช่วยเหลือสนับสนุนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

โดยไม่ต้องรับภาระทางการบริหารจัดการทั้งในด้านพัฒนาวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป 

๒. มีการรวมกลุ่มกันทางวิชาการและกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างไม่โดดเดี่ยว โดยมี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นแม่ข่ายระดมทรัพยากรร่วมกัน 

๓. ปัญหาทางการบริหารจัดการของสถานศึกษาได้รับการแก้ไข  
 

ข้อจ ากัดของรูปแบบ 
๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีบุคลากรน้อย ขาดคุณภาพ อาจไม่สามารถบริหารจัดการ

ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปได้อย่างมีคุณภาพ 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการน้อย ขาดนวัตกรรมทางการ

บริหารจัดการศึกษา จะยิ่งท าให้สถานศึกษาขาดการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน  
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๓. สถานศึกษาได้รับการดูแลเหมือนกัน ในขณะที่บริบทของสถานศึกษาบางแห่งอาจมีความ
แตกต่างกัน เช่น สถานศึกษาชายแดนกับสถานศึกษาพ้ืนราบปกติ  อาจท าให้ฉุดรั้งการพัฒนาของ
สถานศึกษาดังกล่าว 

๔. หากเขตพ้ืนที่การศึกษามีความกว้างขวาง การคมนาคมห่างไกล  สถานศึกษาอาจอ่อนแอ
เพ่ิมมากข้ึน หากไม่ได้รับการสนับสนุนหรือตอบสนองทางการบริหารจัดการได้ทันกาล 
 

เงื่อนไข 
๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา บริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กเป็นการเฉพาะ 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการเตรียมการทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงสร้างงาน และ

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ และการบริหารงาน
บุคคลแก่สถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพ 

๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดโครงสร้างบุคลากรรับผิดชอบโดยเฉพาะ เช่น รอง
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาช่วยก ากับ สนับสนุนกลุ่มสถานศึกษา รายกลุ่มให้การบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  

๔. ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความพร้อมและบริบทของท้องถิ่น เช่น การจัดการเรียนร่วม การจัดการเรียนการสอนแบบคละ
ชั้น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๕. เสริมสร้างความเข้มแข็ง (empowerment) แก่สถานศึกษาให้สามารถช่วยตนเองเองได้ 
และเม่ือสถานศึกษาใดเข้มแข็ง ควรเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเป็นแบบอิสระในที่สุด 

 
๑.๒ กลุ่มบริหารจัดการแบบอิสระและในก ากับของรัฐ มี ๒ รูปแบบ ดังนี้ 

 รูปแบบที่ ๕ รูปแบบการบริหารจัดการแบบอิสระ  
เป็นการบริหารจัดการที่ต้นสังกัดให้อิสระและความคล่องตัวในการจัดการเรียนการสอนแก่

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และงบประมาณ ที่
สามารถบริหารจัดการได้เอง และการได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและเครือข่าย ดังปรากฏตามแผนภาพ 
สาระ และองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ ๖ รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบอิสระ  

แนวคิด 
๑. สถานศึกษาเป็นหน่วยงานย่อยที่สุดที่จะบริหารจัดการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียน ประชาชน ที่ควรมีอิสระทางการบริหารจัดการ ทั้งด้านวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป มีการก ากับจากส่วนกลางหรือต้นสังกัดน้อย
ที่สุด  

๒. การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี สามารถ
ด ารงตนอยู่ในชุมชนและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข มีความรักเพ่ือนมนุษย์ 
ท้องถิ่น  ความเป็นไทย และประเทศชาติ มีสุขภาวะทั้งด้านกาย จิต สังคม และสติปัญญา เป็นพลเมือง
และพลโลกที่ด ี

 
หลักการ 
ยึดหลักความเป็นอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 

รปูแบบการบริหารจดัการแบบอิสระ 

ชมุชนและเครือขา่ย 

ให้การสนบัสนนุ 

เขตพืน้ที่การศึกษา 
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วิธีการ 
๑. ทบทวนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการแบบอิสระ เช่น การ

กระจายอ านาจทางการศึกษา ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา เป็นต้น 
๒.  ต้นสังกัดส ารวจความพร้อม ความต้องการ และวางแผนการบริหารจัดการแบบอิสระของ

สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
๓. จัดระบบการบริหารจัดการ การอ านวยความสะดวก การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
๔. สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาในรูปแบบเดียวกัน เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

พัฒนาการบริหารจัดการได้พร้อมกัน และเครือข่ายสนับสนุนจากภายนอก รวมทั้งชุมชน 
๕. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือรองรับการบริหารจัดการแบบอิสระ  

 
ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ 
ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ คือ สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ 

หรือขนาดกลางที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา ประชาชนและชุมชนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
ข้อดีของรูปแบบ 
๑. สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการตนเองให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่นและประชาชน 
๒. สามารถสรรหาและพัฒนาครูตามความต้องการ มีงบประมาณเพ่ือการศึกษาและสามารถ

บริหารจัดการได้เอง 
๓. เป็นการเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็งการบริหารจัดการของสถานศึกษา อันจะก่อให้เกิด

ความยั่งยืน 
๔. รัฐ และต้นสังกัดลดภาระในการบริหารจัดการ ท าให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา

สถานศึกษาอ่ืนๆได้มากข้ึน 
 
ข้อจ ากัดของรูปแบบ 
๑. ผู้บริหารและครู ที่ไม่พร้อมเพียงพอในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน อาจ

ก่อใหเ้กิดความล้มเหลวทางการศึกษา  
๒. สถานศึกษาต้องช่วยตนเองเป็นด้านหลัก การสนับสนุนจากต้นสังกัดภายนอกอาจเป็นด้าน

รอง ท าให้ภาระงานหรือความระมัดระวังทางการบริหารเพิ่มขึ้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  
๓. ตรวจสอบได้ และการได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน ชุมชน หรือบุคลากรภายนอก 
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เงื่อนไขของรูปแบบ 
๑. มีการเตรียมการบริหารจัดการแบบอิสระ ทั้งการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาบุคลากร  การ

บริหารงบประมาณ และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษาท่ีสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง 
๒. กรรมการสถานศึกษาต้องมีความเข้มแข็ง ดังนั้น ควรมีการสรรหากรรมการสถานศึกษาที่มี

ความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง ท าความ
เข้าใจและให้ความรู้แก่กรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๓. หากสถานศึกษาเกิดปัญหาทางการบริหาร ต้นสังกัดสามารถเข้าไปจัดการแก้ปัญหาได้ทันที 
๔. มีการติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา และมีที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงใน

ช่วงแรกของการบริหารจัดการในรูปแบบดังกล่าว 
 

รูปแบบท่ี ๖ รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในก ากับของรัฐ 
เป็นการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน นักการศึกษา  กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน หรือ

องค์กรการกุศล เข้ามาจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐแทนรัฐเพ่ือตอบสนองความต้องการการศึกษาที่
มีคุณภาพด้วยตนเอง มีระเบียบกฎหมายการบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นการเฉพาะ โดยมีสัญญา
ระหว่างฝ่ายจัดการศึกษากับรัฐ อย่างมีอิสระตามแนวทางของตนภายใต้การก ากับ และสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐ  

 
  

 

 

    

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๗ รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบในก ากับของรัฐ 

 

รปูแบบการบริหารจดัการสถานศึกษาในก ากบัของรฐั 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

สถานศึกษา 
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แนวคิด 
๑. การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และประชาชน เป็นการศึกษาที่

ประชาชน ครู ผู้บริหารเกิดการรวมตัวกัน เป็นองค์กร หรือองค์กรการกุศล  สามารถเลือกที่จะจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเป็นอิสระและคล่องตัว ภายใต้การก ากับสนับสนุนจากรัฐ  

๒. การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน ทันโลก ทันเหตุการณ์ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีดี สามารถด ารงตนอยู่ในชุมชนและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ได้อย่างมีความสุข มีความ
รักเพ่ือนมนุษย์ ท้องถิ่น ความเป็นไทย และประเทศชาติ มีสุขภาวะทั้งด้านกาย จิต สังคม และสติปัญญา 
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 

หลักการ   
        ยึดหลักการจัดการศึกษาด้วยความอิสระ คล่องตัว และมีคุณภาพ บนพ้ืนฐานความต้องการของ
ประชาชน มีการจัดท าสัญญาด าเนินงาน บนความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ภายใต้งบประมาณ และการ
ก ากับสนับสนุนจากรัฐ ขึ้นตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ และมีระเบียบกฎหมายการด าเนินงานของตนเอง
เป็นการเฉพาะ 
  

วิธีการ 
๑. กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษารูปแบบสถานศึกษาในก ากับรัฐที่มีอยู่ ส ารวจความพร้อม ความ

ต้องการ และวางแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาในก ากับร่วมกับสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะ
บริหารจัดการสถานศึกษารูปแบบในก ากับของรัฐ 

๒. พิจารณาคัดเลือก/เห็นชอบสถานศึกษาที่มีความพร้อมจะบริหารจัดการสถานศึกษาใน
ก ากับของรัฐ ทั้งด้านวิชาการ ครูและบุคลากร งบประมาณ และการบริหารทั่วไป ทั้งระบบ 

๓. สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาในรูปแบบเดียวกัน เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาการบริหารจัดการได้พร้อมกัน และเครือข่ายสนับสนุนจากภายนอก รวมทั้งชุมชน 

๔. กระทรวงศึกษาธิการ ก ากับ และติดตามผลตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งการ
ประเมินผลการจัดการศกึษาโดยรวม 

 
ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ 
ขนาดของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับรูปแบบ คือ สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ ที่

มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษา  ประชาชน
และองค์กรภายนอกให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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ข้อดีของรูปแบบ 
๑. สถานศึกษาตัดขาดจากต้นสังกัดเดิม ขึ้นตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ มีระเบียบกฎหมาย

การบริหารจัดการเป็นการเฉพาะ มีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการตนเองให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน และประชาชน  

๒. สามารถสรรหาและพัฒนาครูตามความต้องการ มีงบประมาณเพ่ือการศึกษาและสามารถ
บริหารจัดการได้เอง 

๓. เป็นการเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็งการบริหารจัดการของสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
และขนาดใหญ่  ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น 

๔. รัฐ และต้นสังกัดลดภาระในการบริหารจัดการ ท าให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
สถานศึกษาอ่ืนๆได้มากข้ึน 

 
ข้อจ ากัดของรูปแบบ 
๑. ผู้บริหารและครู ที่ไม่พร้อมเพียงพอในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน อาจ

ก่อให้เกิดความล้มเหลวทางการศึกษา 
๒. สถานศึกษาต้องช่วยตนเองเป็นหลัก ท าให้ภาระงานหรือความระมัดระวังทางการบริหาร

เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน หรือองค์กร
ภายนอก 

เงื่อนไขของรูปแบบ 
๑. ผู้ที่จะจัดการศึกษาต้องรวมตัวกันเป็นองค์กร ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการศึกษาโดยไม่

หวังผลก าไรที่ชัดเจน 
๒. มีการเตรียมการบริหารจัดการแบบในก ากับของรัฐ ทั้งการพัฒนาวิชาการ การพัฒนา

บุคลากร  การบริหารงบประมาณ และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษาท่ีสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง 
๓. กรรมการสถานศึกษาต้องมีความเข้มแข็ง ดังนั้น ควรมีการสรรหากรรมการสถานศึกษาที่มี

ความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง ท าความ
เข้าใจและให้ความรู้แก่กรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๔. หากสถานศึกษาเกิดปัญหาทางการบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ สามารถเข้าไปจัดการ
แก้ปัญหาได้ทันท ี

๕. มีการติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา และมีที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงใน
ช่วงแรกของการบริหารจัดการในรูปแบบดังกล่าว 

 
 
 
 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน                                                       ดร.พิณสดุา สิริธรังศรี ๑๑๑ 
 

กลุ่มที ่๒ กลุ่มรูปแบบท่ีก าหนดขึ้นใหม่ 
 เป็นกลุ่มที่ก าหนดขึ้นเป็นทิศทางอนาคตเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีอยู่เดิม 
และให้สอดคล้องกับสภาพการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุด  มี ๓ รูปแบบ คือ 

 
รูปแบบท่ี   ๗  รูปแบบการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน 

 เป็นการบริหารจัดการแบบความร่วมมือระหว่างรัฐกับภาคส่วนอ่ืน ที่มีความเห็นร่วมกันที่จะ
แก้ปัญหาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ หรือสถานศึกษาท่ีต้องการรับการสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนา 
ห่างไกล ทุรกันดาร จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนจากหลายฝ่าย เช่น รัฐกับรัฐ รัฐองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐกับองค์กรเอกชน รัฐกับองค์กรการกุศล รัฐกับสมาคม มูลนิธิ หรือสถาบันสังคม
อ่ืน เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

               

แผนภาพที่ ๘  รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบหุ้นส่วน  

 

รปูแบบการบริหารจดัการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานแบบหุ้นส่วน ( partnership) 

 

สถาน 
ศึกษา 

สถาน 

ศึกษา 

สถาน 

ศึกษา 

สถาน 

ศึกษา 

สถาน 

ศึกษา 

สถาน 
ศึกษา 
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แนวคิด 
๑. การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ควรเป็นการจัดการศึกษาที่เป็นความร่วมมือกันของผู้ที่

เห็นความส าคัญของการศึกษา รัฐมิใช่ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเพียงฝ่ายเดียว แต่ภาคส่วนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือองค์กรที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ือเด็กและเยาวชน ควรเข้ามารับผิดชอบร่วมกับรัฐใน
ลักษณะของหุ้นส่วน ที่เป็นทั้งการร่วมลงทุน และร่วมด าเนินการ  

๒. การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี สามารถ
ด ารงตนอยู่ในชุมชนและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข มีความรักเพ่ือนมนุษย์ 
ท้องถิ่น  ความเป็นไทย และประเทศชาติ มีสุขภาวะทั้งด้านกาย จิต สังคม และสติปัญญา เป็นพลเมือง
และพลโลกที่ด ี
 

หลักการ 
 ยึดหลักความร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วน ระหว่างรัฐกับภาคส่วนอ่ืน ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ในรูปของความรับผิดชอบร่วมกัน โดยการร่วมทุน และหรือร่วมด าเนินการ ทั้งด้านวิชาการ อาคาร
สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ ด้านครูและบุคลากร และงบประมาณ ในสถานศึกษาที่ขาดความพร้อมเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา ขณะที่สถานศึกษายังคงเป็นของรัฐ 
 

วิธีการ 
๑. ออกระเบียบหรือแนวทางให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามาเป็นหุ้นส่วน ร่วมรับผิดชอบจัดการศึกษา

ร่วมกันกับรัฐ โดยไม่หวังผลก าไร  
๒. องค์กรหุ้นส่วนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการจัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษาแสดงความ

จ านงที่จะร่วมกับภาครัฐจัดการศึกษาตามระเบียบ แนวทาง เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
๓. คัดเลือกสถานศึกษาที่ขาดความพร้อม หรือต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ 

งบประมาณ ครูและบุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษา ทั้งที่อยู่ในเมือง และชนบท เข้าเป็น
สถานศึกษาท่ีจะบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน 

๔. สถานศกึษาบริหารจัดการศึกษาภายใต้คณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐและองค์กรหุ้นส่วนให้
เป็นไปตามระเบียบ แนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฯ นโยบายด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และท่ีเกี่ยวข้อง 

๕. สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับสถานศึกษาเครือข่ายอ่ืนๆใน
พ้ืนที ่

๖. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาร่วมกัน
ต่อไป 
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ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ 
ขนาดของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับรูปแบบ คือ สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

 
ข้อดีของรูปแบบ 
๑. เกิดการผนึกก าลังร่วมกัน ระหว่างรัฐกับภาคส่วนอ่ืน ภาคส่วนอ่ืนเข้ามาร่วมรับผิดชอบการ

จัดการศึกษา เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐ  
๒. สถานศึกษาได้รับการดูแลช่วยเหลือให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  ปัญหา

ทางการบริหารจัดการได้รับการแก้ไขร่วมกัน 
 
ข้อจ ากัดของรูปแบบ 
๑. หากจัดระบบความร่วมมือไม่ชัดเจนเพียงพอ อาจก่อให้เกิดความสับสนและล่าช้าในการ

ด าเนินงาน เพราะต้องรอความเห็นร่วมในการบริหารจัดการ 
๒. กฎเกณฑ์ของราชการอาจเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการในรูปแบบหุ้นส่วน ที่ต้องการ

ความคล่องตัว 
 

เงื่อนไขของรูปแบบ 
๑. กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบและแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน 

การก าหนดองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่อาจแตกต่างไปจากสถานศึกษา
ทั่วไป การก าหนดภารกิจของรัฐและหุ้นส่วน ระบบการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผล  

๒. หน่วยงานหุ้นส่วน และกรรมการสถานศึกษาต้องมีความเข้มแข็ง ที่มีความรู้ความสามารถ
และความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง ท าความเข้าใจและให้ความรู้แก่
กรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๓. ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ และเครือข่ายเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
รูปแบบท่ี ๘  รูปแบบการบริหารจัดการโดยการจ้างบุคคลภายนอก (Outsource)  
เป็นการจ้างเอกชนหรือบุคคลภายนอกภาคราชการเข้ามาบริหารจัดการแทนบางเรื่องหรือ ทั้ง

ระบบ โดยที่ทรัพยากรพ้ืนฐานทั้งหมดยังเป็นของรัฐ ดังปรากฏตามแผนภาพ สาระ และองค์ประกอบของ
รูปแบบ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ ๙  รูปแบบการบริหารจัดการโดยการจ้างองค์กรภายนอก 

 
แนวคิด 
๑. การบริหารจัดการศึกษาเป็นเรื่องของมืออาชีพ ที่ผู้มีความรู้  ความสามารถ และ

ประสบการณ์ทางการบริหารที่ประสบผลส าเร็จ สามารถน ามาประยุกต์และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้  
ที่ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามารับช่วงการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๒. การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี สามารถ
ด ารงตนอยู่ในชุมชนและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข มีความรักเพ่ือนมนุษย์ 
ท้องถิ่น  ความเป็นไทย และประเทศชาติ มีสุขภาวะทั้งด้านกาย จิต สังคม และสติปัญญา เป็นพลเมือง
และพลโลกที่ด ี
 

หลักการ 
ยึดหลักความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการศึกษาจากองค์กรภายนอกให้เข้ามารับช่วง

การจัดการเรียนการสอนตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง ที่รัฐเป็นผู้ว่าจ้าง 
 
 วิธีการ 

๑. รัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการออกกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือการบริหารจัดการ
รูปแบบตามหลักการดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 

๒. ศึกษาความเป็นไปได้และความต้องการจ าเป็นทางการบริหารจัดการในรูปแบบการบริหาร
จัดการโดยการจ้างองค์กรภายนอกดังกล่าว และระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 

รปูแบบการบริหารจดัการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานโดยการจ้างองคก์รภายนอก 

(Outsource) 
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๓. ด าเนินการจัดจ้างภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
๔. สถานศึกษาที่ด าเนินการโดยภาคเอกชนรับผิดชอบบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ คุณภาพตามท่ีก าหนด  
๕. เข้าร่วมและประสานทางวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนกับสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอ่ืนๆในท้องถิ่น ชุมชน หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือไม่ให้การจัดการศึกษาแปลกแยกจากบริบท 
สังคม และวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม 

 
 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ 
 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนของภาครัฐค่อนข้างสูง ทั้งเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนครู 
งบด าเนินการ วัสดุครุภัณฑ์ และงบบ ารุงรักษา ฯลฯ 
  

ข้อดีของรูปแบบ 
๑. เป็นการประหยัดงบประมาณ และลดภาระทางการบริหารจัดการ เช่น ครู ผู้บริหาร 

งบประมาณท่ีเกินเกณฑ์ และการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า  
๒. มีภาคเอกชนมืออาชีพ เข้ามาบริหารจัดการแทนภาครัฐ ในลักษณะของการท าสัญญาจ้าง ที่

ผ่านกระบวนการสรรหาตามเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
ยกเลิกได ้

๓. เป็นการเสริมพลังการจัดการศึกษา (education empowerment)  ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

๔. ชุมชนพึงพอใจ ที่การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากต้องบริหารจัดการตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และสถานศึกษายังคงเป็นของรัฐ 
 

ข้อจ ากัดของรูปแบบ 
เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ อาจเกิดการต่อต้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ต้องใช้

เวลาท าความเข้าใจ และเกิดความเห็นร่วม ของทั้งครู ผู้บริหาร และชุมชน 
 
เงื่อนไขของรูปแบบ 
๑. องค์กรภายนอกดังกล่าว ต้องท าในรูปของบริษัท หรือมูลนิธิที่เป็นนิติบุคคล มีภารกิจการ

จัดตั้งเพื่อการบริหารจัดการศึกษาชัดเจน มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จากคุรุสภา และมีประสบการณ์ทางการบริหารจัดการ และผ่านการเป็นครูมาแล้วอย่างน้อย ๕ ปี  

๒. วางแผนโยกย้ายครู และผู้บริหาร ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาไปอยู่ในสถานศึกษาของรัฐแห่งอ่ืนที่เหมาะสม 
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๓. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๔. สถานศึกษาที่บริหารงานโดยองค์กรภายนอก จะต้องน าเสนอผลงานต่อสาธารณะ  และที่
ประชุม/ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้สาธารณชนรับทราบ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนวัตกรรม
การบริหารในรูปแบบดังกล่าว 

 
รูปแบบท่ี ๙ รูปแบบการบริหารจัดการแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง 

 เป็นการบริหารจัดการแบบยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง หรือใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  (area – based 
management) โดยไม่ค านึงถึงสังกัด แต่เป็นการรวมตัวกันบริหารจัดการกันทางวิชาการเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่เน้นผู้เรียนหรือพลเมืองของสถานศึกษาในพ้ืนที่เดียวกันหรือที่ใกล้เคียงกันเป็นส าคัญ 
เช่น พ้ืนที่ต าบล พ้ืนที่อ าเภอ เป็นต้น และน าทรัพยากรทางการบริหารบางส่วนมาร่วมมือกัน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

;’d],ouhg]Hd]’ 

 

 

 

แผนภาพที่ ๑๐ รูปแบบการบริหารจัดการแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง 

รปูแบบการบริหารจดัการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานแบบยึดพื้นท่ีเป็นตวัตัง้ 

 

สถาน 

ศึกษา 

โรงเรียน
พระปริยัติ
ธรรมธรรม 

โรงเรียน
สังกัด 
สพฐ. 

โรงเรียน
สังกัด สพม. 

โรงเรียน
เอกชน 

สถานบัน
สอน
ศาสนา 

 

กศน. 

วิทยาลัยชุมชน สถาบันอาชีวะ 

 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

โรงเรียน
สังกัด 
อปท. 
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 แนวคิด 

๑. การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพมนุษย์ที่สมบูรณ์ ควรเป็นการบริหารจัดการโดย

ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มุ่งเป้าหมายที่ตัวผู้เรียนว่าเป็นทรัพยากรของท้องถิ่น ที่สถานศึกษาทุกแห่งในพ้ืนที่

เดียวกันควรผนึกก าลัง  ร่วมมือ สนับสนุน และช่วยเหลือกัน ในแนวราบ โดยไม่มีสังกัด และกฎระเบียบ 

เป็นเครื่องสกัดกั้นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนของท้องถิ่นเอง  

๒. การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่ดี สามารถ
ด ารงตนอยู่ในชุมชนและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข มีความรักเพ่ือนมนุษย์ 
ท้องถิ่น  ความเป็นไทย และประเทศชาติ มีสุขภาวะทั้งด้านกาย จิต สังคม และสติปัญญา เป็นพลเมือง
และพลโลกที่ด ี

 
หลักการ 
ยึดหลักการบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น ที่ไม่

แยกสังกัด ประเภท และระดับการศึกษา ที่ต่างเก้ือหนุนกันและกันตามบทบาทภารกิจของสถานศึกษาทั้ง
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การอาชีวศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีสถาบันอุดมศึกษาให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
   

วิธีการ  
๑. สถานศึกษาในพ้ืนที่ท าข้อตกลงร่วมมือกันเป็นเครือข่ายพ้ืนที่เพ่ือร่วมมือกันทางการบริหาร

จัดการร่วมกัน ทั้งการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การอาชีวศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นสนับสนุนช่วยเหลือ
ทางวิชาการ 

๒. มีการใช้และแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน ทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ ครูและ
บุคลากร 

๓. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิจัยและพัฒนาร่วมกัน และการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
ร่วมกัน 

๔. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการเรียนรู้ร่วมกัน    
 
ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ  
ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ คือ สถานศึกษาทุกขนาด ทุกประเภท  และทุก

สังกัด 
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ข้อดีของรูปแบบ 
๑. เกิดการผนึกก าลังและร่วมมือกันจัดการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาคุณภาพเด็กและ

เยาวชน 
๒. มีการจัดการศึกษาท่ีเชื่อมโยงและต่อยอดกันในทุกระดับและต่อเนื่อง ท าให้การศึกษาได้รับ

การแก้ไขและพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ตรงประเด็น 
๓. เกิดการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรและ

งบประมาณ คุ้มค่า และเกิดประโยชนสูงสุดกับผู้เรียนโดยรวม 
 

ข้อจ ากัดของรูปแบบ 
๑. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร และผู้ที่ เกี่ยวข้องที่มาจากต่างสังกัด ต่างความเชื่อ อาจมี

ความเห็นทางการบริหารจัดการ ไม่ไปในทิศทางเดียวกันในบางกรณี อันจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

๒. สถานศึกษายังยึดโยงต้นสังกัดเดิมที่มีนโยบายทางการบริหารที่อาจแตกต่างกัน จ าเป็นต้อง
ใช้เวลาในการเตรียมตัวและท าความเข้าใจกับการบริหารจัดการในรูปแบบดังกล่าว  

๓. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน อาจมีข้อจ ากัดที่สถานศึกษาขาดแคลนจ าเป็นต้องเป็นฝ่ายอาศัย
และขอความร่วมมือเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมอาจถูกแบ่งปัน ทรัพยากร ที่ส่งผลต่อ
ความไม่เข้าใจของครูและบุคลากรบางส่วน ที่ต้องท าความเข้าใจร่วมกันให้ชัดในเป้าหมาย 

 
เงื่อนไข  
๑. ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาที่เข้าร่วมการบริหารแบบยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้งต้องลดอัตตาส่วน

ตน ทั้งด้านสังกัด และพฤติกรรม มีศรัทธา และความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็น
ฐาน และให้ความส าคัญกับความเป็นท้องถิ่นทางการศึกษา 

๒. ต้นสังกัดของสถานศึกษามีนโยบายสนับสนุน และสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการใน
รูปแบบดังกล่าวกับครูและบุคลากรร่วมกัน 

๓. ลดความเป็นทางการของสถานศึกษาในการประสานการด าเนินงาน  
 

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มรูปแบบการบริหารจัดการแบบผสมผสาน  
รูปแบบท่ี ๑๐ รูปแบบการบริหารจัดการแบบผสมผสาน 
 เป็นการผสมผสานวิธีการบริหารจัดการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบตามกลุ่มที่ ๑ 

และกลุ่มที่ ๒ ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐานการบริหารจัดการของทุก
รูปแบบ และการไม่ยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในการบริหารจัดการ แต่เลือกใช้ผสมผสานกันตามบริบท 
ขนาดและความพร้อมของสถานศึกษา 
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                     แผนภาพที่ ๑๑  รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบผสมผสาน 

 แนวคิด  
๑. การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการบริหารจัดการที่ไม่

ควรยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างชัดเจน แต่ควรเป็นรูปแบบผสมผสานกันได้ตามแต่สถานการณ์ โอกาส 
และบริบทของสถานศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

๒. การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่ดี สามารถ
ด ารงตนอยู่ในชุมชนและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข มีความรักเพ่ือนมนุษย์ 
ท้องถิ่น  ความเป็นไทย และประเทศชาติ มีสุขภาวะทั้งด้านกาย จิต สังคม และสติปัญญา เป็นพลเมือง
และพลโลกที่ด ี

 
หลักการ 
ยึดหลักการบูรณาการและผสมผสานรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ที่

น าไปสู่การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบผสมผสาน 

 

การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของชมุชนเป็นฐานการบริหารจัดการ 

รูปแบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

 

 

รูปแบบ
หุ้นส่วน 

รูปแบบ 

พี่เลีย้ง 

รูปแบบ 
แม่ข่ายและ
ลูกข่าย 

รูปแบบ
อิสระ 

รูปแบบ
เครือข่าย

ความร่วมมือ 

รูปแบบ 
ยึดพืน้ที่
เป็นตัวตัง้ 

รูปแบบ 
ในก ากับของ

รัฐ 

รูปแบบ 
จ้างองค์กร
ภายนอก
ภายนอก 
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วิธีการ 
๑. ใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐานและแนวทางการบริหาร

จัดการ 
๒. เลือกรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบอ่ืนๆมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม

สถานการณ์ โอกาส และบริบทของสถานศึกษา โดยไม่ยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
๓. ประเมินผลการบริหารจัดการร่วมกับครู ผู้บริหาร    กรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
๔. ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ 
ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ คือ สถานศึกษาทุกขนาด และทุกระดับการศึกษา 
 
ข้อดี 
เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ ที่น าไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส่งผลต่อคุณภาพ

ของผู้เรียนจากความร่วมมือของทุกฝ่าย 
 

 ข้อจ ากัด 
 อาจเกิดความสับสนในการบริหารจัดการ ที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและมี
ภาวะผู้น าสูงในการบริหารจัดการ 
 
 เงื่อนไข 

๑. ภาวะผู้น าของผู้บริหารชัดเจน และมีความสามารถในการบริหารจัดการตามสถานการณ์ 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาต้องมีความเข้มแข็งและมีความรับผิดชอบ 
๓. ครูมีความตื่นตัว และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างดี 

 
สรุป 

 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่น าเสนอ เป็นการน าเสนอตามบริบท ขนาด
และความพร้อมของสถานศึกษา ที่พัฒนาขึ้นจากรูปแบบที่มีอยู่เดิมและก าหนดขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ตามยุคสมัย ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรน า
รูปแบบดังกล่าวนี้ไปประยุกต์ใช้ตามบริบท ขนาดและความพร้อมของสถานศึกษาเองทั้งด้านครูและ
บุคลากร เงินและงบประมาณ ความรู้ของสถานศึกษา และเทคโนโลยีที่น ามาปรับใช้ 
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 เงื่อนไขโดยรวม 
อย่างไรก็ตาม ในแต่ละรูปแบบก็มีข้อดี ข้อจ ากัด และเงื่อนไขของการน าไปใช้ ดังนั้น เพ่ือให้การ

บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกรูปแบบ ควรได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบ ดังนี้ 

๑. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแยก ระบบการบริหารข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ออกจากระบบบริหารงานบุคคลของประเทศ เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลไม่อยู่ภายใต้การ
ครอบง าทางการเมืองการปกครอง  

๒. มีการพัฒนาระบบการสรรหาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา  และพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้มีความรู้ความสามารถ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการจัดการ
เรียนการสอน และมีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ผ่านการปลูกฝังมาอย่างโชกโชน มิใช่ใครก็ได้ที่จะเข้า
มาเป็นคร ู

๓. ปรับระบบงบประมาณ ให้สถานศึกษามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้วยตนเอง โดย
รัฐบาลและส านักงบประมาณ ปรับระบบการควบคุมงบประมาณทางการศึกษาให้แตกต่างจากระบบการ
บริหารราชการแผ่นดินอ่ืน เช่น การจัดสรรงบประมาณแบบเงินอุดหนุนทั้งระบบ และจัดสรรตรงไปยัง
สถานศึกษาให้เกิดความคล้องตัวและสอดคล้องกับภาคเรียนและตัวผู้เรียนที่ไม่ควรใช้ปีงบประมาณมา
เป็นข้อจ ากัดในการพัฒนาผู้เรียน  

๔. จัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ทั้งด้านเครื่องมือ (Tools) เช่น เทคโนโลยีการ
สื่อสาร เครือข่ายเทคโนโลยี ไฟฟ้า การคมนาคม และด้านสาระ (Content) ของเทคโนโลยีเพ่ือให้
การศึกษาสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งประเทศ ทั้งสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ในเมืองและชนบท 

๕. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีธรรมภิบาล บริหารจัดการแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลัก
คุณธรรม และความร่วมมือในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มุ่งสู่คุณภาพของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นความจ าเป็นที่กระทรวงศึกษาธิการ
และองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญ 

๖. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและวิทยาการใหม่แก่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พ่อแม่ผู้ปกครอง ภูมิปัญญา 
องค์กรในชุมชน และประชาชน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ได้อย่างแท้จริง 

๗. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมทั้งด้านครูและบุคลากร เงินและ
งบประมาณ ด้านความรู้ทั้งความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาและความรู้สากลที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา รวมถึง การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

๘. ทิศทางอนาคต เมื่อสถานศึกษามีความเข้มแข็งมากขึ้น ชุมชนเข้ามาร่วมรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน ควรกระจายความรับผิดชอบไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชุมชนให้จัดการศึกษาเป็นของ
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ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรัฐหรือกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมทรัพยากร วิชาการ และการ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน เพ่ือให้การศึกษาเป็นของ
ประชาชนและประชาชนเป็นเจ้าของการศึกษาท่ัวทั้งสังคมอย่างแท้จริง 
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บทที่  ๗ 
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ตามขนาดและความพร้อม 
 
 จากข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่กล่าวมาแล้ว จะสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม ตามขนาดและความพร้อม จ าเป็นต้องมีนโยบายเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารจัดการที่ชัดเจน  จ าแนกเป็นข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอแนะการปฏิบัติ และข้อเสนอแนะการ
ท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

 ๑. ข้อเสนอแนะนโยบาย 

๑.๑ นโยบายการส่งเสริมการน ารูปแบบไปใช้ 

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่เสนอมาดังกล่าว มีความเหมาะสมกับบริบท 
ขนาด และความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรน าไปพิจารณาก าหนดนโยบาย อย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

๑.๑.๑ ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกขนาด และประเภทของสถานศึกษา บริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐานโดยการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่สถานศึกษา
เลือกน าไปใช้ ได้แก่ รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือ รูปแบบการบริหารจัดการแบบ
ยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง รูปแบบการบริหารจัดการแบบพ่ีเลี้ยง รูปแบบการบริหารจัดการแบบแม่ข่ายและ    
ลูกข่าย รูปแบบการบริหารจัดการแบบอิสระ รูปแบบการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน รูปแบบการบริหาร
จัดการโดยการจ้างองค์กรภายนอก (Outsource) และรูปแบบการบริหารจัดการแบบผสมผสาน 

๑.๑.๒ วางแผนการน ารูปแบบที่น าเสนอไปใช้  ให้สถานศึกษาเลือกน ารูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาตามบริบท ขนาดและความพร้อมของตน สามารถเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียง
รูปแบบเดียวหรือหลายรูปแบบไปใช้ โดยก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การน าไปใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบท ขนาดและความพร้อมของสถานศึกษา ดังนี้ 

   (๑) สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการน ารูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือ รูปแบบการบริหารจัดการแบบพี่เลี้ยง รูปแบบการบริหารจัดการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย รูปแบบ
การบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน รูปแบบการบริหารจัดการแบบจ้างองค์กรภายนอก และหรือการบริหาร
จัดการแบบยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ที่บูรณาการการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ   
ไปใช้ในการบริหารจัดการ 

  (๒) สถานศึกษาขนาดกลาง ให้มีการน ารูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือ รูปแบบการบริหารจัดการแบบพ่ีเลี้ยง รูปแบบการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน และหรือการ
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บริหารจัดการแบบยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ที่บูรณาการการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
ส าคัญไปใช้ในการบริหารจัดการ 

  (๓) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ให้มีการน ารูปแบบการบริหารงานแบบอิสระ รูปแบบการ
บริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือ การบริหารจัดการในก ากับของรัฐ และหรือการบริหารจัดการ
แบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ที่บูรณาการการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญไปใช้ในการ
บริหารจัดการ 

 (๔) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ให้มีการน ารูปแบบการบริหารงานแบบอิสระ รูปแบบ
การบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือ การบริหารจัดการในก ากับของรัฐและหรือการบริหาร
จัดการแบบยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ที่บูรณาการการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญไป
ใช้ในการบริหารจัดการ 

๑.๑.๓ จ ากัดขนาดของสถานศึกษา ให้เหมาะสมต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับบริบทระหว่างในเมืองและชนบท โดยสถานศึกษาในชนบท มีจ านวนนักเรียนไม่
เกิน ๕๐๐ คน และหากจ าเป็นไม่ควรเกิน  ๑,๐๐๐ คน (๒) สถานศกึษาในเมือง ควรอยู่ระหว่าง ๑,๕๐๐ - 
๒,๕๙๙ คน  และหากจ าเป็น ไม่ควรเกิน  ๓,๕๐๐ คน 

 
 ๑.๒  นโยบายที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกรูปแบบ ควรได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ดังนี้ 
               ๑.๒.๑ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรแยกระบบการบริหารข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ออกจากระบบบริหารงานบุคคลของระบบราชการ เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลไม่อยู่
ภายใต้การครอบง าทางการเมืองการปกครอง  

     ๑.๒.๒ ควรพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา  และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้มีความรู้ความสามารถ และความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งในการจัดการเรียนการสอน และมีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ผ่านการปลูกฝังมาอย่าง
ลึกซึ้ง มิใช่ใครก็ได้ที่จะเข้ามาเป็นครู 
               ๑.๒.๓ ควรปรับระบบงบประมาณ ให้สถานศึกษามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้วย
ตนเอง โดยรัฐบาลและส านักงบประมาณ ปรับระบบการควบคุมงบประมาณทางการศึกษาให้แตกต่าง
จากระบบการบริหารราชการแผ่นดินอ่ืน เช่น การจัดสรรงบประมาณแบบเงินอุดหนุนทั้งระบบ และ
จัดสรรตรงไปยังสถานศึกษาให้เกิดความคล้องตัวและสอดคล้องกับภาคเรียนและตัวผู้เรียนที่ไม่ควรใช้
ปีงบประมาณมาเป็นข้อจ ากัดในการพัฒนาผู้เรียน  
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                ๑.๒.๔ จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ทั้งด้านเครื่องมือ (Tools) เช่น เทคโนโลยี
การสื่อสาร เครือข่ายเทคโนโลยี ไฟฟ้า การคมนาคม และด้านสาระ (Content) ของเทคโนโลยีเพ่ือให้
การศึกษาสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งประเทศ ทั้งสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ในเมืองและชนบท และมีการพัฒนาโครงข่าย ครูและบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้การเรียนการสอนทันต่อวิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง 
                 ๑.๒.๕ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีธรรมภิบาล บริหารจัดการแบบโปร่งใส พร้อมให้
ตรวจสอบได้ ยึดหลักคุณธรรม และความร่วมมือในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่มุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็น
ความจ าเป็นที่กระทรวงศึกษาธิการและองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญ 
                  ๑.๒.๖ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและวิทยาการใหม่
แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พ่อแม่ผู้ปกครอง 
ภูมิปัญญา องค์กรในชุมชน และประชาชน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ได้อย่างแท้จริง 
                  ๑.๒.๗ ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมทั้งด้านครูและบุคลากร 
เงินและงบประมาณ ด้านความรู้ทั้งความรู้ที่ เป็นภูมิปัญญาและความรู้สากลที่มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึง การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
                  ๑.๒.๘ ทิศทางในอนาคต เมื่อสถานศึกษามีความเข้มแข็งมากขึ้น ชุมชนจะต้องเข้ามาร่วม
รับผิดชอบอย่างชัดเจน ควรกระจายความรับผิดชอบไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชุมชนให้จัด
การศึกษาเป็นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรัฐหรือกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม
ทรัพยากร วิชาการ และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน 
เพ่ือให้การศึกษาเป็นของประชาชนและประชาชนเป็นเจ้าของการศึกษาท่ัวทั้งสังคมอย่างแท้จริง 
 
 ๑.๓ นโยบายที่เป็นสาระของการบริหารจัดการสถานศึกษา  

 เพ่ือให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สมควรพิจารณา ดังนี้ 
  ๑.๓.๑ หากจะก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องก าหนด
บนพ้ืนฐานของการวิจัย พัฒนา และประเมินผลนโยบายที่มีการปฏิบัติในช่วง ๒ - ๓ ปี ที่ผ่านมา และไม่
ควรเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน โดยเฉพาะนโยบายด้านการกระจายอ านาจ ให้อิสระสถานศึกษาได้บริหาร
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จัดการแบบการกระจายอ านาจตามขนาดและความพร้อมของสถานศึกษาอย่างจริงจัง นโยบายด้านการ
บริหารงานบุคคล นโยบายด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๑.๓.๒  ลดการแทรกแซงและการสั่งการที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของส่วนกลาง ในภารกิจที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาด าเนินการได้เอง เช่น การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โครงการต่าง ๆ การจัดสรร อบรมและพัฒนาครูให้สถานศึกษาโดยที่ไม่ตรงกับความต้องการ การจัดสรร
งบประมาณให้สถานศึกษาที่มีขั้นตอนของกิจกรรมการด าเนินงานไปด้วย เหล่านี้เป็นต้น 

๑.๓.๓ ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นได้สูงและเป็นเพียง
กรอบกว้างๆ มีสาระที่ก าหนดแนวทางให้ปฏิบัติน้อยที่สุด รวมทั้งลดจ านวนคาบเวลาเรียนในชั้นเรียนให้
น้อยลงควบคู่กับเพ่ิมเวลาเรียนนอกชั้นเรียนให้มากขึ้น ให้สถานศึกษาสามารถน าไปพัฒนาสาระและจัด
ตารางการเรียนการสอนเป็นไปตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชน ที่
สอดคล้องกับบริบท สังคมและวัฒนธรรมได้มากท่ีสุด  

๑.๓.๔ จัดชั้นเรียน ให้เหมาะสมกับจ านวนครู โดยเฉลี่ย ไม่เกิน ๒๐ คน ต่อครู ๑ คน 
ห้องเรียนประถมศึกษา นักเรียนไม่เกิน ๓๐ คน/ห้อง ห้องเรียนมัธยมศึกษา ไม่เกิน ๔๐ คน/ห้อง 

๑.๓.๕  จัดสรรงบประมาณ ให้โรงเรียนที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านบริบท ขนาดของ
สถานศึกษา ปัญหาและความต้องการพิเศษ  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่ค านึงถึงความแตกต่างกัน และ
นโยบาย/ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเด็กปฐมวัยหรือ
อนุบาลศึกษาเพ่ือเป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละระดับในอนาคต   รวมทั้ง พ้ืนที่ยากจน 
และความเสี่ยง ให้มากขึ้น  

 ๑.๓.๖ ให้การสรรหาและคัดเลือก หรือโยกย้าย ครูและบุคลากร  เป็นการสรรหา 
คัดเลือก และโยกย้ายตามความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษานั้นๆ ทั้งด้านครูที่สอนตรงตามสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน ตามล าดับความส าคัญและความพร้อม ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ/ขนาดใหญ่ 
สามารถสรรหาและพัฒนาครู ได้เอง ส าหรับสถานศึกษาขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ให้สถานศึกษามีโอกาส
ได้คัดเลือกหรือมีส่วนร่วมในการคัดเลือกครูด้วยตนเอง  
                    ๑.๓.๗  ให้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา 
หรือองค์กรภายนอก ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยต้น
สังกัด หรือสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ท าหน้าที่เฉพาะการก าหนดนโยบาย 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม และติดตามประเมินผล เท่านั้น ให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการ
สอนและเรียนรู้สิ่งใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและวิทยาการ อันทันสมัย อย่าง
ต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาสามารถรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา หรือเชื่อมโยงกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่  ที่สามารถแลกเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน และเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนในโรงเรียน
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และเครือข่าย ทั้งเครือข่ายอุดมศึกษา และเครือข่ายสถานศึกษาด้วยกันเอง ทั้งสังกัดเดียวกันและต่าง
สังกัด  ทั้งในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา และทางออนไลน์  
  ๑.๓.๘  จัดให้มี คูปองการพัฒนาครู จัดสรรให้กับสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาเลือกที่
จะส่งครูเข้ารับการพัฒนาไดต้รงตามความต้องการ  

  ๑.๓.๙  ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละรูปแบบ ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ คุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาและชุมชนและต้องผ่านการ
เตรียมการเพ่ือการเป็นผู้บริหารโดยตรง และให้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการบริหารที่ทันสมัยควบคู่กับ
การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างสถานศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน 
เพ่ือให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีความเป็นสากลที่บูรณาการกับความเป็นท้องถิ่น  

๑.๓.๑๐  คัดเลือกคนเก่งเข้ามาเป็นครู โดยพิจารณาจากกลุ่มปัญญาเลิศ หรือที่ผ่านการ
คัดเลือกเป็นนักเรียนทุน ที่อาจคัดจากผู้ที่จบปริญญาสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาวิธีการสอนให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  และหรือการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันผลิต
ครูจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ทั้งนี้ ให้มีการจัดระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมในระดับวิชาชีพแนวหน้าของประเทศ 
รวมทั้ง การจัดระบบการรักษาครูดีครูเก่งให้คงอยู่ในวิชาชีพ อย่างยั่งยืน 

๑.๓.๑๑  จัดให้มีฝ่ายสนับสนุนการสอนของครูให้ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแห่ง โดย
ไม่ให้ครูท าหน้าที่อื่นนอกจากการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่สอดคล้อง
กับบริบทสถานศึกษาและชุมชน 

 
๒. ข้อเสนอแนะการปฏิบัติ 

๒.๑  เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งด้านบุคลากร วิชาการ 
งบประมาณและโครงสร้างพ้ืนฐานองค์การ เพ่ืออ านวยความสะดวกและสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ ที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะรูปแบบการบริหารจัดการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย และรูปแบบการ
บริหารจัดการแบบพี่เลี้ยง 

๒.๒ ให้มีการประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกรูปแบบ ตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด หลังจากน าแต่ละรูปแบบไปใช้อย่างน้อย ๒ ปี เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 

๒.๓ ให้การจัดการเรียนการสอน เป็นการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นที่ครูสามารถจัด
กิจกรรมและประสบการณ์ได้อย่างคล่องตัว ภายใต้กรอบหลักสูตรที่ก าหนดไว้กว้างๆ ให้ความส าคัญกับ
ผู้เรียนว่าส าคัญที่สุด ที่เน้นชีวิตชีวิตเป็นตัวตั้งแทนการเน้นเป็นวิชาตัวตั้ง เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริงที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันกับครู ให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่สามารถคิด วิเคราะห์ และปฏิบัติได้จริง
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สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ด ารงอยู่ ผู้เรียนได้กล้าคิด กล้าแสดงออก และเลือกที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริงนอกสถานศึกษา ในสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

       ๒.๔ ให้การประเมินผลผู้เรียน  มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ พฤติกรรม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินผลงาน พฤติกร รม
การแสดงออกแฟ้มสะสมผลงาน การทดสอบ ฯลฯ มากกว่าผลจากคะแนนสอบ โดยนัยนี้ การทดสอบ
เพ่ือวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หรือการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จะต้องเป็นการทดสอบที่
ค านึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนและความหลากหลายของบริบทสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกัน  ทั้ง
ประเภทสถานศึกษา ทั้งที่อยู่ในเมือง ชนบท เกาะแก่ง และชายแดน หรือพ้ืนที่เสี่ยงภัย และวางแผน
หาทางปรับปรุงพัฒนาตามบริบท เป็นล าดับขั้นตอน 

 
๓.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

  ๓.๑ จัดให้มีการศึกษาเปรียบเทียบ และสัมฤทธิ์ผลที่เกิดจากการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบต่างๆดังกล่าว เพ่ือการพัฒนานโยบายการสนับสนุนส่งเสริมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่เหมาะสมและความเป็นไปได้ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านความประหยัด คุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

  ๓.๒ จัดให้มีการวิจัยประเมินผลการน ารูปแบบแต่ละรูปแบบไปใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบท ขนาด และความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จ และไม่ส าเร็จ กระบวนการบริหารจัดการผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ในการ
บริหารจัดการแต่ละรูปแบบ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
.............................................. 

ค าชี้แจง 
๑. แบบสอบถามนี้  มี วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามขนาดและความพร้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอความกรุณา
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลตามความเป็นจริง 

๒. แบบสอบถามนี้มี ๓ ตอน คือ 
ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   เป็นแบบเลือกตอบ 
ตอนที่ ๒ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ ตามระดับ

ความเห็น 
ตอนที่ ๓ ความเห็นและข้อเสนอแนะ  เป็นการแสดงความเห็นแบบปลายเปิด 
 

ตอนท่ี ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กรุณาใส่เครื่อง / ใน    หน้าข้อความต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งของท่าน หรือมีภารกิจเกี่ยวข้อง ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา (ตอบ

ได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ประธานกรรมการสถานศึกษา 

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 ครู 

 ประธานชมรม/ตัวแทนผู้ปกครองในสถานศึกษา 

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

๒. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือมีภารกิจเกี่ยวข้องในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษา 

 น้อยกว่า  ๕  ป ี

 ตั้งแต่  ๕ – ๑๐ ป ี

 มากกว่า  ๑๐ ปี ข้ึนไป 
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๓. หากด ารงต าแหน่ง หรือมีภารกิจที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา สถานศึกษาของท่านสังกัดใด 

๓.๑  สังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

    สถานศึกษาจัดอยู่ในขนาดใด  

 ขนาดเล็ก  จ านวนนักเรียน  ตั้งแต่ ๑ – ๑๒๐ คน 

 ขนาดกลาง จ านวนนักเรียน  ตั้งแต่  ๑๒๑ คน – ๓๐๐ คน 

 ขนาดใหญ่  จ านวนนักเรียน    ตั้งแต่  ๓๐๑ คน –๑,๕๐๐  คน 

 ขนาดใหญ่พิเศษ  จ านวนนักเรียน  ตั้งแต่  ๑,๕๐๑ คน ข้ึนไป 

๓.๒  สังกัด เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

    สถานศึกษาจัดอยู่ในขนาดใด 

 ขนาดเล็ก จ านวนนักเรียน     ตั้งแต่ ๑ – ๙๙๙  คน 

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

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

 ขนาดใหญ่พิเศษ  จ านวนนักเรียน   ๒,๕๐๐ คน ข้ึนไป  

๔. สถานศึกษาของท่านจัดการศึกษาระดับใด 

 ปฐมวัย  ถึง ประถมศึกษา 

 ปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น 

 ประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น 

 ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 มัธยมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย 

     ๕.หากท่านสังกัด/เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา สถานศึกษาของท่าน มีโครงการพิเศษ ดังต่อไปนี้ (ระบุได้
มากกว่า ๑ ข้อ) 

  โครงการพิเศษของ สพฐ. 

  โครงการพิเศษของ สพป., สพม. 

  โครงการพิเศษของ สสส.,สสค.,สกว. 

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

  อื่นๆ .............................................................................. 
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ตอนท่ี ๒ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 เป็นค าถามเพื่อการแสดงความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามตามระดับความเห็นเกี่ยวกับสภาพการ

บริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในความรับผิดชอบของท่าน หรือที่ท่านเกี่ยวข้อง   ขอความกรุณา

ผู้ตอบแบบสอบถาม กาเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับความเห็น เพียงช่องเดียว  ดังรายการต่อไปนี้ 

 
ท่ี 

 
รายการ 

ระดับความเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

 ก. สภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
ปัจจุบัน 

     

๑ นโยบายที่ก าหนดจากส่วนกลางมีความเหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติได้ง่าย 

     

๒ นโยบายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลง ตาม
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

     

๓ ในทางปฏิบัติ   ส่วนกลางเป็นผู้ก าหนดโครงการ หรือ
กิจกรรมให้เขตพื้นที่ หรือสถานศึกษาปฏิบัติ เป็นส่วนใหญ่ 

     

๔ เขตพื้นที่ฯ ก าหนดโครงการและกิจกรรมได้เอง เป็นส่วน
ใหญ่ 

     

๕ สถานศึกษา สามารถจัดโครงการและกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้เอง ตามความต้องการของผู้เรียน และประชาชน 

     

๖ หลักสูตรแกนกลางข้ันพื้นฐาน มีเนื้อหาสาระเหมาะสม 
สามารถน าไปจัดท ารายละเอียดได้ง่าย 

     

๗ เ ขตพื้ นที่ ก าร ศึกษา  พัฒนาสาระหลั กสู ตร ร่ วมกั บ
สถานศึกษา แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

     

๘ กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ความสามารถ 
เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่  สามารถก ากับ สนับสนุน 
ส่งเสริมการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอย่าง
ดี 

     

๙ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้  ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเหมาะสมในการ
บริหารงานบุคคล  

     

๑๐ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่บริหารงานบุคคลเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา และครู 
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ท่ี 

 
รายการ 

ระดับความเห็น 
ม า ก
ท่ีสุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ท่ีสุด 

๑๑ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา เขต
พื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
ในการส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 

     

๑๒ การบริหารของเขตพื้นที่ /สถานศึกษา มีการแทรกแซงจาก
ฝ่ายการเมือง และการเมืองท้องถ่ิน 

     

๑๓ โดยภาพรวม เขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการได้
อย่างอิสระและคล่องตัว 

     

๑๔ ขนาดของสถานศึกษาในความรับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้อง มี
ความเหมาะสม กับจ านวนนักเรียน และครู 

     

๑๕ สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา ในด้านต่างๆ 
ต่อไปนี้ (อย่างไร) 
๑๕.๑ กรรมการสถานศึกษา ให้ความส าคัญและสนับสนุน
การจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
๑๕.๒ ผู้บริหารมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทางการ
บริหารจัดการ เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา และชุมชน 
๑๕.๓ ครู มีความรู้ ความสามารถและจ านวนเพียงพอ 
๑๕.๔ครู มีภาระงานอื่นด้วย นอกจากการจัดการเรียนการ
สอน 
๑๕.๕ มีเจ้าหน้าที่ธุรการ  การเงิน และบัญชีของโรงเรียนที่
มีความสามารถเป็นการเฉพาะ  
๑๕.๖ เงิน งบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา
อย่างเพียงพอ 
๑๕.๗ ผู้บริหารและครูได้รับการสนับสนุนและพัฒนาทาง
วิชาการ และความรู้ จากต้นสังกัด อย่างสม่ าเสมอ 
๑๕.๘ มีการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง (ทั้งการรวบรวมองค์ความรู้ การแสวงหา
ความรู้ใหม่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู ผู้บริหาร การน า
ความรู้ไปใช้พัฒนางาน การต่อยอดและขยายผล 
๑๕ .๙ มี สื่ อ  แล ะ เทค โน โ ลยี เ พื่ อ ก าร ศึ กษา  (เ ช่ น 
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ) 
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ท่ี 

 
รายการ 

ระดับความเห็น 
ม า ก
ท่ีสุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ท่ีสุด 

 ๑๕.๑๐ ครู และผู้เรียน ใช้เทคโนโลยี (เช่น คอมพิวเตอร์)  
เป็นสื่อในการเรียนการสอน  

     

๑๖ กรรมการสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม มีวิสัยทัศน์ในการแนะน า ให้ค าปรึกษาในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 

     

๑๗ ผู้บริหารสถานศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนใหญ่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสม มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

     

๑๘ ผู้บริหาร สถานศึกษาตัดสินใจทางการศึกษา บนพื้นฐาน
ของข้อมูล และฟังความเห็นของครู ผู้ปกครอง และชุมชน 

     

๑๙ ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียน การสอน ที่หลากหลาย 
(เช่น การสอนทางออนไลน์ การจัดประสบการณ์การเรียน 
การใช้แหล่งความรู้นอกสถานศึกษา การสอนแบบมีส่วน
ร่วม การสอนแบบโครงงาน การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินช่วย
สอน ฯลฯ) 

     

๒๐ ครูมีอิสระในการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

     

๒๑ ครูมีอิสระในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนด้วย
ตนเอง  

     

๒๒ ครูมีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนอย่างหลากหลาย
วิธี (เช่น พัฒนาการของผู้เรียน ผลงานของผู้เรียน แฟ้ ม
สะสมงาน การทดสอบ) 

     

๒๓ ภาระการสอนของครู เหมาะสมกับเงินเดือน และจ านวน
นักเรียนที่รับผิดชอบ 

     

๒๔ เงินเดือนของครูเพียงพอต่อการด ารงชีวิต และครอบครัว      
 
 
 
๒๕ 

 
ข.สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีพึง
ประสงค์ 
นโยบายทางการศึกษามีความแน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงตาม
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีความชัดเจน และสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ท่ี 

 
รายการ 

ระดับความเห็น 
ม า ก
ท่ีสุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ท่ีสุด 

๒๖ ส่วนกลางควรท าหน้าที่ เ ฉพาะการก าหนดนโยบาย 
สนับสนุนส่งเสริมวิชาการ งบประมาณ การติดตามผล และ
ที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบายเท่านั้น โดยลดการก าหนดโครงการ
หรือกิจกรรมการปฏิบัติในลักษณะของการบริหารจดัการแก่
เขตพื้นที่หรือสถานศึกษาให้น้อยลง 

     

๒๗ ส่วนกลางควรก าหนดกรอบหลักสูตรข้ันพื้นฐานกว้างๆ 
เท่านั้น  ส่วนรายละเอียดของหลักสูตร/สาระหลักสูตร ให้
เป็นหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

     

๒๘ สาระหลักสูตร ควรประกอบด้วย ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สุขศึกษา สังคม ดนตรีนาฎศิลป์ กีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม อาชีพประวัติศาสตร์ และรากเหง้าความ
เป็นมาของชาติและท้องถ่ิน เทคโนโลยี และความเป็น
อาเซียนและสากล  

     

๒๙ หากเขตพื้นที่การศึกษา มีปัญหาทางการบริหารจัดการ
ภายในเขตพื้นที่  ส่วนกลางสามารถแทรกแซงทางการ
บริหารได้ ตามความจ าเป็น แล้วแต่กรณี 

     

๓๐ กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีหน้าที่ทางการบริหาร
จัดการด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การก ากับ สนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และรองรับการกระจายอ านาจ
ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๓๑ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ควรมีบทบาทในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นด้านหลัก และการสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายครู เป็นด้านรอง 

     

๓๒ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาควรแสดงบทบาทชัดเจนในการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษา การนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลมากกว่าการให้ข้อคิดเห็น สง่เสรมิ
และสนับสนุน 

     

๓๓ การด ารงต าแหน่งผู้บริหารเขตพื้นที่ และสถานศึกษา ควร
เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ที่ประสบผลส าเร็จทางการ
บริหาร (เช่น  ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ) เข้ามาเป็นผู้บริหารได้ 
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ท่ี 

 
รายการ 

ระดับความเห็น 
ม า ก
ท่ีสุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ท่ีสุด 

๓๔ การคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นครู ควรคัดเลือกจากกลุ่มผู้จบ
การศึกษา ระดับปริญญาตรีที่มีคะแนนสูงสุดในสาขาวิชา
ต่างๆ มาเป็นครู และจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพครูอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

๓๕ ก าหนดอัตราเงินเดือนครูและเงินเพิ่มพิเศษ ที่สอดคล้องกับ
คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และภารกิจในฐานะที่เป็น
วิชาชีพช้ันสูง เทียบเท่าวิชาชีพช้ันสูงอื่น 

     

๓๖ จ านวนนัก เ รี ยนที่ เหมาะสมกับการบริห ารจั ดการ
สถานศึกษา ในเขตชนบททั่วไป ควรมีขนาดของจ านวน
นักเรียนดังนี้ 

 ไม่เกิน  ๕๐๐ คน 

 ตั้งแต่ ๕๐๐ คน -  ๙๙๙  คน 

 ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คน  – ๑,๔๙๙ คน 

 ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ – ๒,๔๙๙   คน 

 ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คน ข้ึนไปและไม่เกิน  ๓,๕๐๐ คน 
 

     

๓๗ จ านวนนัก เ รี ยนที่ เหมาะสมกับการบริห ารจั ดการ
สถานศึกษา ในเขตเมือง ควรมีขนาดของจ านวนนักเรียน
ดังนี ้

 ไม่เกิน  ๕๐๐ คน 

 ตั้งแต่ ๕๐๐ คน -  ๙๙๙  คน 

 ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คน  – ๑,๔๙๙ คน 

 ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ – ๒,๔๙๙   คน 

 ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คน ข้ึนไปและไม่เกิน  ๓,๕๐๐ คน 
 

     

๓๘ 
 

สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่มีความพร้อมทั้งด้าน ครู และ
บุคลากร เงินงบประมาณ ความเข้มแข็งทางวิชาการ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่เหมาะสมเพียงพอนักเรียนตั้งแต่ 
๒,๕๐๐ คน ข้ึนไป  ควรได้รับการสนับสนุนให้เป็นโรงเรียน
ในก ากับรัฐ  
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ท่ี 

 
รายการ 

ระดับความเห็น 
ม า ก
ท่ีสุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ท่ีสุด 

๓๙ สถานศึกษาขนาดเล็ก นักเรียนต่ ากว่า ๖๐ คน ลงมา ที่ไม่
สามารถช่วยตนเองได้ เขตพื้นที่การศึกษาควรบริหารจัดการ
ด้านธุรการ และการเงิน เ ช่นการจัดซื้อจัดจ้าง การ
สนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาทางวิชาการ 

     

๔๐ สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีทรัพยากรด้านครู  บุคลากร
ทางการศึกษา เงิน และเทคโนโลยี ไม่เพียงพอ ควรมีการ
รวมกลุ่มกันบริหารจัดการเรียนการสอน และพัฒนาวิชาการ
ร่วมกันตามบริบท (เช่น การรวมช้ันเรียน การรวมครูสอน
ตามรายวิชาที่แต่ละสถานศึกษามีความพร้อม การร่วมใช้
เทคโนโลยี)  

     

๔๑ สถานศึกษาควรมีความพร้อมในการจัดการศึกษา ในด้าน
ต่างๆ ต่อไปนี้ 
๔๑.๑  กรรมการสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถ และ
ให้ความส าคัญและสนับสนุน 
๔๑.๒ ผู้บริหารมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทางการ
บริหารจัดการ เป็นที่ยอมรับ 
๔๑.๓ ครู มีความรู้ ความสามารถและคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน  
๔๑.๔ ครู มีจ านวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
๔๑.๕ ครูท าหน้าที่สอนเพียงด้านเดียว โดยไม่ต้องท าหน้าที่
อื่น ยกเว้นการระดมสรรพก าลังเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
๔๑.๖ สามารถก าหนดความต้องการและคัดเลือกครูได้เอง
ทุกระดับ/ประเภท 
๔๑.๗ มีเจ้าหน้าที่ธุรการ  การเงิน และบัญชีสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 
๔๑.๘ เงิน งบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อการศึกษา
เพียงพอกับความต้องการทางการบริหารจัดการ 
๔๑.๙ ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาทางวิชาการ และ
ความรู้ จากต้นสังกัด สม่ าเสมอ 
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ท่ี 

 
รายการ 

ระดับความเห็น 
ม า ก
ท่ีสุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ท่ีสุด 

 ๔๑.๑๐ มีการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง (ทั้งการรวบรวมองค์ความรู้ การแสวงหา
ความรู้ใหม่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู ผู้บริหาร การน า
ความรู้ไปใช้พัฒนางาน การต่อยอดและขยายผล) 
๔๑.๑๑ มี สื่ อ  และเทคโนโลยี เพื่ อการ ศึกษา  (เ ช่น 
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต) อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ 
๔๑.๑๒โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน (เช่น เส้นทางการคมนาคมสะดวก ไฟฟ้าเข้าถึง ) 

     

๔๒ ครู และผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับผู้เรียน  (เช่น คอมพิวเตอร์)  เป็นสื่อในการ
เรียนการสอน 

     

๔๓ ทุกฝ่ายให้ความส าคัญกับผู้เรียน ว่าเป็นบุคคลส าคัญที่สุด ที่
ต้องจัดประสบการณ์อย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับช่วง
วัย และพัฒนาการของผู้เรียน 

     

๔๔ การจัดการเรียนการสอนของครู เป็นไปอย่างหลากหลาย 
และเป็นการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  

     

๔๕ เปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่มี
ความรู้ความสามารถ เข้ามาช่วยจัดการเรียนรู้ 

     

๔๖ จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมน าการเรียนรู้ (เช่น ซื่อสัตย์ 
อดทน มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติและ
ท้องถ่ินของตน รู้จักการให้อภัย  ช่วยเหลือและเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น ) 

     

๔๗ การประเมินผล  มุ่ ง เน้นพัฒนาการของผู้ เ รี ยนให้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้าน ความรู้ ทักษะ เจตคติ 
พฤติกรรม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (เช่น การประเมินผล
งาน พฤติกรรมการแสดงออก แฟ้มสะสมผลงาน การ
ทดสอบ)  

     

๔๘ เปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือชุมชน ร่วมประเมินผล/
ให้ข้อมูลเพื่อการประเมินผล ที่สอดคล้องกับสาระวิชาและ
การจัดการเรียนการสอน (เช่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
อาชีพ) 
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ตอนท่ี ๓  ความเห็น และข้อเสนอแนะ 

 ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

เพิ่มเติมตามดุลพินิจของท่าน        

ความเห็น ข้อเสนอแนะ 
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………………………………………………………………… 
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                                                               ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม 
เรื่อง 

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการสถานศึกษาและสภาพที่พึงประสงค์
ของการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ก าหนด ประชากร และกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้กล่าว
ไว้ในวิธีการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทุกแห่ง จ านวน 
๓๑,๒๕๕ แห่ง ( ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, ๒๕๕๔) จ าแนกเป็น (๑) โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาด
ใหญ่ และ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (๒) โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้แก่ 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ   ที่แตกต่าง
กันระหว่างขนาดโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง (ประชากร) ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ทุกแห่ง จ านวน ๓๙๕ โรง  ได้จากการค านวณโดยสูตรของทาโร  ยามาเน่ (Taro Yamane, 
๑๙๖๗) จ าแนกเป็น (๑) โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนขนาด
เล็ก  โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (๒) โรงเรียนโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาด
ใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ   ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาเป็นรายโรง 
ได้แก่ ประธานกรรมการสถานศึกษา จ านวน ๑๖๙ คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๑๘๒ คน ครู ๒๔๑ 
คน และผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ๑๖๑ คน และผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ตั้งอยู่  ๑๕๓  คน จ านวน รวม ๙๐๖ คน จากแบบสอบถามที่
ส่งไปทางไปรษณีย์ จ านวน ๑,๘๐๕ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๐ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏตาม
ตาราง ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี ๔.๑ ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  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.ประสบการณใ์นต าแหน่ง   
   น้อยกว่า  ๕  ปี ๑๖๓ ๒๔.๓๓ 
   ตัง้แต ่ ๕ – ๑๐ ป ี 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 ผู้ตอบแบสอบถามที่ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูและประชาชน/ตัวแทนผู้ปกครอง 

มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ ๑๗.๒๙ – ๒๕.๑๔ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า ๑๐ 

ปี (ร้อยละ ๔๘.๕๑) โดยสังกัดอยู่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ ๗๒.๒๐) 

 

 

 

 

 

 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี  ๑๔๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๒ สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

สภาพปัจจุบันของการบรหิารจัดการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับวามเห็น 
แปลผล อันดับ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 

๑. ความสามารถในการน านโยบายไปปฏิบัตขิองเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา (1-5) 

๓.๗๙ ๐.๗๕ มาก ๑ 

๒ ความสามารถในการบริหารและจัดการหลักสูตร (6-7) ๓.๖๕ ๐.๗๘ มาก ๔ 
๓. ศักยภาพและความสามารถของเขตพื้นที่การศึกษาในการ

สนับสนุนการจัดการสถานศึกษา (8-13) 
๓.๕๗ ๐.๘๑ มาก ๕ 

๔. ความพร้อมในด้านตา่งๆ ของสถานศึกษา (14-15) ๓.๓๔ ๐.๗๘ มาก ๖ 
๕. ความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาและ

และผู้บริหารสถานศึกษา (16-18) 
๓.๗๖ ๐.๗๓ มาก ๒ 

๖. ศักยภาพและความสามารถของครูในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา (19-24) 

๓.๗๔ ๐.๗๗ มาก ๓ 

รวม ๓.๖๔ 
 

๐.๗๗ มาก  

 
จากตารางที่ ๔.๒ สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยภาพรวม

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดับมากเกือบทุกประเด็น  พิจารณาตามล าดับความเห็นราย
ประเด็น ดังนี้ ความสามารถในการน านโยบายไปปฏิบัติของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
(ค่าเฉลี่ย = ๓.๗๙)  ความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาและและผู้บริหารสถานศึกษา 
(ค่าเฉลี่ย = ๓.๗๖) ศักยภาพและความสามารถของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
(ค่าเฉลี่ย = ๓.๗๔)  ความสามารถในการบริหารและจัดการหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย = ๓.๖๕)  และศักยภาพ
และความสามารถของเขตพื้นที่การศึกษาในการสนับสนุนการจัดการสถานศึกษา (ค่าเฉลี่ย  =  ๓.๕๗)  
ตามล าดับ ยกเว้นด้าน ความพร้อมในด้านต่างๆ ของสถานศึกษา ที่มีความเห็นว่ามีความพร้อมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = ๓.๓๔) 

 
 
 

 

 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี  ๑๕๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๓ การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีพึงประสงค์ด้านนโยบายการศึกษาและการ

บริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

นโยบายการศึกษาและการบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาที่พง

ประสงค์ 

ระดับวามเห็น 
แปลผล อันดับ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 

๑.นโยบายการศึกษาไม่เปลีย่นแปลงตามการเมือง 

๒.ส่วนกลางสนับสนุนเฉพาะเชงินโยบายและวิชาการ 

๓.ส่วนกลางก าหนดกรอบหลักสูตรกว้างๆ ส่วนรายละเอียดและ

สาระหลักสูตรใช้การมีส่วนร่วมของประชาชน 

๔.สาระหลักสูตรเน้นกลุ่มสาระและรากเหงา้ของชาติ ความเป็น

อาเซียน และสากล 

๕.ส่วนกลางสามารถแทรกแซงการบริหารของเขตพื้นที่ได้หาก

พบปัญหาและความจ าเป็น 

๖.กรรมการเขตพื้นที่ควรมีหน้าที่บริหารจดัการด้วย 

๗.อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ควรมีบทบาทในการพฒันาครูและบคุลากร

ทางการศึกษา 

๘.ควรเปิดโอกาสให้บคุคลภายนอกเข้ามาเป็นผู้บริหารได ้

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 

เห็นด้วยปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยมาก 

 

เห็นด้วยมาก  

เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยมาก 

 

เห็นด้วยปานกลาง 

๗ 

๒ 

๔ 
 
 

๑ 

 

๖ 

 

๕ 

๓ 

 

๘ 

  

จากตารางที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่พึงประสงค์ด้านนโยบายและการ

บริหารเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะสาระ

หลักสูตรที่เน้นกลุ่มสาระหลักและเรื่องเรียนรู้รากเหง้าของชาติ รวมทั้งความเป็นอาเซียนและสากล 

(ค่าเฉลี่ย = ๔.๐๗) โดยส่วนกลางเพียงสนับสนุนเฉพาะนโยบายและงานวิชาการ (ค่าเฉลี่ย = ๓.๙๘) ส่วน

การให้โอกาสบุคคลภายนอกที่ประสบความส าเร็จเข้ามาเป็นผู้บริหารเขตพื้นที่ได้มีความเห็นปานกลาง 

(ค่าเฉลี่ย = ๓.๑๑) เช่นเดียวกับการไม่เปลี่ยนนโยบายทางการเมือง (ค่าเฉลี่ย = ๓.๓๖) 

 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี  ๑๕๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๔ การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีพึงประสงค์ด้านครู 

ครูและอัตราเงินเดือนของครูที่พึงประสงค์ 
ระดับวามเห็น 

แปลผล อันดับ 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

๑.เลือกบุคคลจบปริญญาตรีสูงสุดมาเป็นครู 

๒.ก าหนดอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษเป็นวิชาชีพขั้นสูง 

๓.๗๘ 

๔.๒๐ 

๑.๐๐ 

๐.๗๘ 

เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยมาก 

๒ 

๑ 

 
 จากตารางที่ ๔.๔ การบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่พึงประสงค์ด้านครู พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยกับการที่โรงเรียนสามารถก าหนดอัตราเงินเดือน และเงินเพิ่มพิเศษเป็นวิชาชีพช้ันสูงอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = ๔.๒๐) สามารถเลือกบุคคลที่จบปริญญาตรีคะแนนสูงสุดมาเป็นครู (ค่าเฉลี่ย = 
๓.๗๘) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี ๔.๕ การจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีพึงประสงค์ด้านความพร้อมในการจัดการศึกษา 

ความพร้อมของสถานศึกษาที่พึงประสงค์ 
ระดับวามเห็น 

แปลผล อันดับ 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

๑.ความรู้ความสามารถของกรรมการสถานศึกษา 

๒.คุณวุฒ ิความรู้ ความสามารถ ของผู้บริหารเป็นทีย่อมรับ 

๓.ครูมีคุณวุฒ ิความรู้ ความสามารถตรงตามวิชาทีส่อน 

๔.ครูมีหน้าที่สอนและพฒันาการเรียนการสอน 

๕.โรงเรียนสามารถก าหนดความต้องการและคดัเลือกครู 

๖.โรงเรียนมีเจา้หน้าที่ธุรการ การเงิน และบญัชีสนับสนุน 

๗.มีทรัพยากรการศึกษาเพยีงพอกับความต้องการ 

๘.ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาวชิาการจากต้นสังกัดเสมอ 

๙.มีการจัดการความรู้เร่ืองพฒันาการเรียนการสอนต่อเน่ือง 

๑๐.มีสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพยีงพอและมีคุณภาพ 

๑๑.มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

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 

เห็นด้วยมากที่สดุ 

เห็นด้วยมากที่สดุ 

เห็นด้วยมากที่สดุ 

เห็นด้วยมากที่สดุ 

เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยมากที่สดุ 

เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยมากที่สดุ 

๕ 

๑ 

๒ 

๖ 

๑๑ 

๓ 

๑๐ 

๘ 

๗ 

๙ 

๓ 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี  ๑๕๒ 

 

 จากตาราง ๔.๕ การจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่พึงประสงค์ด้านความพร้อมในการจัดการ

สถานศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดกับความพร้อมในด้านต่างๆที่สถานศึกษาควรมี โดย

สถานศึกษาควรมีผู้บริหารที่มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = ๔.๔๓) 

รองลงมาโรงเรียนควรมีเจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน และบัญชี สนับสนุนงานงานบริหาร (ค่าเฉลี่ย = ๔.๒๙) 

และมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คือ การคมนาคมและไฟฟ้าเข้าถึง 

(ค่าเฉลี่ย = ๔.๒๙) 

 

ตารางท่ี ๔.๖ การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีพึงประสงค์ด้านครู ผู้เรียน และการจัดการ

เรียนการสอน 

ครู ผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอน 
ที่พึงประสงค์ 

ระดับวามเห็น 
แปลผล อันดับ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 

๑.ครูและผู้เรียนใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นสื่อในการเรียนการ
สอน 

๒.ผู้เรียนเป็นบคุคลทีส่ าคญัที่สดุที่ต้องจัดประสบการณ์
หลากหลาย สอดคล้องกับช่วงวยัและพฒันาการของผู้เรียน 

๓.การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างหลากหลายและจัดการเรียนรู้
จากการปฏิบตั ิ

๔.เปิดโอกาสใหผู้้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ 
ความสามารถเขา้มาจดัการเรียนรู้ 

๕.จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมน าการเรียนรู้ 

๖.การประเมินผลมุ่งเน้นพัฒนาการของผูเ้รียนให้มคีุณลักษณะ
อันพึงประสงคด์้วยวิธีการหลากหลาย 

๗.เปิดโอกาสใหผู้้ปกครองหรือชุมชนมีส่วนร่วมการประเมินผล
หรือข้อมูลแก่ครู 

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 

 

เห็นด้วยมากที่สดุ 
 
 
เห็นด้วยมากที่สดุ 
 
 
เห็นด้วยมาก 
 
 
เห็นด้วยมากที่สดุ 

เห็นด้วยมากที่สดุ 

เห็นด้วยมาก 

๖ 

 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

๖ 

 
๑ 
 

๒ 

 

๕ 

 
 จากตารางที่ ๔.๖ การบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่พึงประสงค์ด้านครู ผู้เรียน และการ

จัดการเรียนการสอนในประเด็นต่างๆทุกประเด็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากและมากที่สุด โดยประเด็นที่มี

ค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุดและรองลงมา คือ การจัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมน าการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี  ๑๕๓ 

 

= ๔.๔๒) การประเมินผลมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการหลากหลาย 

(ค่าเฉลี่ย = ๔.๓๗) และเน้นผู้เรียนเป็นบุคคลส าคัญที่สุดที่ต้องจัดประสบการณ์หลากหลายให้สอดคล้อง

กับช่วงวัยและพัฒนาการของผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย = ๔.๓๕) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี ๔.๗  ขนาดของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน ในเขตชนบทท่ัวไป  

ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน ในเขต
ชนบททัว่ไป 

ระดับวามเห็น 
แปลผล อันดับ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 

๑ ไม่เกิน  ๕๐๐ คน ๔.๒๕ ๐.๙๙ มากที่สุด ๑ 
๒ ตั้งแต ่๕๐๐ คน –  ๙๙๙ คน ๓.๙๒ ๑.๐๑ มาก ๒ 
๓ ตั้งแต ่๑,๐๐๐ คน  – ๑,๔๙๙ คน ๓.๑๙ ๑.๐๘ มาก ๓ 
๔ ตั้งแต ่๑,๕๐๐ คน  – ๒,๔๙๙   คน ๒.๕๘ ๑.๑๓ น้อย ๔ 
๕ ตั้งแต ่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 

 
ตารางท่ี ๔.๘  ขนาดของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน ในเขตเมือง  

 

ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน ในเขต
เมือง 

ระดับวามเห็น 
แปลผล อันดับ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 

๑ ไม่เกิน  ๕๐๐ คน ๒.๘๐ ๑.๓๙ ปานกลาง ๕ 
๒ ตั้งแต ่๕๐๐ คน –  ๙๙๙  คน ๓.๕๘ ๑.๑๓ มาก ๔ 
๓ ตั้งแต ่๑,๐๐๐ คน  – ๑,๔๙๙ คน ๓.๘๙ ๑.๐๔ มาก ๑ 
๔ ตั้งแต ่๑,๕๐๐ คน – ๒,๔๙๙   คน ๓.๘๑ ๑.๑๑ มาก ๒ 
๕ ตั้งแต ่๒,๕๐๐ คน ขึ้นไปและไม่เกิน  ๓,๕๐๐ คน ๓.๖๓ ๑.๓๔ มาก ๓ 

  
จากตารางที่ ๔.๘ ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน ในเขตเมือง พบว่าขนาด

สถานศึกษาที่เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน ในเขตเมือง ควรมีจ านวน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คน – ๑,๔๙๙ คน 
(ค่าเฉลี่ย = ๓.๘๙) มากที่สุด รองลงมา ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ คน – ๒,๔๙๙  คน (ค่าเฉลี่ย = ๓.๘๑) และ ตั้งแต่ 
๒,๕๐๐ คน ข้ึนไป และไม่เกิน ๓,๕๐๐ คน (ค่าเฉลี่ย = ๓.๖๓) ตามล าดับ 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ๑๕๔ 

 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

 

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

อ าเภอ........................................................ จังหวัด ................................................................................................. 

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

ขนาดของโรงเรียน    เล็ก   กลาง   ใหญ่   ใหญ่พิเศษ 

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

สถานศึกษามีโครงการพิเศษดังต่อไปนี้ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 โครงการพิเศษของ สพฐ. 

 โครงการพิเศษของ สพป. , สพม. 

 โครงการพิเศษของ สสส. , สสค. , สกว. 

 โครงการพิเศษของหน่วยงานอื่นๆ (โปรดระบุ) 

 อื่นๆ.................................................... 

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

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการสถานศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 

 ครู / ตัวแทนครูในกรรมการสถานศึกษา 

 ผู้ปกครอง / ประทานชมรมผู้ปกครอง 

คุณวุฒิ   ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

ผู้สัมภาษณ์ชื่อ........................................................... นามสกุล............................................................................... 

สัมภาษณ์โดย  ตัวต่อตัว  ทางโทรศัพท์   ทางอีเมล์   อื่นๆ 

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

 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ๑๕๕ 

 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 

ท่ี รายการ ผลการสัมภาษณ์ 

๑ นโยบายการบริหารจัดการศึกษา

ที่ผ่านเป็นอย่างไร 

ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนอย่างไร 

 

 

 

 

 ท่านต้องการให้นโยบายการ

บริหารการจัดการศึกษาเป็น

อย่างไร 

 

 

 

๒ สภาพการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ 

เป็นอย่างไร 

 

 

 

 - การจัด/ พัฒนาหลักสูตร  

 

 

 - การเรียนการสอน  

 

 

 - การวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรู้ 

 

 

 

 - การนิเทศการเรียนการสอน  

 

 

 - การจัดงบประมาณ  

 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ๑๕๖ 

 

ท่ี รายการ ผลการสัมภาษณ์ 

 - ครูผู้สอน (คุณภาพ ปริมาณ 

พฤติกรรมการสอน) 

 

 

 - การบริหารงานบุคคล  

 

 - นักเรียน  

 

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 

๓ 

 

สภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการ

ให้เกิดขึ้น เป็นอย่างไร 

 

 

 - การจัด/ พัฒนาหลักสูตร  

 

 - การเรียนการสอน  

 

 - การวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรู้ 

 

 

 - การนิเทศการเรียนการสอน  

 

 - การจัดงบประมาณ  

 

 - ครูผู้สอน (คุณภาพ ปริมาณ 

พฤติกรรมการสอน) 

 

 

 - การบริหารงานบุคคล  

 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ๑๕๗ 

 

ท่ี รายการ ผลการสัมภาษณ์ 

 - นักเรียน  

 

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 

๔ โรงเรียนมีความพร้อมเก่ียวกับ

เร่ืองต่อไปนี้ อย่างไร  

 

 

 - งบประมาณ  

 

 - ครู  

 

 - ความรู้  

 

 - เทคโนโลยี  

 

 - การจัดการ  

 

 - ฯลฯ  

 

๕ ขนาดของโรงเรียนมีความ

เหมาะสมกับการจัดการเรียนการ

สอน หรือไม่อย่างไร 

 

 

 

๖ ชุมชนมีส่วนร่วมให้การจัด

การศึกษาของโรงเรียน อย่างไร 

 

 

 - เสนอความเห็น/ความ

ต้องการ 

 

 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ๑๕๘ 

 

ท่ี รายการ ผลการสัมภาษณ์ 

 - ร่วมสนับสนุนเงิน  

 

 - ร่วมจัดกิจกรรมของโรงเรียน  

 

 - ร่วมจัดการเรียนการสอน  

 

 - ร่วมติดตามประเมินผล  

 

 - ฯลฯ  

 

๗ ท่านต้องการให้ชุมชนเข้ามีส่วน

ร่วมจัดการศึกษาอย่างไร 

 

 

 

 

๘ โดยภาพรวม การจัดการศึกษาที่

เหมาะสมตามขนาด และความ

พร้อมของโรงเรียน ควรเป็นเช่นไร 

 

 

 

 

๙ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา เพื่อ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนควร

เป็น(ท า)อย่างไร 

 

 

 

๑๐ ข้อเสนอแนะอื่นๆในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 

จากที่ให้ข้อมูลมาแล้ว 

 

 

 

 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ๑๕๙ 

 

ผลการศึกษากรณีรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนบดินทร์เดชา  (สิงห์ สิงหเสนี ) ๔ 

 
ผลการศึกษากรณีรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนบดินทร์เดชา ๔ โดย

ได้ศึกษาจากเอกสาร การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต และจากการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยได้รับ

ความอนุเคราะห์จาก ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนครู และตัวแทน

ผู้ปกครอง สรุปผลดังนี้ 

๑. บริบทท่ัวไป 

โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง ข้ึนเป็นสาขาของโรงเรียนบดินทร์เดชา 

(สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รองรับนักเรียนใน

พื้นที่กรุงเทพตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง โรงเรียนตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟเพรสซิเดนท์คันทรีคลับ หมู่ที่ ๑ 

แขวงล าต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๒ มี

จ านวนนักเรียน ๒,๑๘๔ คน ครู ๗๘ คน และบุคลากร ๒๖ คน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนใน

ระดับช้ัน ม.๑–ม.๖  

๒. นโยบายบริหารการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาได้แบ่งระดับการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ไว้ ๒ ระดับ คือ 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควบคุม ก าหนดนโยบาย และ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เป็นระดับปฏิบัติที่น านโยบายมาปฏิบัติ  โรงเรียนได้

ท าการศึกษาแนวนโยบายจากกระทรวงศึกษา นโยบายของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานและ

ท าการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สภาพแวดล้อม บริบท 

จุดอ่อน จุดแข็ง แล้วจึงน ามาก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมุ่งจัดกิจกรรมให้นักเรียน ครู และ

บุคลากรภายในโรงเรียนปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตประจ าวัน ด้วยยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน ๓ วิถี คือ วิถีการเรียนรู้ 

วิถีไทย และวิถีพอเพียง กลยุทธ์ ๖ ประการในการด าเนินยุทธศาสตร์โรงเรียน ๓ วิถี ได้แก่ (๑) กลยุทธ์

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการเชิงระบบ (PDCA) เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมใน

ทุกกิจกรรม (๒) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ วัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง (๓) กลยุทธ์การพัฒนาครู (๔) กลยุทธ์การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี สร้างแหล่ง
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เรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน (๕) กลยุทธ์การพัฒนา

บรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และ (๖) กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการ ควรปรับโครงสร้างให้มีขนาดเล็ก

ลง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และลดการกระจุกตัวของบุคลากรที่อยู่ในส่วนกลาง 

เน้นการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่ทางการศึกษาและสถานศึกษาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอ านาจในการ

โยกย้ายแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานให้สอดคล้องกับความต้องการที่เป็นจริงและมีความรวดเร็ว จากที่

กระทรวงศึกษาได้ออกนโยบายเรื่องเด็กนักเรียนสามารถไว้ผมยาวได้ ห้ามตีนักเรียน และห้ามสั่งการบ้าน

เยอะ นโยบายประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องออกค าสั่งมายังสถานศึกษา เพราะเรื่องเหล่าน้ี สถานศึกษาควรจะ

มีอ านาจตัดสินใจได้เอง ดูตามความเหมาะสม ดูจากพฤติกรรมเด็ก หรือความต้องการของพ่อ - แม่

ผู้ปกครอง เพราะสถานศึกษาก็จะมีกฎระเบียบประเภทนี้ไว้อยู่แล้ว 

๓. สภาพการจัดการศึกษา / สภาพการจัดการศึกษาท่ีต้องการ 

๓.๑ ด้านวิชาการ 

 ในด้านการจัด / พัฒนาหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร มีเนื้อหาสาระไม่สอดคล้องกับ

สภาพความเป็นจริง ตายตัว เนื้อหาสาระมากเกินไป เน้นทฤษฏี ขาดการปฏิบัติจริง ที่ส าคัญขาดการบูร

ณาการเนื้อหาสาระให้เข้ากับกระบวนการประยุกต์ใช้ ผู้เรียนจึงมีพฤติกรรมการท่องจ าต าราเพือ่การน าไป

สอบ เพื่อการแข่งขันเข้าสู่สถานศึกษาที่มีช่ือเสียง ทางโรงเรียนจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์โรงเรียน ๓ วิถี 

เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ จัดท าหลักสูตรบูรณาการกับยุทธศาสตร์ ๓ วิถี คือ (๑) 

วิถีการเรียนรู้ จัดกิจกรรมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตอดเวลา (๒) วิถีไทย จัดกิจกรรมส่งเสริม

ความเป็นคนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และ (๓) วิถีพอเพียง จัด

กิจกรรมให้ครูและนักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สังเกตได้ว่า 

ยุทธ์ศาสตร์ ๓ วิถีจะมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติ มุ่งหวังให้เรียนรู้จากประสบการณ์ 

ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องจัดท าสาระในรายละเอียดเป็นรายปีหรือรายภาคให้สอดคล้องกับ

สภาพปัญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้งจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด 

ความสนใจของผู้ เรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมายด้วย และมีการประสานสัมพันธ์และร่วมมือกับพ่อ-แม่ 

ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

ในด้านการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษามุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การ

จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการ ฝึก
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ทักษะตามความสามารถของผู้เรียนให้ท าได้ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กอปรกับการใช้กลยุทธ์การพัฒนา

ครูให้เรียนรู้การใช้สื่อ นวัตกรรม และมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เป็นครูมืออาชีพที่มีกลยุทธ์และ

ทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน พร้อมทั้งใช้กระบวนการการมี

ส่วนร่วมของชุมชน ให้ชุมชนร่วมพัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และจัดหลักสูตรที่

เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 

ในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้สอนเป็นผู้ประเมินผลตามจุดประสงค์ และเดิน

ตามกรอบการประเมินอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ  เก่ง ดี มีสุข การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งไปที่การเรียนรู้ควบคู่การจัด

กิจกรรม ประเมินผลผู้เรียนจากสภาพความเป็นจริง วัดผลจากความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ ตัวช้ีวัด

ความสามารถด้านวิชาการ (ความเก่ง) สามารถวัดได้จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ตัวช้ีวัด

ความดี ใช้เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ ๘ ประการ และตัวช้ีวัดความสุขของผู้เรียนที่ไม่สามารถวัดได้

ในเชิงรูปธรรม แต่สามารถสังเกตได้จากปริมารการขาดเรียนหรือมาสายมีน้อยมาก ทั้งที่ทางโรงเรียนมี

อุปสรรคในด้านการคมนาคมไม่สะดวก แสดงถึงความสนใจใฝ่รู้ของผู้เรียน เด็กมีความสนใจเข้าร่วมใน

กิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี สนุก มีความสุข ในการจัดนิทรรศการ กล้าพูด กล้าแสดงออก 

๓.๒  ด้านงบประมาณ 

 การกระจายอ านาจการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณยังกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง 

สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการตัดสินใจตามความต้องการได้ ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐยังไม่เพียงพอและทั่วถึง จัดสรรงบประมาณมาให้เท่ากันแต่ไม่ได้

หมายความว่าจะเกิดความเท่าเทียม เงินอุดหนุนรายหัวไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ

กลุ่มสาระ  

๓.๓ ด้านการบริหารงานบุคคล 

ในด้านการพัฒนาครูสู่มืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนได้ก าหนดกลยุทธ์ 

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนาส่งเสริม

อบรมเพื่อให้ครูมีวิทยฐานะ 

ด้านการสรรหา คัดเลือก บุคลากร สถานศึกษาไม่มีอ านาจในการสรรหา แต่งตั้งครูหรือ

บุคลากรเอง จะต้องรอจากต้นสังกัดจัดหาครูมาให้ ซึ่งได้ครูที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการของ

สถานศึกษา จ านวนครู บุคลากรเกิดเป็นกระแสไหลเข้า-ไหลออก และท าให้เกิดการขาดแคลนครู 

ด้านจ านวนบุคลากร เมื่อไม่ได้รับการจัดสรรครู หรือบุคลากร ตามความเหมาะสมกับ

สถานศึกษาแล้วจึงท าให้ครูมีภาระงานเพิ่มข้ึน ครูต้องแบกรับภาระงานสอน งานการเงิน และงานธุรการ
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ควบคู่กันไป ส่งผลให้ครูขาดโอกาสในการพัฒนาตน ขาดโอกาสในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและไม่มี

เวลาดูแลนักเรียน สร้างสรรค์ หรือสร้างนวัตกรรมการสอนใหม่ๆให้กับนักเรียนได้ 

ส าหรับการประเมินวิทยฐานะครู ควรเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลงานครู จากการท า

ผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสาร เป็นการใช้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการเลื่อน

วิทยฐานะ และลดภาระงานของครูที่นอกเหนือจากการสอน ให้ครูมีเวลาในการสอนอย่างเต็มที่ 

๓.๔ ด้านการบริหารงานท่ัวไป 

ในส่วนงานก ากับ ติดตาม ประเมินผล การรายงาน และการนิเทศน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษา

จัดท าแผนปฏิบัติการ แจกแจงรายละเอียดข้ันตอน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ไว้อย่างชัดเจน 

เพื่อให้ครูสามารถน าไปปฏิบัติได้ กระบวนการนิเทศเปิดโอกาสให้ประธานกรรมการสถานศึกษาที่

คัดเลือกมาจากชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการนิเทศการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  

 

๔. ความพร้อมในการบริหารสถานศึกษา 

โดยภาพรวม หากพิจารณาการบริหารจัดการสถานศึกษาจากปัจจัยภายในถือได้ว่า มีความ

พร้อมครอบคลุมทุกด้าน ทั้งทางด้านงบประมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความรู้ เทคโนโลยี และ

การจัดการ  ขาดเพียงแต่ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ กล่าวคือ  

๔.๑ งบประมาณ 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ กฎเกณฑ์ข้อบังคับในการจัดสรร

งบประมาณเป็นอย่างดี มีการฝึกพัฒนาทักษะการบริหารการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ

เป็นไปตามระเบียบพัสดุ และการเงินของราชการ สามารถตรวจสอบได้ ชุมชนมีการสนับสนุน

งบประมาณเพื่อการศึกษา เช่น สมทุบทุนต่อเติมอาคารเรียน สมทบทุนเข้าร่วมโครงการต่างๆ เป็นต้น 

แต่ยังขาดความคล่องตัวในการจัดสรรงบประมาณ เพราะต้องรอรับการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด 

ระยะเวลาในการด าการขออนุมัติมีความล่าช้า  

๔.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตาม

หน้าที่ และพร้อมรับความรู้ที่ทันสมัย มีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการ

ส่งเสริมการฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารให้กับครูและบุคลากร และไดร้บัแรงเสรมิท า

ให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน แต่อัตราครูต่อนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ครูในบางสาขาวิชาไม่

เพียงพอต่อความต้องการ 
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๔.๓ ความรู้ 

สถานศึกษาได้มีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาด้านการเรียนการสอน มุ่งเน้นการพัฒนาครูให้มีความรู้ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน โดย

วิธีการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเรียนรู้คู่การปฏิบัติ วัดผลจากกิจกรรมหรือโครงงาน ทั้งนี้ยังให้ความส าคัญกบั

ชุมชน โดยเชิญผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

๔.๔ เทคโนโลยี  

สืบเนื่องจากโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และได้จัดสรร

งบประมาณไว้ส าหรับสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเพียงพอ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ในโรงเรียนให้ได้รับบริการกันอย่างทั่วถึง  นักเรียนสามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน

กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว 

๔.๕ การจัดการ 

แม้ว่าจะมีการบริหารงานตามภารกิจสถานศึกษาได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม แต่ก็ยังขาด

อ านาจในการบริหารที่แท้จริง จึงยังไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว ขาดความยืดหยุ่นในการ

บริหารจัดการ 

 

๕. ขนาดของสถานศึกษาต่อความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๑๐ ไร่ มีขนาดพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมกับสิ่งปลูกสร้างอาคารเรียน 

อาคารประกอบ ห้องเรียนแยกตามกลุ่มสาระ ห้องบริการเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ ทั้งนี้ จัด

พื้นที่ไว้ส าหรับแหล่งเรียนรู้ได้อย่างลงตัว เช่น ศาลาไทย แปลงเกษตร นาข้าว โรงเพาะเห็ด บ่อปลา 

เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะอย่างรอบด้าน เรียนรู้เชิงบูรณาการ  

๖. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการศึกษา 

โรงเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญขอชุมชน จึงก าหนดยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ไว้ในแผนพัฒนาโรงเรียน ด้วยการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนมีหน้าที่ในการ

บริการวิชาการ อาคารสถานที่ให้แก่ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนทุกฝ่าย 

เช่น คระกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและ

ครู องค์กรทางศาสนา องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการศึกษา การจัดการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน

และชุมชน จัดหาแหล่งวิทยาการหรือแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้
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ได้ตลอดเวลา ตามความต้องการและความสนใจ ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการจัด

หลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน  

ทั้งนี้คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกมาจากชุมชน มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการ

จัดการการศึกษาอย่างชัดเจน เช่น ก าหนดเอกลักษณ์ นโยบาย แผนพัฒนา ก ากับติดตามการด าเนินงาน 

ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และระดมทรัพยากรช่วยเหลือสถานศึกษา  

 

๗. กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการศึกษาที่ก าลังเคลื่อนตัวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในวิถี

แห่งความเป็นไทย โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ประชาคมอาเซียน ครูผู้สอนจะต้องมีการตื่นตัว มี

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาเซียนด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งด้านการศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดจะต้องเช่ือมโยงบูรณาการให้สอดรับเข้าหลักสูตรของโรงเรียนให้ได้ ปราการด่าน

แรกในการก้าวสู่อาเซียนคือ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดท าโครงการภาษาอาเซียน ให้

ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ เช่น ภาษาจีน ภาษาฟิลิปปินส์ และภาษาจีน เป็นต้น โดยจ้างครูเจ้าของ

ภาษามาสอน  

 

๘. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

การกระจายอ านาจยังไม่เกิดข้ึนอย่างแท้จริงทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน

บุคคล และการบริหารทั่วไป ขาดความความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทาง

ปฏิบัติ มีมาตรฐานและทิศทางในการจัดการศึกษาเหมือนกัน ควรเปิดโอกาสให้แต่ละท้องถ่ินเลือก

วิธีด าเนินการที่หลากหลายได้ด้วยตนเอง ควรใช้หลักการกระจายอ านาจทางการศึกษาโดยยึดหลักการมี

ส่วนร่วมอย่างแท้จริง อย่างเป็นรูปธรรม  เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพื่อที่จะระดมทรัพยากรจากทุกส่วนของสังคมเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชนท้องถ่ินอย่างทั่วถึง 

ส่วนกลางควรก าหนดนโยบาย ให้ค าปรึกษาแนะน า  ตรวจสอบมาตรฐาน  ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานเท่านั้น  
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จุดเด่นของการบริหารสถานศึกษา 

๑. จัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ

พัฒนาไว้อย่างชัดเจน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ

สถานศึกษา และด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ครูและบุคลากรทราบทิศทางในการพัฒนาให้ไปในทิศทาง

เดียวกัน ทั้งนี้บริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจให้ครูหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้ตาม

อ านาจหน้าที่ของตน 

๒. คณะผู้บริหารและครูมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความสามารถรอบรู้ในงานที่

รับผิดชอบในภาพรวมของสถานศึกษาเป็นอย่างดี คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถจาก

หลายสาขาอาชีพ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ

บริหารงานทั่วไป และได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

๓. ด้านการบริหารจัดการการศึกษา จัดระบบบริหารหารศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการ

กระจายอ านาจ ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะความเป็นผู้น า มีการจัดโครงสร้างองค์กรการบริหารอย่าง

เป็นระบบ สถานศึกษาใช้ระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

๔. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ

สถานศึกษาเป็นผู้มีประสบการณ์ในหลากสาขาอาชีพ มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่

เหมาะสม 

๕. จัดแหล่งเรียนรู้ วิทยากร จากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาไว้อย่างเพียงพอ 

ส่งเสริมและบูรณาการการเรียนรู้เข้าไว้ในหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ ฝึกการเรียนรู้  ฝึกประสบการณ์ ฝึก

อาชีพ เน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ 

 

ข้อสังเกตในการบริหารสถานศึกษา 

๑. ปัญหาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ครูแบกรับภาระงานเกินไป ภาระงานการสอน งานธุรการ 

งานการเงิน การจัดเตรียมเอกสารเพื่อรอรับการประเมินภายนอก เป็นต้น ครูจึงขาดโอกาสในการคิด

เทคนิคและวิธีการสอน นวัตกรรมการสอน ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 

๒. ปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางมาเรียน การคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากทางเข้า

สถานศึกษามีทางเดียว เสียค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทางมาเรียน 
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ผลการศึกษากรณีการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 โรงเรียนบ้านดอนแรด (จินดาวิทยาคาร)  

 

ผลการศึกษากรณีรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน บ้านดอนแรด 

(จินดาวิทยาคาร) โดยได้ศึกษาจากเอกสาร การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต และจากการสัมภาษณ์ โดย

ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนครู และ

ตัวแทนผู้ปกครอง สรุปผลดังนี้ 

๑. บริบทท่ัวไป 

โรงเรียนบ้านดอนแรด (จินดาวิทยาคาร) ตั้งอยู่ที่หมู่  ๒  ต าบลดอนแรด  อ าเภอรัตนบุรี  จังหวัด

สุรินทร์  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียน

ทั้งสิ้น ๑๙๘ คน จ านวนครู ๑๓ คน และบุคลากรอื่น ๒ คน เปิดสอนตั้งแต่ช้ันอนุบาลปีที่  ๑ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านดอนแรดเคยเข้าร่วมโครงการพิเศษของ สพป.สุรินทร์ ในโครงการ 

โรงเรียนแกนน าเด็กเรียนร่วม โรงเรียนแกนน าวิถีพุทธ โครงการพิเศษของ สสส.และ สสค. เช่น โครง

การละเล่นบันไดสู่การเรียนรู้ภาษาไทย โครงการป้องกัน ภัยพิบัติจากธรรมชาติ และโครงการจาก

หน่วยงานอื่นๆ เช่น โครงการ 1 ช่วย 9 จาก สมศ. โครงการเลี้ยงเป็ด โครงการปลูกแก้วมังกร โครงการ

เลี้ยงเห็ดฟางสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และโครงการโรงเรียนบริบทสภาพแวดล้อมและปลอดภัย 

จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

๒. นโยบายบริหารจัดการการศึกษา 

โรงเรียนได้น านโยบายสู่การปฏิบัติครบทั้ง ๔ ด้านได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน

บุคลากร และด้านงานบริหารทั่วไป การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรที่รัฐก าหนด ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการการศึกษามากข้ึน เกิดความ

มั่นใจและศรัทธาการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียน ในด้านบุคลากรเอง ครูก็ได้รับการพัฒนาด้าน

เทคนิคการสอนมากข้ึน โดยเปลี่ยนรูปแบบจากครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียน

เรียนรู้จากการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนเป็นผู้ตั้งค าถามและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัว

ผู้เรียน ครู และผู้ปกครองเป็นอย่างมากที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่เหมาะร่วมกัน  
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ในด้านความต้องการเกี่ยวกับนโยบายบริหารการศึกษาเป็นไปอย่างไร ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดต่าง

เห็นตรงกันว่า ควรกระจายอ านาจการบริหารสู่สถานศึกษามากข้ึนเพื่อความคล่องตัวในการบรหิารจดัการ 

และที่ส าคัญการเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการบ่อยครั้ง  ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายและ

ผู้รับสนองนโยบาย การจัดการศึกษาจึงไม่ต่อเนื่องขาดความเป็นเอกภาพในเชิงบริหาร อีกประการหนึ่ง

คือจ านวนสาระที่จัดการสอนมีมากจนเกินไป ท าให้ผู้เรียนใช้เวลาเรียนมากไป ควรปรับหลักสูตรให้เป็น

แบบ SBM คือ หลักหารบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หรือตามความเหมาะสมของผู้เรียน เป็นต้น 

๓. สภาพการจัดการศึกษา/สภาพการจัดการศึกษาท่ีต้องการ 

สภาพการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ในทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน (ผอ.สมศรี หลงชิน) พบว่า ระบบ

การบริหารขาดความเป็นเอกเทศ ต้นสังกัดไม่ให้ความส าคัญในด้านก ากับ ติดตาม ศึกษานิเทศก์ในเขต

พื้นที่ขาดการมาก ากับ ติดตาม แนะน า ให้ค าปรึกษา ลักษณะการด าเนินงานของศึกษานิเทศก์เพียงแค่

เข้าอบรมจากส่วนกลาง แต่ไม่ได้น านโยบายที่รับมาปฏิบัติอย่างจริงจัง ส าหรับสภาพการจัดการศึกษาที่

ต้องการ ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ นโยบายหรือทิศทางในการจัด

การศึกษาไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย จนก่อให้เกิดความสับสนในการบริหารงาน และควรการกระจาย

อ านาจสู่สถานศึกษาให้มากที่สุด 

๓.๑ ด้านวิชาการ  

ในการจัด / พัฒนาหลักสูตรขาดความต่อเนื่องและไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

โดยให้สาเหตุว่า หลักสูตรที่น ามาใช้กับสถานศึกษาของไทยในปัจจุบันนั้นน ามาจากประเทศ โดยไม่ได้

พัฒนาหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการในการจัดการศึกษาของไทย เป็นการน าเอาหลักการจัด

การศึกษาของต่างประเทศมาเป็นท่อนๆ แต่ขาดกระบวนการบูรณาการให้เข้ากับการจัดการเรียนการ

สอนของไทย โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ควรให้ความส าคัญกับชุมชน โดยให้ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จัดท าหลักสูตรท้องถ่ินโดยครูภูมิปัญญา และบูรณาการหลักสูตร

ท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในทุกระดับช้ัน 

ในด้านการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และให้อ านาจแก่ครูผู้สอนให้มีอิสระในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ยืดหยุ่นต่อความ

ต้องการของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการฝึกปฏิบัติ ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนสื่อ
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เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์

ในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้บริหารสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด าเนินการวัดและการประเมินผลตามเกณฑ์ที่

ก าหนดครอบคลุมทุกกลุ่มสาระและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา ปรากฏว่าไม่มีนักเรียน

ตกซ้ าช้ัน ตัวช้ีวัดที่ส าคัญคือคะแนนในการสอบ O-Net พบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแรด ใน

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ คะแนนเพิ่มข้ึน ๗.๐๒ คะแนน จากปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

คะแนนการสอบ NT (National Test) พบว่า ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

คะแนนเพิ่มข้ึน ๙.๑๐ คะแนนเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๓ นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน

แข่งขันด้านวิชาการในระดับภาคถึง ๖ ปีติดต่อกัน และนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๘ ประการอยู่

ในระดับดีมาก การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้นั้นจะต้องท าเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มิใช่เพื่อรอ

การตรวจหรือการประเมินจากแหล่งภายนอก  

๓.๒ ด้านงบประมาณ 

สถานศึกษายังขาดอ านาจในการจัดสรรงบประมาณ อ านาจในการจัดสรรงบประมาณ

ยังอยู่ที่เขตพื้นที่ต้นสังกัด จึงขาดความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน (สพฐ.) ควรให้ความส าคัญในระดับช้ันอนุบาล โดยการปรับเพิ่มงบรายหัวให้เป็น ๔,๐๐๐ บาท 

ในระดับช้ันประถมศึกษา ๓,๕๐๐๐ บาท ระดับมัธยมต้น ๓,๐๐๐ บาท และในระดับมัธยมปลาย ๒,๕๐๐ 

บาท โดยมองว่าการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กนั้นเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ ดังนั้นเด็กใน

ระดับช้ันอนุบาลควรที่จะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนมากกว่าในระดับช้ันอื่นๆ นอกจากนั้น ควรจัดท า

ฐานข้อมูลแสดงรายรับ รายจ่าย ให้เป็นระบบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และต้น

สังกัดควรมอบอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณให้สถานศึกษาสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง 

เพื่อให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมากที่สุด 

๓.๓ ด้านการบริหารงานบุคคล 

ในด้านการบริหารงานบุคคล อ านาจยังคงอยู่ที่ต้นสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษาหรือ

กรรมการบริหารสถานศึกษาไม่มีอ านาจเด็ดขาดในการสรรหา คัดเลือก หรือจ้างครูที่เหมาะสมกับความ

ต้องการได้ สถานศึกษาจึงได้ครูที่มีความรู้ต่ ากว่าเกณฑ์ เกิดเกณฑ์ ได้ครูที่ไม่ตรงตามวุฒิ และเกิดภาวะ

ขาดแคลนครูในที่สุด ดังนั้นหน่วยงานต้นสังกัดควรกระจายอ านาจในการสรรหา คัดเลือก ครู บุคลากร
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มายังสถานศึกษา เพื่อให้ได้ครูหรือบุคลากรที่มีความพร้อมและเหมาะสมกับความต้องการของ

สถานศึกษามากที่สุด 

๓.๔ ด้านการบริหารงานท่ัวไป   

ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญด้านการนิเทศการเรียนการสอนและมีความสามารถ

ในการนิเทศเป็นอย่างดี มีการจัดท าปฏิทินควบคุม ก ากับ ติดตาม นิเทศบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้

วิธีการแนะน า ให้ค าปรึกษามากว่าการต าหนิ ประเด็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาท าการนิเทศครูในโรงเรียน 

คือเรื่องแผนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดกิจกรรมและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนเกิดประสิทธิภาพ กรรมการสถานศึกษาเองก็มีบทบาทในการนิเทศ 

ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูด้วย โดยจัดต้ังเป็นคณะนิเทศการเรียนการสอนของ

ครู  

๔. ความพร้อมในการบริหารสถานศึกษา 

โดยภาพรวมโรงเรียนบ้านดอนแรดร้อยละ 80 มีความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษา

ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งทางด้านงบประมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความรู้ เทคโนโลยี และการ

จัดการ กล่าวคือ 

๔.๑ งบประมาณ 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบของการจัดสรร

งบประมาณ โดยใช้แนวทางการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๔.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส่วนใหญ่เป็นครูที่มากด้วยประสบการณ์ในการสอน มีความรู้ มีความเช่ียวชาญ ช านาญ

การไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี มีการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาคนเองและเพิ่มศักยภาพในการสอนอย่างต่อเนื่อง 

และเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเอง ส าหรับครูธุรการของโรงเรียนให้ดูตามความ

เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน แต่ส าหรับโรงเรียนบ้านดอนแรด ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางนั้นจัดสรร

ครูธุรการ ๑ คนก็เพียงพอ โดยเลือกรับในระดับวุฒิ ปวช. เพื่อให้เหมาะสมต่อค่าตอบแทนที่ไม่มาก และที่

ส าคัญเปิดโอกาสให้ครูภูมิปัญญา หรือปราชญ์ชาวบ้านมาท าหน้าที่ในการสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
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๔.๓ ความรู้  

โรงเรียนบ้านดอนแรด จะมุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับความรู้ไปที่การส่งเสริมทักษะความรู้

ของครูเป็นหลัก เน้นการฝึกอบรมให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเทคนิคในการจัดการเรียนการ

สอนให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการ

สอนคือเน้นการเรียนรู้สู่ภาคการปฏิบัติ  

๔.๔ เทคโนโลยี 

อันเนื่องมาจากโรงเรียนบ้านดอนแรดเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ชนบท และเป็นโรงเรียน

ขนาดกลาง จึงส่งผลให้ขาดความพร้อมในเรื่องของสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) คุณภาพของ

สัญญาณไม่เอื้ออ านวยต่อการใช้งาน ส่งผลต่อการสืบค้นข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางระบบ

อินเตอร์เน็ตเกิดความล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน เป็นอุปสรรคต่อการแสวงหาความรู้ 

๔.๕ การจัดการ 

   ขาดอ านาจในการบริหารที่แท้จริง ผู้บริหารสถานศึกษาจึงไม่มีอ านาจในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาได้โดยตรง ขาดเอกภาพในเชิงบริหารจัดการ 

๕. ขนาดของสถานศึกษาต่อความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

ในด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน

เป็นอย่างยิ่ง  มีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมเพียงพอที่จะใช้สอยเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีโครงสร้างพื้นฐานเหมาะสม

ต่อการใช้สอยประโยชน์ เช่น มีน้ าดื่มน้ าใช้เพียงพอส าหรับนักเรียน มีระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับการ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม มีห้องน้ าห้องส้วมเพียงพอส าหรับนักเรยีน มหีอ้งสมดุ

ที่มีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอต่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ ห้องบริการเพียงพอเหมาะสมกับการใช้สอยของนักเรียน รวมทั้งมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม

กีฬาและพักผ่อนในโรงเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

๖. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการศึกษา 

โรงเรียนบ้านดอนแรด (จินดาวิทยาคาร) มีการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน โดยการ คัดเลือก 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจากภาคชุมชน ให้ความส าคัญกับผู้ปกครองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ในการจัดการก าหนดนโยบายของโรงเรียน การจัดแผนการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการเสนอความ
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คิดเห็น และมีบทบาทส าคัญในการก ากับ และติดตามการจัดการเรียนของทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วย

ความเอาใจใส่ ในด้านงบประมาณในปี ๒๕๕๐ มีการระดมทรัพยากร จัดท าผ้าป่าทางการศึกษาจน

สามารถรวบรวมเงินอุดหนุนได้ ๗๖๐,๐๐๐ บาท และในปี ๒๕๕๔ มีเงินรายได้จากการทอดผ้าป่าจ านวน 

๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท จะเห็นได้ว่า ชุมชนเล็งเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

๗. กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

น ายุทธศาสตร์ ๘ ประการที่รัฐก าหนด เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบไปด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและโลจิกติกส์ เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เพื่อให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ เพื่ออ านวย

ความสะดวกด้านการค้า การลงทุน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึง

ความส าคัญของอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างความมั่นคง เน้นสร้างความร่วมมือ สร้าง

พันธมิตร และยุทธศาสตร์ที่ ๘ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน มาประชุม

หารือร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และชุมชนเกี่ยวกับการจัดท ารวบรวมข้อมูล 

ประวัติประชาคมอาเซียน ฯ เพื่อให้สามารถบูรณาการให้เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนได้ในทุก

ระดับช้ัน จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกความรู้เรื่องอาเซียนไว้ในทุกกลุ่มสาระ โดยเฉพาะกลุ่มสาระ

สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ที่ส าคัญคือมีการจัดอบรมครู บุคลากร เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  

๘. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

การจัดท าแผนหรือนโยบาย หรือรูปแบบการจัดการสถานศึกษาควรศึกษาสภาพและความส าคัญ

ของปัญหา ให้เห็นในเชิงประจักษ์ และเป็นรูปธรรมชัดเจน ก่อนที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติจริง เพื่อให้

เกิดผลกระทบต่อระบบการจัดการศึกษาในด้านลบน้อยที่สุด การประเมินวิทยาฐานะครู ควรยกเลิกการ

ท าผลงานด้านเอกสารวิชาการ เพราะไม่ได้เห็นถึงการปฏิบัติงานจริง ควรใช้กระบวนการก ากับ และ

ติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง จึงจะพิสูจน์การปฏิบัติงานที่แท้จริงได้ 

โดยภาพรวม จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งทางด้าน

นโยบาย การน านโยบายลงสู่การปฏิบัติ  สภาพการจัดการสถานศึกษา สภาพการจัดการสถานศึกษาที่
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ต้องการ ปัจจัยทีมีผลต่อความพร้อมในการจัดการการศึกษา และการมีส่วนร่วมของชุมชน กล่าวโดยสรุป

ได้ดังนี ้

จุดเด่นของการบริหารจัดการสถานศึกษา 

๑.  ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดนโยบายมาสู่ผู้ปฏิบัติได้ สามารถจัดระดับความส าคัญของ

นโยบายหลัก และนโยบายรองแล้วน ามาปรับเป็นกลยุทธ์ในการด าเนินงานในสถานศึกษา ให้เกิดความ

คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในเชิงบริหาร โครงสร้างการบริหารจัดการของโรงเรียนมีความสัมพันธ์

สอดคล้องกับการถ่ายทอดนโยบายตามระดับการบังคับบัญชา  สังเกตได้จากโรงเรียนบ้านดอนแรดเป็น

โรงเรียนขนาดกลาง โครงสร้างการบริหารมีลักษณะสายการบังบัญชาสั้น  กระชับ ประกอบกับมี

บทบาทและภารกิจไม่มากเท่าโรงเรียนขนาดใหญ่ จึงสามารถแปลงนโยบายเป็นแผนและลงสู่การปฏิบตัิ

ได้ทันที 

๒. สภาพการจัดการสถานศึกษา ทั้งทางด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง ครูมีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม ผ่านประสบการณ์

จากการปฏิบัติ อีกทั้งบูรณาการหลักสูตรท้องถ่ินเข้ากับหลักสูตรแกนกลางตามความเหมาะสมกับบริบท

ของโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้เป็นองค์รวม และสนับสนุนให้ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา เน้นการท างานร่วมกับเป็นภาคีเครือข่าย ถือได้ว่าเป็นการกระจายอ านาจการ

จัดการการศึกษาลงสู่ภาคประชาชนอย่างแท้จริง 

๓. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

ส าหรับปัจจัยภายใน ผู้บริหารและครูเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการ หรือในการ

จัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นผู้มากด้วยประสบการณ์ ความพร้อมทางด้านงบประมาณสถานศึกษา

มีความสามารถที่จะหาเงินอุดหนุนการศึกษาจากองค์กรภายนอกได้เป็นจ านวนมากจากการทอดผ้าป่า

การศึกษา ในด้านขนาดของโรงเรียนต่อจ านวนนักเรียน อาคาร สถานที่ๆส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ มี

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนเหมาะสมตามบริบทของชุมชน 

๔. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการศึกษา ตั้งแต่ร่วมเสนอแนะแนวทางในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา จนเกิดรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการ แสดงให้เห็นถึง
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การตระหนัก และเห็นถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน หรือต่อ

บุตร-หลานของตนเอง  

จุดด้อยของการบริหารจัดการสถานศึกษา 

๑. เนื่องจากยังมีการควบคุมอ านาจอยู่ที่ส่วนกลาง สถานศึกษาจึงไม่มีอ านาจเด็ดขาดในการ

บริหารจัดการตามภารกิจหลักของสถานศึกษาได้ ไม่มีการกระจายอ านาจจากต้นสังกัดลงสู่สถานศึกษา

อย่างแท้จริง 

๒. การจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดลงสู่สถานศึกษา สืบเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา

ยังไม่มีอ านาจเต็มตัวในการใช้งบประมาณ ส่งผลให้ไม่มีความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามความ

เหมาะสม รวมทั้งขาดการจัดท าฐานข้อมูลรายรับ – รายจ่ายที่เป็นระบบจากต้นสังกัด เพื่อให้ง่ายต่อการ

ติดตามสถานะทางการเงินของสถานศึกษา และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

๓. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ไม่ตรงกับความเหมะสมของสถานศึกษา เช่น ครูวุฒิต่ า

กว่าเกณฑ์ เกินเกณฑ์ หรือได้ครูไม่ตรงวุฒิ จึงท าให้เกิดการไหลเวียนอัตราก าลังเข้า-ออก สถานศึกษาเร็ว

มาก เกิดภาวะขาดแคลนครู ครูรับภาระงานหลายหน้าที่ เช่น ต้องรับภาระการสอนรวมทั้งงานธุรการ

ควบคู่กันไป  

๔. ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้งทางด้านความพร้อมของผู้ใช้ ผู้เรียน หรือ

ด้านประสิทธิภาพของ Software / Hardware อยู่ในเกณฑ์ดี ขาดแต่ในส่วนของระบบสัญญาณที่ไม่

ทั่วถึง ไม่พร้อมใช้งาน เสมือนเป็นการปิดกั้นโอกาสครู และผู้เรียนในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                               ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ๑๗๔ 

 

แบบประเมนิผล 
รปูแบบการบรหิารจดัการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

.......................................... 
วัตถปุระสงค ์
 เพื่อพิจารณาและเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เหมาะสมกับขนาดและความพร้อม  ตามโครงการวิจัยและพัฒนา เรื่อง 
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
วิธกีารพจิารณา 
 ขอให้ที่สมัมนาพจิารณาเอกสารพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามประเด็นดังต่อไปนี ้
 
 
ที ่

   
                   รายการ 

ความเหน็ 
ขอ้เสนอแนะ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 

1 รปูแบบ ที ่1 รปูแบบการบรหิารจดัการศกึษาแบบมสีว่นรว่ม    
 1.1 แนวคิด    
 1.2 หลักการ    
 1.3 วิธีการ    
 1.4 สาระการเรียนรู้ที่มสี่วนร่วม    
 1.5 ขนาดสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ    
 1.6 ข้อดีของรูปแบบ    
 1.7 ข้อจ ากัดของรูปแบบ    
 1.8 เงื่อนไขของรูปแบบ    
2 รปูแบบที ่2 รปูแบบการบรหิารจดัการแบบเครอืขา่ยความ

รว่มมอื 
   

 2.1 แนวคิด    
 2.2 หลักการ    
 2.3 วิธีการ    
 2.4 ขนาดสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ    
 2.5 ข้อดีของรูปแบบ    
 2.6 ข้อจ ากัดของรูปแบบ    
 2.7 เงื่อนไขของรูปแบบ    
 2.8 การสนบัสนุนจากเครือข่ายอื่น    
  

 
   



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                               ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ๑๗๕ 

 

 
ที ่

 
                       รายการ 

ความเหน็ 
ขอ้เสนอแนะ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 

 
3 รปูแบบที ่3 รปูแบบการบรหิารจดัการแบบ 

พีเ่ลีย้ง 
   

 3.1 แนวคิด    
 3.2 หลักการ    
 3.3 วิธีการ    
 3.4 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกบัรปูแบบ    
 3.5 ข้อดีของรูปแบบ    
 3.6 ข้อจ ากัดของรูปแบบ    
 3.7 เงื่อนไขของรูปแบบ    
4 รปูแบบที ่4 รปูแบบการบรหิารจดัการแบบ 

แมข่า่ยและลกูขา่ย 
   

 4.1 แนวคิด    
 4.2 หลักการ    
 4.3 วิธีการ    
 4.4 ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกบัรปูแบบ    
 4.5 ข้อดีของรูปแบบ    
 4.6 ข้อจ ากัดของรูปแบบ    
 4.7 เงื่อนไขของรูปแบบ    
5 รปูแบบที ่5 รปูแบบการบรหิารจดัการ 

แบบอสิระ 
   

 5.1 แนวคิด    
 5.2 หลักการ    
 5.3 วิธีการ    
 5.4 ขนาดที่เหมาะสมกับรูปแบบ    
 5.5 ข้อดีของรูปแบบ    
 5.6 ข้อจ ากัดของรูปแบบ    
 5.7 เงื่อนไขของรูปแบบ    
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ที ่

 
                               รายการ 

ความเหน็ 
ขอ้เสนอแนะ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 

 
6 รปูแบบที ่6 รปูแบบการบรหิารจดัการโดยการจา้งองคก์ร

ภายนอก (Outsource) 
   

 6.1 แนวคิด    
 6.2 หลักการ    
 6.3 วิธีการ    
 6.4 ขนาดที่เหมาะสมกับรูปแบบ    
 6.5 ข้อดีของรูปแบบ    
 6.6 ข้อจ ากัดของรูปแบบ    
 6.7 เงื่อนไขของรูปแบบ    
 
ความเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
................................................................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
..................................................................................................................................... ............................................. 
..................................................................................... ............................................................................................ 
............................................................................................................................. .....................................................       

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิการประชุมระดมความคิดเห็นงานวิจัย 

เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสภาการศึกษา 
วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงแรมรอยัลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑. นายสินอาจ  ล าพูนพงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่  เขต ๒ 

๒. ดร.พิณสุดา  สิริธรังศร ี ผู้วิจัย 

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

๔. นางประภัสสร  ไชยชนะใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. ด้านการศึกษา สพม. ๓๕ 

๕. น.ส. ล าเดือน  นามเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบรหิารการศึกษา 

๖. นายวิทยา  ปาอินทร ์ รอง ผอ. สพป.ล าพูน เขต ๒ 

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

๘. นายพิชิตพล  สุทธิสานนท ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๔ 

๙. นายประสิทธ์ิ  ภูมาศ ศึกษานิเทศก์ สพป.ล าพูน เขต ๒ 

๑๐. นายเลห่์  ไทยเที่ยง ผอ.โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 

๑๑. นายไพบูลย์  พุทธวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนบุาลเชียงใหม ่

๑๒. นางวิมล  แก้วบุญเรือง ครูโรงเรียนอมกอ๋ยวิทยาคม 

๑๓. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ ครูโรงเรียนวัดช่างเค่ียน 

๑๔. นายสาธิต  ปรัชญาอริยะกุล ผู้ช่วยนักวิจัย 

๑๕. นางสาวอารรีัตน์  เคียงเจรญิ ผู้ช่วยนักวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                         ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ๑๗๘ 

 

 
เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสภาการศึกษา 

วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
ณ ห้องประชุมเศวตสุวรรณ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   

 
๑. 
 

นายบุญจันทร์  บัวหุ่ง อดีต ผอ.กพร. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานการสมัมนา 

๒. ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ผู้วิจัย 
๓. ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ 
๔. นายเสนีย์  เรืองฤทธ์ิราวี รองผอ.สพป.ศรสีะเกษ เขต ๑  
๕. นายทองค า  จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๖. นายประดิษฐ  ศิลาบุตร รองอธิการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
๗. นายศรีวรรณ เกียรติสรุนนท ์ ประธานเขตพื้นที่ สพป.ศก.๑และประธานสถานศึกษา 
๘. นายสถิตย์  ชนะชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบรหิารการศึกษา 
๙. นายสมบรูณ์  โพธิงาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบรหิารการศึกษา 

๑๐. นายพลเดช  ศรีบุญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบรหิารการศึกษา 
๑๑. นายวิชัย จันทร์เทพา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบรหิารการศึกษา 
๑๒. นายเจษฎา  หงษา   ผอ.โรงเรียนบ้านบัวหุง่ 
๑๓. นายสมยศ  หลักบุญ ผอ.โรงเรียนบ้านม่วง 
๑๔. นายภาณุวัฒน์  เดชกล้า ผอ.โรงเรียนบ้านโปง่สามัคคี 
๑๕. นายสมศักดิ์  ประสาร ผอ.โรงเรียนบ้านปะทาย 
๑๖. นายเพชร  วงพรมมา ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่แดน                                 
๑๗. นายอนุศักดิ์  พันธ์งาม ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเพก็ 
๑๘. นายบพิตร  บุญเฉลียว ผอ.โรงเรียนบ้านหนองทราย 
๑๙. นายสมศรี  หลงชิน ผอ.โรงเรียนบ้านดอนแรด 
๒๐. นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป ศรสีะเกษ เขต ๑ 
๒๑. นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย ผอ.โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
๒๒. นายสมาน  งามเจรญิ ผู้ปกครอง 
๒๓. นายมนตรี  ภูผาทอง ครู โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 
๒๔. นางสาวอารรีัตน์  เคียงเจรญิ ผู้ช่วยนักวิจัย 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมระดมความคิดเห็นงานวิจัย 

เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสภาการศึกษา 
วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมพิกุลทอง  จังหวัดนราธิวาส 

 
 

๑. นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒. ดร.พิณสุดา  สิริธรังศร ี ผู้วิจัย  

๓. นายปริญญา เสนาวรานนท ์ รอง ผอ. สพม. เขต ๑๕ 

๔. นายอรรถสิทธ์ิ  รัตนแคล้ว ผอ. สพป.นราธิวาส เขต ๑ 

๕. นายสุพจน์ มณรีัตนไชย 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  ธรฤทธ์ิ รอง ผอ. สพป.ปัตตานี เขต ๒ 

๙. นายสัมฤทธ์ิ  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.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯบางปอประชารักษ์ 

๑๓. นายเสริมวิทย์  ปรียวานิช ผอ.โรงเรียนบาเจาะ 

๑๔. นายอับดุลกอเดร ์ อิบบรอฮิม ผอ.โรงเรียนร่มเกล้า 

๑๕. นางสาวจิตรา  มาบู ผอ.โรงเรียนเรียงราษฏร์อปุถัมภ์ 

๑๖. นายนรินทร์ อเูซ็ง ผอ.โรงเรียนศรีวารินทร ์

๑๗. นายเมธา  สุเมธาวิวัฒน์ ผอ.โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 

๑๘. นายเจะอามะ ฮูม ี รอง ผอ.โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 

๑๙. นายมะดิง ลอมา ผอ.โรงเรียนไม้แก่นกิติวิทย ์

๒๐. นายอับดุลฮาลี แวดอเล๊าะ ผอ.โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 

๒๑. นายบัณฑิต  สาและ ผอ.โรงเรียนผดุงมาตร 

 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                         ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ๑๘๐ 

 

 

๒๒. นายเพาซี  ขาล ี ผอ.โรงเรียนบ้านริแง 

๒๓. นายศักดา  กัลยากาญจน ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบูแกะบือแต 

๒๔. นายกอเร็น  เกษม ผอ.โรงเรียนบ้านกาแย 

๒๕. นายซอบรี  สาเหาะ รองผอ.โรงเรียนบ้านไอร์โซ 

๒๖. นายสะมะแอน วรรณาการ ผอ.โรงเรียนบ้านกาเดง็ 

๒๗. นายสมพร  สุมาล ี ผอ.โรงเรียนบ้านสาเมาะ 

๒๘. นายอดินันท์ ศรีสุวรรณพงศ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 

๒๙. นายการีม  โต๊ะเฮง็ ผอ.โรงเรียนบ้านแยะ 

๓๐. นายมะนาเซร์  แมแล ผอ.โรงเรียนบ้านลุโพะบายะ 

๓๑. นายอิสเหาะ  สะมาแต ผอ.โรงเรียนบ้านก าปงปีแซ 

๓๒. นายซุลกปิลีย์  กะนา ผอ.โรงเรียนบ้านต้นตาล 

๓๓. นายปลายฟ้า  อมรรัตนกลุ ผอ.โรงเรียนบ้านจือแร 

๓๔. นายนิพนธ์  ชินไชยชนะ ผอ.โรงเรียนบ้านกาหนงั 

๓๕. นายอับดุลอาซิ  ดอเลาะ ผอ.โรงเรียนบ้านสะโล 

๓๖. นายร ารี  สะการา ผอ.โรงเรียนคุซายอ 

๓๗. นายมะหะมะสกุรี ดอกอ ผอ.โรงเรียนแมะแซ 

๓๘. นายซูฮัยมี  ปาแจแจกะ ผอ.โรงเรียนบ้านไอกรอม ี

๓๙. นายมะหะมะรูยอเล หะยีอาแต ผอ.โรงเรียนบ้านมะรือโบออก 

๔๐. นางนินูรไอนี  หะยีนิเลาะ รอง.ผอ.โรงเรียนสวนพระยา 

๔๑. นางสาวอารรีัตน์  เคียงเจรญิ ผู้ช่วยนักวิจัย 

 

 

 

 

 

 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                         ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ๑๘๑ 

 

 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิการประชุมระดมความคิดเห็นงานวิจัย 
เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสภาการศึกษา 

วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ๓-๑ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 

 
 

๑. รศ.ดร .วรากรณ์  สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

๒. ศ.ดร. บุญเสริม  วีสกุล อธิการบดีกิติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

๓. ศ.ดร. ไพฑูรย์  สินลารัตน์ คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

๔ รศ.ดร. อุทัย  บุญประเสริฐ ที่ปรกึษา/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 

๕. รศ.ดร. กล้า  ทองขาว ที่ปรกึษา/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 

๖. ดร.พิณสุดา  สิริธรังศร ี ผู้วิจัย 

๗. ผศ.ดร. สินธะวา  คามดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบรหิารการศึกษา 

๘. นายสมศักดิ์ ฮดโท (แทน) ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต ๒   

๙. ดร.วาสนา วิสฤตาภา เลขานุการวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

๑๐. นายสมชาย  พวงโต ศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่การศึกษา  สิงหบ์ุร ี

๑๑. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร 

๑๒. ดร.สุภาวดี  วงษ์สกุล ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  

๑๓. นางสุคนธา อรุณภู่ ผอ.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย  

๑๔. นายมงคล  ชูวัฒนะ ผอ.โรงเรียนบดินทรเดชา ๔   

๑๕. นางเดือนเพ็ญ อนันต์พฒันกุล ผอ.โรงเรียนวัดล าลูกบัว  

๑๖. นางนันทนิจ  เที่ยงพูนโภค ผอ.โรงเรียนวัดเปรมประชากร  

๑๗. นางสอางค์  ตั้นไทย ครูโรงเรียนบดินทรเดชา ๔  

๑๘. นายวีระชาติ วรรณชัย ครูโรงเรียนวัดเปรมประชากร   

๑๙. นายพิเชษฐ์ ยังตรง ครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์   

๒๐. นางศิริกร  สินสม ครูโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  

 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                         ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ๑๘๒ 

 

 

๒๑. นายเกียรติศักดิ์  รักษาราช ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา ๔ 

๒๒. นายทรงพจน์  เอกนิติภูม ิ ตัวแทนผู้ปกครอง 

๒๓. นายส าราญ ชวนวัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบรหิารการศึกษา 

๒๔. นางสุธิดา  ทับทิมทอง ผอ.โรงเรียนวัดตาลเอน 

๒๕. นายวัชรินทร์ จงกลสถิต รองคณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยรงัสิต 

๒๖. นายสาธิต ปรัชญาอริยะกลุ ผู้ช่วยนักวิจัย 

๒๗. นางสาวอารรีัตน์  เคียงเจรญิ ผู้ช่วยนักวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                         ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ๑๘๓ 

 

 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการให้สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม  

เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  
๑. นายมงคล ชูวงษ์วฒันะ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา ๔ 

๒. นางสาวบญุเรือน เสือจุ้ย   ครู โรงเรียนบดินทรเดชา ๔ 

๓. นางสอางค์ ตั้นไทย   ครู โรงเรียนบดินทรเดชา ๔ 

๔. นายเกียรติศักดิ์ รักษาราช   ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา  

๕. นายทรงพจน์ เอกนิติภูมิ   ตัวแทนผู้ปกครอง 

๖. นายสมศรี หลงชิน    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแรด 

๗. นายชมพู สานุสันติ ์   ครู โรงเรียนบา้นดอนแรด 

๘. นายทองหล่อ สงิห์นุช   กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบา้นดอนแรด 

๙. นางพิไลลักษณ์ เน่ืองไชยยศ   ตัวแทนผู้ปกครอง 

๑๐. นางศรีประภา ระดมยศ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันตะลุง 

๑๑. นางวัชณีย์ วฒุิวรรณ์   กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบา้นสันตะลุง 

๑๒. นายวสันต ์ดรชยั    กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบา้นสันตะลุง 

๑๓. นายนิคม ธารเจริญ   กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนร่องค า 

๑๔. นางสาวกล่อมจติร ดอนภิรมย ์ ครู โรงเรียนร่องค า 

๑๕. นายสมัย อนันต์เชื้อ   ตัวแทนผู้ปกครอง 

๑๖. นายวีระวัฒน์ กระแบกหอม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวงัไทร 

๑๗. นายชัยสิทธ์ิ สมานรักษ ์  ครู โรงเรียนบา้นวังไทร 

๑๘. นางพรรุจี สมานรักษ ์  ตัวแทนผู้ปกครอง 

๑๙. นายพิทักษ ์กาวีวน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม 

๒๐. นายศรีโรจน์ หาป้อง   กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม 

๒๑. นางวรรณภา เกียรติเจริญ   ครู โรงเรียนบา้นอ้ายลิ่ม 

๒๒. นางพุทธพร อินทรนันท ์  ครู โรงเรียนบา้นอ้ายลิ่ม 

๒๓. นางนินูรไอนี  หะยีนิเลาะ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนพระยา 

๒๔. ฮับดุลอาด ีเจ๊ะแต    กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสวนพระยา 

๒๕. มาเรีย สรรเพชดา    ครู โรงเรียนสวนพระยา 



รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ๑๘๔ 

 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 
 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย บญุประเสริฐ ผู้อ านวยการหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
                                                               สาขาการจัดการการศึกษา  วิทยาลัยครุศาสตร์       
      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. กล้า ทองขาว           ผู้อ านวยการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
                                                      สาขาการจัดการการศึกษา  วิทยาลัยครุศาสตร์    
       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
๔. ดร. สุกัญญา แช่มช้อย    อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
๕. ดร. แก้วเวียง นาน าผล    อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
๖. ดร. กิตติกร คัมภีรป์รีชา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา      
      นครศรีธรรมราช เขต ๑ 
๗. ดร. ญานิศา บุญจิตร์     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
      สุราษฎร์ธานี เขต ๒  
                                                                                          

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิจัย 
 
๑. ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สนิลารัตน์  ประธานกรรมการคุรุสภา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย บญุประเสริฐ ผู้อ านวยการหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

       สาขาการจัดการการศึกษา  วิทยาลัยครุศาสตร์     
       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

๓. รองศาสตราจารย์ ดร. กล้า ทองขาว          ผู้อ านวยการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาการจัดการการศึกษา  วิทยาลัยครุศาสตร์    
       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
๕. ดร. สุกัญญา แช่มช้อย    อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
๖. ดร. แก้วเวียง  นาน าผล   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
๗. ดร. กิตติกร คัมภีรป์รีชา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา      
      นครศรีธรรมราช เขต ๑ 
๘. ดร. ญานิศา บุญจิตร ์    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
      สุราษฎร์ธานี เขต ๒  
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