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	 การปฏิรปูประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน	 เป็นมาตรการท่ีส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการ

การเรียนการสอนในห้องเรียนระหว่างครูและผู้เรียน	 ซึ่งจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

ของผู้เรียน	 อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูประบบการศึกษา	 โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่	

การสร้างระบบความรับผิดรับชอบต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู ้ของนักเรียน	 (School	

Accountability)	 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	พร้อมไปกับการส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระ	

(School	Autonomy)	ยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการ		
 

	 ในเอกสาร	 “อิสระ รับผิดชอบ หัวใจสู่ โรงเรียนดี มีประสิทธิภาพ”	 เล่มนี ้	

ประกอบด้วยเนื้อหา	3	ส่วน	
 

 เนื้อหาส่วนแรก	ได้แก่ โรงเรียนดี มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจาก

ทั่วโลก	 เพื่อชี ้ให้เห็นว่า	 ทำไมการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จต้องเริ ่มต้นที่

โรงเรียน?	 การปฏิรปูการบริหารจัดการโรงเรียนจำเป็นต้องปฏิรปูในประเด็นใดบ้าง?	 นอกจากน้ี	

ยังได้เลือกสรรกลั่นกรองต้นแบบการปฏิรูปโรงเรียนในต่างประเทศ	 ที่มีผลพิสูจน์ความสำเร็จ

ชัดเจนมานำเสนอเป็นตัวอย่าง		
 

 เนื้อหาส่วนที่สอง	ได้แก่	ระบบการเงินและการบริหารเพื่อสร้างความรับผิดชอบ

ในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นรายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	

(TDRI)	จัดทำโดย	ดร.สมเกียรติ	ต้ังกิจวานิชย์,	ศุภณัฏฐ์	ศศิวุฒิวัฒน์	และ	แบ๊งค์	งามอรุณโชติ 

เป็นการเจาะลึกลงไปท่ี	 “หัวใจ”	 ของการปฏิรปูการบริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ	 น่ันคือ 

เรื ่องของการสำรวจแนวคิดและสภาพปัญหาในการบริหารจัดการและระบบการเงินของ	 
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การศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยจากมุมมองของการสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษา	

และได้เสนอแนะนโยบายในการสร้างความรับผิดชอบในระบบการศึกษาไทยไว้ในตอนท้าย	
 

 เนื้อหาส่วนที่สาม	 ได้แก	่ “โรงเรียนดี มีประสิทธิภาพ” กุญแจไขอิสระภายใต้

โครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาไทย	 เป็นการสังเคราะห์ความรูจ้ากประสบการณ์จริง	 โดยมี

ที ่มาจากกระบวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อถอดบทเรียนที ่	 สำนักงานส่งเสริม	 

สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	 (สสค.)	 จัดขึ้นเพื่อ	 “กลั่น”	 ข้อมูล	 ประสบการณ์	

และข้อเสนอ	เข้าสู่เวทีวิชาการ	“อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย”	จากผู้บริหาร

ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับว่า	 “ดีและมีประสิทธิภาพ”	 จากทั่วประเทศ	 เพื่อเป็นข้อพิจารณาว่า

จะมีแนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียนภายใต้ข้อจำกัดด้านการบริหารวิชาการ	 การบริหาร

บุคคล	 งบประมาณ	 และการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและชุมชนบนภูมิสังคมของ

แต่ละพื้นที่ได้อย่างไร	 พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการขยายหรือปรับประยุกต์	 

สู่ที่อื่นๆ	ต่อไป	
 

 เพื่อให้ “โรงเรียนดี มีประสิทธิภาพ” เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า อันจะก่อให้เกิด

ปฏิกิริยา “ปฏิรูป” จากฐานรากโดยปริยาย 
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โรงเรียนดี 

1.  ทำไมการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 
 ต้องเริ่มต้นที่โรงเรียน? 
 

	 จากการศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	(OECD)	เพื่อ

สังเคราะห์และถอดบทเรียนปัจจัยสู่ความสำเร็จในการปฏิรูประบบการศึกษาของระบบ	 

การศึกษาที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	(พ.ศ.2542 - 2553)	

โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาออกเป็น	2	กลุ่มได้แก่	(1)	กลุ่มที่ประสบความสำเร็จชั้นนำ

ของโลกจำนวน	7	ประเทศได้แก่	ฟินแลนด์	สิงคโปร์	เบลเยี่ยม	เนเธอแลนด์	เยอรมันนี	ญี่ปุ่น	

และแคนาดา	 (ออนตาริโอ)	 และ	 (2)	 กลุ่มที่แสดงถึงความก้าวหน้าลักษณะก้าวกระโดด	

จำนวน	5	ประเทศได้แก่	โปแลนด์	บราซิล	เกาหลีใต้	จีน	(เซี่ยงไฮ้)	และโปรตุเกส	ดังแสดงใน

ผลการศึกษาในตารางที	่ 1	 ซึ่งพบว่า การปฏิรูปประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนคือ

มาตรการ “อันดับ 1” ที่ทุกประเทศเลือกใช้ในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความ

สำเรจ็ไดภ้ายใน 6 - 10 ปี เพราะเป็นมาตรการที่ส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการเรียน

การสอนในห้องเรียนระหว่างครูและผู้เรียนซึ่งจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูประบบการศึกษา  

 

มีประสิทธิภาพ 
ดร.ไกรยส ภัทราวาท 



หมายเหตุ: สรุปจาก “Strong Performers and Successful Reformers”, Pearson (2011) 

 ( ) แสดงจำนวนประเทศที่เลือกใช้มาตรการดังกล่าวในการปฏิรูปการศึกษา 

“อิสระ รับผิดชอบ” หัวใจสู่ โรงเรียนดี มีประสิทธิภาพ    |   9 

	 โดยในทางปฏิบัติแล้วมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนดังกล่าวมิได้แต่

เป็นเพียงมาตรการที่ประกาศใช้ในระดับประเทศเท่านั้น	แต่ยังได้รับการบูรณาการดำเนินงาน

ทั้งในแนวดิ่งตั้งแต่ระดับประเทศ	 ระดับรัฐ/จังหวัด	 ไปจนถึงระดับโรงเรียนอย่างมีเอกภาพ	

รวมทั้งมีการบูรณาการในแนวราบร่วมกับมาตรการอื่นๆ	 อีก	 6	 มาตรการในตารางที่	 1	 เพื่อ

ให้ผลของการปฏิรูประบบการศึกษาเกิดขึ้นกับกระบวนการเรียนการสอนระหว่างครูและ	 

ผู้เรียนในห้องเรียนและโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 อันเป็นเป้าประสงค์หลักของ	 

การปฏิรูปการศึกษา	

 

ตารางที่ 1: สรุปประสบการณ์ของ 12 ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูป  

 การศึกษา ระหว่างปี 2542 ถึง 2553 

เป้าหมาย 

มาตรการ 
(จำนวน

ประเทศที่ใช้
มาตรการ)	

ตัวชี้วัด 

 “เด็กและเยาวชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ” 
โดยระบุไว้ใน	รัฐธรรมนูญ	/	กฎหมาย	/	แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ	/	

นโยบายด้านการศึกษา	

1. 

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ	

การบริหาร

โรงเรียน	

(10)	

3. 

ยกระดับ

คุณภาพครู	

(9)	

6. 

ไอซีทีเพื่อ

การเรียนรู้	

(2)	

2. 

จัดการ

สนับสนุน

ผู้เรียนที่มี

อุปสรรค	

(10)	

5. 

ปรับ	

ระบบการ

ทดสอบ	

(2)	

4. 

ใช้ระบบ

ข้อมูล	

ในการ

พัฒนา	

(5)	

7. 

วัฒนธรรม

และการ

รณรงค์	

ทางสังคม	

(4)	

ตัวชี้วัด 
ด้านคุณภาพ 

(Quality	Measures)	
(คะแนนสอบ	PISA	/	
อัตราการจ้างงาน/

สัดส่วนนักเรียนต่อครู)	

ตัวชี้วัด 
ด้านความเท่าเทียม 
(Equity	Measures)	

(อัตราการเข้าเรียน/อัตราการ
ออกกลางคัน/อัตราการจบการ
ศึกษา/อัตราการไม่รู้หนังสือ/
อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต)	

ตัวชี้วัดด้าน
ประสิทธิภาพ 

(Efficiency	Measure)	
(ค่าใช้จ่ายทางการ

ศึกษา/ค่าใช้จ่ายรายหัว)	
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2. การปฏิรูปการบริหารจัดการโรงเรียน 
 จำเป็นต้องปฏิรูปในประเด็นใดบ้าง? 
 

 จากรายงานวิจัยของธนาคารโลกเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา

เพื ่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนรู ้ของผู ้ เร ียน	 (Human	 Development	 Network,	 2012)	

ธนาคารโลกได้ให้นิยามของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงว่า คือ โรงเรียนที่ประสบ

ความสำเร็จในการใช้อิสระในการบริหารสถานศึกษาด้านต่างๆ ในการส่งเสริม

คุณภาพโรงเรียนผลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม และ

แสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับจากประชาคมของโรงเรียน 

โดยในรายงานการศึกษาดังกล่าวซึ่งมีโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจากประเทศไทยจำนวน	 200	

โรงเรียนในการศึกษาครั้งนี้ด้วย	 ได้ข้อสรุปจากการวิจัยว่า	 ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการโรงเรียนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ โดยปัจจัยด้านความเป็นอิสระและความรับผิดชอบของโรงเรียนดังต่อไปนี้มีผลต่อ

คุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนซึ่งวัดโดยคะแนน	PISA	ในปี	2552 
 

1. ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการกำลังคน ครู และเจ้าหน้าที่สนับสนุน  
 

2. ความสามารถในการวางแผนและระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัด  

การศึกษา  
 

3. ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อผลสัมฤทธิ์ทาง  

การศึกษาของผู้เรียน 
 

4. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการวางแผนงบประมาณ

และกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

 ธนาคารโลก พบว่า ผู ้เร ียนที ่ศึกษาอยู ่ในโรงเรียนที ่มีระดับความเป็นอิสระและ	 

ความรับผิดชอบดังกล่าวนี้สูง	 จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาซึ่งวัดโดยคะแนน	 PISA	 สูงกว่า

โดยเฉลี่ย เมื่อเทียบกับผู้เรียนในโรงเรียนที่ขาดอิสระและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา	

โดยควบคุมปัจจัยด้านสังคมเศรษฐกิจของโรงเรียนให้คงที่	 ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ	 

ผลวิเคราะห์คะแนน	 PISA	 ของประเทศอื่นทั ่วโลกในรายงานของ	 OECD	 เช่นกัน	 โดย

ธนาคารโลกได้อธิบายความเชื ่อมโยงระหว่างความเป็นอิสระและความรับผิดชอบของ

โรงเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนว่า	 “การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่	 

ผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมในแต่ละโรงเรียนนั้น	 จะมีอุปสรรคทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง

คุณภาพ ที่หลากหลาย ดังนั้นการบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับในการบริหารสถานศึกษา

ทั้งในด้านกำลังคนและงบประมาณแบบเดียวกันกับทุกโรงเรียนอย่างเข้มงวด  
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จะทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีอิสระในการจัดการกับอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่าง

เต็มที่ อย่างไรก็ดี การให้อิสระแก่โรงเรียนก็ควรดำเนินการหลังจากมีกลไก  

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพแลว้” จากผลการศึกษาดังกล่าวน้ี

ธนาคารโลกจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ประเทศต่างๆ	ที่ต้องการปฏิรูปการบริหารจัดการ

โรงเรียนให้เกิดผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมใน	 5	 ประเด็น  

ดังต่อไปนี้ 
 

1. โรงเรยีนควรมคีวามเปน็อสิระในเรือ่งงบประมาณและการระดมทรพัยากรเพือ่

พฒันาคณุภาพกระบวนการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน 
 

2. โรงเรยีนควรมคีวามเปน็อสิระในการบรหิารจดัการบคุลากรคร ู และบคุลากร

สนบัสนนุเพิม่ขึน้เพือ่ใหค้รไูดจ้ดักระบวนการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพอยา่ง

เตม็ศกัยภาพ 
 

3. ควรมีกลไกความรับผิดชอบของโรงเรียนทั้งในเรื่องงบประมาณและ  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัด  

การศกึษาของโรงเรยีน  
 

4. คณะกรรมการสถานศกึษาควรมสีว่นรว่มในการระดมทรพัยากรในดา้นตา่งๆ 

และรวมทัง้ตรวจสอบและกำกบัทศิทางการบรหิารสถานศกึษาเพิม่ขึน้ 
 

5. การวดัประเมนิผลโรงเรยีนและนกัเรยีนควรไดร้บัการพฒันาใหม้คีณุภาพ และ

เปน็ทีย่อมรบัของโรงเรยีน ผูป้กครอง และชมุชน มากขึน้ 
 

	 นอกจากข้อเสนอของธนาคารโลกแล้ว	 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 (TDRI)	

เป็นอีกหนึ่งในสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศที่รณรงค์และส่งเสริมความมีอิสระและ	 

ความรับผิดชอบของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ	จากรายงานการวิจัยของสถาบันในปี	 2555	

TDRI	 เสนอให้สร้าง	 “การรับผิดชอบสายสั้น”	 ให้แก่โรงเรียนผ่านมาตรการปฏิรูปการบริหาร

จัดการโรงเรียนใน	3	มาตรการดังต่อไปนี้ 
 

1. มาตรการปฏริปูขอ้มลู (Information Reform) 
 

2. มาตรการปฏริปูการบรหิารจัดการโรงเรยีน (School-based Management) 
 

3. มาตรการปฏริปูแรงจูงใจคร ู(Incentive Reform) 
 

	 ข้อเสนอของ	 TDRI	 ให้ความสำคัญต่อการใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้ของ	 

ผู้เรียน	 เช่น	 คะแนนการสอบมาตรฐาน	 เช่น	 O-Net	 ในการสร้างความรับผิดชอบและสร้าง	 
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ที่มา: ดัดแปลงจาก กรอบแนวคิดของ World Bank (2011) 

รัฐบาล 

การแสดงออก
ทางการเมือง	

 การอุดหนุนและ	
การกำกับดูแล	สายความรับผิดชอบยาว	

สายความรับผิดชอบสั้น	

กลไกตลาดผ่านกำลังซื้อ	

พ่อแม่ 
สถานศึกษา	

การกำกับดูแล	

ครู 

แรงจงูใจท่ีเหมาะสมให้แก่ครู	 และผูบ้ริหารสถานศึกษา	 ต่อพ่อแม่ผูป้กครอง	 และต่อผูบ้ริหาร

ของกระทรวงศึกษาธิการ	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	 ดังแสดงในภาพที่	 1	

โรงเรียนที่มีกลไกความรับผิดชอบดังกล่าวทำงานอย่างมีประสิทธิภาพย่อมสามารถบริหาร

จัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้สูงสุด	 และควรได้รับอิสระใน

การบริหารจัดการสถานศึกษามากขึ้น	 เพื่อส่งเสริมคุณภาพในการทำงานของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูอย่างเต็มที่ 

3.  โมเดลการปฏิรูปโรงเรียนในต่างประเทศ 
 

	 หลังจากทราบเหตุผล	 และประเด็นเพื่อการปฏิรูปประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนแล้ว	

ลองมาดูตัวอย่าง	“ต้นแบบมาตรการการปฏิรูปการบริหารจัดการโรงเรียน”	ที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับนานาชาติว่ามีประสิทธิภาพในการดำเนินการและมีผลลัพธ์ที่น่าพอใจต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม		

 
3.1  บราซิลโมเดล: ต้นแบบการยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้วยความเป็นอิสระ 
 และระบบสารสนเทศการศึกษา 
 

	 บราซิลเป็นประเทศซึ่งมีจุดเริ่มต้นกระบวนการปฏิรูปการศึกษาพร้อมกับไทยในปี	 2542	

แม้บราซิลจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาเช่นเดียวกับไทย	 แต่บราซิลมีประชากรมากกว่าไทย  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบ 
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ถึง	 3	 เท่า	 และมีปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางรายได้มากกว่าประเทศไทย  

แต่ในทศวรรษท่ีผ่านมาบราซิลมีพัฒนาการทางการศึกษาอย่างก้าวกระโดด	รัฐบาลบราซิลได้ใช้

สิทธิที่กำหนดในรัฐธรรมนูญให้การศึกษาเป็นสิทธิสำหรับเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงการศึกษา	 

ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง	 และระบบสารสนเทศด้านการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการ	 

บูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วนมาสร้างโอกาสทางการประถมศึกษาให้เด็กและ

เยาวชนในระบบการศึกษาเพ่ิมข้ึนถึง	 ร้อยละ	 90	 ซ่ึงเป็นตัวเลขท่ีสงูกว่าประเทศไทย	 พร้อมท้ัง

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผู้เรียนควบคู่กันไป	 จนปัจจุบัน 

(2555) บราซิลเป็นประเทศที่มีพัฒนาการด้านคุณภาพการศึกษาวัดโดยคะแนน 

PISA สูงที่สุดในโลก โดยภายในเวลาเพียง 10 ปี บราซิลสามารถเพิ่มคะแนน PISA 

ได้ถึง 40 คะแนน 
 

	 ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	(Basic	Education	Development	Index:	

IDEB)	 คือระบบสารสนเทศที่รัฐบาลกลางบราซิลได้พัฒนาขึ้นและเชื่อมโยงการทำงานไปสู่ใน

ทุกโรงเรียนในประเทศ	 โดยในระดับประเทศนั้น	 IDEB	 ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม

พัฒนาการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	 รวมทั้งอัตราการเข้าเรียน	 การหลุดออกนอก

ระบบของนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ	 เพื ่อใช้ส่งเสริมการเร่งยกระดับคุณภาพ  

การศึกษาและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสของมลรัฐต่างๆ	

อย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงใช้เป็นเครื ่องมือสำคัญในการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนสู่พื ้นที่ที ่ต้องการ

ทรัพยากรด้านการศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ผ่านการสนับสนุนของกองทุนลด

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแห่งชาติ	(National	Education	Equalization	Fund)	
 

ในระดับท้องถิ่น	 IDEB	 ถูกรัฐบาลท้องถิ่นและเทศบาลใช้เพื่อประเมินการทำงานของ

โรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียนทุก	2	ปี	และใช้เป็นเกณฑ์ในการมอบรางวัลแก่สถานศึกษา

ที่มีคุณภาพสูง	 และให้งบประมาณพัฒนาสถานศึกษาที่ประสบปัญหาด้านคุณภาพ	 เพื่อลด

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ	อย่างมีประสิทธิภาพ		

 
3.2 เซี่ยงไฮ้โมเดล: ต้นแบบการลดช่องว่างคุณภาพโรงเรียนด้วยนวัตกรรม 
 การจัดการเครือข่ายโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 มหานครเซี่ยงไฮ้	 สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จจาก

นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ คือ	 ซึ่งแต่เดิมนคร  

เซี่ยงไฮ้มีปัญหาความเลื่อมล้ำในคุณภาพสถานศึกษาในระดับที่สูงมาก	 จึงเกิดมาตรการ

สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง	 กับโรงเรียนที่มี

ปัญหา	 ผ่านการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนผู้บริหาร	 และครูระหว่างโรงเรียนคุณภาพสูงและ

โรงเรียนคุณภาพต่ำ เพื ่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู ้การบริหารจัดการโรงเรียน	 และ
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กระบวนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาด้วยระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง

กลไกความรับผิดชอบต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง		
 

	 นอกจากนั้นนครเซี่ยงไฮ้ยังได้กระจายอำนาจการบริหารจัดการสถานศึกษาลงไปที่

เทศบาลต่างๆ	 โดยให้เทศบาลทำสัญญาจ้างให้โรงเรียนที่มีความเข้มแข็งในเซี่ยงไฮ้	ทำงาน

ร่วมกับครูผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษจัดบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวโรงเรียนที่ด้อยกว่า

ทั้งด้านการบริหารโรงเรียนและการสอน	 โดยถ่ายทอดประสบการณ์	 วิธีการ	 แนวคิดในการ

พัฒนาการศึกษาจากโรงเรียนที่เก่งไปยังโรงเรียนที่ด้อยกว่า	 รวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติครู

ในโรงเรียนที่ว่า	 นักเรียนทุกคนล้วนมีความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อน

นักเรียนในโรงเรียนที่เก่งเช่นกัน	 โดยทีมผู้บริหารจากโรงเรียนที่เก่งจะจัดการฝึกหัดให้ครู

และทีมผู้บริหารในโรงเรียนที่ด้อยกว่าจุดแข็งในการปฏิรูปการศึกษาของนครเซี่ยงไฮ้จึงอยู่  

ที่การแก้ปัญหาคุณภาพของโรงเรียนโดยพุ่งตรงไปยังโรงเรียนที่มีปัญหาหรืออยู่ในเกณฑ์  

ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน	ไม่ใช่การทุ่มทรัพยากรกับโรงเรียนที่เก่งแล้ว	หรือทำแบบหว่านแห	
 

การทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และครูอย่างต่อเนื่องเป็น

เวลา 8 ปีนี้ทำให้โรงเรียนที่มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของเซี่ยงไฮ้หายไปจาก

ระบบการศึกษา และปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนในมหานครเซี่ยงไฮ้คือเด็กและ

เยาวชนที่ทำคะแนนสอบ PISA ได้เป็นอันดับ 1 ของโลกมาเป็น 2 สมัยติดกันแล้ว 

(2546-2555) 

 

3.3 โมเดลโรงเรียนชาร์เตอร์: ต้นแบบโรงเรียนในกำกับรัฐบาล 
 (Public Charter School) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

โรงเรียนในกำกับรัฐบาล	(Public	Charter	School)	หรือที่อาจเรียกว่า	โรงเรียนสาธารณะ

ที่มีการจัดการตัวเอง	เป็นโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของรัฐแบบหนึ่ง	ที่เป็นลักษณะจัดการ

โดยกลุ่มหรือองค์การภายใต้สัญญาตามกฎหมาย	 หรือที่เรียกว่า	 Charter	 ที่รัฐบาลให้การ

รับรอง	 ซึ่งในบางประเทศดังในสหรัฐอเมริกา	 แต่ละรัฐจะมีกฎหมายหรือธรรมนูญบัญญัติให้

โรงเรียนบางแห่งไม่ต้องอยู่ในกรอบกฎหมายเดียวกับโรงเรียนรัฐบาล	 (Public	 schools)	 โดย

ทั่วไป	 ซึ่งกรอบของโรงเรียนในกำกับของรัฐบาลนี้อาจเป็นทั้งกฎหมายของรัฐ	 และหรือ  

กฎระเบียบของท้องถิ ่น	 โรงเรียนในกำกับรัฐบาลเมื ่อใช้เงินจากรัฐบาลตามธรรมนูญที่  

จัดตั้งขึ้น	ก็ต้องตอบสนองต่อผู้จ่ายเงิน	ต้องแสดงความคุ้มค่าในเม็ดเงิน	มาตรฐานที่กำหนด	

และด้วยกรอบของความมีอิสระในการจัดการ	
 

ในระยะ	 20	 กว่าปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้เปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งโรงเรียนชาร์เตอร	์

เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพของโรงเรียน	 โดย	 “โรงเรียนชาร์เตอร์”	 เหล่านี้มักอยู่ในชุมชนเขต
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ยากจน	 ด้อยโอกาส	 จำนวนโรงเรียนประเภทนี้เพิ่มขึ้นทุกปี	 ปัจจุบันมีเกือบ	 6,000	 แห่ง	 มี

นักเรียนจำนวนกว่า	 2	 ล้านคนทั่วประเทศ	 คิดเป็นร้อยละ	 5	 ของจำนวนนักเรียนในโรงเรียน

ของสหรัฐอเมริกาทั้งหมด	โดยแนวคิดพื้นฐานสำคัญของโรงเรียนชาร์เตอร์	คือ 
 

1. การให้อิสระแก่สถานศึกษาในการบริหารตนเอง (School Autonomy)  

ผู้บริหารโรงเรียนชาร์เตอร์	 มีอิสระในการบริหารโรงเรียน	 สามารถจัดการทรัพยากร

ต่างๆ	 ในการจ้างครู	 และการพัฒนาครู	 การจัดหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน

ของโรงเรียน	 รัฐจัดงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนตามจำนวนนักเรียนโดยละเว้น	 

กฎระเบียบบางประการจากโรงเรียนของรัฐทั่วไป	 
 

2. การสร้างระบบความรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา (School 

Accountability)	โรงเรียนชาร์เตอร์จะต้องได้รับการประเมินทุกๆ	5	ปี	หากไม่ผ่าน

การประเมินตามแนวทางและหลักสูตรที่โรงเรียนเสนอไว้และการจัดการไม่ได้เป็น

ไปตามกำหนด	 รัฐสามารถยกเลิกการดำเนินการได้ทันที	 การมีอิสระพร้อมกับ

ยอมรับระบบการประเมินที่เข้มข้นนี ้ มีผลให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเกิดความ

กระตือรือร้นในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนต่อเนื่อง	 การมุ่งสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน 
 

3. การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โรงเรียนมักมีขนาดไม่ใหญ่มากมีนักเรียน

ประมาณ	 400	 คนต่อแห่งและนักเรียนจำนวนหนึ่งจะเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงยากจนและ

ด้อยโอกาส	โดยโรงเรียนจะกำหนดเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และ

เตรียมนักเรียนสำหรับการทำงานต่อไป 
 

4. การส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ด้วยระบบการบริหารที่

เป็นอิสระและคล่องตัว	 โรงเรียนจึงสามารถคิดค้นวิธีการเรียนการสอนใหม่และ	 

ทันสมัย	 เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้	 โดยตอบสนองต่อพื้นฐานของ

นักเรียนและลักษณะชุมชนนั้นๆ	ตัวอย่างเช่น โรงเรียนซีซ่าร์ชาเวส	ในกรุงวอชิงตัน	

ดีซี	 อันเป็นเขตเมืองหลวงของประเทศมีหน่วยงานของรัฐตั ้งอยู่จำนวนมาก	

โรงเรียนจึงเน้นการเรียนการสอนเรื่องนโยบายสาธารณะ	 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน

ชั ้นมัธยมปลายเข้าฝึกงานกับองค์กรของรัฐและระหว่างประเทศ	 และทำงาน

สาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน 
 

5. การร่วมมือกับเอกชน	 ด้วยงบประมาณที่โรงเรียนได้รับมีจำกัด	 หลายโรงเรียนได้

สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและคิดค้นวิธีการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาปรับใช้	 เช่น	 โรงเรียนสกูลออฟวัน	 ในนิวยอร์กร่วมมือกับภาค

เอกชน	 เช่น	 บริษัทสื่อสารคดีดิสคัฟเวอรี	่ สถานีโทรทัศน์พีบีเอส	 พัฒนาเว็บไซต	์ 
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ช ั ้นนำด ้านการศ ึกษา	 (เช ่น	 mathresources.com,	 explorelearning.com,	

virtualnerd.com,	 และ	 studyisland.com)	 และโรงเรียนร็อกเก็ตชิพ	 ในแคลิฟอร์เนีย	

ร่วมมือกับภาคเอกชน	เช่น	บริษัทดรีมบอกซ์	บริษัทเทคโนโลยีครอสโอเวอร์	พัฒนา

ระบบการดูแลนักเรียนรายบุคคลเพื่อประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก	 และ

พัฒนาห้องปฎิบัติการเรียนรู้	 (Learning	 Lab)	 ที่นักเรียนใช้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน

ระบบออนไลนใ์นวิชาการอ่านและคณิตศาสตร์	 โดยผลการประเมินพบว่า	 นักเรียน

ที่เคยอ่านไม่ได้	 เมื่อใช้ห้องปฏิบัติการนี้จำนวนร้อยละ	90	มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นภายใน

ปีการศึกษาเดียว	
 

ในการขอเปิดโรงเรียนชาร์เตอร์นั้น ชุมชน	เครือข่ายพ่อแม่	หรือมูลนิธิสามารถขอจัดตั้ง

โรงเรียนผ่านสำนักงานการศึกษาของรัฐต่างๆ	 โดยจะต้องแสดงวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 แนวทาง

หลักสูตรและการเรียนการสอน	 รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน	 จึงอาจเรียกได้ว่าเป็น		 

“โรงเรียนทางเลือกของชุมชนที่บริหารแบบเอกชน ด้วยงบประมาณของรัฐโดยมีจุดประสงค์

เพื่อสาธารณะ”  
 

ผลการดำเนินการมากว่า	 20	 ปีของบรรดาโรงเรียนชาร์เตอร์ได้ส่งผลกระทบต่อการ

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในสหรัฐอเมริกาอย่างกว้างขวาง	จากสถิติพบว่าอัตราการเพิ่มขึ้น

ของจำนวนนักเรียนในโรงเรียนชาร์เตอร์เพิ่มเร็วกว่าอัตราเพิ่มจำนวนนักเรียนในโรงเรียนของ

รัฐมากกว่า	17	เท่า	(ปี	2000-2008)		
 

นอกจากสหรัฐอเมริการแล้วแนวคิดตามรูปแบบโรงเรียนชาร์เตอร์ยังพบได้ในหลาย

ประเทศ	 เช่น	 “Free	 Schools”	 ในสวีเดนและอังกฤษ	และ	Charter	 Schools	 ของนิวซีแลนด์	

เป็นต้น 

 
 

3. เราจะร่วมกันส่งเสริมให้โรงเรียนดี มีคุณภาพในทุกพื้นที่ 
 ของประเทศไทยได้อย่างไร ? 
 

ครอบครัว	 ชุมชน	 ท้องถิ่น	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล้วนมีบทบาทในการส่งเสริม

โรงเรียนดี	ให้มีคุณภาพมากขึ้นได้ในทุกพื้นที่		
 

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้นำเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนจาก

ต้นแบบโรงเรียนดี	 มีคุณภาพต่างๆ	 ในประเทศไทย	 จากตัวอย่างที่นำเสนอเหล่านี้พบว่า	

หัวใจสำคัญของการปฏิรูปการดำเนินงานของโรงเรียนคือการมุ่งเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนในห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	 และสอดคล้องกับ

บริบทของชุมชนและท้องถิ่นของผู้เรียนสูงสุด	
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ดังนั้นนอกจากการปฏิรูปการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาแล้ว	

การส่งเสริมโรงเรียนดี	มีคุณภาพในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย	โรงเรียนและระบบการศึกษา

ไทยจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนใน	3	ระดับ	ได้แก่	
 

1.	ปัจจัยระดับชุมชน		

2.	ปัจจัยระดับองค์กร/ระดับภูมิภาค	(เขตพื้นที่)	

3.	ปัจจัยระดับนโยบาย/ระดับชาติ		
 

ภาพที่	 1	 แสดง	 Social	 Ecological	 Model	 for	 School	 Reform	 และตัวอย่างปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง	 3	 ระดับซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมหรือบั่นทอน

คุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งล้วนส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนระหว่างครูและผู้เรียน		
 

ภาพที่ 1	Social	Ecological	Model	for	School	Reform 

ทิศทางและ	
ความต่อเนื่อง	
ของนโยบาย	

กติกาการจัดสรร	
กำลังคน	

และการเลื่อน	
วิทยฐานะ	

กติกาการ	
โยกย้ายครู	

ปัจจัยระดับนโยบาย/ชาติ 
 

ความคาดหวัง
ของสังคมและ
ตลาดแรงงาน	

การสนับสนุน	
ทางวิชาการและ	
ทางทรัพยากรจาก
องค์กรระดับชาติ	

 

การ
เปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ	

กติกาการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย	

กติกาการ
ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาและ
คุณภาพผู้เรียน	

กติกาการจัดสรร
งบประมาณและ

ทรัพยากร	

โครงสร้างการบังคับ	
บัญชาของกระทรวง	

ปัจจัยระดับองค์กร/ภูมิภาค 

โครงสร้างการ	
ทำงานของ	
องค์กร	

การนิเทศน์และ
ฝึกอบรมครู
และผู้บริหาร
โรงเรียน	

 

ความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน
และเขตพื้นที่	

 

กติกาความ	
รับผิดชอบของ

โรงเรียน	

อิสระทางวิชาการ
และการบริหาร
ทรัพยาะกรของ

โรงเรียน	

กติกาการโยกย้าย	
ผู้บริหารโรงเรียน	

ปัจจัยระดับชุมชน 

ชุมชนเข้มแข็ง
ใส่ใจดูแลโรงเรียน	
 

องค์กรในขุมขน
สนับสนุนการ
ทำงานของ
โรงเรียน	

 

ผู้ปกครองมี	
ส่วนร่วมกับการเรียน

การสอนของ
โรงเรียน 

ผู้ปกครอง
สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ

โรงเรียน	 โรงเรียนดี 
มีคุณภาพ	

ประสิทธิภาพ
สูง	

 

ปัจจัยส่งเสริมและ

บั่นทอนการ

ดำเนินงานของ

โรงเรียนมี 3 

ระดับ  

ระด้บชุมชน 

เป็นปัจจัยที่โรงเรียน

สามารถกรุตุ้นและ

ขอความร่วมมือได้

ตามศักยภาพของ

โรงเรียน	 

ปจัจยัระดบั 

องคก์ร 

บางปัจจัยเป็นกติกา

และโครงสร้างที่

โรงเรียนไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้	 

ปัจจัยระดับ

นโยบาย 

เป็นปัจจัยที่โรงเรียน

ไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้และ

ต้องปฏิบัติตาม	

ที่มา: ดัดแปลงจาก Social Ecological model ใน Bronfenbrenner (1994) 
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ดังนั้น	 เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล	 ภาคีหุ้นส่วนสร้างสังคมการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวลผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงเรียนจากทั้ง	 3	 ระดับจำเป็นต้องหันมาร่วมมือกันอย่าง

เต็มที่	 โดยเอาคุณภาพการเรียนรู้และอนาคตของผู้เรียนเป็นที่ตั้ง	 เพื่อ	 “อภิวัฒน์การเรียนรู้...	 

สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย”	ร่วมกันผ่านโรงเรียนดีมีคุณภาพเต็มพื้นที่ประเทศไทย!	

 

 

บรรณานุกรม 
“Strong	Performers	and	Successful	Reformers	in	Education”,	Pearson	(2554)	

“ความเป็นอิสระ	 (Autonomy)	 และ	 ความรับผิดชอบ	 (Accountability)	 ของโรงเรียน	 และ  

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและท้องถิ่นต่อการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”,	 ธนาคารโลก	

(2555)	

“ยกเครื่องการศึกษาไทย:	สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง,”	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย	(2554) 

Bronfenbrenner,	U.	(1994).	Ecological	models	of	human	development.	In	T.	Husen	&	T.	

N.	Postlethwaite	 (Eds.),	 International	 Encyclopedia	 of	Education	 (2nd	Ed.,	 Vol.	 3,	 pp.	 1643–	

1647).	Oxford,	England:	Pergamon	Press. 
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ส่วนที่ 2 
ระบบการบริหารและการเงิน 
เพื่อสร้างความรับผิดชอบ 

ในการจัดการศึกษา 
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ระบบการบริหารและการเงิน 
เพื่อสร้างความรับผิดชอบ 

ในการจัดการศึกษา 

1. บทนำ 
 

	 ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาเป็นปัญหาพื้นฐานที่สำคัญที่สุดปัญหา

หนึ่งของประเทศไทย อัมมารและดิลกะ	 (2555)	 ชี้ให้เห็นว่า	 อัตราการเข้าเรียนของประชากร

วัยเรียนโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนจากครอบครัวยากจนเพิ่มสูงขึ้น	 แต่คุณภาพการศึกษาซึ่งวัด

ด้วยผลการเรียนของนักเรียนยังคงอยู่ในระดับต่ำ	 บทความดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า	 งบประมาณ

ด้านการศึกษาของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น	 แต่ผลการเรียนนักเรียนกลับถดถอยลง	 ดังนั้นการ

ขาดแคลนทรัพยากรจึงมิใช่สาเหตุหลักของปัญหาคุณภาพการศึกษาอย่างที่เคยเข้าใจกัน	

หากแต่เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพอันเกิดจากการขาด	 “ความรับผิดชอบ”	

(accountability)	ในการจัดการศึกษา	
 

	 บทความนี้มุ่งสำรวจแนวคิดและสภาพปัญหาในการบริหารจัดการและระบบการเงิน

ของการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย	 จากมุมมองของการสร้างความรับผิดชอบทางการ

ศึกษา	และเสนอแนะนโยบายในการสร้างความรับผิดชอบในระบบการศึกษาไทย	

 

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ และแบ๊งค์ งามอรุณโชติ 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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2. แนวคิดทางทฤษฎี 
 

2.1  กรอบแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบและปัญหาความรับผิดชอบ 
 

“ความรับผิดชอบ”	 หมายถึง	 พันธะผูกพันในหน้าที่ของคน หรือองค์กรต่อเป้าหมาย  

ที่ได้รับมอบหมาย	 โดยมีระบบที่ผู้มอบหมายสามารถตรวจสอบและประเมินผลงาน	 เพื่อให้

รางวัล หรือลงโทษ ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานได้	
 

ในกรณีของการศึกษา	 โรงเรียนมีพันธะผูกพันตามหน้าที่ในการให้ความรู้แก่นักเรียน

ตามที่ผู้ปกครองมอบหมาย	 โรงเรียนจึงควรมีความรับผิดชอบต่อผู้ปกครอง	 อย่างไรก็ตาม	

ในหลายประเทศ	 รวมทั้งประเทศไทย	 รัฐมักมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาในรูปแบบ

ต่างๆ	 เช่น	 จัดการศึกษาเองผ่านโรงเรียนรัฐบาล	 หรืออุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียนรัฐ	 

และเอกชน	 รัฐจึงเข้ามามีบทบาทรับผิดชอบต่อผู้ปกครองแทนโรงเรียน	 โดยในประเทศ

ประชาธิปไตย	 การเลือกตั้ง	 และการเรียกร้องทางการเมืองจะเป็นกลไกที่พ่อแม่ผู้ปกครองใน

ฐานะพลเมืองใช้ควบคุมนักการเมืองซึ่งคุมอำนาจรัฐ	 ในเวลาเดียวกัน	 โรงเรียนรัฐบาลหรือ

โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ	 ก็ต้องรับผิดชอบต่อรัฐบาลและต้องกำกับดูแลครู

ของตนให้สอนนักเรียนอย่างมีคุณภาพ	 ทั ้งหมดนี ้ทำให้เกิด	 “สายความรับผิดชอบ”		 

(accountability	 chain)	 จากพ่อแม่ผู้ปกครองไปยังรัฐบาล	 ต่อเนื่องไปจนถึงโรงเรียนและครู  

ดังภาพที่	1	
 

ปัญหาก็คือ	 สายความรับผิดชอบ	 “ผู้ปกครอง-รัฐบาล-โรงเรียน-ครู”	 ดังกล่าว	 มีความ

ยาวมาก	ซึ่งเราอาจเรียกว่า	 “ความรับผิดชอบสายยาว”	 (long-route	 of	 accountability)	 จึงมี

ความเสี่ยงที่จะขาดในช่วงใดช่วงหนึ่งได้ง่าย	 อันที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะพบว่า	 เป็นการ

ยากที่ประชาชนจะสามารถกำกับนักการเมืองได้อย่างใกล้ชิด	 นักการเมืองเองก็ไม่สามารถ

กำกับให้กระทรวงศึกษาธิการทำตามนโยบายของตนที่หาเสียงกับประชาชนได้ทุกเรื่อง	 ส่วน

กระทรวงศึกษาธิการเองก็อาจไม่สามารถกำกับโรงเรียนทั้งหมดให้มีคุณภาพ	 เช่นเดียวกับ

โรงเรียนก็มักจะไม่สามารถกำกับการสอนของครูแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน	

สายความรับผิดชอบที่มีโอกาสขาดในหลายช่วงนี้เอง ที่ก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษา

ของประเทศ	ดังจะเห็นได้ว่า	เมื่อคะแนนสอบของเด็กไทยแย่ลงเรื่อยๆ	อย่างที่ปรากฏเป็นข่าว	

ก็ไม่เห็นมีใครต้องทำอะไร	 เพราะระบบการศึกษาไทย	 เป็นระบบที่ไม่มีใครต้องรับผิดชอบ  

ต่อใครแต่อย่างใด	
 

แนวทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาก็คือ	 การกระจายอำนาจในการจัดการ

ศึกษาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เช่น	 เทศบาล	 อบจ.	 หรือ	 อบต.	 เพื่อให้ประชาชน

สามารถควบคุมนักการเมืองให้มีความรับผิดชอบได้ง่ายข้ึน	อย่างไรก็ตาม	ปัญหาท่ีนักการเมือง
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ไม่สามารถกำกับดูแลโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และโรงเรียนมีปัญหาในการกำกับดูแล

ครู	 ก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิมอีกแนวทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาก็คือ	 การทำให้

โรงเรียนและครูต้องรับผิดชอบต่อผู้ปกครองโดยตรง	 ซึ่งน่าจะมีประสิทธิผลมากกว่า	 เพราะ

วิธีน้ีมีสายความรับผิดชอบเพียง	 “ผูป้กครอง-โรงเรียน-คร”ู	 ซ่ึงเป็น	 “ความรับผิดชอบสายส้ัน” 

(short-route	of	accountability)	ทำให้มีโอกาสสายขาดน้อยกว่า	ครแูละโรงเรียนจึงต้องรับผิดชอบ

ต่อผู้ปกครองมากขึ้น	
 

การศึกษาเชิงประจักษ์หลายชิ้นยืนยันถึงแนวคิดดังกล่าว	 โดยแสดงให้เห็นว่า	 โรงเรียน

ท่ีอยูภ่ายใต้ระบบความรับผิดชอบจะมีคุณภาพสงูกว่าโรงเรียนมิได้อยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบ	

เช่น	การศึกษาของ	Hanushek	และ	Raymond	 (2004)	ในสหรัฐ	แสดงให้เห็นว่า	โรงเรียนที่มี

การเปิดเผยผลการสอบของนักเรียนมีคะแนนสอบเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนที่ไม่มีความรับผิดชอบ

ใดๆ	นอกจากนี้	 โรงเรียนที่มีการให้รางวัลหรือลงโทษครูตามผลการสอบของนักเรียน	จะยิ่งมี

คะแนนสอบเฉลี่ยสูงขึ้นไปอีก	(กราฟที่	1)	

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบ	

ที่มา: ดัดแปลงจาก กรอบแนวคิดของ World Bank (2011) 

รัฐบาล	

การแสดงออก
ทางการเมือง	

 
การอุดหนุนและ	
การกำกับดูแล	สายความรับผิดชอบยาว	

สายความรับผิดชอบสั้น	

กลไกตลาดผ่านกำลังซื้อ	

พ่อแม่	
สถานศึกษา	

การกำกับดูแล	

ครู	
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2.2 หัวใจในการสร้างความรับผิดชอบให้แก่โรงเรียน 
 

การสร้างความรับผิดชอบสายสั้น	 “พ่อแม่-โรงเรียน-ครู”	 สามารถดำเนินการได้	 3	 วิธี

คือ การปฏิรูปข้อมูล	 (information	 reform)	 การปฏิรูปการบริหารโรงเรียน	 (school-based	

management reform:	SBM)	และการปฏิรูปแรงจูงใจของครู	(incentive	reform)	

 

2.2.1 การปฏิรูปข้อมูล (information reform) 
 

การปฏิรูปข้อมูลทำได้โดยการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ	 เช่น	 ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่

ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียแต่ละฝ่ายในระบบการศึกษา	 ทรัพยากรของโรงเรียน	

กิจกรรมการเรียนการสอนและสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียน	 การเปิดเผยข้อมูล  

ดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาความไม่สมมาตรด้านข้อมูล	 (information	 asymmetry)	 ระหว่าง  

ผู้ปกครองและนักเรียน	 กับโรงเรียน	 ซึ่งทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเลือกเข้าเรียนใน

โรงเรียนที่มีคุณภาพหรือย้ายออกจากโรงเรียนที่มีคุณภาพต่ำ	 ซึ่งจะมีผลต่อทรัพยากรที่

โรงเรียนนั้นได้รับ	 หากโรงเรียนมีรายได้หลักจากค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือเงินอุดหนุนที่ขึ้น

อยู่กับจำนวนนักเรียน	 นอกจากนี้	 การเปิดเผยข้อมูลยังช่วยให้ผู้ปกครองและสังคมสามารถ

ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียนและรัฐบาลในฐานะผู้กำกับดูแลระบบการ

ศึกษาได้ดีขึ้น	

 

กราฟที่ 1  ความรับผิดชอบของระบบการศึกษาช่วยเพิ่มสัมฤทธิผลทางการเรียน	

ที่มา: Hanushek and Raymond (2004) 

 

ไม่มีความรับผิดชอบ	 มีการเปิดเผยผลการสอบ	 มีบทลงโทษและผลตอบแทน	

0	

0.5	

1.0	

1.5	

2.0	

คะแนนสอบที่เพิ่มขึ้น	(ร้อยละ)	
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2.2.2 การปฏิรูปการบริหารจัดการโรงเรียน (School-based management 

reform) 
 

แนวทางการปฏิรปูการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีสำคัญคือ	การกระจายอำนาจการตัดสินใจ

แก่โรงเรียนให้มีอิสระ	 (autonomy)	 มากขึ้น	 ภายใต้กรอบความรับผิดชอบ	 ทั้งนี้	 โรงเรียนที่มี

ความอิสระในการจัดการศึกษาทั้ง	 ความมีอิสระในด้านเนื้อหา	 (substantive	 autonomy)	 ซึ่ง

รวมถึง	 ความสามารถเลือกหลักสูตรและเลือกตำราเรียน	 และความมีอิสระในด้านการ

ดำเนินการ	 (procedural	 autonomy)	 เช่น	 ความสามารถบริหารงบประมาณและบริหาร

บุคลากรได้อย่างคล่องตัว	 จะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพราะโรงเรียน	

ซ่ึงเข้าใจปัญหาของตนดีกว่าภาครัฐ	ย่อมสามารถปรับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกว่า 
 

การปฏิรูปการบริหารจัดการให้โรงเรียนรับผิดชอบต่อผู้ปกครองโดยตรง	 สามารถทำได้

ในหลายรูปแบบ	เช่น	ให้ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนเข้าไปเป็นกรรมการโรงเรียน	ซึ่งจะทำให้

สามารถเสนอแนะ	 หรือร่วมกำหนดนโยบายกับโรงเรียนและติดตามผลการดำเนินงานของ

โรงเรียนได้โดยง่าย	

 

2.2.3 การปฏิรูปแรงจูงใจครู (Incentive reform) 
 

การปฏิรูปการศึกษาด้วยมาตรการใดๆ	 จะไม่สามารถยกระดับผลการเรียนนักเรียนได้

หากไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู	 เพราะหัวใจของการศึกษาคือ  

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน	ผลการเรียนจึงขึ้นอยู่กับความสามารถและความเอาใจใส่

ของครเูป็นสำคัญนอกจากความภมิูใจในหน้าท่ีแล้ว	 แรงจงูใจของครใูนการสอนอย่างมีคุณภาพ

ย่อมขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างงาน	 ค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์ในการเลื่อนขั้น	 เงินเดือน	 ภายใต้

ระบบข้าราชการ	 การจ้างงานจะมีความมั่นคง	 การเลิกจ้างแทบจะไม่เกิดขึ้น	 แม้ว่าครูไม่ได้

เอาใจใส่ต่อการสอนในห้องเรียนอย่างเต็มที่	 ส่วนการเลื่อนเงินเดือนก็อาจไม่ได้พิจารณา  

สัมฤทธิผลของนักเรียนเป็นสำคัญ	 แต่มักขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงาน	 โครงสร้างเงินเดือน

ที่กำหนดไว้	ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ	เช่น	ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา	
 

หัวใจในการปฏิรูปแรงจูงใจครูคือ	 การสร้างความเชื่อมโยงในการจ้างงานและการเลื่อน

เงินเดือนของครูเข้ากับสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียน	 ตัวอย่างของการสร้างความ  

เชื่อมโยงดังกล่าวก็คือการปฏิรูปค่าตอบแทนครูให้เป็นไปตามผลงาน	 (pay-for-performance	

reform)จะเห็นได้ว่า	 การปฏิรูปทั้ง	 3	 ด้านที่กล่าวถึงข้างต้น	 จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลที่  

ชี้วัดถึงสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียน	 ในทางปฏิบัติ	 สัมฤทธิผลทางการศึกษาของ

นักเรียนมักจะถูกวัดด้วยการสอบ	 โดยเฉพาะการสอบมาตรฐาน	 (standard	 test)	 ซึ่งโรงเรียน

ต่างๆ	 ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน	 และมีกระบวนการตรวจความถกูต้องของคำตอบท่ีเป็นมาตรฐาน
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เดียวกัน	 การสอบมาตรฐานจึงสามารถใช้เปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการศึกษาระหว่าง

โรงเรียนต่างๆ	ได้	

 
 

3. ตัวอย่างการสร้างความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
 ในต่างประเทศ 

 

ในหัวข้อนี้	 คณะผู้วิจัยจะยกตัวอย่างในต่างประเทศที่แสดงถึงแนวทางในการสร้าง

ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาตามกรอบแนวคิดข้างต้น 

 
3.1 ใบรายงานผลงานโรงเรียน (school-level report card) 
 ในรัฐปารานาประเทศบราซิล 

 

รัฐปารานาในประเทศบราซิล	 ได้จัดทำและเผยแพร่ใบรายงานผลงานของโรงเรียนที่

เรียกว่าReport	 Card	 ให้แก่ผู้ปกครอง	 โดยใบรายงานดังกล่าวจะแสดงคะแนนสอบเฉลี่ยของ

นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที	่ 4	 และมัธยมศึกษาปีที่	 2	 อัตราการเลื่อนชั้น	 และอัตรา

การซ้ำชั้น	 ในแต่ละช่วงชั้นตลอดจนอัตราการออกกลางคันของนักเรียน	 โดยเปรียบเทียบกับ

ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในเขตเทศบาลเดียวกันและค่าเฉลี่ยของรัฐ	(ภาพที่	2)	
 

แม้ยังไม่มีงานวิจัยที่ประเมินผลกระทบของใบรายงานดังกล่าวต่อสัมฤทธิของนักเรียน

อย่างเป็นระบบ	 ข้อมูลเบื้องต้นก็ชี้ว่า	 หลังจากที่นำระบบใบรายงานมาใช้	 ผู้ปกครองและ

ชมุชนมคีวามต่ืนตัวมากข้ึนในการอภิปรายกันเร่ืองนโยบายและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

(World	Bank,	2011)	

 ภาพที่ 2  ใบรายงานผลงานโรงเรียน	ในรัฐปารานา	ประเทศบราซิล 

ที่มา: World Bank (2011) 

School	Performance	Assessment,	2000	

This	School	

Portuguese	 4th	 * 
Mean	 Mean	 Mean	

Number	
of	Pupils	
Assessed	

Pupils	
at	

Level	I	

Pupils	
at	

Level	II	

Pupils	
at	

Level	III	

Pupils	
at	

Level	IV	

Number	
of	Pupils	
Assessed	

Number	
of	Pupils	
Assessed	

16%	 25%	 25%	 34%	
257	 250	 39,239	7,232	
263	 250	 31,125	4,852	
255	 250	 38,441	7,101	
261	 250	 31,007	4,710	
254	 250	 38,033	7,055	
260	 250	 31,125	4,743	

23%	 11%	 27%	 38%	

19%	 30%	 25%	 25%	

61	

56	

63	

* 

* 

258	AP	

262	AC	

251	AB	

4th	

4th	

8th	

8th	

8th	

Math	

Science	

Other	School	in	
Your	Municipality	

เทียบกับ	ร.ร.	ในเขตเดียวกัน	 เทียบกับ	ร.ร.	ในรัฐเดียวกัน	

Paraná 

Promotion,	Repetition,	and	Dropout	
This	School	

Grade	
1-4	

Promotion	
Repetition	
Dropout	

* 
* 
* 

67%	
33%	
0%	

95%	
4%	
2%	

78%	
20%	
2%	

79%	
16%	
5%	

71%	
13%	
15%	

89%	
9%	
2%	

81%	
9%	
2%	

75%	
10%	
15%	

Grade	
1-4	

Grade	
1-4	

Grade	
5-8	

Grade	
5-8	

Grade	
5-8	

Secondary	
Education 

Secondary	
Education	

Secondary	
Education	

Other	School	in	Your	Municipality	 Paraná 
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3.2 No Child Left Behind Act (NCLB) ในสหรัฐอเมริกา 
 

No	Child	Left	Behind	Act	 (NCLB)	 เป็นกฎหมายปฏิรูปการศึกษาของสหรัฐที่ออกในปี	

2544	 สมัยรัฐบาลประธานาธิบดีจอร์จ	 ดับเบิลยู	 บุช	 กฎหมายดังกล่าวตั้งเป้าหมายให้

นักเรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพภายในปีการศึกษา	 2556	 การปฏิรูปหลักภายใต้

กฎหมายฉบับนี้คือ	 การประเมินผลงานของโรงเรียนด้วยผลการสอบมาตรฐานของนักเรียน	

โดยกำหนดให้โรงเรียนที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง	 ต้องส่งนักเรียนเข้าสอบมาตรฐาน  

ที่จัดโดยมลรัฐ	(Dillon	และ	Rotherham	2007)	
 

ตามกฎหมายดังกล่าว	 แต่ละมลรัฐจะผู้เป็นกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่นักเรียน	 

ทุกคนในโรงเรียนต้องสอบได้ในแต่ละปีการศึกษา 1	 โดยโรงเรียนจะต้องรายงานผลการสอบ

เฉลี่ยรวมทั้งโรงเรียนและแยกผลสอบเฉลี่ยตามกลุ่มชาติพันธุ์	 (ethnic	group)	หากโรงเรียนใด

ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย	ก็จะมีการดำเนินมาตรการตามขั้นตอนดังนี้	

-	 ไม่บรรลุเป้าหมาย	2	ปีติดต่อกัน:	โรงเรียนต้องทำแผนปรับปรุงคุณภาพและยอมให้

นักเรียนย้ายออก	

-	 ไม่บรรลุเป้าหมาย	3	ปีติดต่อกัน:	โรงเรียนต้องจัดสอนพิเศษฟรีให้แก่นักเรียน	

-	 ไม่บรรลุเป้าหมาย	4	ปีติดต่อกัน:	โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนบุคลากร	หลักสูตร	

	 วิธีการสอน	และเพิ่มเวลาสอน	

-	 ไมบ่รรลุเป้าหมาย	 5	 ปีติดต่อกัน:	 โรงเรียนต้องทำแผนการปรับโครงสร้างการบริหาร	

เช่น	 จ้างให้มืออาชีพเข้ามาบริหารแทน	 ซึ่งทำให้โรงเรียนแปลงสภาพเป็น	 charter	

school	

-	 ไมบ่รรลุเป้าหมาย	6	ปีติดต่อกัน:	โรงเรียนต้องดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้าง

ที่จัดทำไว้	หรือถูกปิดกิจการ	

 

3.3 การให้รางวัลแก่ครู 
 

รัฐอันตระประเทศของอินเดียให้โบนัสครู ทั้งในรูปแบบโบนัสรายบุคคล	 (individual	

bonus)	 และโบนัสรายกลุ่ม	 (group	 bonus)	 ตามผลงานซึ่งประเมินด้วยคะแนนสอบที่เพิ่มขึ้น

ของนักเรียนทั้งชั้น	 โดยคะแนนสอบจะต้องเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ	 5	 ครูจึงจะมีสิทธิได้รับ

โบนัส	 ทั้งนี้	 โบนัสจะขึ้นกับคะแนนที่เพิ่มขึ้น	 หลังจากการใช้นโยบายดังกล่าว	 พบว่า	 ครู

1	การประเมินผลงานโรงเรียนภายใต้กฎหมาย	NCLB	ใช้วิธีที่เรียกว่า	Adequate	Yearly	Progress	ซึ่งจะ

พิจารณาการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนสอบได้ตามเกณฑ์ขั้น	 ต่ำในแต่ละปีเทียบกับ	 

เป้าหมายรายปี	
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จำนวนมากได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน	 โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

เพิ่มขึ้นทั้ง	 ในชั้นเรียนและการให้เป็นการบ้าน	 จัดสอนพิเศษและดูแลเอาใจใส่นักเรียน  

อ่อนมากขึ้น	 มีการศึกษาที่พบว่า	 นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการนี้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น

กว่าโรงเรียนที่อยู่นอกโครงการ	(World	Bank,	2011)	
 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ รัฐเปอร์นัมบุโก	(Pernambuco)	ของบราซิล	ซึ่งมีโครงการให้รางวัล

แก่ครูตามดัชนีคุณภาพการศึกษาที่เรียกว่า	 “ดัชนีการพัฒนาการศึกษาพื้นฐาน”	 (Index	 of	

Basic	 EducationDevelopment	 หรือ	 IDEB)	 ดัชนีดังกล่าวคำนวณจากคะแนนสอบเฉลี่ยของ

นักเรียนและผลลัพธ์อื่นๆ คือ	 อัตราการเลื่อนชั้น	 อัตราการซ้ำชั้น	 และอัตราการสำเร็จ  

การศึกษา	 โดยมีเกณฑ์ของการให้รางวัลคือโรงเรียนต้องเพิ่มดัชนี	 IDEB	 ให้ได้อย่างน้อย  

ร้อยละ	 50	 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้	 และมูลค่าของรางวัลขึ้นอยู่กับอัตราความสำเร็จ	 ส่วนการ

จัดสรรรางวัลให้ครูแต่ละคนในโรงเรียนจะพิจารณาตามอัตราการเข้าสอนและขาดสอน  

ของครูแต่ละคน	 ผลที่เกิดขึ้นก็คือครูปรับเปลี่ยนการใช้เวลาในห้องเรียน	 โดยใช้เวลากับ  

การสอนและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด	 รวมทั้งให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น	 ในขณะที่ครู  

ลดเวลาในการทำกิจกรรมอื่นให้น้อยลง	 นอกจากตัวอย่างทั้งสองแล้ว	 ยังมีอีกหลายประเทศ

ท่ีนำเอาระบบการประเมินผลงานและให้รางวัลแก่ครโูดยเช่ือมโยงกับสัมฤทธิผลทางการศึกษา

ของนักเรียน	ดังแสดงในตารางที่	1	

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการให้รางวัลครูตามผลงานในประเทศต่างๆ	

ประเทศ 

 

 
 

อินเดีย	

(อันตระประเทศ)	

 
 

อิสราเอล	

 

 

 

 

 

 
 

อินเดีย	

(อันตระประเทศ)	

รูปแบบการ

ให้รางวัล 

 
 

รายบุคคล	

 

 
 

รายบุคคล	

 

 

 

 

 

 
 

รายกลุ่ม	

วิธีวัดผลงาน 

 

 
 

คะแนนสอบมาตราฐาน	

ที่เพิ่มขึ้นรายปีของห้องเรียน	

(ร้อยละ)	
 

ส่วนต่างระหว่างคะแนนสอบ

เข้ามหาวิทยาลัย	กับคะแนน

คาดการณ์	ซึ่งคำนวณจาก	

ระดับคะแนนที่จบจาก

โรงเรียน	และภูมิทางสังคม

เศรษฐกิจ	

 
 

คะแนนสอบมาตราฐานที่เพิ่ม

ขึ้นรายปีของห้องเรียน	

(ร้อยละ)	

เกณฑ์การให้รางวัล 

 

 
 

คะแนนส่วนที่เพิ่มต้องสูงกว่า	5%	ครูจึงได้รับ

รางวัล	โดยขนาดของโบนัสขึ้นอยู่กับคะแนน

ส่วนเพิ่ม	
 

จัดลำดับครูตามผลงาน	และครูในอันดับต้นๆ	

เท่านั้น	ที่ได้รับรางวัล	

 

 

 

 

 
 

คะแนนส่วนที่เพิ่มต้องสูงกว่า	5%	ครูจึงได้รับ

รางวัล	โดยขนาดของโบนัสขึ้นอยู่กับคะแนน

ส่วนเพิ่ม	

การให้รางวัลที่ขึ้นกับผลการเรียน - รายบุคคล 

การให้รางวัลที่ขึ้นกับผลการเรียน - รายกลุ่ม 
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ประเทศ 

  

เคนยา	

 

 

 
 

บราซิล	

(เปอร์นัมบุโก)	

 

 

 
 

บราซิล	

(เซาเปาโล)	

 

 

 
 

บราซิล	

(ไมนาส	เกเรียส)	

 

 

 
 

บราซิล	

(ริโอ	เดอ	จาเรโร)	

 

 

 
 

อิสราเอล	

 

 

 

 

 

 
 

ชิลี	

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการ

ให้รางวัล  

รายกลุ่ม	

 

 

 
 

รายกลุ่ม	

 

 

 

 
 

รายกลุ่ม	

 

 

 

 
 

รายกลุ่ม	

 

 

 

 
 

รายกลุ่ม	

 

 

 

 
 

รายกลุ่ม	

 

 

 

 

 

 
 

รายกลุ่ม	

วิธีวัดผลงาน 

  

คะแนนสอบที่เพิ่มขึ้นจากฐาน

คะแนนเดิมของโรงเรียน	

(ร้อยละ)	

 
 

ดัชนีผลงาน	IDE*	

ของโรงเรียนเทียบกับดัชนี	

เป้าหมายรายปี	และอัตรา

การเข้าสอน-ขาดสอนของครู	

รายบุคคล	
 

ดัชนีผลงาน	IDE	ของโรงเรียน

เทียบกับดัชนีเป้าหมายรายปี	

และอัตราการเข้าสอน-	

ขาดสอนของครูรายบุคคล	

 
 

ดัชนีผลงาน	IDE	ของโรงเรียน

เทียบกับดัชนีเป้าหมายรายปี	

และอัตราการเข้าสอน	

ขาดสอนของครูรายบุคคล	

 
 

ดัชนีผลงาน	IDE	ของโรงเรียน

เทียบกับดัชนีเป้าหมายรายปี	

และอัตราการเข้าสอน	

ขาดสอนของครูรายบุคคล	

 
 

จำนวนหน่วยกิตต่อนักเรียน	

จำนวนนักเรียนที่ผ่านการ

สอบเข้ามหาวิทยาลัย	จำนวน

นักเรียนที่ออกกลางคัน	และ

ส่วนต่างระหว่างคะแนนสอบ

จริง	กับคะแนนคาดการณ์	

 
 

ระดับคะแนนสอบมาตรฐาน

เฉลี่ยคะแนนสอบมาตรฐาน

รายปีที่เพิ่มขึ้น	และปัจจัย

อื่นๆ	เช่น	การมีส่วนร่วม	

ของผู้ปกครอง	โดยมีสัดส่วน

คะแนน	37:28:35	ตามลำดับ	

เกณฑ์การให้รางวัล 

  

จัดลำดับครูตามผลงาน	และครูในอันดับต้นๆ	

เท่านั้น	ที่ได้รับรางวัล	

 

 
 

ดัชนีผลงานต้องสูงกว่า	50%	ของเป้าหมาย	

ครูจึงได้รับรางวัล	มูลค่ารางวัลรายกลุ่มขึ้นอยู่

กับคะแนนส่วนเพิ่ม	

มูลค่ารางวัลรายกลุ่มจะถูกปรับตามอัตราการ

เข้าสอนรายบุคคลเป็นรางวัลรายบุคคล	 
 

ดัชนีผลงานต้องสูงกว่า	1%	ของเป้าหมาย	

ครูจึงได้รับรางวัล	มูลค่ารางวัลรายกลุ่มขึ้นอยู่

กับคะแนนส่วนเพิ่ม	

มูลค่ารางวัลรายกลุ่มจะถูกปรับตามอัตราการ

เข้าสอนรายบุคคลเป็นรางวัลรายบุคคล	 
 

ดัชนีผลงานต้องสูงกว่า	60%	ของเป้าหมาย	

กลุ่มครูจึงได้รับรางวัล	มูลค่ารางวัลรายกลุ่ม

ขึ้นอยู่กับคะแนนส่วนเพิ่ม	

มูลค่ารางวัลรายกลุ่มจะถูกปรับตามอัตราการ

เข้าสอนรายบุคคลเป็นรางวัลรายบุคคล	
 

ดัชนีผลงานต้องสูงกว่า	50%	ของเป้าหมาย	

สำหรับกลุ่มโรงเรียนที่มีฐานคะแนนดี	และ

ดัชนีผลงานต้องสำเร็จตามเป้าหมาย	100%	

สำหรับโรงเรียนที่มีฐานคะแนนต่ำ	กลุ่มครูจึง

ได้รับรางวัลมูลค่า	
 

ครูที่ขาดสอนเกิน	5	ครั้งจะไม่ได้รับรางวัล	 

จัดลำดับครูตามผลงาน	และให้ครูใน	

อันดับต้นๆ	เท่านั้น	ที่ได้รับรางวัล	

 

 

 

 
 

แบ่งกลุ่มโรงเรียนตามระดับฐานคะแนนพื้นที่

ภูมิภาค	ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม	และ

โรงเรียนอันดับต้นของแต่ละกลุ่มเท่านั้นที่ได้

รับรางวัล	

 

การให้รางวัลที่ขึ้นกับผลการเรียน และสัมฤทธิผลอื่นๆ ของนักเรียน - รายกลุ่ม 

การให้รางวัลที่ขึ้นกับผลการเรียนของนักเรียน และการดำเนินงานของโรงเรียน - รายกลุ่ม 
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ควรกล่าวไว้ด้วยว่า	 การให้แรงจูงใจครูในบางครั้ง	 อาจไม่ประสบความสำเร็จ	 ซึ่งมัก

เกิดข้ึนจากการออกแบบแรงจงูใจไม่เหมาะสม	 ทำให้ไม่สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของครไูด้ 

องค์ประกอบสำคัญท่ีควรพิจารณาในการให้รางวัลครตูามผลงานได้แก่	 หน่ึง	 มลูค่าของรางวัล 

ต้องสูงพอที่จะจูงใจครู	 สอง	 เกณฑ์การให้รางวัล	 ต้องไม่ง่ายหรือยากจนเกินไป	 เพื่อให้ครู  

มีแรงจูงใจที่จะปรับปรุงการสอน	และ	สาม	การประเมินต้องพยายามขจัดอิทธิพลของปัจจัย

ที่มีต่อผลการเรียนของนักเรียน	ซึ่งครูไม่สามารถควบคุมได้ออกไป	
 

การประเมินผลงานของครูเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคลมีทั ้งข้อดีและข้อเสีย	 กล่าวคือ	

การประเมินผลงานของครเูป็นกลุ่มช่วยสร้างความสามัคคีในกลุ่มครู	 แต่อาจทำให้เกิดปัญหาที่

ครบูางคนไม่ปรับปรุงการสอนแต่ก็ได้รับรางวัล	 ในขณะท่ีครบูางคนได้รับรางวัลน้อยกว่าท่ีควร 

ซ่ึงในท่ีสุดอาจทำให้ครทุูกคนไม่มีแรงจงูใจในการพัฒนาการสอนในขณะท่ีการประเมินผลงาน

ของครูเป็นรายบุคคลก็อาจไม่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม	 และอาจทำให้ครูละเลยนักเรียน

อ่อนและแย่งกันสอนห้องเรียนที่มีนักเรียนเก่ง	 ดังนั้น	 การออกแบบแนวทางในการประเมิน  

ผลงานจะต้องสร้างสมดุลระหว่างวิธีประเมินทั้ง	 2	 แบบ	 เช่น	 ให้ประเมินผลงานครูเป็นกลุ่ม

ก่อน	 แต่ครูแต่ละคนในกลุ่มจะได้รับรางวัลมากหรือน้อยแตกต่างกันไปตามผลการประเมิน

รายบุคคล	 เป็นต้น	 (World	Bank	2011)	นอกจากนี้	 การพิจารณาว่าควรจะประเมินผล	และ

ให้รางวัลครูเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลนั้น	 จะต้องศึกษามิติทางวัฒนธรรมของแต่ละ

ประเทศด้วย	

 
 

3.4 ข้อวิจารณ์ต่อการสอบมาตรฐาน 
 

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 การสอบมาตรฐานเป็นหัวใจของการสร้างความรับผิดชอบ

ทางการศึกษา	อย่างไรก็ตาม	การสอบมาตรฐานก็จำเป็นต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม 

ที่ผ่านมา	 ข้อวิจารณ์ต่อการสอบมาตรฐานที่พบบ่อยประเด็นหนึ่งคือ	 การสอบมาตรฐาน

ทำให้โรงเรียนเน้น	“สอนเพื่อสอบ”	(teaching	to	the	test)	อย่างไรก็ตาม	“การสอนเพื่อสอบ”	

ประเทศ 

 

 
 

อินเดีย	

(ราชาสถาน)		

 

 

รูปแบบการ

ให้รางวัล 

 
 

รายบุคคล	

 

วิธีวัดผลงาน 

 

 
 

อัตราการเข้าสอนของครู	และ

หลักฐานภาพถ่ายการสอน	

เกณฑ์การให้รางวัล 

 

 
 

ครูต้องมาทำงานมากกว่า	10	วันต่อเดือน	

จึงจะมีสิทธิรับเงินรางวัล	และครูจะได้รับ

รางวัลตามจำนวนวันที่เข้าทำงาน	

 

 

การให้รางวัลที่ขึ้นกับการดำเนินงานของครู - รายกลุ่ม 

ที่มา: World Bank (2011) 
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ไม่ควรถูกมองว่าเป็นปัญหาในตัวมันเอง	 เพราะการสอบย่อมต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการ

เรียนรู้ที่ได้รับจากการสอนอยู่แล้ว	 แต่คำถามที่สำคัญก็คือ	 เราจะสามารถออกแบบข้อสอบ

อย่างไรเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสอนสิ่งที่ควรจะสอน	 เช่น	 ควรออกแบบข้อสอบที่วัดความ

เข้าใจ	 (literacy)	 มากกว่าการวัดความจำในเนื้อหา	 (content)	 นอกจากนี้ ข้อสอบที่ใช้ในการ

สอบมาตรฐานก็ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อสอบปรนัยเสมอไป	โดยอาจเป็นข้อสอบอัตนัยก็ได้	หาก

มีวิธีการตรวจข้อสอบที่ได้มาตรฐาน	
 

ข้อวิจารณ์อีกประการหนึ่งก็คือ	 การสอบมาตรฐานในบางวิชาจะทำให้ครูและนักเรียน

ละเลยการเรียนการสอนในวิชาที่ไม่ได้สอบ	 ปัญหานี้เป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้	 โดยขยาย

การสอบให้ครอบคลุมวิชาต่างๆ	ที่ต้องการได้ตามความเหมาะสม 2 
 

นอกจากนี้	 ยังมีข้อวิจารณ์ว่า	 การใช้ผลสอบมาตรฐานประเมินผลงานของโรงเรียน	

อาจส่งผลให้โรงเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในลักษณะต่างๆ	 เพียงเพื่อมุ่งเพิ่มคะแนนสอบของ

นักเรียนแทนการปรับปรุงคุณภาพการสอนอย่างแท้จริง	 เช่น	 กีดกันนักเรียนอ่อนไม่ให้เข้าสอบ	

หรือบีบบังคับให้นักเรียนอ่อนลาออกกลางคัน	 ไปจนถึงช่วยนักเรียนโกงข้อสอบ	 เป็นต้น	 แต่

พฤติกรรมทุจริตเหล่านี้สามารถแก้ไขได้	โดยวางระบบตรวจสอบที่เหมาะสม	หรือใช้ดัชนีชี้วัด

อ่ืนๆ	 เช่น	 อัตรานักเรียนท่ีขาดสอบ	 หรืออัตราการออกกลางคันเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผล

โรงเรียนด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 การนำดัชนีชี้วัดอื่นๆ	 นอกจากผลการเรียนของนักเรียนมาใช้ใน

การประเมินผลโรงเรียนต้องทำอย่างระมัดระวัง	 โดยควรคัดเลือกเฉพาะดัชนีช้ีวัดท่ีมีสหสัมพันธ์ 

(correlation)	สูงกับผลการเรียนของนักเรียน 3 

 

2	 แน่นอนว่าการขยายวิชาที่สามารถจัดสอบมาตรฐานได้ก็ยังมีข้อจำกัด	 เช่น	 เป็นการยากที่เราจะ

สามารถออกแบบการสอบมาตรฐานเพื่อวัดจริยธรรมและความเป็นพลเมืองของนักเรียน	อย่างไรก็ตาม	

คณะผู้วิจัยคิดว่า	 ครอบครัวและสังคมไม่ควรละเลยหน้าที่ของตนในการอบรมเด็กและเยาวชนให้มี

จริยธรรมและเป็นพลเมืองดี	โดยปล่อยให้โรงเรียนต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว	
3	 ในสหรัฐอเมริกา	 มีการศึกษาพบว่า	 ดัชนีชี้วัดที่มีสหสัมพันธ์สูงกับผลการเรียนของนักเรียนได้แก่	

อัตราการซ้ำชั้นอัตราการถูกพักเรียน	 อัตราการออกกลางคัน	 สัดส่วนนักเรียนสอบผ่านปลายภาค	

จำนวนนักเรียนในหลักสูตรขั้น	 สูงและอัตราการเรียนจบ	 ส่วนดัชนีชี้วัดที่มีสหสัมพันธ์ปานกลางได้แก่	

สภาพอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก	 อัตราส่วนนักเรียนที่เข้าสอบมาตรฐาน	 อัตราการเข้า

ห้องเรียนของนักเรียนและครู	 และช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียน	 ในขณะที่ดัชนีชี้วัดที่มีสหสัมพันธ์ต่ำ

ได้แก่	 คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย	 จำนวนหลักสูตร	 จำนวนคอมพิวเตอร์	 จำนวนครูที ่ไม่มี

ประกาศนียบัตร	 ความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน	 และอัตราการการทำผิดร้ายแรงในโรงเรียน	

เป็นต้น	(ดู	Hanushek,	2002)	
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การใช้การสอบมาตรฐานในการประเมินผลงานของโรงเรียนยังมักถูกวิจารณ์ด้วยว่า  

ไม่เป็นธรรมต่อโรงเรียนที่มีนักเรียนอ่อนหรือนักเรียนจากครอบครัวที่ด้อยโอกาสทางสังคม

จำนวนมาก	 เพราะคะแนนสอบของนักเรียนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนอกเหนือไปจากคุณภาพ

ของโรงเรียน	 จุดอ่อนดังกล่าวสามารถแก้ไขได้	 โดยการเปลี่ยนการประเมินผลงานของ

โรงเรียนโดยใช้พัฒนาการ	(change)	แทนการใช้ระดับคะแนน	(level)	ของนักเรียน	
 

ในการประเมินผลงานของโรงเรียนโดยดูจากพัฒนาการของนักเรียน	 โรงเรียนจะถูก  

ประเมินผลงานจากคะแนนสอบของนักเรียนกลุ ่มเดิมเปลี ่ยนแปลงไปในอนาคต	 เช่น  

เปรียบเทียบคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาชั้น	ปีที่	6	ในปี	2555	ว่า

เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากคะแนนสอบวิชาเดียวกันของนักเรียนกลุ่มเดิม	(ประถมศึกษาชั้น	ปีที่	5)	

ในปี	 2554	 วิธีการนี้นอกจากจะมีความเป็นธรรมมากขึ้นแล้ว	 ยังมีผลในการลดปัญหา

พฤติกรรมเบี่ยงเบนต่างๆ	 ของโรงเรียนเช่น	 การบีบให้นักเรียนอ่อนลาออกลางคัน	 เพราะแม้

พฤติกรรมดังกล่าวจะทำให้ผลการประเมินในปีแรกสงูข้ึน	 แต่ก็จะทำให้ผลการประเมินในปีหลัง

ต่ำลง	

 
 

4.  ระบบความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
 และสภาพปัญหาในประเทศไทย 

 

ข้อมูลงบประมาณการศึกษาขั้น	 พื้นฐานที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับคะแนนสอบมาตรฐาน

ต่างๆ	ของนักเรียนไทยที่ลดลง	ชี้ให้เห็นถึงปัญหาการขาดความรับผิดชอบในระบบการศึกษา

ไทย	 ในหัวข้อนี้คณะผู้วิจัยจะสำรวจสาเหตุของปัญหาการขาดความรับผิดชอบในระบบ  

การศึกษาไทยในปัจจุบัน	โดยใช้กรอบแนวความคิดที่ได้กล่าวมาแล้ว ในหัวข้อที่ 2	

 

4.1 การกระจายอำนาจจัดการศึกษา 
 

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 เริ่มมีผลบังคับใช้เป็นต้นมา	

การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสามารถเกิดขึ้นใน	 3	 ลักษณะคือ	 การถ่ายโอนการ

จัดการศึกษาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 การกระจายอำนาจให้แก่เขตพื้นที่  

การศึกษาและการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้แก่โรงเรียน	
 

ในทางปฏิบัติพบว่า	 การลดสายความรับผิดชอบให้สั้นลงด้วยการถ่ายโอนโรงเรียนใน

สังกัด	สพฐ.	ไปยัง	อปท.	ยังมีอยูค่่อนข้างจำกัด	กล่าวคือ	มีจำนวน	อปท.	น้อยกว่า	250	จาก	

7,854	 แห่งที่ได้รับถ่ายโอนโรงเรียนแล้ว	 และมีโรงเรียนและนักเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของ	
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อปท.	เพียงร้อยละ	3	และร้อยละ	7	ของโรงเรียนและนักเรียนท้ังหมดตามลำดับ 4 (Parandekar,	

2011)	
 

การกระจายอำนาจการบริหารไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเป็นส่วนที่มีความก้าวหน้ามาก	

โดยปัจจุบันมีเขตพื้นที่การศึกษา	 185	 เขต ทั่วประเทศ	 และมีโรงเรียน	 150-200	 แห่ง  

โดยเฉลี่ยต่อเขตพื้นที	่ ทั้งนี	้ เขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่จัดสรรทรัพยากร	 ทั้งการคัดเลือก

บุคลากรครูและพิจารณางบประมาณบางส่วนให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่	 ตลอดจนกำกับดูแล

และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของ	 สพฐ.	 ในขณะเดียวกัน  

เขตพื้นที ่การศึกษาก็มีหน้าที ่วางนโยบายการศึกษาตามความเหมาะสมของพื้นที ่และ  

ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่และท้องถิ่นด้วย	 โดยมีตัวแทนผู้ปกครองและ

ตัวแทนชุมชนร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา	
 

อย่างไรก็ตาม	 มีการศึกษาที่พบว่า	 ในทางปฏิบัติ	 เขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ยังถูก  

สั่งการจากหน่วยงานส่วนกลางมากกว่าที่จะมีอิสระในการกำหนดนโยบายการศึกษาในพื้นที่

ร่วมกับโรงเรียน	ชุมชน	และผู้ปกครอง	(สภาการศึกษา	2555)	กล่าวโดยสรุป	บทบาทหน้าที่

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายังคงอยู่ภายใต้ระบบความรับผิดชอบสายยาวเป็นหลัก	
 

ในขณะเดียวกัน	 การกระจายอำนาจการตัดสินใจให้แก่โรงเรียนก็มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง	 โดยในปัจจุบัน	 โรงเรียนจำนวนส่วนใหญ่มีอิสระในการบริหารงบประมาณค่อนข้าง

มาก	 โดยเฉพาะงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายบุคคลซ่ึงข้ึนอยูกั่บจำนวนนักเรียน	 (ตารางท่ี	 2) 

นอกจากน้ี	 แม้ว่าโรงเรียนจะต้องจัดการสอนตามหลักสตูรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

แต่โรงเรียนก็สามารถเลือกหนังสือเรียนและกำหนดหลักสูตรเฉพาะโรงเรียนหรือเฉพาะ  

ท้องถิ่นได้เอง	

 

4	ความล่าช้าในการโอนถ่ายโรงเรียนในสังกัด	สพฐ.	ไปยัง	อปท.	อาจมีสาเหตุต่างๆ	หลายประการเช่น	

หนึ่ง	 กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการโอนถ่าย	 ยังต้องการรักษาอำนาจในการ

บริหารการศึกษาต่อไป	 สอง	 การโอนถ่ายต้องได้รับการยินยอมจากโรงเรียน	 แต่โรงเรียนบางส่วนอาจ

ไม่ต้องการอยู่ภายใต้การดูแลของ	 อปท.	 และสาม	 อปท.	 อาจไม่มีความพร้อมหรือไม่ต้องการรับโอน

ถ่ายภารกิจในการจัดการศึกษา	
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ที่มา: Parandekar (2011) จากข้อมูลของ PISA 2003-2009 

ตารางที่ 2  สัดส่วนโรงเรียนรัฐที่มีอำนาจตัดสินใจ		

อย่างไรก็ตาม	การศึกษาของคณะผู้วิจัยพบว่า	โรงเรียนยังมีอิสระค่อนข้างจำกัดในการ

บริหารบุคลากร	 แม้ว่าผูอ้ำนวยการโรงเรียนหรือครใูหญ่จะเป็นผูป้ระเมินผลงานครเูพ่ือพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือน	 แต่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 (ก.ค.ศ.)	 และ	

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

ยังมีอำนาจกำหนดแบบและวิธีประเมินผลงานครู	 ตลอดจนยังมีอำนาจคัดเลือกครูให้แก่

โรงเรียนและพิจารณาไล่ครูออก	 ซึ่งทำให้โรงเรียนกำกับดูแลการทำงานของครูได้ยาก	 กล่าว

อีกนัยหนึ่ง	ระบบดังกล่าวไม่ส่งเสริมให้ครูมีความรับผิดชอบต่อโรงเรียน 
 

นอกจากนี้	 แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้มีผู ้แทนของผู้ปกครองและชุมชนเข้าเป็น

กรรมการของสถานศึกษา	 ซึ่งมีอำนาจเสนอแนะนโยบายและกำกับการดำเนินงานของ

โรงเรียนได้ก็ตาม 5	ในทางปฏิบัติ	ผู้ปกครองและชุมชนก็ยังสามารถกำกับโรงเรียนได้ค่อนข้าง

จำกัด	เพราะมีข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานน้อยกว่าผู้อำนวยการโรงเรียน	และอาจไม่มีเวลา

หรือความสนใจเพียงพอที่จะมีส่วนร่วมในการกำกับโรงเรียน	

 

5	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก	มีจำนวน	 9	คน	ประกอบด้วย	ประธาน

กรรมการ	 ผู้แทนผู้ปกครอง	 ผู้แทนครู	 ผู้แทนองค์กรชุมชน	 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู้แทน

ศิษย์เก่า	ผู้แทนองค์กรศาสนา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	และผู้อำนวยการ	และในโรงเรียนขนาดใหญ่	จะมี	15	คน	

โดยมี	ผู้แทนองค์กรศาสนา	เพิ่มเป็น	2	คน	และผู้ทรงคุณวุฒิ	เพิ่มเป็น	6	คน	

สัดส่วนโรงเรียนที่มีอำนาจตัดสินใจ (%) 

การว่าจ้างครู	

การเลิกจ้างครู	

การกำหนดเงินเดือนเริ่มแรก	

การขึ้นเงินเดือนครู	

การตั้งงบประมาณโรงเรียน	

การจัดสรรงบประมาณโรงเรียน	

2003 

16%	

33%	

13% 

99%	

77%	

96%	

2006 

34%	

60%	

22%	

90%	

74%	

94% 

2009 

44%	

61%	

31%	

93%	

85%	

95%	
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4.2 ระบบประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ในปัจจุบัน	 ระบบการศึกษาของไทยมีการประเมินผลในทั้ง	 3	 ส่วนได้แก่	 การประเมิน

ผลนักเรียนโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	 (สทศ.)	 การประเมินผลครูโดย

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา	(ก.ค.ศ.)	และการประเมินผล

สถานศึกษา	โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	(ภาพที่	3)	

 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

ภาพที่ 3  ระบบประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน 

4.2.1 การประเมินสถานศึกษา 
 

สมศ.	 ได้จัดให้มีการประเมินผล	 หรือที่เรียกว่า	 การรับรองมาตรฐานและคุณภาพ  

การศึกษาของสถานศึกษาทั้งหมดในระบบ	 ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา	 ระดับการศึกษา  

ขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา	 ทั้งประเภทสายสามัญและสายอาชีพ	 (อาชีวศึกษา)	 โดย

การประเมินสถานศึกษาแต่ละแห่งจะทำทุก	 5	 ปี	 จนถึงปัจจุบันได้มีการประเมินผลโรงเรียน

ต่างๆ	แล้ว	2	รอบ	โดยรอบแรก	ดำเนินการในช่วงปี	2544-2548	และรอบที่สอง	ดำเนินการ

ในช่วงปี	2549-2553	
 

ในทางปฏิบัติ	 การประเมินผลสถานศึกษาขั้น	 พื้นฐานสายสามัญจะทำโดยการตรวจ

เอกสารของโรงเรียน	 สัมภาษณ์นักเรียน	 ครูและผู้บริหารโรงเรียน	 ตลอดจนเข้าสังเกตการณ์

การเรียนการสอน	 โดยการประเมินผลสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจะใช้เวลา	 3	 วัน	 และมี

ต้นทุนในการว่าจ้างผู ้ตรวจประเมินผลประมาณ	 1,800	 ล้านบาทต่อรอบหรือประมาณ  

4.5	หมื่นบาทต่อโรงเรียน	

การประเมิน 

นักเรียน 
(สทศ.) 

O-Net GAT/PAT 

สถานศึกษา 
(สมศ.) 

ครู 
(ก.ค.ศ.) 
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จากการศึกษาของคณะผูวิ้จัย	พบว่า	แบบประเมินของ	สมศ.	มีเพียงมาตรฐานตัววัดท่ี	5 

เท่านั้นที่พิจารณาจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ขั ้นต่ำของข้อสอบมาตรฐานจากทั้งหมด  

14	 มาตรฐาน 6	 ซึ่งครอบคลุมทั้งการประเมินคุณสมบัติของครูและผู้บริหาร	 หลักสูตรวิธี  

การสอน	การบริหารโรงเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการเรียนของนักเรียน	
 

การประเมินคุณภาพดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ผ่านเกณฑ์	

ดังจะเห็นได้จากการที่มีโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบที่สองมากกว่าในรอบแรกมาก

ในทุกสังกัด	(กราฟที่	2)	ซึ่งเสมือนจะชี้ว่า	ระบบการศึกษาไทยมีคุณภาพสูงขึ้น	
 

ปัญหาก็คือ	 การปรับเปลี่ยนดังกล่าวมิได้มีผลในการเพิ่มสัมฤทธิผลทางการศึกษาของ

นักเรียนดังจะเห็นได้จากการที่	10	จาก	14	มาตรฐานตัวชี้วัดมีคะแนนสูงกว่า	3	คะแนน	จาก

คะแนนเต็ม	 4	 แต่มาตรฐานที่	 4	 เรื่องความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน	 และ

มาตรฐานที่	 5	 มีคะแนนต่ำสุดเพียง	 2.68	 และ	 2.7	 เท่านั้น	 (ตารางที่	 3)	 นอกจากนี้  

สหสัมพันธ์	 (correlation)	 ระหว่างคะแนนรายโรงเรียนในมาตรฐานที่	 5	 กับมาตรฐานตัวชี้วัด

อื่นๆ	 ก็อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเพียงร้อยละ	 20	 เท่านั้น	 ขณะที่สหสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน

ตัวชี้วัดอื่นๆ	 ด้วยกันเองอยู่ในระดับร้อยละ	 40-50	 (Parandekar,2011)	 หลักฐานอีกประการ

หนึ่งที่ชี้ว่า	 การประเมินคุณภาพสถานศึกษามิได้มีผลในการเพิ่มสัมฤทธิผลทางการศึกษา

ของนักเรียนก็คือ	คะแนนสอบมาตรฐานของนักเรียนในช่วงดังกล่าวลดลง ในขณะที่มีจำนวน

โรงเรียนที่ผ่านการประเมินมากขึ้น	

6 ในการประเมินผลสถานศึกษาในระดับข้ันพ้ืนฐาน	สายสามัญ	ผูป้ระเมินจาก	สมศ.	จะพิจารณาตัวช้ีวัด

ต่างๆ	 ตามมาตรฐานทั้งหมด	 14	 มาตรฐาน	 ซึ่งประกอบด้วย	 การประเมินผู้เรียน	 7	 มาตรฐาน	 

การประเมินครู/การเรียนการสอน	2	มาตรฐาน	และ	การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา	5	มาตรฐาน	

กราฟที่ 2		สัดส่วนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน	

ที่มา : สำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (2550 และ 2553) 

สพฐ.	
รอบแรก	 รอบสอง	

25	

45	

65	

85	

สช.	 อปท.	
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               มาตรฐานตัวชี้วัด                                   คะแนนเฉลี่ย 
 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม	และค่านิยมที่พึงประสงค์	 3.37	
 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย	สุขภาพกาย	และสุขภาพจิตที่ดี	 3.40	
 

มาตรฐานที่ 3	 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณนิสัยด้านศิลปะ	ดนตรี	 3.25	

	 และกีฬา	 	
 

มาตรฐานที่ 4	 ผู้เรียนมีความสามารถด้านคิดวิเคราะห์	คิดสังเคราะห์	 2.68	

	 มีวิจารณญาณ	มีความคิดสร้างสรรค์	คิดไตร่ตรอง	

	 และมีวิสัยทัศน์	 	
 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร	 2.70	
 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	รักการเรียนรู้	 2.90	

	 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 	
 

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน	รักการทำงาน	 3.27	

	 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต	
 

มาตรฐานที่ 8  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้	ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ	 3.29	

	 และมีครูเพียงพอ	
 

มาตรฐานที่ 9	 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน	 2.82	

	 อย่างมีประสิทธิภาพ	และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	
 

มาตรฐานที่ 10	 ผู้บริหารมีภาวะผู้และมีความสามารถในการบริการจัดการ	 3.39	
 

มาตรฐานที่ 11	 สถานศึกษามีการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหาร		 3.21	

	 อย่างเป็นระบบ	ครบวงจร	ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา	 	
 

มาตรฐานที่ 12	 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน	 3.15	

	 โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	
 

มาตรฐานที่ 13	 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น	 3.07	

	 มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้	
 

มาตรฐานที่ 14		 สถานศึกษามีการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ	 3.38	

	 กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา	

ตารางที่ 3	คะแนนเฉลี่ยในแต่ละมาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 

ที่มา: สำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา อ้างจาก Parandekar (2011) 
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ผลการทบด้านลบประการหนึ่งของการประเมินคุณภาพสถาบัน คือ	 การที่ครูผู้สอน

ต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ	 ให้แก่ผู ้ประเมิน	 โครงการติดตาม

สภาวการณ์ครู	 (Teaher	 Watch)	 สถาบันรามจิตติ	 สำรวจพบว่า	 ร้อยละ	 83	 ของครูต้อง

ทำงานธุรการโดยใช้เวลา ร้อยละ	 20	 ของเวลางาน	 และร้อยละ	 10	 ของครูต้องทำงานโดย  

ให้เวลาร้อยละ	50	ของเวลางาน 

 

4.2.2 การสอบมาตรฐาน 
 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการสอบมาตรฐานในหลายระดับช้ัน	 ไม่เพียงแต่การสอบระดับ

ชาติ	O-NET	 ในระดับชั้น	ป.6	ม.3	และม.6	ที่	 สทศ.	 เป็นผู้จัดสอบเท่านั้น	 แต่ยังมีการสอบ

ระดับชาติหรือ	 NT	 ในระดับชั้น	 ป.3	 และ	 ป.6	 ซึ่งสำนักงานทดสอบทางการศึกษาภายใต้	

สพฐ.	เป็นผู้จัดสอบ	และการสอบระดับเขตพื้นที่	(Local	Asessment	System	:	LAS)	ในระดับ

ชั้น	ป.2	ป.5	และ	ม.2	ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้จัดสอบ 
 

อย่างไรก็ตาม	 การสอบมาตรฐานเหล่านี้ไม่ได้สร้างกลไลการรับผิดชอบใดๆ	 ให้แก่

โรงเรียนเพราะผลการสอบแทบจะไม่มีผลใดๆ	 ต่อทั้งนักเรียน	 ครู	 และโรงเรียน	 ยกเว้น  

การสอบ	O-NET	ในระดับชั้น	ม.6	 เท่านั้นที่มีผลต่อการเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียน	 โดยใช้

ร่วมกับเกรดเฉลี่ยนสะสมรวมทุกวิชา	 (GPAX)	 และเกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชา	 โดยมีน้ำหนักที่

เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี	ที่สำคัญ	ยังไม่มีการเปิดเผยคะแนนสอบมาตรฐานเฉลี่ยของแต่ละ

โรงเรียนต่อสาธารณะอย่างเป็นระบบ 

 

4.2.3 การประเมินผลงานครู เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
 

ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนสังกัด	 สพฐ.	 เป็นข้าราชการ	 ซึ่งมีรายได้จากเงินเดือนและเงิน

วิทยฐานะ	 ตาม	 พ.ร.บ.เงินเดือน	 เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู	

พ.ศ.2547	 ในการเลื ่อนขั ้นเง ินเดือนซึ ่งมีปีละ	 2	 ครั ้งนั ้น	 ผู ้อำนวยการโรงเรียนและ  

คณะกรรมการที่ผู้อำนวยการแต่งตั้งจะเป็นผู้ประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา	 (ก.ค.ศ)	 กำหนด	 ทั้งนี้	 การประเมินแบ่งออกเป็น	 4	 ด้านคือ  

ผลงานต่อผู้เรียน ความประพฤติ	 คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ	 โดยมีสัดส่วนคะแนน	

60:10:10:20	 ตามลำดับ	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ดูเหมือนว่าผลงานต่อผู้เรียนมีน้ำหนักในการ

ประเมินมากที่สุดถึง ร้อยละ	 60	 ก็ตาม	 ในทางปฏิบัติ	 คะแนนสอบมาตรฐานของนักเรียน

หรือสัมฤทธิผลทางการเรียนในรูปต่างๆ	 กลับไม่ได้ถูกนำไปพิจารณาเลย	 ซึ่งทำให้การเลื่อน

ขั้นเงินเดือนของครูไม่เชื่อมโยงกับผลการเรียนของนักเรียนอย่างที่ควรจะเป็น	 นอกจากนี้  

พบว่า	 ในทางปฏิบัติ	 แทบจะไม่มีการลดขั้นเงินเดือนครูเลย	 ไม่ว่าผลการสอบของนักเรียน  

จะเป็นอย่างไร	เว้นแต่มีการทำผิดกฎระเบียบเท่านั้น	
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ค่าตอบแทนของครูยังขึ้นอยู่กับการเลื่อนตำแหน่งและเงินวิทยฐานะ	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

ระยะเวลาการทำงานและวุฒิการศึกษา	โดยมีแบบประเมินซึ่งพิจาณาจาก	3	ด้านคือ	การมี

วินัยและคุณธรรม	 การมีความรู้ความสามารถเช่นความสามารถในการจัดทำแผนการสอน	

และการมีผลปฏิบัติการที่ดี	โดยแต่ละด้านมีสัดส่วนน้ำหนักที่	1/3	เท่ากัน	(สำนักงาน	ก.ค.ศ.	

2552)	
 

การศึกษาของคณะผู้วิจัยพบว่า	 การประเมินผลปฏิบัติการนั้นจะพิจารณาผลการเรียน

ของนักเรียนที่วัดจากการสอบมาตรฐานด้วย	 แต่มีน้ำหนักเพียงร้อยละ	 10	 ของคะแนน  

ในด้านผลปฏิบัติการหรือเพียงประมาณ ร้อยละ	 3.3	 ของคะแนนทั้งหมดในการประเมินเพื่อ

เลื่อนตำแหน่งและเงินวิทยฐานะ	 ดังนั้น	 ผลการประเมินดังกล่าวจึงแทบจะไม่ขึ้นอยู่กับ  

ผลการเรียนของนักเรียนเลย	ภายใต้แรงจูงใจ	เช่นนี้	ครูแต่ละคนย่อมสนใจจัดทำเอกสารเพื่อ

แสดงถึงคุณสมบัติของตนที่จะถูกประเมิน	 เช่น	 ทำผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

มากกว่ามุ่งพัฒนาการสอนนักเรียน	

 

4.3 ปัจจัยอื่นๆ ที่จำกัดการแข่งขัน 
 

การแข่งขันระหว่างโรงเรียนเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างความรับผิดชอบในการ

จัดการศึกษาของโรงเรียน	 เพราะการแข่งขันระหว่างโรงเรียนจะช่วยสร้างทางเลือกให้แก่

นักเรียน	อย่างไรก็ตาม	 ในปัจจุบัน	มีปัจจัยต่างๆ	ซึ่งมีผลในการจำกัดทางเลือกของนักเรียน

และไม่ส่งเสริมการแข่งขันของโรงเรียนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ	อาทิ	
 

1.	 การไม่เปิดเผยข้อมูลคะแนนสอบมาตรฐาน:	 ในปัจจุบัน	 ข้อมูลคะแนนการสอบ  

O-NET	 โดยเฉล่ียของแต่ละโรงเรียนไม่ได้ถกูเปิดเผยอย่างเป็นระบบ	 โดยนักเรียนและผูป้กครอง

จะสามารถดูได้เฉพาะคะแนนสอบของตนเท่านั้น	 การไม่เปิดเผยคะแนนสอบดังกล่าวทำให้  

ผู้ปกครองและนักเรียน	ไม่มีข้อมูลคุณภาพโรงเรียนที่เพียงพอ	ซึ่งจำเป็นต่อการเลือกโรงเรียน	
 

2.	 กฎเกณฑ์การรับนักเรียนของ	 สพฐ.	 โรงเรียนในระดับก่อนประถมและประถมศึกษา

ในสังกัด	 สพฐ.	 จะต้องรับนักเรียนในพ้ืนท่ีบริการก่อน	 โดยไม่มีการทดสอบทางวิชาการ	 แต่ใช ้ 

วิธีจับฉลากในการคัดเลือก	 ทั้งนี้	 หากโรงเรียนยังมีที่ว่างเหลือ	 จึงจะสามารถรับนักเรียน  

นอกพื้นที่บริการเพิ่มได	้ ซึ่งทำให้นักเรียนในบางพื้นที่ซึ่งไม่มีโรงเรียนคุณภาพดี	 ไม่สามารถ	 

เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพดีได้เลย	
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ส่วนในระดับมัธยมศึกษาต้นและปลายนั้น	 กฎระเบียบการรับนักเรียนในพื้นที่จะถูก

ผ่อนคลายลงและให้โรงเรียนรับนักเรียนด้วยการสอบแข่งขันแทน 7	 อย่างไรก็ตาม	 โรงเรียน

จำนวนมากมักจะกำหนดวันคัดเลือกหรือวันมอบตัวให้ตรงกับโรงเรียนอื่นๆ	 ซึ่งมีผลในการ

จำกัดทางเลือกของนักเรียน	(สสวท. 2554) 
 

3.	 อุปทานโรงเรียนคุณภาพดี:	 แม้ว่าจะมีโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่	 ซึ ่งนักเรียน

สามารถเลือกได้	8	แต่หากคุณภาพของโรงเรียนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีไม่แตกต่างกัน	 นักเรียนย่อมมี

ทางเลือกจำกัดและอาจเลือกที่จะไม่ย้ายออกจากโรงเรียนคุณภาพต่ำ	 เพราะไม่สามารถหา

โรงเรียนที่ดีกว่าได้	 นอกจากนี้	 การย้ายโรงเรียนยังก่อให้เกิดต้นทุนต่อนักเรียนเอง	 เช่น	 มี

ปัญหาการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนใหม่	

 
 

5. ระบบการเงินเพื่อความรับผิดชอบ 
 

5.1 ระบบการเงินด้านอุปทาน และระบบการเงินด้านอุปสงค์ 
 

การให้เงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาสามารถทำได้ใน	 2	 วิธีหลัก	 วิธีแรกเป็นการให้

เงินอุดหนุนด้านอุปทาน	 (supply-side	 financing)	 ซึ่งหมายถึงการจัดสรรเงินอุดหนุนและ

ทรัพยากรต่างๆ	 แก่โรงเรียน	 เช่น	 งบบุคลากร	 งบดำเนินงานและงบลงทุนของโรงเรียน	 โดย

จำนวนเงินอุดหนุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของภาครัฐ	 ซึ่งไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กับ

ความต้องการของผู้เรียนหรือจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนเลย	

7	 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 หลักเกณฑ์ยังกำหนดให้โรงเรียนรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการหรือ

นักเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่จัดสรรให้กับโรงเรียนเป็นหลักก่อน	แต่ในกรณีที่โรงเรียนมีอัตราการแข่งขัน

สูงหรือมีจำนวนผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่จะรับมาก	 โรงเรียนสามารถสอบคัดเลือกนักเรียนได้แต่ไม่เกิน

กว่าร้อยละ	50	ของนักเรียนทั้งหมดและมีต้องรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	

	 	 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โรงเรียนที่สอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	

ต้องรับนักเรียนที่จบ	 ม.3	 จากโรงเรียนและมีศักยภาพเข้าเรียนก่อน	 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การ	 

คัดเลือกได้แก่	คะแนน	O-net	หรือ	ผลคะแนนเฉลี่ย	 เป็นต้น	แต่โรงเรียนสามารถเปิดรับสมัครนักเรียน

จากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย	 แต่ต้องไม่เกินร้อยละ	 20	 ของแผนการรับนักเรียน	 แต่สำหรับโรงเรียนที่

จัดการเรียนการสอนเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โรงเรียนต้องสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป	 ไม่น้อย

กว่าร้อยละ	80	และรับนักเรียนโควตา	เช่น	นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา	ได้ไม่เกินร้อยละ	20	
8	 จากผลสำรวจของ	 PISA	 (2009)	 มีร้อยละ	 68	 ของโรงเรียนที่ต้องแข่งขันรับนักเรียนกับโรงเรียนอื่นๆ	

อย่างน้อย	2	แห่งในพื้นที่	ขณะที่มีเพียงร้อยละ	14	เท่านั้นที่ไม่ต้องการแข่งขันกับโรงเรียนใดๆ	
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วิธีที่สองเป็นการให้เงินอุดหนุนด้านอุปสงค์	 (demand-side	 financing)	 ซึ่งหมายถึงการ

จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรต่างๆ	แก่นักเรียนโดยตรงโดยไม่ผ่านโรงเรียน	 เช่น	การแจก

คูปองการศึกษา (voucher)	 ให้แก่นักเรียน	 ซึ่งสามารถใช้เรียนในโรงเรียนที่ต้องการได้	 หรือ

การจัดสรรทรัพยากรผ่านโรงเรียน	 ตามจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนนั้น	 เช่น  

เงินอุดหนุนรายบุคคล	ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	เป็นต้น	
 

จากกรอบแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา	 การให้เงินอุดหนุนด้าน

อุปทานจะสอดคล้องกับการสร้างความรับผิดชอบสายยาว	 ซึ่งภาครัฐมีบทบาทในการกำกับ

ดูแลโรงเรียนให้รับผิดชอบต่อผู ้ปกครอง	 ในขณะที ่การให้เงินอุดหนุนด้านอุปสงค์จะ

สอดคล้องกับการสร้างความผิดชอบสายสั้นซึ่งโรงเรียนจะรับผิดชอบต่อผู้ปกครองโดยตรง	

เนื่องจากในระบบดังกล่าว	 ผู้ปกครองจะเป็นผู้เลือกโรงเรียนทำให้โรงเรียนที่ต้องการได้รับเงิน

อุดหนุนจะต้องแข่งขันกันในการพัฒนาคุณภาพการสอนเพื่อดึงดูดนักเรียน	(ดูภาพที่	4)	

 

 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

ภาพที่ 4	กลไกความรับผิดชอบภายใต้การให้เงินฝั่งอุปสงค์	

5.2 การเงินในระบบการศึกษาพื้นฐานของประเทศไทย 
 

ปัจจุบัน	 งบประมาณการศึกษาขั้น	 พื้นฐานของไทยยังคงเป็นการให้เงินอุดหนุนด้าน

อุปทานเป็นหลัก	โดยงบอุดหนุนด้านอุปทานในรปูของงบบุคลากร	งบดำเนินงาน	และงบลงทุน

ของโรงเรียน	 ซ่ึงไม่สัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนนักเรียน	 มีสัดส่วนถึงร้อยละ	 75	 ของงบประมาณ

ทั้งหมด	 ในขณะที่งบอุดหนุนด้านอุปสงค์คือ	 งบเงินอุดหนุนรายบุคคล	 มีสัดส่วนเพียง  

ร้อยละ	 25	 ของงบประมาณทั้งหมดเท่านั้น	 (กราฟที่	 3)	 ระบบความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น  

จึงเป็นความรับผิดชอบแบบสายยาว	ซึ่งไม่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวแล้วข้างต้น	

 

การให้เงิน
อุดหนุน 

ด้านอุปสงค์ 

ผู้ปกครอง
เลือก 

โรงเรียน 

โรงเรียน 
แข่งขันดึงดูด

นักเรียน 

โรงเรียน 
ปรับปรุงคุณภาพ 

การสอน 
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ที่มา: คณะผู้วิจัย, คำนวณจากข้อมูลของสำนักงบประมาณ 

กราฟที่ 3	แสดงสัดส่วนงบประมาณด้านอุปทานและด้านอุปสงค์		

ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งของระบบการเงินของการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ

ไทยก็คือมูลค่าเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานรายบุคคลต่ำเกินไปและไม่ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรมระหว่างโรงเรียนในสังกัดของ	สพฐ.	และโรงเรียนเอกชน 9	 ในปัจจุบัน	 โรงเรียนในสังกัด	

สพฐ. ได้รับเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานรายบุคคลต่ำกว่าต้นทุนรวมในการจัดการศึกษาแก่

นักเรียนแต่ละคน	 เนื่องจากเงินอุดหนุนดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ

โรงเรียนเท่านั้น	 โดยไม่รวมเงินเดือนและเงินวิทยฐานะของครู	 และงบลงทุนของโรงเรียน	

(ภาพที่	5)	นอกจากนี้	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานดังกล่าวคำนวณมาตั้งแต่ปี	2548	โดยยังไม่มีการ

ปรับเพิ่มขึ้น	ทำให้มีมูลค่าต่ำเกินไป	ภายใต้ระบบดังกล่าว	แม้ว่านักเรียนจำนวนมากจะย้าย

ออกจากโรงเรียนที่มีคุณภาพไม่ดี	โรงเรียนก็ไม่จำเป็นที่ต้องพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น 
 

เพราะการย้ายออกของนักเรียนจะกระทบต่องบประมาณที่โรงเรียนได้รับเพียงเล็กน้อย

เท่านั้น	โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูยังได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะตามเดิม	

 

9	 ตารางที่	 1	 2	 และ	 3	 ในภาคผนวก	 แสดงพัฒนาการของการให้เงินอุดหนุนรายบุคคลแก่โรงเรียน	

สพฐ.	 มูลค่าของเงินอุดหนุนรายบุคคลในแต่ละช่วงเวลา	 และมูลค่าเงินอุดหนุนในโครงการเรียนฟรี	 

15	ปี	ตามลำดับ	
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นอกจากนี้	 มูลค่าเงินอุดหนุนรายบุคคลยังถูกกำหนดให้เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยของโรงเรียน

ขนาดกลางซึ่งต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยของโรงเรียนขนาดอื่นๆ	 ในทุกระดับการศึกษา 10	 โดยมิได้

พิจารณาคุณภาพการสอน	ทั้งที่	โรงเรียนที่มีคุณภาพดีมีแนวโน้มที่จะมีต้นทุนสูงกว่าโรงเรียน

ทั่วไปในทุกระดับการศึกษาและขนาด 11	 ด้วยเหตุผลต่างๆ	 ที่กล่าวมาข้างต้น	 โรงเรียนใน

สังกัด	 สพฐ.	 จึงได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลต่ำกว่าต้นทุนรายหัวในการจัดการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ	และยากที่จะพัฒนาคุณภาพการสอนให้ดีขึ้นได้	
 

สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงในกรณีของโรงเรียนเอกชน	 เนื่องจากแม้ว่าโรงเรียนเอกชนจะ

ได้รับเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานรายบุคคลเท่ากับโรงเรียนในสังกัดของ	 สพฐ.	 ก็ตาม	 แต่เงิน

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

ภาพที่ 5	แสดงเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานเทียบกับต้นทุนจริง	

10	ดตูารางท่ี	4	ในภาคผนวก	แสดงค่าใช้จ่ายดำเนินงานของโรงเรียนขนาดต่างๆ	ทัง้	น้ี	โรงเรียนขนาดเล็ก

หมายถึงโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ	 120	 คน	 และอีกประเภทหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ	

300	 คน	 โรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียน	 301-1,000	 คน	 และโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนมากกว่า	

1,000	คน	
11	 ที่จริงแล้วในงานวิจัยศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	 (2549)	 ได้ศึกษาค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ

โรงเรียนแยกตามคุณภาพที่วัดโดยเกณฑ์ของ	 สมศ.	 ด้วย	 แต่ไม่ได้นำมาใช้เป็นฐานในการให้เงิน

อุดหนุนรายบุคคล	 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนที่มีคุณภาพดีมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าใช้จ่ายของ

โรงเรียนที่มีคุณภาพปานกลางและคุณภาพต่ำในทุกระดับการศึกษา	 โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา	

(ดูตารางที่	5	ในภาคผนวก)	

 

 

เงินอุดหนุน
พื้นฐาน 

เงินอุดหนุน ต้นทุนจริง 

งบลงทุน 

เงินเดือนครู 

งบดำเนินงาน 
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สมทบเงินเดือนครูที่โรงเรียนเอกชนได้รับนั้นต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมาก 12	 และถูกปรับเพิ่มขึ้น

ตามเวลาอย่างช้ามาก 13 ในขณะท่ีเงินเดือนของครโูรงเรียนในสังกัด	 สพฐ.	 จะปรับเพ่ิมข้ึนทุกปี

ตามการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปรับวิทยฐานะ	 ซึ่งทำให้ความแตกต่างระหว่างเงินอุดหนุน

ทั้งหมดที่โรงเรียนในสังกัด	 สพฐ.	 และโรงเรียนเอกชนได้รับจากรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง  

ต่อเนื่องทุกปี 14 
 

นอกจากนี้	 โรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนยังถูกควบคุมรายได้ต่อนักเรียนไม่ให้เกิน

ต้นทุนในการจัดการศึกษาต่อหน่วยของโรงเรียนในสังกัด	 สพฐ.	 ซึ่งทำให้โรงเรียนเอกชนไม่

สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมได้เกินส่วนต่างระหว่างต้นทุนต่อหน่วยของ

โรงเรียนในสังกัด	 สพฐ.	 กับเงินอุดหนุนทั้งหมดที่ตนได้รับจากรัฐ	 ตัวอย่างเช่น	 ในปี	 พ.ศ.	

2546	ต้นทุนของโรงเรียนในสังกัด	สพฐ.	ในระดับประถมศึกษาอยู่ที่ระดับ	9,000	บาทต่อคน

ต่อปี	 โรงเรียนเอกชนซึ่งได้รับเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน	 1,100	 บาท	 และเงินสมทบเงินเดือนครู

อีก	3,440	บาท	จะเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมได้ไม่เกิน	4,460	บาทต่อคนต่อปี	(ดภูาพท่ี	6 

ซ้ายมือ)	 
 

ต่อมาในปี	 2553	 โรงเรียนในสังกัด	 สพฐ.	 ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐทั้งสิ้น	 19,475	บาท

ต่อคน	 โดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นเป็น	 1,900	 บาท	 และเงินเดือนครูเฉลี่ย  

ต่อคนที่เพิ่มขึ้นเป็น	 17,575	 บาท 15	 ตามการเลื่อนขั้นและปรับโครงสร้างเงินเดือน	 ในช่วง

เดียวกัน	 เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนเอกชนได้รับเพิ่มขึ้นเป็น	 1,900	 บาทเช่นเดียวกัน	

และรวมกับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมในโครงการเรียนฟรี	 15	 ปีอีก	 1,056	 บาท	 แต่เงินสมทบเงิน

เดือนครูเพิ่มขึ้นเพียง	 756	 บาท	 เป็น	 4,196	 บาท	 นอกจากนี้	 ต้นทุนของโรงเรียนในสังกัด	

12	 เงินสมทบเงินเดือนครูของโรงเรียนเอกชน	 คำนวณจากเงินเดือนเฉลี่ยของครูโรงเรียนเอกชนที่

โรงเรียนรายงานต่อกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูเอกชน	หารด้วย	25	ซึ่งเป็นตัวเลขที่สภาการศึกษา

แห่งชาติเห็นว่าเป็นอัตราส่วนนักเรียนต่อครูที่เหมาะสม	 ทั้งที่ในความเป็นจริง	 สัดส่วนนักเรียนต่อครู	 

ในโรงเรียนเอกชนโดยเฉลี่ยต่ำกว่า	25	:	1	
13	 เงินสมทบเงินเดือนครูของโรงเรียนเอกชนจะถูกปรับขึ้นเฉพาะในกรณีที่มีการออกพระราชบัญญัติ

หรือพระราชกฤษฎีกาปรับเงินเดือนข้าราชการครูทั้งโครงสร้างเท่านั้น	
14	ดูตารางที่	6	ในภาคผนวก	แสดงพัฒนาการของการให้เงินอุดหนุนรายบุคคลและเงินสมทบเงินเดือน

ครูแก่โรงเรียนเอกชน	
15	 คำนวณจากงบเงินเดือน	 (ไม่รวมเงินวิทยฐานะและสวัสดิการครู)	 หารด้วยจำนวนข้าราชการครู	 

ทั้งประเทศ	และนำเงินเดือนเฉลี่ยของข้าราชการครู	หารด้วย	19	ซึ่งเป็นอัตราส่วนนักเรียนต่อครู	1	คน	

ในปัจจุบัน	
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สพฐ.	 ที่ใช้ควบคุมรายรับของโรงเรียนเอกชนนั้นมิได้ถูกคำนวณใหม่	 แต่ถูกปรับเพิ่มขึ้นเพียง	

1,556	 บาทตามมูลค่าเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น	 800	 บาท	 และเงินสมทบเงินเดือนครู  

ที่เพิ่มขึ้น	 756	 บาทเท่านั้น	 ค่าธรรมการศึกษาใหม่ที่โรงเรียนเอกชนเก็บเพิ่มได้จึงไม่เกิน	

3,404	 บาท	 ซึ่งไม่เพียงพอที่จะชดเชยส่วนต่างของเงินอุดหนุนระหว่างโรงเรียนรัฐและเอกชน

ที่ขยายขึ้นได้	 และทำให้โรงเรียนเอกชนมีรายรับต่อนักเรียนหนึ่งคนน้อยกว่าโรงเรียนในสังกัด	

สพฐ.	ถึงเกือบ	9,000	บาท	(ภาพที่	6	ขวามือ)	

 

 

 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบการให้เงินอุดหนุนระหว่างโรงเรียน	สพฐ.	และเอกชน	ในปี	2546	และ	

2553	

จากที่กล่าวมาข้างต้น	 จะเห็นได้ว่า	 ระบบการเงินการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทำให้

โรงเรียนเอกชนเสียเปรียบในการแข่งขันกับโรงเรียนในสังกัด	 สพฐ.	 และประสบปัญหาในการ

พัฒนาคุณภาพ	 เช่น	 โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ที่รับเงินอุดหนุนไม่สามารถตั้งเงินเดือนครู  

ให้ทัดเทียมกับโรงเรียนในสังกัด	 สพฐ.ได้	 ดังจะเห็นว่า	 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 เงินเดือนครู

เอกชนค่อนข้างคงที่	 ในขณะที่เงินเดือนครูในสังกัด	 สพฐ.	 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 (กราฟที่	 6)	

จึงไม่น่าแปลกใจว่าในปี	2554	เพียงปีเดียวมีครูโรงเรียนเอกชนกว่า	2,000	คน	ลาออกไปสอบ

เป็นข้าราชการครู	

 

รายได้ต่อนักเรียนของ	รร.	
เอกชน	ถูกคุมไม่ให้เกินต้นทุน

ของรัฐ	

เงินเดือนครู 
7,900 

ค่า 
ธรรมเนียม 

4,460 

17,575 

4,196 

3,404 

ส่วนต่างเกือบ	
9,000	บาท	

 

อุดหนุนเพิ่ม	
1,056	

1,900 1,900 
เงินอุดหนุน 

พื้นฐาน 
1,110 

เงินอุดหนุน 
พื้นฐาน 
1,100 

เงินสมทบ 
เงินเดือนครู 

3,440 

รวม	=	9,000	 รวม	=	9,000	
รร.	สพฐ.	 รร.	เอกชน	

รวม	=	19,475	 รวม	=	10,556	
รร.	สพฐ.	 รร.	เอกชน	

ปี	2546	 ปี	2553	
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ที่มา: การสำรวจภาวะแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

กราฟที่ 6 เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยครูในโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน	 

 

จากข้อจำกัดดังกล่าว	โรงเรียนเอกชนบางแห่งซึ่งต้องการเน้นคุณภาพการศึกษาเลือกที่

จะไม่รับเงินอุดหนุนจากรัฐและหันไปเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับที่สูงแทน	ในขณะที่

บางโรงเรียนซึ่งยังเลือกที่จะรับเงินอุดหนุน	 ก็ต้องใช้วิธีการเก็บค่าธรรมเนียมอื่น 16	 หรือขอรับ

บริจาคผู้ปกครอง	 ซึ่งล้วนมีผลทำให้นักเรียนจากครอบครัวยากจนไม่สามารถเข้าเรียนใน

โรงเรียนที่มีคุณภาพเหล่านี้ได้	

 

16	 ค่าธรรมเนียมอื่นคือ	 ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจากบริการพิเศษที่โรงเรียนเอกชนจัดขึ้น	 นอกเหนือจาก

การจัดการศึกษาปกติ	 เช่น	 รถรับส่งนักเรียน	 อาหารกลางวันหรือกิจกรรมนันทนาการพิเศษ	 เป็นต้น	

โดยโรงเรียนเอกชนจะต้องขออนุญาตและยื่นรายละเอียดต้นทุนของบริการเหล่านี ้ต่อสำนักงาน	 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 (สช.)	ทั้งนี้	 สช.	ยังมีกฎระเบียบที่กำหนดให้กำไรของโรงเรียน

เอกชน	ซึ่งมาจากค่าธรรมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นมีอัตราไม่เกินร้อยละ	20	

2544	
8,000	

14,000	

20,000	

10,000	

16,000	

22,000	

12,000	

18,000	

24,000	

26,000	

28,000	

2547	 2550	2545	 2548	

รายได้เฉลี่ยครูรัฐ	 รายได้เฉลี่ยครูเอกชน	

2551	2546	 2549	 2552	 2553	
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6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

การวิเคราะห์ในบทความนี้ชี ้ให้เห็นว่า	 ปัญหาของคุณภาพการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

ในประเทศไทยเกิดจากการขาดระบบที่ทำให้โรงเรียนและครูมีความรับผิดชอบต่อนักเรียน

และผู้ปกครอง	เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว	คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้ 
 

1.	กระทรวงศึกษาธิการควรจัดให้มีการสอบมาตรฐานทุกระดับชั้นเรียน	หรืออย่างน้อย

ทุกช่วงชั้น	 ในระดับการศึกษาพื้นฐานของโรงเรียนทุกสังกัด	 เพื่อเป็นฐานในการสร้างระบบ

ความรับผิดชอบทางการศึกษา	 นอกจากนี้	 ควรใช้ผลการสอบมาตรฐานเป็นเกณฑ์ในการ

เลื่อนชั้น	และการเข้ามหาวิทยาลัยแทนการใช้เกรดเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา	 (GPAX)	และเกรด

เฉลี่ยสะสมรายวิชา	(GPA)	ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีมาตรฐานในการให้เกรดที่แตกต่างกันมาก	โดย

โรงเรียนจำนวนมากน่าจะให้เกรดแก่นักเรียนสูงเกินไป	 เนื ่องจากต้องการช่วยเหลือให้

นักเรียนของตนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ 
 

2.	 ปฏิรูปแนวทางในการออกข้อสอบมาตรฐานจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 เนื่องจากการ

จะใช้การสอบมาตรฐานในการสร้างความรับผิดชอบของโรงเรียนและครูนั้น	จำเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องมีใช้ข้อสอบมาตรฐานที่มีคุณภาพสูง	 ในปัจจุบัน	 มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

ว่าข้อสอบมาตรฐานที่ใช้อยู่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง	 ทั้งนี้	

แนวทางในการปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานก็คือควรออกข้อสอบที่เน้นวัดความเข้าใจ	 (literacy-

based	 test)	 ซึ่งส่งเสริมการคิดของนักเรียน	มากกว่าเน้นวัดเนื้อหา	 (content-based	 test)	 ซึ่ง

ส่งเสริมการท่องจำ 17	
 

3.	 ควรกำหนดให้เปิดเผยผลการสอบมาตรฐานและการวัดสัมฤทธิผลทางการศึกษา

เป็นรายโรงเรียนต่อสาธารณะ	จากท่ีในปัจจุบัน	ผูป้กครองและนักเรียนจะทราบผลสอบเฉพาะที่

เกี่ยวข้องกับตนเท่านั้น	 ทั้งนี้	 ควรกำหนดให้โรงเรียนจัดทำใบรายงานผลของโรงเรียน	 (report	

card)	 ซึ่งมีข้อมูลผลการสอบเฉลี่ยและสัมฤทธิผลของโรงเรียนเปรียบเทียบกับโรงเรียนในเขต

การศึกษาเดียวกัน	และโรงเรียนของ	สพฐ.	ทั่วประเทศ	ดังตัวอย่างของรัฐปารานาในบราซิล	

หรือตัวอย่างของประเทศอื่นๆ	
 

17	 ตัวอย่างของข้อสอบในแนวทางดังกล่าวคือข้อสอบของ	 Programme	 for	 International	 Student	

Assessment	(PISA)	
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4.	 ยกเลิกระบบรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	

หรืออย่างน้อยต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่	 เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อมโยง

กับผลการเรียนของนักเรียนน้อยมากหรือแม้กระทั่ง	 สวนทางกัน	 นอกจากนี้	 ระบบรับรอง

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันยังสร้างต้นทุนสูงต่อทั้ง	รัฐ	โรงเรียน	และครู 
 

5.	 ใช้คะแนนสอบมาตรฐานของนักเรียนในการประเมินผลโรงเรียนและครู	 โดยควรใช้

การเปลี่ยนแปลง	 (change)	 ของคะแนน	 ซึ่งสะท้อนพัฒนาการของนักเรียน	 มากกว่าการใช้

ระดับคะแนน	 (level)	 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่โรงเรียนทั้งหลายซึ่งมีนักเรียนที่มีภูมิหลัง

แตกต่างกัน	 นอกจากนี้	 ควรมีกลไกในการตรวจสอบ	 (audit)	 การจัดสอบเพื่อลดพฤติกรรม

เบี่ยงเบนของผู้บริหารและครู 
 

6.	 ให้รางวัลแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูตามความสามารถในการยกระดับผลการเรียน

ของนักเรียน	 โดยอาจอยู่ในรูปของการปรับขั้นเงินเดือนหรืออยู่ในรูปอื่น	 เช่น	 การประกาศ

ยกย่อง	 การให้อิสระในการบริหารโรงเรียน	 (ในกรณีของผู้บริหาร)	 หรืออิสระในการจัดการ

สอนมากขึ้น	 (ในกรณีของครู)	 โดยควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากเป็นประเด็นที่

สำคัญและมีความอ่อนไหวสูง 
 

7.	 ให้การสนับสนุนทางบริหารและทางวิชาการแก่โรงเรียนที่มีคุณภาพทางการศึกษา  

ไม่ผ่านเกณฑ์	 เช่น	 สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถ	 (capacity	 building)	 ของโรงเรียนใน

การจัดสอบนักเรียนเพื่อปรับปรุงการสอนในชั้นเรียน	(formative	assessment) 
 

8.	 เพิ่มอิสระในการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนในสังกัด	 สพฐ.	 เช่น	 ให้โรงเรียน

สามารถคัดเลือกครูได้เอง	เป็นต้น 
 

9.	ปรับเงินอุดหนุนจากรัฐ	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินอุดหนุนด้านอุปทานที่ไม่เอื้อต่อการสร้าง

ความรับผิดชอบในการยกระดับคุณภาพการศึกษา	 ให้เป็นเงินอุดหนุนด้านอุปสงค์	 โดยการ

ปรับเงินอุดหนุนรายบุคคลให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
 

10.	ให้การอุดหนุนแก่โรงเรียนในสังกัด	สพฐ.	และโรงเรียนเอกชนอย่างเสมอภาค	หรือ

มิฉะน้ันควรยกเลิกการควบคุมค่าธรรมเนียมการศึกษาสงูสุดท่ีโรงเรียนเอกชนสามารถจัดเก็บได้	

เพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างโรงเรียนทั้งสองกลุ่ม	
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ภาคผนวก 

ตารางที่ 1 	พัฒนาการของการให้เงินอุดหนุนรายบุคคลแก่โรงเรียน	

 ปีงบประมาณ                                        รายละเอียด 
 

 2545	 กําหนดอัตราการอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวเพื่อป็นค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน 

  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา	ตอนปลาย	12	ปี	
 

 2546	 เริ่มอุดหนุนรายบุคคล	
 

 2547	 ขยายการอุดหนุนรายบุคคลให้ครอบคลุมถึงระดับก่อนประถมศึกษา	2	ปี 

  (อนุบาล	2	และ3)	
 

 2548	 	
 

 2549	 อนุมัติปรับเพิ่มเงินอุดหนุนเป็นเวลา	3	ปีการศึกษา	(2550-2552) 

  และเพิ่มเงินส่วนเพิ่มให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก	(จํานวนนักเรียนน้อยกว่า	120	คน)	 

  500	บาทระดับประถมศึกษาปี	1-6	และระดับมัธยมศึกษาปี1-6	 

  (จำนวนนักเรียนน้อยกว่า	120	คน) 

  500	บาทระดับประถมศึกษาปี	1-6	และระดับมัธยมศึกษา ปี	1-6  
 

 2550	 เริ่มปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนและเพิ่มเงินส่วนเพิ่มให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก	
 

 2551	 (1) ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนให้เป็นอัตราเป้าหมายของปี	2552		

  (2) เพิ่มอุดหนุนรายหัวเป็นค่าหนังสือเพื่อให้ยืมเรียน	5	วิชาหลัก 

   ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 

  (3) ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	ในระดับประถมศึกษาจาก	 

   460	บาท/คน/ปี	เป็น	1,000	บาท/คน/ปี	และจากเดิมอุดหนุนไม่เกินร้อยละ	30	 

   เป็นไม่เกินร้อยละ	40	ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด	และในระดับมัธยมศึกษา 

   ตอนต้นจาก	2,500	บาท/คน/ปีเป็น	3,000	บาท/คน/ปี	และจากเดิมอุดหนุน 

   ไม่เกินร้อยละ	20	เป็นไม่เกินร้อยละ	30	ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด		

  (4) เริ่มอุดหนุนรายบุคคลให้แก่การจัดสอนครอบครัวในอัตราเดียวกับนักเรียน 

   โรงเรียนเอกชน		
 

 2552	 โครงการเรียนฟรี	15	ปี 

  (1) ขยายการอุดหนุนรายบุคคลให้ครอบคลุมถึงอนุบาล	1		

  (2) ขยายการอุดหนุนค่าหนังสือให้ยืมเรียนให้ครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ก่อน 

   ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา	ตอนปลาย	และครอบคลุม	8	กลุ่มสาระหลัก	 

  (3) เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอีก	3	รายการ ได้แก่ 

   ค่าอุปกรณ์การเรียน	ชุดนักเรียนและค่า	กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 

   ตั้งแต่ภาคการเรียนท่ี	1	ของปีการศึกษา	2552	ของปีการศึกษา	2552	
 



ระดับชั้น/ปี 2546 2547 2550 2551* 2552* 2553* 2551 เป็นต้นไป 

ก่อนประถมศึกษาประถมศึกษา	 	 600	 783	 1,149	 1,516	 1,700	 1,700	

ประถมศึกษา	 1,100	 1,100	 1,233	 1,499	 1,766	 1,900	 1,900	

มัธยมศึกษาตอนต้นตอนต้น	 1,800	 1,800	 2,083	 2,649	 3,216	 3,500	 3,500	

มัธยมศึกษาตอนปลายปลาย	 2,700	 2,700	 2,883	 3,249	 3,616	 3,800	 3,800	
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 ปีงบประมาณ                                        รายละเอียด 
 

 2553	 (1) เพิ่มเงินส่วนเพิ่มให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก	(จํานวน 

   นักเรียนน้อยกว่า	120	คน)	เพิ่มอีกละคนละ	500	บาท/คน/ปี	และโรงเรียน 

   มัธยมต้นและปลายขนาดเล็ก	(จํานวนนักเรียนน้อยกว่า	300	คน)	เพิ่มอีก 

   คนละ	1,000	บาท/คน/ปี		

  (2) การจัดสรรหนังสือจะเปลี่ยนจากการให้ยืมเรียนเป็นการแจกฟรีสําหรับนักเรียน 

   ระดับชั้นมัธยมปลาย	เพิ่มอีกคนละ	1,000	บาท/คน/ปี	

  (3) การจดสรรหนังสอจะเปลี่ยนจากการให้ยืมเรียนเป็นการแจกฟรีสำหรับ 

   นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย	
 

 2554	 การจัดสรรหนังสือจะเปลี่ยนจากการให้ยืมเรียนเป็นการแจกฟรีในทุกระดับชั้น	

ตารางที่ 2	มูลค่าของเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานรายบุคคล	ในแต่ละช่วงเวลา	

* เป็นแผนที่จะทยอยเพิ่มเงินอุดหนุนรายบุคคลแต่สุดท้ายนําอัตราเป้าหมายมาใช้จริงในปี 2551 

* มูลค่าเงินอุดหนุนค่าหนังสือที่จ่ายจริง จะแตกต่างกันในแต่ละระดับชั้น แต่มูลค่าเงินอุดหนุนหนังสือเรียน  

ที่แสดงในตารางเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละช่วงชั้น 

           ระดับชั้น/ปี 2546 2547 2550 2551* 2552* 2553* 2551 เป็นต้นไป 

ก่อนประถมศึกษา	 	 600	 783	 1,149	 1,516	 1,700	 1,700	

ประถมศึกษา	 1,100	 1,100	 1,233	 1,499	 1,766	 1,900	 1,900	

มัธยมศึกษาตอนต้น	 1,800	 1,800	 2,083	 2,649	 3,216	 3,500	 3,500	

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 2,700	 2,700	 2,883	 3,249	 3,616	 3,800	 3,800	

(หน่วย: บาท/ปี/คน) 

(หน่วย: บาท/ปี/คน) 

ตารางที่ 3  มูลค่าเงินอุดหนุนในโครงการเรียนฟรี	15	ปี	

 เงิน หนังสือ อุปกรณ์  เครื่องแบบ กิจกรรม รวม 
 อุดหนุน เรียน* การเรียน นักเรียน พัฒนา 
 รายบุคคล    คุณภาพ 
     ผู้เรียน 

ก่อนประถมศึกษา	 1,700	 200	 200	 300	 430	 2,830	

ประถมศึกษา	 1,900	 697	 290	 360	 480	 3,727	

มัธยมศึกษาตอนต้น	 3,500	 783	 420	 450	 880	 6,033	

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 3,800	 1,137	 460	 500	 970	 6,867	

ระดับชั้น/ปี 



ระดับชั้น/ปี 2546 2547 2550 2551* 2552* 2553* 2551 เป็นต้นไป 

ก่อนประถมศึกษาประถมศึกษา	 	 600	 783	 1,149	 1,516	 1,700	 1,700	

ประถมศึกษา	 1,100	 1,100	 1,233	 1,499	 1,766	 1,900	 1,900	

มัธยมศึกษาตอนต้นตอนต้น	 1,800	 1,800	 2,083	 2,649	 3,216	 3,500	 3,500	

มัธยมศึกษาตอนปลายปลาย	 2,700	 2,700	 2,883	 3,249	 3,616	 3,800	 3,800	
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(หน่วย: บาท/ปี/คน) 

(หน่วย: บาท/ปี/คน) 

ตารางที่ 4  ค่าใช้จ่ายดําเนินงานของโรงเรียนตามระดับชั้นและขนาดในปีงบประมาณ	2548	

            เล็ก   กลาง ใหญ่   ใหญ่พิเศษ 
    ระดับการศึกษา/ขนาด น้อยกว่า น้อยกว่า 301-1,000 1,001-2,000   2,001 คน 
 เท่ากับ เท่ากับ คน คน          ขึ้นไป 
 12 คน 300 คน 

ก่อนประถมศึกษา	 2,142	 1,914	 1,752	 2,163										2,290	

ประถมศึกษา	 2,381	 2,129	 1,897	 2,583										2,684	

มัธยมศึกษาตอนต้น	 2,784	 4,017	 3,530	 4,881										4,963	

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 4,300	 4216	 3,835	 5,273										5,464	

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ (2549) 

ตารางที่ 5	 	 ค่าใช้จ่ายดําเนินงานของโรงเรียนแยกตามระดับชั้น	 และคุณภาพ*	 ตามการ

ประเมิน	สมศ.	ใน	ปีงบประมาณ	2548	

        ระดับการศึกษา คุณภาพดี คุณภาพปานกลาง คุณภาพไม่ดี 
 และได้คะแนนดี  

ก่อนประถมศึกษา	 1,955	 1,873	 1,875	

ประถมศึกษา	 2,216	 2,075	 2,080	

มัธยมศึกษาตอนต้น	 6,170	 3,967	 4,128	

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 6,821	 4,285	 4,465	

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ (2549) คุณภาพดี คือ คะแนนเฉลี่ยการประเมินทุกมาตรฐานได้ไม่ต่ำกว่า 3 

 คุณภาพปานกลาง คือ คะแนนเฉลี่ยการประเมินสูงกว่า 2.5 และไม่มีมาตรฐานใดต่ำกว่า 2.5 

 คุณภาพไม่ดี คือ คะแนนเฉลี่ยการประเมินต่ำากว่า 2.5   

 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
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ตารางที ่ 6	 พัฒนาการของการให้เงินอุดหนุนรายบุคคลและเงินสมทบเงินเดือนครแูก่โรงเรียน

เอกชน	

 ปีงบประมาณ                                        รายละเอียด 
 

	 2545	 กําหนดอัตราการอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน	

	 	 ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย	12		
 

	 2546	 เริ่มอุดหนุนรายบุคคล	
 

	 2547	 ขยายการอุดหนุนรายบุคคลให้ครอบคลุมถึงระดับก่อนประถมศึกษา	2	ปี	

	 	 (อนุบาล	2	และ3)	
 

	 2548	 เพิ่มเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูรายบุคคล	โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่	

	 	 วันที่	1	เมษายน	2547-30	กันยายน	2548	เพื่อให้โรงเรียนเอกชนสามารถ	

	 	 จ่ายเงินเดือนครูเอกชนได้ตามการปรับเพิ่มขึ้นของเงินเดือนขั้นต่ำ	

	 	 ของกระทรวงแรงงาน	ซึ่งปรับขึ้นในอัตราเดียวกับเงินเดือนข้าราชการครู		
 

	 2549	
 

	 2550	 1.	 ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนเป็นเวลา	3	ปีการศึกษา	(2550-2552)	

	 	 	 เริ่มปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุน	

	 	 2.	 เพิ่มเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูรายบุคคลตามติคณะรัฐมนตรี	

	 	 	 16	มกราคม	2550	โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่	วันที่	1	ตุลาคม	2548	

	 	 	 (ร้อยละ	5)	

	 	 3.		อนุมัติหลักการให้ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูรายบุคคลทุกครั้ง	

	 	 	 ที่มีการปรับเพิ่มบัญชีเงินเดือนข้าราชการครู	เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าใน	

	 	 	 การปรับเพิ่มเงินอุดหนุนและปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครู	

	 	 	 ตามการปรับเพิ่มของเงินเดือนข้าราชการครูร้อยละ	4	
 

	 2551	 (1)	 ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนให้เป็นอัตราเป้าหมายของปี	2552	

	 	 (2)	เพิ่มอุดหนุนรายหัวเป็นค่าหนังสือเพ่ือให้ยืมเรียน	5	วิชาหลัก	ตั้งแต่ระดับ	

	 	 	 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น	

	 	 (3)	 เพิ่มเงินส่วนเพิ่มให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก	

	 	 	 (จํานวนนักเรียนน้อยกว่า	120	คน)	ละคนละ	500	บาท/คน/ปี	และโรงเรียน	

	 	 	 มัธยมต้นและปลายขนาดเล็ก	(จํานวนนักเรียนน้อยกว่า	300	คน)	

	 	 	 เพิ่มอีกคนละ	1,000	บาท/คน/ปี	เป็นเวลา	3	ปีการศึกษา	(2551-2553)	

	 	 	 (จํากัดจํานวน)	
 

	 2552	 โครงการเรียนฟรี	15	ปี		

	 	 (1)	เพิ่มเงินอุดหนุนรายบุคคลขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมเป็นจํานวน	ร้อยละ	10	

	 	 	 ของต้นทุนในการจัดการศึกษาในโรงเรียนรัฐต่อนักเรียน	1	คน	

	 	 (2)	 ขยายการอุดหนุนรายบุคคลให้ครอบคลุมถึงอนุบาล	1	
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 ปีงบประมาณ                                        รายละเอียด 
 

	 	 (3)	 ขยายการอุดหนุนค่าหนังสือให้ยืมเรียนให้ครอบคลุมทุกระดับชั้น	

	 	 	 ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย	และครอบคลุม	

	 	 	 8	กลุ่มสาระหลัก	

	 	 (4)	 เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอีก	3	รายการได้แก่	ค่าอุปกรณ์	

	 	 	 การเรียน	ชุดนักเรียนและค่ากิจกรรม	เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	

	 	 	 ตั้งแต่ภาคการเรียนที่	1	ของปีการศึกษา	2552	
 

	 2553	 การจัดสรรหนังสือจะเปลี่ยนจากการให้ยืมเรียนเป็นการแจกฟรีสําหรับนักเรียน	

	 	 ระดับชั้นมัธยมปลาย	
 

	 2554	 (1)	 เพิ่มเงินอุดหนุนเงินสมทบเงินเดือนครูตามการเพิ่มขั้นของเงินเดือน	

	 	 	 ข้าราชการครูร้อยละ	5	และ		

	 	 (2)	 การจัดสรรหนังสือจะเปลี่ยนจากการให้ยืมเรียนเป็นการแจกฟรี	

	 	 	 ในทุกระดับชั้น	จากการให้ยืมเรียนเป็นการแจกฟรีในทุกระดับชั้น	

 

ตารางที่ 7	พัฒนาการการปรับโครงสร้างเงินเดือนและวิทยฐานะข้าราชการครู	

 ปีงบประมาณ                                        รายละเอียด 
 

	 2547	 ปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ	3	ซึ่งเป็นการปรับขั้นเงินเดือนครั้งแรกตั้งแต่	พ.ศ.2538	
 

	 2548	 เริ่มใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูตามกฎมายเงินเดือนและวิทยฐานะ	

	 	 ปี	2547	
 

	 2549	 เริ่มใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูตามกฎมายเงินเดือนและวิทยฐานะ	

	 	 ปี	2547	
 

	 2551	 ปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ	4	
 

	 2554	 ปรับเพิ่มเงินเดือน	2	ครั้ง	ครั้งแรก	ร้อยละ	8	และ	ครั้งสอง	ร้อยละ	5 
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 “โรงเรียนดี มีประสิทธิภาพ” 

	 ผลจากการวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 (ทีดีอาร์ไอ)	 ชี้ให้เห็นถึง

ปัญหาการศึกษาไทยที่มีความพยายามในการปฏิรูปมากว่า	 10	 ปีว่า	 การที่ผลสอบทั้งใน

ระดับประเทศและระหว่างประเทศของเด็กไทยเรามีผลคะแนนระดับต่ำมาตลอดเมื่อเทียบ

คะแนนสอบมาตรฐานไม่ได้มีสาเหตุจากการขาดแคลนทรัพยากรที่จำเป็น	 เนื่องจากในช่วง	

10	ปีท่ีผ่านมา	งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการเพ่ิมข้ึนกว่า	2	เท่า	(จาก	1.9	เป็น	4.2	แสนล้าน

บาท)	 หน่วยงานที่ดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้รับงบสนับสนุนเพิ่มขึ้น	 (จาก	 1.2	 เป็น	 2.7	

ล้านบาท)	 อีกทั้งรายได้ต่อเดือนของครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสอนในโรงเรียนรัฐ	 

ก็เพ่ิมสงูข้ึน	(จาก	1.5	หม่ืนบาทต่อเดือนในปี	2544	เป็นประมาณ	2.4	-	2.5	หม่ืนบาทต่อเดือน

ในป	ี 2553) 2	 แต่เป็นผลจากการบริหารทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	 มีการใช้ทรัพยากร

เพ่ือการศึกษาไปมากแต่ผลสัมฤทธ์ิต่ำ	 ดังน้ัน	 หากต้องการดำเนินการปฏิรปูการศึกษาให้ได้ผล	

กุญแจไขอิสระภายใต้โครงสร้าง 
การปฏิรูปการศึกษาไทย 1  

ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข 

1	 เรียบเรียงจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหข้อ	 “โรงเรียนดี..มีประสิทธิภาพ”	 ร่วมกับผู้บริหาร

โรงเรียน	120	คน	(มีนาคม	-	เมษายน	2557)	
2	รายละเอียดเพิ่มเติม	อ่านได้จากเอกสาร	“ทีดีอาร์ไอเสนอแผนปฏิรูปครบวงจร”	www.tdri.or.th	
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จำเป็นต้องกลับมาทบทวนถึงนโยบายการให้อิสระและความรับผิดชอบแก่โรงเรียน	 การลด

ความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการศึกษาโดยปรับการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ	 

ภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่	 รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตร	 สื่อ	 กระบวนการเรียนการสอน	 และ

พัฒนาผู้สอนให้มีทักษะในการจัดการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของศตวรรษที่	21		
 

	 สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	 (สสค.)	 ในฐานะ	 “ผู้ช่วย

กระทรวงศึกษาธิการ”	 เชื่อมั่นว่ามี	 “กุญแจ”	 หลายดอกสามารถ	 “ปลดล็อก”	 เพื่อกู้วิกฤต

การศึกษาไทยในขณะน้ีได้	 และหน่ึงในกุญแจดอกสำคัญคือ	 “ความเป็นอิสระของสถานศึกษา

ในการบริหารจัดการและการรับผิดชอบต่อความคาดหวังของนักเรียน	ผู้ปกครอง	ชุมชนและ

สังคมโดยรวม”	ซึ่งผู้ถือกุญแจดอกนี้	ย่อมเป็นผู้บริหารสถานศึกษานั่นเอง	
 

	 ด้วยเหตุนี้	 สสค.	 จึงได้จัดให้มีการถอดบทเรียนจากผู้บริหารสถานศึกษาจากหลาย

จังหวัดทั่วทุกภาค	 เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการบริหารจัดการของ

โรงเรียนภายใต้ข้อจำกัดด้านการบริหารวิชาการ	 การบริหารบุคคล	 งบประมาณ	 และการสร้าง

การมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและชุมชนบนภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่	 ก่อนจะสังเคราะห์

ประสบการณ์เหล่านั้นให้กลายมาเป็นทิศทางการขับเคลื่อน	“โรงเรียนดี	มีประสิทธิภาพ”	ซึ่ง

หมายถึง	 “โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการใช้อิสระในการบริหารสถานศึกษาด้าน

ต่างๆ เพื่อการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนอย่าง

เป็นรูปธรรม และมีความรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของประชาคมของโรงเรียน” 3 

 
 

อิสระในงานวิชาการ 
 

ปัญหาที่ผ่านมาและยังคงอยู่ 
วัดเด็กจากอะไร“คะแนน O-Net”หรือ “O-Net +++” 
 

 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนปัจจุบันเป็นไปเพื่อสนองนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการ	 ที่วัดประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วยผลคะแนนระดับประเทศ	

ทำให้โรงเรียนส่วนใหญ่มุ่งสอนเด็กด้วยการ	 “ติว”	 โดยให้เด็กจำ	 ท่อง	 เพื่อให้โรงเรียนผ่าน

การประเมิน	 ไม่สามารถนำส่ิงท่ีเรียนไปใช้ในชีวิตได้จริงท้ังในเร่ืองการประกอบอาชีพและการใช้

ชีวิตร่วมกับผู้อื่น	ส่งผลให้เด็กไม่มีความสุขในการเรียน	ผลเกณฑ์คะแนน	O - Net	ทำให้เราได้

เพียง	“เด็กเก่ง”	ไม่ได้	“เด็กดีและมีความสุข”		

  

3	 จากเอกสารสรุปผลการศึกษาของธนาคารโลก	 	 แจกในที ่ประชุมเชิงปฏิบัติการของผู ้บริหาร	 

วันที่	8-9	เมษายน		2557	ณ	โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์		
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เลือกกุญแจดอกใหม่ไขปัญหา 
“สร้างให้เด็กดีและมีความสุขเป็นลำดับแรก” 
 

	 ในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง	 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส	 มีขนาดเล็กหลาย

โรงเรียนเลือกจัดลำดับความสำคัญของการวัดผลสัมฤทธิ์เด็กในโรงเรียนของตนใหม	่ ไม่ใช	้

O-Net	เป็นตัวนำแต่ตั้งเป้าที่	“โอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำของเด็ก”	ได้แก่	
 

•	 สร้างห้องเรียน	 “ทวิภาคี”	 โดยร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพในท้องถิ ่น	 เปิด

ห้องเรียนในโรงเรียน	 เพื่อให้เด็กได้เรียน	 “วิชาชีพ”	 ไปพร้อมกับ	 “วิชาการ”	 โดยมี

ภาคอุตสาหกรรมในท้องถิ่นใกล้เคียงให้โอกาส	 เปิดพื้นที่รับเด็กในโรงเรียนเข้า

ฝึกงานและรับเป็นพนักงานหลังจากเรียนจบระดับมัธยมศึกษา	
 

•	 ใช้แนวคิด	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ผลักดันโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร	

ทำให้เด็กเรียนรู้การใช้ทรัพยากรจากพืชผลการเกษตรอย่างคุ้มค่าและหมุนเวียน

ภายในโรงเรียน	 รู้จักการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกิดการแบ่งงาน

ทำตามระดับชั้น	 เด็กเรียนรู้ความรับผิดชอบและได้รายได้จากการดูแลพืชผลและ

ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรด้วยตนเอง	
 

•	 ยึดโยงวิชาชีพในห้องเรียนเข้ากับภูมิสังคม	 ในกลุ่มโรงเรียนเหล่านี้เน้นการบริหาร

งานวิชาการที่ใช้กระบวนการปรับการเรียนการสอน	บูรณาการวิชาในห้องเรียน	เปิด

หลักสูตร	 “วิชาชีพ”	 เฉพาะด้านให้เด็กที ่เรียนจบมัธยมศึกษาสามารถออกไป

ประกอบอาชีพหรือไปเรียนต่อในสายอาชีพของตนได้อย่างมั ่นใจมากขึ ้น	 เช่น	

โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเขตการค้าธุรกิจท่องเที่ยว	 อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง	

มีการสอนวิชาชีพการโรงแรมขั้นพื้นฐานโรงเรียนที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตเมล็ดกาแฟสด	

มีมุมร้านขายกาแฟสดโดยให้นักเรียนเป็นผู้ดูแล	 ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กมีรายได้

เสริม	 ทำให้เด็กสามารถเรียนต่อจนจบได้	 ขณะเดียวกัน	 เด็กก็ได้ฝึกทักษะที่จำเป็น

และนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพหลังจากเรียนจบได้	
 

•	 เน้นให้เด็กมี	“ทักษะชีวิต”	ด้วยการ	“สร้างคนสู่ชุมชน”	บูรณาการภาระงานร่วมกับ

หน่วยงานท้องถิ่นให้กลายเป็นการต่อยอด	 ขยายผล	 ได้ประโยชน์ด้วยกันทุกภาค

ส่วน	 จากกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน	 เช่น	 กิจกรรม	 “หมอน้อยคอยช่วยเหลือ”	

ออกเย่ียมบ้านท่ีมีผูส้งูวัย	 เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพประจำตำบล	ทำให้เด็กมีความรูใ้นการปฐมพยาบาล	ดแูลผูป่้วยข้ันพ้ืนฐาน	 และ

ยังปลูกฝังให้เป็น	 “เด็กดี”	มีจิตอาสา	ขณะที่โรงงพยาบาลเองก็ได้ทำงานตามภาระ

หน้าที่ของตนไปพร้อมกับให้ความรู้เยาวชนเรื่องการดูแลสุขภาพจากการมีส่วนร่วม

ในภารกิจ	
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•	 สร้างกิจกรรมที่ผู้เรียนเข้าร่วมทั้งโรงเรียน	 โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนในการ

ออกแบบการเรียนตอบสนองความต้องการผู้เรียนผ่านรูปแบบสภานักเรียนมีการ

ออกแบบระบบข้อมลูเพ่ือติดตามการเปล่ียนแปลงและนำมาประมวลผลเพ่ือปรับปรุง

วิธีการสอนอย่างใกล้ชิด	
 

 

อิสระในการบริหารบุคลากร 
 

ประตูที่ยังเป็นปัญหา 
“จิตวิญญาณครูหล่นหาย ต่างคนใช้ชีวิตกับความเคยชิน” 
 

	 เพราะการจัดสรรครูผู้สอนให้มาประจำในโรงเรียน	 ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 แต่กลับมาจากส่วนกลางมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วย

บริหารบุคลากร	 ปัญหาที่พบในโรงเรียนที่มีขนาดกลางถึงเล็ก	 และอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง	 

คือ	 ได้ครูไม่ตรงกับความต้องการ	 มีครูไม่เพียงพอ	 ครูที่มีอยู่ขาดแรงกระตุ้นและจิตสำนึกใน

วิชาชีพของตน	 ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปอย่างสอดคล้องกับยุคสมัยใน

ศตวรรษที่	 21	 ที่เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางต้องมีกระบวนการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กคิด	

วิเคราะห์	แยกแยะ	และเชื่อมโยงได้	แม้จะมีการจัดอบรมพัฒนาให้ครูมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้	

แต่ครูยังยึดติดกับวิธีการเดิมๆ	 ไม่สามารถนำไปใช้ใด้จริงเมื่อกลับไปสอนในสภาพห้องเรียนที่

มีเงื่อนไข	 ข้อจำกัด	 ทั้งความตั้งใจของผู้เรียนและสื่อ	 อุปกรณ์การเรียนการสอน	 อีกทั้งการ	 

สับเปล่ียนตำแหน่งโยกย้ายของผูบ้ริหารบ่อยคร้ัง	 ก็ส่งผลต่อการดำเนินนโยบายอย่างต่อเน่ืองใน

โรงเรียน	และกระทบถึงขวัญกำลังใจครูผู้สอนในเรื่องความก้าวหน้าทางอาชีพ	

 

กุญแจดอกสำคัญอยู่ที่ “ภาวะความเป็นผู้นำ” ของผู้บริหาร 
“ต้องใจกว้าง สร้างโอกาส ยืดหยุ่น ผูกพัน มุ่งมั่น ตั้งใจร่วมกันรับผลประโยชน์” 
 

	 ผู้บริหารที่ประสบปัญหากับบุคลากรในโรงเรียนไม่กระตือรือร้นต่อการจัดการเรียนการ

สอนให้นักเรียน	 ได้แลกเปลี่ยนร่วมกันและมีข้อเสนอว่า	 ต้องดึงภาวะ	 “ความเป็นผู้นำ”	 ใน

ตัวเองออกมาใช้เพื่อแก้วิกฤต	 รวมทั้งต้องมีความยืดหยุ่นในการบริหารคนภายใต้กฎระเบียบ

ที่กำกับไว้	 โดยใช้วิธีการบริหารแบบ	 “รู้เขารู้เรา	 มุ่งมั่น	 ตั้งใจ”	 เพื่อให้บรรรลุเป้าหมายของ

ตนเอง	เช่น	
 

•	 เข้าใจเงื่อนไขของครูแต่ละคน	 เช่น	 ครูที่มีปัญหาสุขภาพ	 ก็จะได้รับการยืดหยุ่นใน

เรื่องการลาป่วยบ่อย	 ซึ่งส่งผลต่อการให้	 “ขั้น”	 ในแต่ละปี	 โดยมีการทำข้อตกลง	 

ร่วมกัน	ส่งเสริมให้ครมีูสุขภาพแข็งแรง	เพ่ือแก้ปัญหาการขาดงานเพราะป่วยบ่อย	โดย

ชวนครูทำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย	 เช่น	 ออกกำลังกายร่วมกันหลังเลิกเรียน	 ด้วยการ	 
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วิ่งรอบสนามเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองและทำให้มีสุขภาพดี	 ช่วยแก้

ปัญหาให้ครูที่มีความกังวลในด้านหนี้สิน	 ส่งผลให้ครูกลับมาให้ความสนใจเด็ก	

ประสิทธิภาพการสอนดีขึ้น	 เช่น	 ให้ครูมีรายได้เสริมจากการใช้โรงเรียนเป็นแหล่ง

เรียนรู้ทางการเกษตร		
 

•	 การขอความเห็นร่วมกันจากครูในการลงมติให้รางวัล	 ผลงานแก่ครูในแต่ละปี	 เพื่อ

ให้เกิดความสามัคคีในการทำงาน		
 

•	 สร้างแรงบันดาลใจให้ครูที่อยู่ในโรงเรียนห่างไกล	 ขาดการเหลียวแลจากส่วนกลาง	

ด้วยการดึงศักยภาพในตัวครูออกมา	เช่น	จัดแข่งขันห้องเรียนสวยงาม	สนับสนุนให้

ครูส่งผลงานเข้าประกวดระดับประเทศ	 เพื่อให้ครูได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและ

การให้ครูได้มีโอกาสเดินทางดูงานข้ามพื้นที่	ไปจนถึงข้ามประเทศ	
 

•	 การทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะในการสอนอย่างสอดคล้องกับ	 

ผู้เรียน	 เช่น	 การนิเทศติดตามด้วยการลงมือสอนให้ดูเป็นตัวอย่างในห้องเรียน	 

การออกเย่ียมบ้านเด็กร่วมกับครอูย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้ครมีูข้อมลูและทำความเข้าใจ

ปัญหาของเด็กพร้อมกันกับผู้บริหาร	

 
 

อิสระของการบริหารทรัพยากร 
 

ประตูที่เป็นปัญหา 
“งบประมาณจัดสรร ไม่เท่าเทียมกันถูกกำกับและใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ” 
 

	 ดังที่มีการสำรวจจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 (ทีดีอาร์ไอ)	 พบว่า	 

แม้รัฐบาลทุ่มงบประมาณด้านการศึกษาในแต่ละปีสงูมาก	 แต่งบประมาณส่วนใหญ่ป็นหมวด

เงินเดือน	 สัดส่วนงบประมาณสำหรับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนยังมีอยู่น้อย	

แต่ละโรงเรียนต้องรับผิดชอบการเงินทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรมาเพื่อบริหารจัดการ

ตนเองไม่ว่าจะเพียงพอหรือไม่	 ส่งผลให้โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนมาก	 สามารถดูแล

ตนเองได้ดีกว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีขนาดเล็กจึงต้องจัดหาเงินมาเพื่อพัฒนาโรงเรียนด้วยการ

ขอรับบริจาคจากบุคคล	 หน่วยงานต่างๆ	 แต่หากไม่สามารถหาเงินมาได้	 ก็ต้องมีมาตรการ

เพื่อความอยู่รอด	 ซึ่งส่งผลต่อขวัญกำลังใจของคนทำงานเพราะขาดสื่อ	 อุปกรณ์ที่อำนวย

ความสะดวกในการเรียนการสอน	ขณะเดียวกัน	เมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหาร	วิธีการดำเนินงาน

งบประมาณก็เปลี่ยนแปลงไป	เนื่องจากขึ้นกับความสนใจของผู้บริหารเป็นหลัก	ไม่มีแผนการ

ใช้จ่ายเงินที่แน่นอน	 เป็นลายลักษณ์อักษร	ส่งผลยากต่อการตรวจสอบ	จึงเกิดปัญหาการใช้

จ่ายเงินงบประมาณไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์	
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ใช้กุญแจดอกสำคัญ  
“ทำให้โรงเรียนเป็นที่รู้จัก เพื่อบริหารงบประมาณสรรหา” 
 

•	 ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของโรงเรียน	 เมื่อเกิดผลสำเร็จ	 ได้รับรางวัล	 เพื่อให้ชุมชนเห็น

ความสำคัญ	 ส่งผลให้เกิดการระดมทรัพยากรจากท้องถิ่นอย่างเต็มที่	 ผลที่ตามมา

คือเกิดอิสระในการจัดจ้างหาครูมาสอนได้ตรงตามความต้องการ		
 

•	 เน้นการกระจายความเท่าเทียมทางการศึกษาในโรงเรียน	 เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียน

จนจบด้วยทุนสนับสนุนจากการได้งบประมาณจัดหา	 จากหน่วยงานเอกชนและ	 

ท้องถิ่น	 ผ่านการเขียนจดหมายเพื่อขอรับการสนับสนุนโดยตรงจากบุคคลมีชื่อเสียง

ในท้องถ่ิน	รวมท้ังการหาทุนแก่นักเรียนได้เข้าฝึกงานในภาคธุรกิจ	อุตสาหกรรมท้องถ่ิน	

เพื่อได้เรียนจนจบและมีงานทำ	
 

•	 ใช้การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน	 จัดการเรียนรู้ให้เด็กทุกคนในโรงเรียน	 เช่น	 ใช้

กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน	 เด็กและคร	ู ร่วมกับ	 “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”	 

สืบค้นข้อมูลที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชองเด็กและชุมชน	 เพื่อนำมาทำโครงงาน	 โดยมี

ชุมชนรับรู้โครงงานของเด็กทุกคนและมีส่วนร่วมให้ข้อมูลทุกขั้นตอน	 ส่งผลให้ชุมชน

เห็นความสำคัญของการเรียนของบุตรหลานมากขึ้นจึงเข้าร่วมปรับปรุง	 พัฒนา

โรงเรียนทั้งด้วยกำลังทรัพย์และกำลังคน	

 
 

ความรับผิดชอบ จากการบริหารงานโรงเรียนอย่างมีอิสระ  
 

 เม่ือผูบ้ริหารสถานศึกษาเห็นถึงความจำเป็นในการแก้ปัญหาผูเ้รียนของตนเอง	 โดยยึดโยง

กับสภาพภูมิสังคม	 และการสร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนจบ	 มีงานทำ	 ย่อมส่งผลให้เกิดความ

รับผิดชอบ	และยังสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน	ดังเช่น	
 
 

 หลายโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในบางวิชา  

 ในหลายโรงเรียน	 ผู้บริหารได้ร่วมกับครูและชุมชนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

โดยออกแบบให้สอดคล้องกับวัยของผู้เรียนในแต่ละชั้น	มีการจัดทำแผนการสอนหลากหลาย

รูปแบบ	ด้วยการใช้โครงการ	บูรณาการหลักสูตรพิเศษ	โดยคำนึงถึงโอกาสและศักยภาพของ

นักเรียนเป็นสำคัญ	ผลท่ีตามมาคือ	นักเรียนมีคะแนน	O-NET	เพ่ิมข้ึนในหลายวิชา	แม้บางแห่ง

ยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน	แต่ก็มีคะแนนสงูข้ึนเร่ือยๆ	อย่างต่อเน่ือง	เช่น	โรงเรียนจัดทำหลักสตูร

พิเศษภาษาอังกฤษ	มีการจ้างครูต่างชาติมาสอน	บูรณาการสอนวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษไป

ด้วย	 หลังจากทดลองทำแล้วได้ผลผู้ปกครองพึงพอใจ	 เกิดการระดมทรัพยากรงบประมาณ

จัดหาทั้งจากส่วนสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานท้องถิ่นมากระจายให้เกิดความเท่าเทียม
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ทางการศึกษาในโรงเรียนแก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนให้ได้รับโอกาสเรียนหลักสูตรพิเศษ	

โดยพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเทียบเท่าครู	 

ต่างชาติ	 ผลพลอยได้คือ	ผลสัมฤทธิ์	 O-NET	 วิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนมีคะแนนสูงผ่าน

มาตรฐานระดับประเทศ	
 

	 โรงเรียนที่ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างให้เกิดรายได้แก่บุคลากร	 ส่งผลให้ครู

และผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น	 สามารถใช้ความรู้จากห้องเรียนไป

ดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้	 เช่น	 การคำนวณ	 การทำบัญชีรายรับรายจ่าย	 อีก

ทั้งยังมีความรู้เชี่ยวชาญในด้านการเกษตร	 เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ	 เมื่อแก้ปัญหาความ

ยากจนของผู้สอนและผู้เรียนได้ก็ส่งผลให้คะแนนสอบ	O-NET	ในหลายวิชามีแนวโน้มสูงขึ้น		

 

 คณะกรรมการสถานศึกษา เกิดความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในโรงเรียน 

	 โรงเรียนที่ใช้โครงงานเป็นกระบวนการสอน	 เชื่อมโยงภูมิปัญญาของคนในชุมชน	 ทำให้

ชุมชนเห็นข้ันตอนการศึกษา	 ค้นคว้าของผูเ้รียน	 เกิดการติดตามผล	 และเกิดความเป็นเจ้าข้าว

เจ้าของในโรงเรียนโดยชุมชนเอง	 ส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหาร	 คร ู 

และคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม	 คือ	 ผู้บริหารใส่ใจในการปรับปรุงคุณภาพ

การเรียนการสอน	 ดึงศักยภาพของครผููส้อนให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยการบรูณาการ 

ครูผู้สอนเกิดความมั่นใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด	เมื่อได้รับรางวัล	ทำให้เกิดความ

กระตือรือร้นในการสอนมากข้ึน	 ขณะเดียวกัน	 คณะกรรมการสถานศึกษาเฝ้าติดตามการเรียน

การสอนของโรงเรียนใกล้ชิดมากข้ึน	และเข้ามามีส่วนร่วมอำนวยความสะดวก	จัดหาทรัพยากร

เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการสอนได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดยออกมาในรูปของ

กำลังทรัพย์และกำลังคน	

 

 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

	 หลายโรงเรียนเน้นให้เด็กมี	 “วิชาชีพ”	 คือเรียนจบและสามารถออกไปประกอบอาชีพ	

ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนที่เห็นต้นแบบ	และนำไปขยายผลในครัวเรือนของตน

จนสร้างรายได้	 ทำให้ครอบครัวมีฐานะดีขึ้น	 ส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานของตนเข้า

โรงเรียนโดยไม่ต้องเดินทางไกลออกจากชุมชน	
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ข้อเสนอต่อการดำเนินงานเพื่อให้เกิด “โรงเรียนดี มีประสิทธิภาพ” 
 

•	 หน่วยที่รับผิดชอบเรื่องการวัดผล	 ประเมินผลโรงเรียนโดยใช้คะแนน	 O-Net	 ควร

ทบทวนแนวทางการออกข้อสอบ	 โดยใช้ผู้เรียนและครูผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ออกข้อสอบ	เพื่อให้การวัดผลมีความแม่นยำ	เที่ยงตรง	และเป็นธรรมมากขึ้น	
 

•	 การวัดผลสัมฤทธิ์เด็ก	 ควรสร้างตัวชี้วัดเพิ่มในด้าน	 “เด็กดีและมีสุข”	 ไปพร้อมกับ	

“เด็กเก่ง”	 เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครอง	 ให้เห็นคุณค่าของการเรียนการ

สอนในโรงเรียนขนาดเล็กว่าสามารถสร้างเด็กให้มีคุณภาพ	จบออกมามีงานทำได้	
 

•	 ควรให้ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดตัวชี้วัดของผลสัมฤทธิ์	 

ในการจัดการเรียนรู้	 เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของและชุมชน	 ทั้งโรงเรียนและ	 

ผู้ปกครองต้องร่วมกันสร้างภาพ	 “เด็ก	 เก่ง	 ดี	 มีสุข”	 ที่เป็นภาพเดียวกัน	 เพื่อจะได้

กำหนดความคาดหวังในคุณภาพการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน	
 

•	 การจัดสรรงบประมาณควรเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาโรงเรียนท่ีสอดคล้อง

กับภูมิสังคมและได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ควรมีการกำหนดหมวด

ในการใช้ให้ยืดหยุ่นและคำนึงถึงสภาพเงื่อนไขของโรงเรียนในแต่ละบริบทที่แตกต่าง

กันและมุ่งลดความเหลื่อมล้ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน		
 

•	 การสรรหาผู้บริหาร	ครู	บุคลากรมาประจำโรงเรียน	ควรให้เป็นความรับผิดชอบของ

ชมุชน	 (กรรมการสถานศึกษา)	 โรงเรียนโดยตรง	 เพ่ือให้ได้ผูบ้ริหารและครผููส้อนท่ีตรง

ตามคุณสมบัติของโรงเรียนแต่ละแห่ง	 และกำหนดอายุงานให้อยูป่ระจำแต่ละโรงเรียน

ให้นานขึ้น	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบาย	
 

•	 การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา	 ควรให้โรงเรียนแต่ละแห่งมีส่วนในการร่วม

กำหนด	 เพื่อให้ได้คณะกรรมการจากหลากหลายสาขาอาชีพและความชำนาญที่

สอดคล้องกับสภาพชุมชนรอบโรงเรียน	 และควรมีการเตรียมความพร้อมโดยให้

คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการจัดการศึกษาในท้องถิ่น	

เพื่อจะได้ทำความเข้าใจหน้าที่ตนเองอย่างชัดเจนมากขึ้นว่าจะเข้ามาสนับสนุน	

กำกับ	ติดตาม	ตรวจสอบโรงเรียนอย่างไร	
 

•	 สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลอย่างแท้จริง	 โดยทบทวนและปรับปรุงระเบียบ	

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โรงเรียนมีอิสระและความรับผิดชอบที่เหมาะสม	
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•	 ควรสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียนดี	 มีประสิทธิภาพ	 โดยจำแนกตาม

บริบทของโรงเรียน	 สนับสนุนให้กรรมการสถานศึกษา	 ผู้บริหารและครูแต่โรงเรียน

จัดการความรู้ในการพัฒนาโรงเรียนของตนเองและนำความรู้และประสบการณ์มา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามโรงเรียนข้ามพื้นที่เป็นระยะๆ	และมีความต่อเนื่อง	
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