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คํานํา 

  หลักการสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการศึกษา 
การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซ่ึงการดําเนินการใหบรรลุตามหลักการดังกลาว 
จําเปนตองสรางความรูความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

การพัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูทั้งภาครัฐและเอกชน ผูนําชุมชนและ
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนยุทธศาสตรหลักในการสรางกลไกและเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญใน
การปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายอํานาจใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
จําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางความเขมแข็ง สรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ และสรางความเชื่อมั่นให
ทุกฝายสามารถปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินขึ้น  

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการ
พัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และได
แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ทําหนาที่ประสานและสงเสริมการดําเนินงานเพื่อเตรียม
ความพรอมครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ ตลอดจนประสานการจัดทําชุดฝกอบรมตนแบบ เพื่อเปนคูมือให
กลุมเปาหมายไดใชศึกษาและพัฒนาตนเอง  

 ชุดฝกอบรมตนแบบที่จัดทําขึ้นมีจํานวน 3 ชุด คือ (1) ชุดฝกอบรมผูบริหาร (2) ชุดฝกอบรม
ครู และ (3) ชุดฝกอบรมผูนําชุมชน โดยชุดฝกอบรมตนแบบแตละชุด ประกอบดวย ส่ือส่ิงพิมพและสื่อโสต
ทัศน ในสวนของสื่อส่ิงพิมพ จะประกอบดวย ประมวลสาระ และ แนวทางการศึกษา ซ่ึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
จะนําชุดฝกอบรมตนแบบดังกลาวไปผลิตเพื่อเผยแพรใหกับกลุมเปาหมายที่รับผิดชอบ เพื่อใชในการศึกษา
และพัฒนาตนเองตอไป 

เอกสารเรื่อง  หลักการจัดการศึกษา  ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของสื่อสิ่งพิมพในชุดฝกอบรม
ผูบริหาร ประกอบดวยสาระสําคัญ 7 เรื่อง คือ 

1. หลักการจัดการศึกษา 
2. การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใชโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาเปนฐาน 
3. การบริหารโดยองคคณะบุคคล 
4. การประกันคุณภาพการศึกษา 
5. การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
6. การพัฒนาและควบคุมวิชาชีพ 
7. การสงเสริมชุมชนและทองถ่ินในการปฏิรูปการศึกษา 



 ข

ในการจัดทําชุดฝกอบรมดังกลาว สํานักงานปฏิรูปการศึกษาในฐานะฝายเลขานุการของ
คณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ
ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตางๆ ซ่ึงไดรวมกันอุทิศเวลา ความรู ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ จนเสร็จ
สมบูรณ คณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่ง
วา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของในการพัฒนาตนเองไดเปนอยางดี 

 

 

 

                    (ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช) 
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บทท่ี 1  
หลักการจัดการศึกษา 
 
ความนํา 

ในการจดัการศึกษา จําเปนตองทําความเขาใจคําวา “การศึกษา” กอน ดงันี้ 
การศึกษา ตามความหมายกวาง หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่นําบุคคลเขาสูการดํารงชีวิตใน

สังคม หรืออาจกลาวอีกอยางหนึ่งวา เปนกระบวนการอบรมบมนิสัยใหมนุษยสามารถประพฤติปฏิบัติตน
และประกอบอาชีพการงานรวมกับมนุษยอ่ืนๆไดอยางเหมาะสม  

การศึกษาตามความหมายนี้จึงเปนปจจัยสําคัญของการอบรมบมนิสัย การกลอมเกลาทางสังคม การ
เตรียมตัวเพื่อใหบุคคลมีทักษะ ความรู ความสามารถในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต 

เปาหมายของการศึกษาดังที่กลาวนี้ มิใชเพียงเพื่อประโยชนของคนแตละคนเทานั้น แตตองมุงไปสู
สังคมในภาพรวม คือการนําไปสูสังคมที่เขมแข็ง มีเอกภาพ อันเนื่องมาจากสมาชิกของสังคมมีคุณภาพและ
รวมสรางประโยชนใหกับสังคมที่ตนอยูอาศัย จึงถือไดวาครูเปนคนสําคัญในการสรางเยาวชนที่ดีและสราง
อนาคตของประเทศ และหากผลผลิตทางการศึกษาไมมีคุณภาพ ครูก็ตองมีสวนรวมรับผิดชอบดวย 

อาจกลาวไดวา การศึกษาเปนกิจกรรมทางสังคมที่เปนรากฐานสําคัญของการสราง สะสมพลังของชาติ 
ชาติใดมี “ทุนทางสังคม” แข็งแกรง มีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด มีปริมาณมากแคไหน ยอมขึ้นกับคุณภาพ
ของระบบการศึกษา (ชัยอนันต  สมุทวณิช 2542) 

โดยสรุป การศึกษาเปนกระบวนการใหและรับความรูและประสบการณ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
การสรางจิตสํานึก การเพิ่มพูนทักษะ การทําความเขาใจใหกระจาง การอบรมปลูกฝงคานิยม การถายทอด
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของสังคม การพัฒนาความคิด โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหบุคคลมีความเจริญ
งอกงามทางปญญา มีความรูความสามารถที่เหมาะสมสําหรับการประกอบอาชีพ สามารถดํารงชีวิตไดอยาง
เหมาะสม มีคานิยมที่ดีและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข   

กระบวนการดําเนินการใหมนุษยไดรับการศึกษานี้ หากรัฐยังไมเขามาดูแล ก็เปนเรื่องที่คนใกลชิด 
เชน ครอบครัวหรือญาติมิตรเพื่อนฝูงทําหนาที่อบรมสั่งสอนกันเอง เพื่อใหผูรับการอบรมสามารถอยูรวมกับ
สังคมขนาดยอมนั้นได  แตเมื่อสังคมขยายตัวมากขึ้นจนปจจุบันกลายเปนสังคมระดับประเทศ การให
การศึกษาตองเปนไปอยางระบบ ตองมีการจัดการ มีเปาหมาย มีรูปแบบกระบวนการ มีการลงทุน และมี 
ผูรับผิดชอบ ดังที่เราเรียกโดยรวมวา การจัดการศึกษา คือ ทําทุกอยางอยางเปนระบบที่ทุกสวนมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

คําวา การจัดการ นั้นเปนคํารวมที่ครอบคลุมการดําเนินการบางสิ่งบางอยางโดยมีเปาหมายที่มุงบรรลุ
อยางชัดเจน มีการกําหนดรูปแบบกระบวนการ มีการจัดองคการ มีการมอบหมายผูรับผิดชอบชัดเจน มีการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ เชน วัสดุอุปกรณ ผูดําเนินการ เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ
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ใหเกิดผลตามเปาหมายที่กําหนด กระบวนการทั้งหมดนี้คือการจัดการ ซ่ึงตองกระทําอยางเปนระบบ มีแผน 
มีเปาหมาย มีผูรับผิดชอบ และมีเครื่องมือกลไกที่นําไปสูความสําเร็จได ทั้งนี้ การจัดการศึกษาก็คือ
กระบวนการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา 

ในกระบวนการจัดการศึกษานี้ มีบุคคลหลายคนและหลายหนวยงานเขามีสวนรวม ไมวาจะเปน
ครอบครัว พรรคพวกเพื่อนฝูงญาติมิตร ชุมชน ประชาคม เอกชน ส่ือมวลชน วัด โรงเรียน และที่สําคัญมาก
คือรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ ซ่ึงรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 

สังคมที่มีขนาดใหญโตกวางขวาง มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน มีการประกอบอาชีพ
หลากหลาย เนื้อหาของการศึกษายิ่งตองมีความหลากหลาย  แตขณะเดียวกันการจัดการศึกษาก็ตองมุงธํารง
รักษาเอกภาพรวมกันของสังคมไวดวย  สาระของการศึกษาจึงตองครอบคลุมทั้งเรื่องวิถีการดํารงชีวิต การ
ประพฤติปฏิบัติตน ความสัมพันธกับผูอ่ืน ประสบการณและความเปนไปของสังคมในอดีต ปจจุบัน และที่
จะไปสูอนาคต รวมทั้งเรื่องความรู ความเขาใจและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพ  

การจัดการศึกษาอยางเปนทางการหรือในระบบ สวนใหญจัดขึ้นในโรงเรียน ซ่ึงเปนหนวยงาน
เฉพาะดานที่ตั้งขึ้นมาทําหนาที่ปลูกฝงทักษะ ความรู และคานิยมแกผูเรียน  แตโรงเรียนหรือสถานศึกษาก็
ไมใชเปนชองทางเดียว ในโลกที่พัฒนาการดานสื่อและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว การจัดการศึกษา
สามารถทําไดอยางหลากหลาย เพื่อสอดรับกับความตองการของกลุมเปาหมายเฉพาะแตละกลุม เชน การศึกษา
นอกโรงเรียน การจัดการศึกษาในครัวเรือน การจัดการศึกษาโดยชุมชน การศึกษาทางไกลผานสื่อประเภท
ตางๆ เปนตน 

การจัดการศึกษาในภาพรวมเปนเรื่องที่สังคมและผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาทุกระดับตอง
รวมมือกัน เพื่อใหเกิดขึ้นได บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 
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เร่ืองท่ี 1.1  
แนวคิดพืน้ฐานในการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 
 
1.1.1 ความหมาย ความจําเปน และวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่มีองคประกอบหลายประการ เพื่อนําไปสูเปาหมายที่พึง
ปรารถนาในการพัฒนาคุณภาพมนุษย  การจัดการศึกษาจึงเปนความจําเปนที่ทุกประเทศตองดําเนินการ  เพื่อ
ยกระดับคุณภาพประชากรและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแขงขันระหวางประเทศ  

 
1. ความหมายของการจัดการศึกษา 

 การจัดการศึกษาเปนกระบวนการอยางเปนระบบ โดยมีเปาหมายชัดเจน คือการพัฒนาคุณภาพ
มนุษยทุกดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย จิตใจ สติปญญา คุณธรรม คานิยม ความคิด การประพฤติปฏิบัติ 
ฯลฯ โดยคาดหวังวา คนที่มีคุณภาพนี้จะทําใหสังคมมีความมั่นคง สงบสุข เจริญกาวหนาทันโลก แขงขันกับ
สังคมอื่นในเวทีระหวางประเทศได คนในสังคมมีความสุข มีความสามารถประกอบอาชีพการงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และอยูรวมกันไดอยางสมานฉันท 

การจัดการศึกษามีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ตาม
อัธยาศัย ยอมขึ้นกับความเหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมายแตละกลุมที่แตกตางกันไป 
 เนื่องจากการจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่เปนระบบ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองดําเนิน
ไปอยางตอเนื่อง มีบุคคลและหนวยงานที่รับผิดชอบเขารวมดําเนินการ มีรูปแบบ ขั้นตอน กติกาและวิธีการ
ดําเนินการ มีทรัพยากรตางๆสนับสนุน และตองมีกระบวนการประเมินผลการจัดการศึกษาที่เที่ยงตรงและ
เชื่อถือไดดวย 
 ทั้งนี้  ผลผลิตของการจัดการศึกษาไดแกผูที่ไดรับการศึกษา สวนผลลัพธหรือผลสะทอนสุดทายคือ
การมีพลเมืองที่มีคุณภาพ และสังคมมีสภาพที่พึงประสงค 
 

2. ความจําเปนในการจัดการศึกษา 
การศึกษาเปนเรื่องที่ตองมีการจัดการ ไมใชเรื่องที่จะใหผูใดรับไปทําโดยไมมีเปาหมาย ไมมี 

มาตรฐาน ไมไดคุณภาพ เพราะยอมทําใหการศึกษาไมมีทิศทาง ไมเปนระบบ ไมคุมคา และหากจัด 
ผิดพลาดก็ยากที่จะแกไข เพราะกระบวนการศึกษา เชน คานิยมตางๆ ไดซึมซับเขาไปในใจของผูเรียน 
เสียแลว 

การจัดการศึกษาเปนเรื่องของการลงทุนที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยแตละคน และเปน
การลงทุนเพื่อการอยูรอดและพัฒนาของสังคม ทั้งนี้ เพราะการศึกษาสงผลกระทบและมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาการและเทคโนโลยีที่จําเปนในการทํางานและการ
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ใชชีวิต ยิ่งการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในโลกเปนไปอยางรวดเร็วอันเปนผลจากพัฒนาการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดานการสื่อสารใหมๆ พัฒนาการเหลานี้ยอมทาทายตอการจัดการศึกษา เพราะได
เปดโอกาสและใหชองทางการเรียนรูแกบุคคลจํานวนมาก โดยใหรับรูมากขึ้นและมีเสนขีดคั่นดานระยะทาง
นอยลงกวาเดิมมาก  การจัดการศึกษาจึงเปนเรื่องจําเปน เพราะตองการทรัพยากร (คน เงิน วัสดุอุปกรณ 
เทคโนโลยี) สนับสนุนจํานวนมาก ตองมุงไปสูเปาหมายที่พึงประสงครวมกันของสังคม ตองนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพของมนุษยอยางแทจริง ในแงนี้ การจัดการศึกษาจึงตองมีการกําหนดเพื่อประกันวามนุษยไดรับการ
พัฒนาอยางมีคุณภาพ ตรงตามเปาประสงครวมกัน รวมทั้งมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษายังมีความจําเปน เพราะตองการคนที่ไดรับการฝกฝนเฉพาะดาน ที่มีความรู ความ
เขาใจ ความชํานาญมาดูแลรับผิดชอบ ไมวาจะเปนการรับผิดชอบดานการสอน การบริหาร หรือการ
สนับสนุน ตัวอยาง เชน ครูที่ดีตองไดรับการศึกษาอบรมมาอยางดี มีความรูความชํานาญ และมีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการเปนครู การเปนครูจึงเปนที่ยอมรับวาเปนวิชาชีพช้ันสูง  

เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจําตองไดรับการปรับเปลี่ยนพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหเหมาะสมกับความจําเปนของแตละยุคสมัย การจัดการศึกษาที่อยูกับที่ยอมหมายถึงความ
ลาสมัย ไมเหมาะสม ไมคุมประโยชน   

ปจจุบัน โลกกาวเขาสูสังคมแหงการเรียนรู หรือเขาสูระบบเศรษฐกิจที่เรียกวาเศรษฐกิจฐานความรู 
ความรูจึงเปนเครื่องมือจําเปนที่ขาดไมได ในสังคมสมัยใหมนี้ความรูที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับสภาพการณ 
จะชวยแกปญหาได  และนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนพลังสําคัญสําหรับการอยูรอดและการพัฒนา  ทั้ง
สําหรับบุคคลแตละคนและสําหรับสังคมประเทศชาติโดยรวม 

 
3. วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
ในขณะที่การจัดการศึกษามุงเปาหมายระยะยาวสําหรับการพัฒนาของแตละบุคคล และการพัฒนา

สังคม  แตการจัดการศึกษาโดยทั่วไปยอมมีวัตถุประสงคที่มุงบรรลุหลายประการ ไดแก 
3.1 ใหบริการทางการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการในการดํารงชีวิตและการประกอบ

อาชีพ โดยถายทอดหรือปลูกฝงเนื้อหาความรูความเขาใจที่เหมาะสม เพื่อใหผูไดรับการศึกษาวางตัวได
เหมาะสมในสังคม และมีความสามารถประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ หรือตามโอกาสของแตละ
คนได สถานศึกษาสวนใหญที่เรียกวา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยการเรียน สถานศึกษาปฐมวัย ทําหนาที่
เปนผูใหบริการทางการศึกษา 

3.2 เตรียมเด็กกอนวัยเรียนใหมีความพรอมในการเรียนรู และจัดใหเด็กในวัยเรียนไดรับ
การศึกษาเพื่อการเรียนรูและการพัฒนาตนเองตอเนื่อง โดยสงเสริมเกื้อหนุนใหเด็กกอนวัยเรียนขั้นพื้นฐาน 
ไดมีพัฒนาการทั้งทางรางกาย เชาวนปญญา ความสนใจ ที่เหมาะสม มีความพรอมในการศึกษาระดับสูงขึ้น
ไป การจัดการสวนนี้ โดยทั่วไปเปนความรวมมือระหวางพอแมผูปกครอง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนา
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เด็กเล็ก เปนตน สวนเด็กในวัยเรียนทุกระดับจะไดรับการศึกษาเพื่อเปนประโยชนสําหรับการเตรียมตัว
ระดับพื้นฐาน และเพื่อมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพการงานตอไป 

3.3 ใหโอกาสทางการศึกษา โดยเขาถึงผูรับบริการที่ไมสามารถเขารับการศึกษาตามปกติ 
ที่มีอยูหลากหลาย  การจัดการศึกษาลักษณะนี้มุงไปที่ผูดอยโอกาสตางๆ ไมวาจะเปนผูที่มีฐานะยากจน ผูที่
พลาดโอกาสไดรับการศึกษาในบางชวงของชีวิต ผูที่มีปญหาทางรางกาย จิตใจ หรือสติปญญา  การจัดการ
ศึกษาเชนนี้มักดําเนินการโดยสถานศึกษาเฉพาะดาน เชน โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 
หรือโดยวิธีการอื่นนอกระบบและตามอัธยาศัย เชน ศูนยการเรียนรูการศึกษาในระบบทางไกล เปนตน 

3.4 ตอบสนองความตองการทางการศึกษาระดับสูงในเชิงคุณภาพ  วัตถุประสงคนี้มุง
สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะดาน เพื่อประโยชนในการประกอบอาชพี 
ซ่ึงอาจดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการวิเคราะหวิจัยระดับสูง มุงคิดคนเนื้อหาสาระที่แปลกใหม
จากเดิม นอกจากนี้ยังรวมถึงการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน  ดานการเกษตร การอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร
สุขภาพ เปนตน มักดําเนินการในรูปแบบการประชุมสัมมนา การฝกอบรม การดูงาน การฝกปฏิบัติเฉพาะ 
ฯลฯ 

3.5 พัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลใหเต็มตามความสามารถ และตอบสนองวิสัยทัศนใน
การพัฒนาประเทศ  วัตถุประสงคในการจัดการศึกษาขอนี้เนนการพัฒนามนุษยในลักษณะบูรณาการ คอืใหมี
ความสมบูรณครบถวนทุกดาน ทั้งทางรางกาย สติปญญา คุณธรรม ความคิด ความสํานึก ความรับผิดชอบ ฯลฯ 
ซ่ึงตามปกติควรเปนหนาที่ของสถานศึกษา แตหากสถานศึกษาไมสามารถดูแลใหครบถวนได ก็ตองจัดสวน
เสริมเติมในลักษณะการฝกอบรมเฉพาะ การแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ หรือการใชส่ือตางๆ
ชวยเสริม วัตถุประสงคสวนนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนาทักษะและคุณภาพของผูที่ทํางานแลวหรือผูที่ผาน
การศึกษาตามกระบวนการปกติ ใหสามารถติดตามความรูใหมๆและวิทยาการที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
ตอเนื่อง 

วัตถุประสงคดังกลาวขางตนนี้เปนตัววัดความสามารถในการจัดการของผูบริหาร จึงเปนเรื่อง 
จําเปนที่ผูบริหารตองกําหนดเกณฑจากวัตถุประสงคที่ระบุ และผูบริหารก็จะตองไดรับการประเมินจาก 
เปาหมาย และวัตถุประสงคที่กําหนดดวย 
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1.1.2 เปาหมายของการจัดการศึกษา 
เปาหมายของการจัดการศึกษาในภาพรวมคือสมาชิกทุกคนในสังคม แตเนื่องจากมวลชนเหลานี้มี

จํานวนมากมายเกินกวาจะมีองคกรใดสามารถจัดการศึกษาใหครบถวนครอบคลุมได จึงตองมีการแบงกลุม
ประเภทของเปาหมายออกตามความเหมาะสมในการจัด เชน แบงตามอายุ แบงตามสาระเนื้อหา แบงตาม
ลักษณะของบุคคล เปนตน 
 เปาหมายของการจัดการศกึษาอาจแบงเปนกลุมตาง ๆ  ดังนี ้
 1. เด็กกอนวัยเรียน เมื่อทารกคลอดออกจากครรภ พอแม ผูปกครอง ปูยาตายาย ญาติ หรือคนเลี้ยงดู 
เปนกลุมบุคคลเริ่มแรกที่ทําหนาที่ดูแลเลี้ยงดู และขณะเดียวกันก็ใหการศึกษาอบรมดวย การใหการศึกษา
ลักษณะนี้ โดยทั่วไปยังไมเปนระบบ แตเปนธรรมชาติ จึงยังไมถือวาเปนการจัดการศึกษา 
 เมื่อทารกเติบโตขึ้นพอชวยตนเองไดแลว พอแมซ่ึงตองมีภาระประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงลูก ไมอาจ
ดูแลบุตรได ก็ปลอยใหอยูในการดูแลของบุคคลอื่น เชน บุคคลในกลุมเครือญาติ หรือมิฉะนั้นก็ตองจางคนดูแล  
ทางเลือกอีกประการหนึ่งคือการสงบุตรหลานเขารับการอบรมศึกษาในศูนยการเรียนปฐมวัย ศูนยรับเลี้ยงเด็ก
หรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงถือเปนสถานศึกษาเบื้องตนที่มีการจัดการศึกษา โดยมีผูดูแลที่ไดรับการศึกษา
อบรมมาพอสมควรเปนผูดูแล 

เมื่ออายุถึงวัยประมาณสามขวบ สถานศึกษาสําหรับเด็กกลุมนี้มีการจัดการศึกษาที่เปนระบบและมี
รูปแบบมากขึ้น ซ่ึงการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กวัยนี้เปนการจัดกิจกรรมในลักษณะการเตรียมความพรอมเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ไดแก กิจกรรมการเคลื่อนไหว
ตามจังหวะ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมเกมการศึกษา เปน
ตน  
 2. บุคคลในวัยเรียน ผูที่อยูในวัยเรียนโดยทั่วไปหมายถึง ผูซ่ึงรัฐกําหนดใหผูปกครองตองนําไปเขา
เรียน คืออยูในขายการศึกษาภาคบังคับ โดยแตละประเทศกําหนดอายุไวแตกตางกันไปตามที่เห็นวาเหมาะสม  
สําหรับประเทศไทยกําหนดใหการศึกษาระดับประถมถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่สามเปนการศึกษาภาคบังคับ 
และหากผูปกครองมีความพรอมก็สงเสียใหบุตรหลานของตนไดเรียนตอสูงขึ้นไปอีกตามกําลังความสามารถ 
ระดับการศึกษาของกลุมเปาหมายเหลานี้อาจแบงไดหลายระดับ ไดแก 

2.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทั่วไป เปนการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลในวัยเรียนในระบบ
การเรียนในโรงเรียน ในครอบครัว หรือในสถานศึกษารูปแบบอื่น ในประเทศไทย การศึกษาขั้นพื้นฐานไลเรียง
กันไปตั้งแตระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมปที่หนึ่งถึงชั้นประถมปที่หก) ไปจนจบชั้นมัธยมศึกษา (ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่หก) การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมักใชเวลาประมาณสิบสองปเปน
สวนใหญ ในชวงปลายของการศึกษาระดับนี้ เยาวชนที่สนใจศึกษาสายอาชีพแทนที่จะศึกษาสายสามัญ ก็
อาจเลือกเขาเรียนในสถานศึกษาสายอาชีพ ซ่ึงไดแก โรงเรียนอาชีวศึกษาระดับตนตางๆ ไดในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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2.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียนที่มุงศึกษาตอก็อาจเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ซ่ึงรวมสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพต่ํากวาปริญญาดวย) ในกรณีที่ศึกษาระดับ
ปริญญาก็อาจศึกษาตอเนื่องไปตั้งแตระดับปริญญาตรี โท เอก หรือศึกษาเฉพาะดานหลังจากสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โท เอก  
 3. ผูดอยโอกาส หรือบุคคลลักษณะพิเศษ กลุมเปาหมายนี้เปนคนกลุมพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะ
แตกตางไปจากบุคคลปกติทั่วไป ส่ิงที่ทําใหแตกตางนั้นอาจเกิดจากฐานะทางเศรษฐกิจ คือคนจนที่ดอยโอกาส
ในการเลาเรียนตามปกติ เชน เด็กที่ผูปกครองไมสงเสริมใหศึกษาเลาเรียน เด็กไรผูอุปการะ หรือความแตกตาง
อาจเกิดจากลักษณะทางรางกายจิตใจและสมอง เชน เด็กพิการ เด็กปญญาออน เด็กที่มีปญหาทางจิตใจและ
อารมณ เด็กอัจฉริยะ เปนตน  ผูดอยโอกาสหรือบุคคลลักษณะพิเศษเฉพาะเหลานี้จําเปนตองไดรับการดูแล
เปนพิเศษเพื่อใหมีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพเชนเดียวกับเด็กอื่น แตการจัดการศึกษาสําหรับ
กลุมเปาหมายนี้จําเปนตองจัดใหตามรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะและความจําเปนสําหรับกลุมดวย โดย
อาจตองมีครูที่ไดรับการอบรมมาเปนการเฉพาะ ในกรณีที่ผูดอยโอกาสรวมเรียนในชั้นเรียนปกติ  ครู
จําเปนตองใหความสนใจผูเรียนกลุมนี้เปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองใชความอดทน ความเมตตา ความ
เขาใจ และความละเมียดละไมในการปฏิบัติตอพวกเขา สําหรับผูบริหารที่จัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส
ตองมีความเขาใจ มีทักษะ และไดรับการอบรมมาโดยเฉพาะอยางพอเพียงในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
 4. ผูมีงานทํา ผูที่ประกอบอาชีพการงานแลวเปนกลุมเปาหมายอีกกลุมหนึ่ง บุคคลเหลานี้ไดรับ
การศึกษามาแตกตางกันไป และมุงศึกษาเพิ่มเติมโดยมีเหตุผลตางกันไป สวนหนึ่งเขาศึกษาระดับสูงขึ้นใน
สถาบันการศึกษาปกติหรือเขารับการศึกษาตามโครงการพิเศษ (เชน โครงการศึกษาเฉพาะที่มีผูจัดบริการให
ในสถานที่ทํางาน โครงการศึกษาอบรมเฉพาะดาน เปนตน) นอกจากนี้ หนวยงานทางการศึกษาอาจจัด
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในรูปแบบตางๆ กัน เชน การศึกษาสัญจรที่ผูสอนตระเวนใหความรู 
การศึกษาผานสื่อโทรคมนาคม การศึกษาโดยเอกสารหรือส่ือการเรียนรูดวยตนเองตางๆ การจัดการศึกษา
เชนนี้ อาจมีการรับรองวุฒิใหหรืออาจไมเทียบวุฒิอยางเปนทางการก็ได การจัดการอบรมสําหรับผูมีงานทํา
นั้น รวมถึงครูซ่ึงตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องดวย ครูจึงควรสนใจติดตามรับการอบรมตามหลักสูตร
ตางๆ ที่จะชวยสงเสริมความรูความสามารถในการประกอบอาชีพของตน 

กลุมเปาหมายนี้ นับวันจะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิทยาการและ
เทคโนโลยีตางๆ เกิดขึ้นรวดเร็ว จึงจําเปนที่ผูทํางานแลวควรไดรับสาระเนื้อหาใหมๆ เพื่อยกระดับความรู
ความสามารถในการประกอบอาชีพของตนตลอดเวลา  
 5. ประชาชนทั่วไป ประชาชนโดยทั่วไปถือเปนกลุมเปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษาดวย ทั้งนี้ 
เพื่อใหสมาชิกของสังคมไดมีโอกาสเรียนรูส่ิงแปลกใหมที่เปนประโยชนสําหรับการเปนพลเมืองที่ดีและการ
เพิ่มพูนความคิดความอานของตนอยางตอเนื่อง การจัดการศึกษาลักษณะนี้ถือเปนสวนเสริมจากการที่
ประชาชนไดเรียนรูจากสื่อมวลชน จากกลุมคนใกลชิด การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนอาจทําโดยผานสื่อตางๆ ได
หลากหลาย แตยอมเปนไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพของประชากรใหรูเทาทันสถานการณที่เปลี่ยนไป และปรับ
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ตนเองกับความเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม การจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายกลุมนี้มักเปนการจัด
การศึกษาเสริมในรูปการศึกษาตามอัธยาศัยเปนหลัก 

เนื่องจากเปาหมายของการศึกษามีหลากหลาย ผูนําชุมชนและทองถ่ินพึงมีบทบาทในการสํารวจ
กลุมเปาหมาย กําหนดวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมาย และรวมสนับสนุนใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของสามารถจัดบริการการศึกษาแกกลุมเปาหมายใหครบถวนและเกิดประโยชนไดจริง 

 
1.1.3 องคประกอบของการจัดการศึกษา 

องคประกอบสําคัญของการจัดการศึกษาม ี8 องคประกอบ ไดแก 
1. สาระเนื้อหาในการศึกษา ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ ผูจัดการศึกษามักจัดทํา

หลักสูตรเปนตัวกําหนดเนื้อหาสาระ หลักสูตรเหลานี้อาจเปนหลักสูตรกลางที่ใชสําหรับการศึกษาแตละ
ระดับ แตขณะเดียวกันก็ควรเปดโอกาสใหสถานศึกษาแตละแหงสามารถจัดเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับ
ทองถ่ินไดดวย เนื้อหาสาระในการศึกษานั้นควรทันสมัย ทัน 

2. ตอเหตุการณ เหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัด
การศึกษา ทั้งนี้ครูตองทบทวนเนื้อหาสาระที่ตนสอนเพื่อปรับแกไขใหถูกตองทันสมัย และใหขอมูลที่
ถูกตองแกผูเรียน หากเห็นวาเนื้อหาผิดพลาดหรือลาสมัย ควรแจงผูบริหารใหทราบ 

3. ครู ผูสอน หรือผูใหการเรียนรู ผูถายทอดเนื้อหาสาระไดแกครูและอาจารย ซ่ึงถือเปนผูประกอบ
วิชาชีพช้ันสูง บุคคลเหลานี้ตองไดรับการศึกษาอบรมมาทั้งในดานเนื้อหาและวิธีการถายทอด เพื่อให
สามารถถายทอดความรูและสาระวิชาที่เปนประโยชนตอผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เงื่อนไขสําคัญ
ประการหนึ่งสําหรับครูและอาจารยคือตองมีความตื่นตัวอยูเสมอในการติดตามเรียนรูเนื้อหาวิชาการวิชาชีพ
ใหมๆ และวิทยาการดานการเรียนการสอน ตลอดเวลา บางกรณีตองมีการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อใหเกิดองคความรู
ใหมๆ ดวย อนึ่ง ครูและอาจารยตองพัฒนาความสามารถในการประยุกตสาระเนื้อหาและองคความรูใหมให
เหมาะสมกับผูเรียนแตละกลุม  

4. ส่ือและอุปกรณสําหรับการศึกษา ส่ือและอุปกรณตางๆ เชน อาคาร สถานที่ โตะ เกาอี้ กระดาน
เขียน หนังสือ แบบเรียน สมุด ดินสอ ตลอดถึงอุปกรณที่ทันสมัยที่มีราคาแพงทั้งหลาย เชน อุปกรณใน
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เครื่องคอมพิวเตอร เหลานี้ ส่ือและอุปกรณเหลานี้เปนสวนประกอบที่
จําเปนสําหรับการจัดการศึกษา ครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงมีหนาที่รับผิดชอบ ดูแลใหส่ิงเหลานี้มีอยาง
เพียงพอ อยูในสภาพใชงานได และใชส่ือเหลานี้เปนสวนชวยใหเกิดการถายทอดเนื้อหาความรูไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครูที่มีคุณภาพตองสามารถผลิตและพัฒนาสื่อและอุปกรณการศึกษาสําหรับ
การสอนของตนดวย 

5. รูปแบบวิธีการเรียนการสอน การศึกษายุคใหมนั้นมีความแตกตางไปจากการศึกษายุคกอนซึ่ง
เนนที่ตัวครู ระบบการศึกษายุคใหมเนนความสําคัญที่ตัวผูเรียน ดังนั้น รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหมจึง
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แตกตางไปจากเดิม จึงเกิดคําวา “ปฏิรูปการเรียนรู” ซ่ึงนําไปสูกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน 
การระดมความคิด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนําชมนอกสถานที่เรียน การใชอุปกรณเครื่องมือ
ประกอบ รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหมๆนี้ ผูสอนพึงระมัดระวังเลือกใชใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนแตละ
กลุม และจําเปนตองใชความคิดสรางสรรคประกอบกับการทําความเขาใจธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน
ของตน  

6. ผูบริหารและบุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา ในการจัดการศึกษา ยังมีผูที่รับผิดชอบที่
อาจไมไดเปนผูถายทอดโดยตรงอีกหลากหลาย ไดแก ผูบริหารซ่ึงมีหนาที่จัดการศึกษาที่ตนรับผิดชอบให
เปนไปโดยเรียบรอย นําไปสูเปาหมายที่ตองการ และยังจําเปนตองมีบุคลากรทางการศึกษาอื่นรวมดวย เชน 
เจาหนาที่ธุรการ งานทะเบียน  งานโภชนาการและสุขอนามัย  รวมทั้งฝายสนับสนุนอื่นๆ 

7. เงินทุนสนับสนุน การจัดการศึกษาเปนเรื่องของการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจเปนรัฐบาลในฐานะ
ผูรับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูปกครอง ผูเรียน ชุมชน เปนตน เงินทุนเหลานี้เปนองคประกอบ
สําคัญที่ชวยใหการจัดการศึกษาเกิดผลตามเปาหมาย  

8. สถานที่ศึกษาและบรรยากาศแวดลอม การจัดการศึกษาในระบบที่ยังตองอาศัยช้ันเรียนยังเปน
ส่ิงจําเปน  ดังนั้นอาคารสถานที่ หองเรียน และบรรยากาศแวดลอมที่ใชในการจัดการศึกษาจึงเปนสวนที่ขาด
ไมได ถึงแมจะมีการจัดการศึกษาโดยใชส่ือทางไกลก็ตาม ก็ยังตองมีสถานที่สําหรับการบริหารจัดการ การ
ผลิตและถายทอดสื่อ หรือการทํางานของบุคลากรที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ยังตองใชอาคารเปนสถานที่สําหรับ
จัดการเรียนการสอน ส่ิงที่ผูบริหารและผูจัดการศึกษาตองสนใจดูแลคือความเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 
และการมีบรรยากาศแวดลอมที่เอื้อการเรียนรู  สวนครูก็ตองรับผิดชอบในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให
เหมาะสม หากจําเปนตองใชงบประมาณปรับปรุงก็ควรแจงผูบริหารใหชวยดําเนินการ 

9. ผูเรียน ผูเรียนหรือผูศึกษาถือเปนองคประกอบที่จําเปนที่สุดของการจัดการศึกษา เพราะผูเรียน
คือผูรับการศึกษา และเปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษา การปรับเปลี่ยนความรูและพฤติกรรมของผูเรียน
เปนดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธิของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจึงครอบคลุมขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเรียนรูของ
ผูเรียน ตั้งแตการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรู การใหการศึกษาอบรม การประเมิน และการสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรูตอเนื่อง ดวยเหตุนี้เปาหมายการจัดการศึกษาในภาพรวมจึงมิไดจํากัดวงแคบเฉพาะใน
สถานที่ แตมุงที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีปรัชญาพื้นฐานสําคัญคือ “ทุกคนตองเปนสวนสําคัญของการจัด
การศึกษา และการศึกษาตองจัดสําหรับคนทุกคน” 
 
1.1.4 ดัชนชีี้วัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษานั้น เนนที่คุณภาพของผลผลิตของกระบวนการศึกษาเปนหลัก สวน
ปริมาณเปนปจจัยรอง กลาวคือ การจัดการศึกษาตองมุงถึงเปาหมายที่ตั้งไวในเชิงคุณภาพเปนเกณฑ โดย
มีดัชนี้ช้ีวัดบางประการ ดังตอไปนี้ 
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1. คุณภาพของผูเรียน  คุณภาพของผูเรียนถือวาเปนผลที่เกิดจากการจัดการศึกษา คําวา "คุณภาพของ
ผูเรียน" มีความหมายครอบคลุมหลายดาน ไมวาจะเปนดานความรูความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ 
และพฤติกรรม ดัชนีช้ีวัดคุณภาพของผูเรียนซึ่งจะใชวัดผลการจัดการศึกษาตองเปนผลทางตรงหรือทางออม
ที่มาจากการจัดการศึกษา ไมใชผลบังเอิญหรือผลที่ไมเกี่ยวเนื่องกัน เชน สถานศึกษาอาจสอนไมดี แตนักเรียน
ทําคะแนนผลสอบไดดีเพราะไปรับการสอนพิเศษ  หรือผูปกครองกวดขันดูแลและสั่งสอนเพิ่มเติม  ในแง
คุณภาพของผูเรียน ครูควรกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (วัตถุประสงคที่วัดไดจริง) ที่มุงใหเกิดขึ้น อัน
เปนผลจากการจัดการเรียนการสอนของครู และประเมินวัตถุประสงคดังกลาวเพื่อวัดประสิทธิภาพของ
วิธีการสอนของตน 

2. คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนขึ้นกับปจจัยหลาย
ประการซึ่งเปนปจจัยช้ีวัดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา เชน คุณภาพของครู สภาพแวดลอม รูปแบบ
และระบบการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู เปนตน ปจจัยเหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งที่
นํามากําหนดเปนดัชนีช้ีวัดคุณภาพของการจัดการศึกษาได ครูตองถือวาการพัฒนาคุณภาพของการสอนนั้น 
เปนความทาทายของอาชีพครู และตองไมหยุดยั้งในการปรับปรุงคุณภาพดังกลาว ทั้งโดยการคนคิดเองหรือ
การเขารับการอบรมเพื่อใหเกิดประโยชนตอศิษยของตน 

3. ความคุมคาในการจัดการศึกษา  เนื่องจากการจัดการศึกษาตองใชจาย ความคุมคาจึงถือเปนดัชนี
ช้ีวัดการจัดการศึกษาดวย คําวาความคุมคานี้มิไดหมายถึงการประหยัดดานงบประมาณแตเพียงอยางเดียว แต
หมายความวา คาใชจายเพื่อการศึกษานั้นใหผลคุมกับการลงทุนหรือไม บอยครั้งเราพบวา คาใชจายการจัด
การศึกษาในระบบโรงเรียนอาจสูงกวาการจัดการศึกษานอกระบบ แตตองถือวาคุมคา เพราะผูเรียนมีโอกาส
ไดรวมในสังคม มีเพื่อน มีผูใหคําแนะนําปรึกษาดานตางๆ แตในทางตรงกันขาม หากพบวาการจัดการศึกษา
ในชั้นเรียนนําไปสูการติดยาเสพยติด การมั่วสุมทางเพศ ความเสื่อมทางศีลธรรม  หรือความไมปลอดภัยตอ
สุขภาพและชีวิต ก็ตองถือวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สรางผลดังกลาวไมคุมคา และหากการศึกษา
ของทั้งระบบโรงเรียนนําไปสูสภาวะอันไมพึงปรารถนานานัปประการ ก็จําเปนที่ผูรับผิดชอบการจัด
การศึกษาหรือผูสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาตองทบทวนแกไขโดยเร็ว 

4. ผลลัพธของการจัดการศึกษา  ผลลัพธหรือผลสะทอนหมายถึงผลตอเนื่องที่เกิดจากการจัด
การศึกษา เชน นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจําจังหวัดแหงหนึ่งไดคะแนนระดับดี ถือเปนสวน
หนึ่งของคุณภาพผูเรียน สวนนักเรียนจากโรงเรียนนี้สามารถสอบเขามหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงไดเปนจํานวน
มาก ถือเปนผลลัพธของการจัดการศึกษาของโรงเรียนนี้ และการที่ศิษยเกาของโรงเรียนไปประสบ
ความสําเร็จในอาชีพการงาน ก็ถือเปนผลลัพธตอเนื่องกันไป สวนผลลัพธของการจัดการศึกษาในภาพรวม
ของประเทศหนึ่ง ก็พิจารณาไดจากความเจริญของประเทศ สภาพปญหาภายในประเทศ หรือความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ ซ่ึงเปนผลลัพธสวนหนึ่งอันเกิดจากคุณภาพของประชากรที่ไดรับการศึกษาของ
ประเทศ เปนตน 
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ดัชนีช้ีวัดขางตนนี้เปนเพียงตัวบงชี้กวางๆ ที่ผูบริหารตองไปแจกแจงรายละเอียดเพื่อวัดสัมฤทธิผล
ของการบริหาร ครูนําไปกําหนดเปาหมายผลการสอนของตน สวนผูแทนชุมชนและทองถ่ินหรือผูปกครอง
อาจเลือกประยุกตเพื่อประเมินความสําเร็จของการเรียนการสอนหรือการจัดการศึกษา ทั้งนี้ การกําหนดดัชนี
ช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ดังกลาวมิไดมุงเพียงประเมินความดีความชอบหรือฐานะตําแหนงของบุคคล แตควรนําไปใช
เพื่อใหผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดทราบสถานภาพของตนเอง เปรียบเสมือนกระจกสองตัวเอง อันจะ
เปนประโยชนสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหรือแสวงหาการชวยเหลือสนับสนุนตอไป 
 
1.1.5 ความหมาย หลักการ ความจําเปน และวัตถุประสงคในการปฏิรูปการศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหมเปนไปอยางรวดเร็ว กวางขวาง และรุนแรงกวาที่เคยเกิดขึ้นใน
อดีตมากมายนัก  การเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปทุกดาน ไมวาจะเปนดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือ
เทคโนโลยี ซ่ึงหมายความวาพัฒนาการทางวิทยาการ และเนื้อหาสาระความรูที่จําเปนไดเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
และตอเนื่อง  

จากอีกมุมหนึ่ง  การปรับเปลี่ยนปจจัยองคประกอบของการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกขางตนกลับไมสอดคลองกันกับประเทศของเรา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาภาครัฐ 
ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษาดังที่เปนอยูมักทําเปนระบบที่คอนขางตายตัว ดําเนินการในรูปองคการขนาด
ใหญ มีกฎระเบียบมากมาย คนทํางานในระบบคุนเคยกับระบบและกระบวนการที่เปนอยู ผลที่เกิดขึ้นคือ 
ระบบการจัดการศึกษาไมสามารถตอบสนองความตองการในการพัฒนาคุณภาพของประชากรยุคใหมได 
เพราะระบบเกายอมมุงผลิตประชากรตามเปาหมายเดิม และระบบเดิมซึ่งเหมาะกับการผลิตเปาหมายเกายอม
ไมพรอมจะผลิตประชากรรุนใหมตามเปาหมายใหมได  

ความไมสอดคลองเชนนี้  กอใหเกิดปญหามากมาย ซ่ึงมีหลักฐานปรากฏเปนรูปธรรม เชน การศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของเยาวชนไทยอยูในระดับต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น เปนตน 
จึงจําเปนตองปรับการจัดการศึกษาเสียใหม 

เนื่องจากองคประกอบในการจัดการศึกษามีมากมายหลายประการที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน การปรับ
การจัดการศึกษาจึงตองกระทบตอทุกปจจัยดังกลาว และหากตองการเห็นผลเร็ว การปรับเปลี่ยนเชนวานีต้อง
กระทําในระยะเวลารวดเร็วและครอบคลุมดวย เพื่อใหเกิดผลประจักษไดทันการณ  ดังนั้น การเปลี่ยนระบบ
การจัดการศึกษาแบบเกาที่ลาสมัยใหกลายเปนระบบใหมที่ทันสมัยจึงไมอาจกระทําแบบคอยเปนคอยไปได 
ตองดําเนินการอยางรวดเร็วและครอบคลุม นั่นคือความจําเปนที่ตองมีการปฏิรูปการศึกษา 

ความจําเปนในการปฏิรูปการศึกษาเชนนี้ เล่ียงไมไดที่จะกอภาระตอครูซ่ึงเคยชินกับระบบเดิมและ
การสอนแบบเดิม ครูจึงเปนเงื่อนไขความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา และครูตองเรงทําความเขาใจกับ
การศึกษาแนวใหมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอนของตนใหเกดิผลดตีอการเรยีนรู
ของผูเรียน 
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สิ่งที่ผูนําชุมชนและทองถิ่นตองมีสวนรวมอยางสําคัญคือกํากับสงเสริมสนับสนุนใหการปฏิรูป
การศึกษาเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ ตองเขาใจวาการปฏิรูปการศึกษาเปนเรื่องยาก ไมอาจเกิดผลได
ทันทวงที เพราะผูที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงยอมไมปรารถนาปรับเปลี่ยนมากนัก แตการไม
ปรับเปลี่ยนเปนการลิดรอนโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งมวล และเพื่อใหเกิดผลจึงตอง
อาศัยแรงกดดันและสนับสนุนจากผูนําชุมชนและทองถ่ิน 

 1. ความหมายของการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาเปนกระบวนการที่จงใจสรางการ
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาทุกดานที่เปนอยู เพื่อใหสามารถนําไปสูผลผลิตคุณภาพหรือเปาหมายของ
การศึกษาไดตามที่ประสงค การดําเนินการเชนนี้จึงไมใชการเปลี่ยนแปลงธรรมดา แตตองเปลี่ยนแปลงทุกดาน
อยางรวดเร็ว มีแผนดําเนินการ และมีการผลักดันอยางจริงจัง 

เพื่อใหเกิดผลอยางจริงจัง จําเปนตองปฏิรูปการศึกษาดานตางๆ ดังนี ้
1.1 ปฏิรูปการเรียนรู เปนการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน หรือวิธีการ

ถายทอดความรู เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจ สามารถพัฒนาทักษะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนไดสอดคลองกับเปาหมายของการศึกษา เหตุผลที่ตองปฏิรูปการเรียนรูนั้น ไมเพียงเพราะวิธีการจัดการ
เรียนรูที่เปนอยูถูกวิพากษและพิสูจนวาไมทําใหผูเรียน “คิดเปน ทําเปน” เทานั้น แตยังเกิดจากการเนนผูเรียน
เปนศูนยกลางของการเรียนรู ซ่ึงทําใหวิธีการเดิมไมเหมาะสมตามไปดวย การปฏิรูปการเรียนรูจึงเปนการนํา
รูปแบบวิธีการใหมๆที่กระตุนสงเสริมใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน สนใจใครเรียน และใชศักยภาพ
ของตนมาชวยคิดคนเพื่อแสวงหาความรูไดดวยตนเอง จึงเปนเหตุผลทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
ของครูอาจารย การปรับเปลี่ยนเชนนี้ มิใชเร่ืองงาย เพราะเกี่ยวเนื่องถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทักษะและ
ความเคยชินแตเดิม ไปสูทัศนคติและทักษะที่ไมคุนเคย ทั้งผูสอนและผูเรียนดวย การปรับเปลี่ยนเชนนี้จึงถือ
วาเปนการปฏิรูปอยางหนึ่งในการจัดการศึกษา 

1.2 โครงสรางและระบบการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาของรัฐกระทําโดยองคการขนาดใหญ
ที่เรียกวาระบบราชการ ประกอบดวยหนวยงานขนาดใหญที่จางงานคนจํานวนมาก มีหนวยงานยอยมากมาย 
มีกฎเกณฑและระเบียบที่สลับซับซอน มีสายการบังคับบัญชายาว มีกระบวนการขั้นตอนในการทํางานยุงยาก 
โครงสรางเชนนี้ทําใหเกิดความลาชา ขาดความคลองตัว และทําลายความคิดสรางสรรคของคนในระบบ 
ดังนั้น หากมุงสูการจัดการศึกษาแนวใหมที่ตองการความถูกตองรวดเร็ว และเนนประโยชนของผูเรียนอยาง
แทจริง จําเปนตองปฏิรูปโครงสรางและระบบการบริหารจัดการที่เปนอยูตามไปดวย โดยยอมรับความจริง
วาการปฏิรูปโครงสรางและระบบบริหารงานเชนนี้เปนเรื่องยาก เพราะสงผลกระทบไมเพียงตอความเคยชิน
ในการทํางาน แตกระทบตอทัศนคติ ฐานะตําแหนง และผลประโยชนที่ติดพันกันกับฐานะตําแหนงดวย 
อยางไรก็ดี หากไมปฏิรูปโครงสรางการบริหารจัดการ ก็ไมสามารถผลักดันการปฏิรูปดานอื่นที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาใหเกิดผลตามเปาประสงคใหมได 

1.3 การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู ครูเปนปจจัยสําคัญของการจัดการศึกษา เพราะเปนบุคคล
ใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน การจัดการศึกษาจะเกิดผลสัมฤทธิ์เพียงใด และ
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ผลผลิตของการศึกษาจะมีคุณภาพเพียงใดนั้น ยอมขึ้นกับคุณภาพของครูเปนสําคัญ คุณภาพดังกลาวนี้อยูที่
กระบวนการผลิตและพัฒนาครูเปนหลัก ในสวนของการผลิตครูนั้น ตองมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการสรางครูที่มีคุณภาพออกมาสูสังคม  เมื่อสังคมเปลี่ยนไป เปาหมายผลผลิตทางการศึกษาที่พึงประสงค
ตองเปลี่ยนไป ทําใหมีความจําเปนตองปรับปรุงกระบวนการผลิตครูและสถาบันผลิตครูเพื่อใหไดครูที่พึง
ประสงค ไมเพียงเทานั้น การที่วิทยาการและเนื้อหาสาระความรูตางๆไดรับการพัฒนาเปลี่ยนไปอยางรวดเรว็ 
จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับปรุงกระบวนการพัฒนาครูใหสอดคลองกันไปดวย 

1.4 การปฏิรูปผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากครูแลว ผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาก็จําเปนตองไดรับการปรับเปลี่ยนตามไปดวย การปรับเปลี่ยนนี้เกี่ยวของกับทัศนคติ ความรู
ความสามารถ ทักษะในการทํางาน และความสามารถดานเทคนิควิทยาการที่เกี่ยวของดวย การจัดระบบและ
กระบวนการพัฒนาผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนผูกํากับและสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา จึงถือเปนภาระเรงดวนที่จะตองปฏิรูปเพื่อใหกระบวนการปฏิรูปการศึกษาปรับเปลี่ยนไปทั้ง
กระบวนการ 

1.5 การปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษาสมัยใหมตองอาศัยพึ่งพาสื่อและ
เทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาและเอื้อตอการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูไดสะดวกกวาที่เคยเปน ดังนั้นการรูจัก
เลือกใชส่ือและเทคโนโลยีใหมๆในการจัดการศึกษายอมนําไปสูประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซ่ึงสงผลใหผูรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาตองหันมาทบทวนการใชส่ือ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีทางการศึกษา เมื่อทบทวนแลว 
หากจะใหเกิดผลอยางแทจริงก็จําตองปฏิรูปการใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาอยางเปนรูปธรรม พรอม
กันนั้นก็ตองพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถใชประโยชนจากสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาดวย 

 2. หลักการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการศึกษานั้นมิใชเปนไปตามอําเภอใจ และมิใชเลือกปฏิรูป
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไมพิจารณาเรื่องอื่นประกอบกันดวย ส่ิงที่ตองคํานึงถืงคือการปฏิรูปการศึกษาไมได
หมายความวาจะเปนการลอกเลียนเอาแบบอยางจากประเทศอื่นหรือองคการอื่นมาถือใชไดทันที เพราะการ
จัดการศึกษานั้นมิไดกระทําในสภาพแวดลอมหรือบริบทเดียวกัน แตละสังคม แตละวัฒนธรรมลวนมีปจจัย
แวดลอมที่มีสวนสนับสนุนและถวงรั้งขัดขวางการจัดการศึกษาตางกันไป การปฏิรูปการศึกษาจึงตองการผูนํา
ที่สามารถประยุกตใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความจําเปนของตน  
 อยางไรก็ดี การปฏิรูปการศึกษาที่เปนอยูในประเทศตางๆและในประเทศไทยมีหลักการใหญๆ ที่
เห็นพองตองกันวาสงผลดีตอการจัดการศึกษา ดังนี้ 

2.1 หลักการมีสวนรวม หลักการนี้ถือวาการรวมคิดรวมทําของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของเปน
พลังสงเสริมใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษาประกอบดวย 
ผูจัดการศึกษาโดยตรง (ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา) ผูสนับสนุนการจัดการศึกษา (หนวยจัดสรร
งบประมาณ หนวยนโยบายทางการศึกษา รัฐบาล ผูทรงคุณวุฒิ) ผูรับผลจากการจัดการศึกษา (ผูเรียน พอแม 
ผูปกครอง ชุมชน ผูจางงาน และสังคม) รวมทั้งผูประเมินผล (ผูประเมินผลภายนอก ผูตรวจสอบ ผูตรวจ
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ราชการ) บุคคลเหลานี้ลวนมีบทบาทเกี่ยวของทั้งสิ้น สมควรเขารวมในการจัดการศึกษาในขั้นตอนตางๆที่
เหมาะสม ตามหลักการนี้ การปฏิรูปการศึกษายอมไมเกิดผลจริง หากผูนําปฏิรูปไมสนใจความคิดเห็นของ
ผูเกี่ยวของ และไมนําทุกฝายที่เกี่ยวของเขามารวมดําเนินการ โดยเฉพาะในชวงที่จําเปนตองผลักดันใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่แตกตางไปจากเดิมอยางมาก  ในเรื่องการมีสวนรวมนี้ ครู
ตองปรับตนเองใหคุนเคยกับการมีบุคคลอื่น เชน ผูปกครอง ผูประเมิน ตัวแทนชุมชนหรือทองถิ่นเขามา
เกี่ยวของ  ทั้งที่บุคคลเหลานี้อาจไมเคยแสดงความสนใจเรื่องการจัดการศึกษามากอนก็ได 

2.2 หลักการกระจายอํานาจ การบริหารจัดการแบบเดิมเนนระบบการบังคับบัญชาตามสายงาน
โดยรวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง ไมเปดโอกาสใหผูรับผิดชอบระดับลางซึ่งเปนผูปฏิบัติจริงมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น ใชดุลยพินิจ และตัดสินใจใหเหมาะสมกับสถานการณ ผลที่เกิดขึ้นคือ การแกปญหาหรือการ
ตัดสินใจตรงจุดที่เปนปญหาเกิดขึ้นชา ไมมีใครกลาตัดสินใจ ติดกฎระเบียบหรือคําสั่ง ไมสามารถประยุกต
ใหตรงกับความตองการแทจริง หลักการกระจายอํานาจจึงใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจตัดสินใจลง
ไปสูผูรับผิดชอบระดับลางใหมากที่สุด โดยมีเปาหมายอยูที่ผลงาน นโยบาย และเกณฑปฏิบัติที่ชัดเจน แตก็
เปดชองไวใหผูปฏิบัติสามารถเลือกเสนทางและวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
ตัวอยางเชน การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา (การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
การเงินและพัสดุ และการบริหารทั่วไป) ใหเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยสวนกลางเปนผูกําหนด
เปาหมาย นโยบาย มาตรฐานและเกณฑที่ชัดเจน แตไมแจกแจงวิธีการหรือขั้นตอนการทํางานมากจนเกินไป 

2.3 หลักความคลองตัวในการบริหาร หลังจากกระจายอํานาจแลว ผูที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการตองมีความคลองตัวในการดําเนินการของตน ครูเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน สวน
บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆก็ตองสามารถใชความคิดและดุลยพินิจปฏิบัติงานของตนไดพอสมควร เพื่อให
งานสําเร็จลุลวงไดตามเปาหมายที่กําหนด เชน ครูอาจคิดคนหรือประดิษฐส่ือการสอนที่แตกตางไปจากคูมือ
การสอนของตนไดตามที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม ความคลองตัวเชนนี้มิใชความเปนอิสระที่จะทําอะไรก็ได 
เพราะตองเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานที่กําหนด และตองมุงไปสูผลงานที่มีคุณภาพ การบริหารหรือการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยผลดีตกอยูที่ผูเรียนที่เปนเปาหมายสําคัญที่สุดของการจัดการศึกษา ตาม
หลักการนี้ ผูบริหารตองมีใจกวางพอที่จะยอมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชความคิดริเริ่ม
สรางสรรคของตนเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของได กลาวอีกนัยหนึ่ง การบริหารแบบเดิมที่เนนการ
ส่ังการบังคับบัญชาไมสามารถเปนรูปแบบที่เหมาะสมอีกตอไปแลว 

2.4 หลักการเนนเปาหมายที่ผลงานและความรับผิดชอบ การปฏิรูปการศึกษานั้นไมตางจาก
การปฏิรูปอื่นๆ ซ่ึงลวนมุงสูเปาหมายผลงานที่มีคุณภาพเปนสําคัญ หลักการนี้ใหความสําคัญกับผลงานที่
กําหนดมากกวาขั้นตอน กฎระเบียบหรือกระบวนวิธีการทํางาน กลาวคือ หากการจัดการศึกษาเปนไปเพื่อให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจวิชาคณิตศาสตร ครูก็ยอมเลือกใชวิธีการตางๆได ตราบใดที่วิธีการนั้นนําไปสู
วัตถุประสงคที่ตั้งไว ในอดีตที่ผานมา ผูปฏิบัติงานมักติดกับกรอบรูปแบบวิธีการทํางานจนไมสามารถปรับ
รูปแบบวิธีการใหเหมาะกับกลุมผูเรียนแตละกลุมหรือผูเรียนแตละคนได ตัวอยางเชน ครูคณิตศาสตรบางคน



 15

อาจทําตามขั้นตอนของคูมือการสอนคณิตศาสตร แตนักเรียนไมสามารถทําโจทยคณิตศาสตรได ซ่ึงตางจาก
การจัดการศึกษาที่เนนผลงาน ครูคณิตศาสตรอาจใหนักเรียนทํากิจกรรมหลากหลายที่ลวนชวยใหสามารถ
คิดเลขเปน ถูกตอง รวดเร็ว และสนุกสนาน โดยไมจําตองทําตามขั้นตอนของคูมือคณิตศาสตร ตามหลักการ
เนนเปาหมายอยูที่ผลงานเชนนี้ เราสามารถวัดความสามารถของครูไดจากผลงานคือคุณภาพของนักเรียน
แทนที่จะวัดจากผลงานที่เสนอขอตําแหนงวิชาการ สําหรับผูบริหารก็เชนกัน ตามหลักการนี้ เราวัดคุณภาพ
ของผูบริหารที่ผลงาน (โรงเรียนดี นักเรียนเกงไดมาตรฐาน) มากกวาการทํางานตามกฎระเบียบแตไมมี
ผลงานที่กลาวอางได ส่ิงที่สําคัญคือ เมื่อยึดหลักการเนนผลงานแลว เราก็สามารถหาความรับผิดชอบจากผูที่
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาได จึงตองกําหนดเปาหมายผลงานที่ชัดเจนและยอมรับรวมกันระหวาง
ผูปฏิบัติงานกับผูประเมินผลงาน ทั้งนี้ ผูบริหารจําเปนตองประสานจัดทําเปาหมายผลงานและมาตรฐานการ
ทํางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา และใชเปาหมายดังกลาวเปนสิ่งที่ใชวัดการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา 

2.5 หลักเอกภาพในดานนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ  หลักการนี้สงเสริม
หลักการอื่นๆ ขางตน คือใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายซึ่งชี้เปาหมาย ทิศทาง หรือจุดเนนของการจัด
การศึกษา แตขณะเดียวกันก็ยอมรับความแตกตางของสถานศึกษา สภาพแวดลอม ตัวบุคคล หรือความพรอม
ในแตละสถานที่หรือกลุมเปาหมาย จึงเปดโอกาสใหผูจัดการศึกษาแตละแหงสามารถเลือกทางปฏิบัติหรือ
วิธีการของตนใหเหมาะสมกับสถานการณได 

 3. ความจําเปนของการปฏิรูปการศึกษา มีเหตุการณหลากหลายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเปน
แรงกดดันใหจําเปนตองปฏิรูปการศึกษา อาจประมวลความจําเปนของการปฏิรูปการศึกษาไดดังนี้ 

3.1 พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโทรคมนาคมทําใหโลกแคบลง เกิดการ
ทาทายที่สังคมตองเรงปรับตัวเพื่อรองรับสิ่งใหมๆ  

3.2 ปญหาของระบบการศึกษา  การจัดการศึกษาซึ่งสวนใหญดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐ
ยังเนนระบบราชการ เนนการทองจํา ไมสรางสรรค มีกฎระเบียบเครงครัด ประชาชนตองรับภาระคาใชจาย
มาก ขาดความเสมอภาค ไมสงเสริมใหเกิดคุณธรรม หลักสูตรกลางไมเอื้อตอความตองการของชุมชน 
ทองถ่ิน และไมเอื้อตอการปฏิบัติอาชีพ ไมนําไปสูเปาหมายของคนรุนใหม ระบบบริหารจัดการมีการเมือง
แทรกแซงลงมาในหนวยปฏิบัติ 

3.3 สถานภาพและคุณภาพครูไมเหมาะสมกับเปาหมายของการจัดการศึกษาในโลกปจจุบัน 
สาระเนื้อหาลาสมัย และรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนไมสงเสริมใหผูเรียนใชความคิด แตเนนการทอง
จําเปนหลัก 

3.4 ความจําเปนตองสรางสังคมแหงการเรียนรูซ่ึงเนนการเรียนทุกประเภท ทุกระดับ เนนการ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และการเรียนรูตามอัธยาศัย 

3.5 การแขงขันในโลกทําใหตองสรางคนรุนใหมที่แขงขันกับคนอื่นในโลกได  
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3.6 เด็กในโรงเรียนที่อยูหางไกลความเจริญหรืออยูในถิ่นทุรกันดารไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพต่ํา ทําใหขาดโอกาส และไมสามารถแขงขันกับนักเรียนในเขตพื้นที่เมืองได 

 4. วัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษา การคาดหวังอะไรจากการปฏิรูปการศึกษา มีเปาหมายสุดทาย
คือสังคมที่เขมแข็งอันประกอบดวยประชากรที่มีคุณภาพ แตเปาหมายที่เปนวัตถุประสงคระยะกลางที่เปน
ผลจากความพยายามปฏิรูปการศึกษาอาจแจกแจงไดดังนี้ 

4.1 ความคลองตัวในการบริหารจัดการดานการศึกษา  
4.2 ครูมีคุณภาพไดมาตรฐาน เปนผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง  มีความรูความสามารถในการ

ถายทอดความรู การฝกอบรมจิตใจและคานิยมที่ดีแกผูเรียน 
4.3 ผลผลิตของการศึกษามีคุณภาพ ผูผานการศึกษาเปนนักคิด มีวิสัยทัศนและเปาหมายในการ

ดําเนินชีวิต มีโอกาสพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีความรูทัดเทียมนานาชาติ มีความ
เปนสากล มีความคลองตัว มีคุณธรรม มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม เปนประชาธิปไตย (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ 
2542: 4) 

4.4 ประชาชนเปนเจาของและรวมกันดแูลสนับสนุนการศึกษา  
4.5 สถานศึกษามคีุณภาพไดมาตรฐานเปนสวนใหญหรือทั้งหมด 
4.6 มีทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษาไดเพียงพอ ใหโอกาสและความเสมอภาคแก

ผูดอยโอกาสทางการศึกษาทั้งหลาย 
4.7 มีกระบวนการเรียนรูใหมที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละคนแตละกลุม 
4.8 มีส่ือและเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ

พอเพียง  
 วัตถุประสงคเหลานี้ ผูนําชุมชนและทองถ่ินตองรวมกันกับสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา
กําหนดเปนเปาที่ตองมุงผลักดันใหเกิดผลใหจงได โดยอาจแจกแจงรายละเอียดของวัตถุประสงคใหเหมาะสม
กับความเปนจริงของสภาพทองถ่ิน 
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เร่ืองท่ี 1.2  
การจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว
หลายประการ และไดเสนอประเด็นที่เนนการเปลี่ยนแปลงไปสูการจัดการศึกษาแนวใหม ที่มีลักษณะเปน
การปฏิรูปการศึกษา โดยกลาวถึงความมุงหมายและหลักการ สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา 
แนวการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู 
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 ประเด็นที่กฎหมายระบุนี้ถือไดวาครอบคลุมสาระเนื้อหาที่จําเปนในการจัดการศึกษามากอยูแลว 
และผูที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษามีภาระในการขยายความ หรือลงรายละเอียดภาคปฏิบัติเพื่อนําไป
ดําเนินการใหเกิดผล 
 ในหัวเรื่องนี้ จะกลาวถึงสาระของการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
โดยสังเขป ดังนี้ 
 
1.2.1 ความมุงหมายของการจัดการศึกษา  

มาตรา 6 ของกฎหมายระบุวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 

ตามความขางตน เปาหมายของการจัดการศึกษาจึงอยูที่คนไทยโดยทั่วไป ซ่ึงตองไดรับการพัฒนา
ใหเปนคนดี มีประโยชน มีความครบถวนทุกดาน คือ 

1. ทางกาย  คือมีสุขภาพดี สมบูรณ แข็งแรง หมายความวาการจัดการศึกษาตองครอบคลุมถึง
กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัย เชน สงเสริมการออกกําลังกาย สงเสริมกีฬา สงเสริมความรูดาน
โภชนาการ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่เอื้อตอสุขลักษณะ ปลอดจากภาวะมลพิษ ปลอดจาก
ยาเสพยติด และปลอดจากภัยทั้งหลายที่อาจกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของผูเรียน ไมวาจะเปนภัย
จากมนุษย (อุบัติเหตุ การประทุษราย) หรือธรรมชาติ (น้ําทวม ไฟไหม พายุ โรคภัยไขเจ็บ) นอกเหนือจาก
หนาที่ในการสงเสริมสุขอนามัยแลว ผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาตองคาดการณและเตรียมการปองกนัไว
ลวงหนาเพื่อผอนคลายหรือแกไขปญหาไดทันการณ 

2. ทางจิตใจ คือมีจิตใจที่อดทนเขมแข็ง สามารถเผชิญกับปญหาหลากหลายที่เกิดไดอยางมีสติ มี
ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตัวเอง สามารถอดทนอดกลั้นตอแรงกดดันตางๆ 

3. ทางสติปญญา คือการใชความคิดและเหตุผล 
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4. ความรู  คือการมุงใหผูเรียนไดรับความรูที่เหมาะสมกับสภาพความตองการของสังคมปจจุบัน 
ไดแกความรูเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม ความรูและทักษะดานภาษา คณิตศาสตร 
ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษา
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย การประยุกตภูมิปญญาไทย ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและ
การดํารงชีวิตอยางมีความสุข  

5. คุณธรรมและจริยธรรม  แสดงออกในรูปของพฤติกรรมที่พึงประสงค รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย มีความละอายตอการประพฤติตนในทางเสื่อมเสียหรือกอใหเกิดผลเสียหายตอผูอ่ืนและ
สังคม 

6. มีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต รักวัฒนธรรมไทย มีเอกลักษณไทย มีมรรยาทและการวางตนใน
สังคม รูจักประมาณตนเอง  

7. อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ผูไดรับการศึกษาจะเปนสมาชิกที่ดีของสังคม มีความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผตอผูอ่ืน ประนีประนอม มีความเมตตากรุณา มีสัมพันธที่ดีตอผูอ่ืน และดําเนินบทบาทของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม 

คุณลักษณะที่กลาวขางตน อันเปนเปาหมายของการจัดการศึกษานี้ เริ่มตนที่ผูเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาซึ่งจะเปนผูปลูกฝงถายทอดอบรม หมายความวาครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตองเปน
ตัวอยางที่ดี คือรักษาหรือพัฒนาคุณลักษณะที่ดีไวเปนแบบอยาง 

คุณลักษณะที่ดีอันเปนที่พึงประสงคนี้ถือเปนมาตรหรือดัชนีช้ีวัดครู ผูบริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยผูนําชุมชน และประชาชนตองชวยกันสงเสริมสนับสนุน ยกยองและตั้งความคาดหวังให
แมแบบสําหรับลูกหลานตนใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะดังกลาว เพราะหากแมแบบไมดี เยาวชนก็
จะยึดถือเปนแบบอยางการประพฤติปฏิบัติของพวกเขาตามไปดวย 

 
1.2.2 หลักการในการจัดการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดหลักการศึกษาไว และใชหลักการดังกลาว
เปนตัวกําหนดสาระเนื้อหาของกฎหมายวาดวยการศึกษา 
  หลักสําคัญในการจัดการศกึษา (ตามมาตรา 8) กําหนดไว 3 ประการ คือการศึกษาตลอดชีวิต การมี
สวนรวม และการพัฒนาตอเนื่อง ดังนี ้

1. การศึกษาตลอดชีวิต  ถือวาการจัดการศึกษานั้นเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
หลักการคือคนทุกคนตองไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การศึกษานี้ตองครอบคลุมทุกดาน มิใช
เฉพาะชีวิตการงานเทานั้น เพราะไมเพียงบุคคลตองพัฒนาตนเองและความสามารถในการประกอบอาชีพ
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ของตน คนแตละคนตองมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนและประเทศโดยสวนรวม ทั้งดาน
เศรษฐกิจ ชีวิตความเปนอยู ความสัมพันธระหวางบุคคลและวัฒนธรรมดวย ทั้งนี้ เพราะสังคม เศรษฐกิจ 
สภาพแวดลอม และพัฒนาการทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองศึกษาความเปนไปรอบตัว
เพื่อใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 

2. การมีสวนรวม สังคมตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การมีสวนรวมนั้นแสดงออกได
หลายลักษณะ เชน รวมเปนกรรมการ รวมแสดงความคิดเห็น รวมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รวม
สนับสนุนทรัพยากร รวมติดตามประเมิน สงเสริมใหกําลังใจและปกปองผูปฏิบัติงานที่มุงประโยชนตอ
สวนรวม หลักการนี้ถือวาอนาคตของประเทศและความจําเริญรุงเรืองของสังคมไทย เปนความรับผิดชอบของคน
ไทยทุกคนมิใชถูกจํากัดโดยตรงในการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงเปนทั้งสิทธิและหนาที่ของคนไทยทุกคนที่จะ
เขามีสวนรวมในลักษณะตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขามีสวนรวมอยางสรางสรรค เพื่อแกไขปญหา อุปสรรค
ของการจัดการศึกษา ชวยสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและชวยดูแลการจัดการศึกษาเปนไปอยางถูกตอง
ตามทํานองคลองธรรม 

3. การพัฒนาตอเนื่อง  การศึกษาเปนเรื่องที่ตองปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใหทันกับความรูที่
กาวหนาไปไมหยุดยั้ง ดังนั้น การจัดการศึกษาตองใหความสําคัญกับการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู
อยางตอเนื่อง การพัฒนานี้มีทั้งการคนคิดสาระและกระบวนการเรียนรูใหมๆ การประยุกตปรับปรุงเนื้อหา
สาระที่มีอยู และการติดตามเรียนรูเนื้อหาสาระที่มีผูประดิษฐคิดคนมาแลว ผูเกี่ยวของทุกฝายไมวาครู 
ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ตองถือเปนภาระหนาที่สําคัญ ในการปรับปรุงตนเองใหทันโลก และ
ทันสมัย แตขณะเดียวกันก็ตองทําความเขาใจสภาพแวดลอม เพื่อประยุกตความรูไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ 
การรับความรูมาถายทอดโดยปราศจากดุลยพินิจอาจกอความเสียหายโดยไมคาดคิด จึงเปนหนาที่ของทุก
ฝายที่จะชวยกันดูแลใหความรูใหมๆ เปนประโยชนตอผูเรียนและสังคมอยางแทจริง 

นอกจากนี้กฎหมายยังไดระบุหลักในการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาไวดวย 
(มาตรา 9) ไดแก 

1. หลักเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ หมายความวาการจัด
การศึกษาจะเนนนโยบาย หลักการ และเปาประสงครวมกัน แตเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชดุลยพินิจ
เลือกเสนทางและวิธีการปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการทํางานของตน 

2. หลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการบริหารที่ใหสถานศึกษาบริหารจัดการไดเอง (School-based 
management) ตามหลักการนี้ จําเปนตองแยกภาระงานดานนโยบายเกณฑและมาตรฐานออกจากงานดานปฏบิตัิ
หรืองานบริการ ทั้งนี้ หนวยงานสวนกลางทําหนาที่กําหนดนโยบาย เกณฑและมาตรฐาน สวนเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่ดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงจําเปนตอง
กระจายอํานาจใหหนวยปฏิบัติดูแลและรับผิดชอบ การตัดสินใจดวยตนเองโดยหนวยงานสวนกลางทําหนาที่
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ติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ สงเสริมสนับสนุนใหหนวยปฏิบัติที่ไดรับมอบอํานาจสามารถทําหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

3. การกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา ตามหลักการนี้ ในเมื่อหนวยปฏิบัติไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการไดอยางคลองตัวพอควร
แลว  ก็จําเปนตองกําหนดมาตรฐานการศึกษาใหหนวยปฏิบัติรับผิดชอบ เพราะการมอบอํานาจโดยไมมีกติกา
ก็เทากับมอบใหทํางานโดยไมมีเปาหมาย ซ่ึงไมสามารถประเมินได ในเมื่อรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหทรัพยากรสนับสนุนแกสถานศึกษา และหนวยงานการศึกษา ซ่ึงอาจเปรียบเสมือนการซื้อสินคาหรือบริการ 
ก็ตองมีสิทธิกําหนดคุณคาและลักษณะของสิ่งที่ตองการซื้อ โดยยึดเปาหมายผลการจัดการศึกษาเปนหลัก ไดแก 
มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งหนวยปฏิบัติเองก็ตองวางระบบประกันคุณภาพเพื่อสรางความมั่นใจแกผูซ้ือสินคา
และบริการของตน จากนั้นจําเปนตองมีการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยพิจารณาจากมาตรฐานและระบบ
ประกันคุณภาพ อันจะเปนประโยชนตอทุกฝาย อยางนอยผลการประเมินจะสงเสริมใหผูจัดการศึกษาแตละ
ระดับไดตระหนักวาผลการดําเนินการของตนเปนอยางไร เมื่อเทียบกับมาตรฐานการศึกษาและเกณฑช้ีวัดของ
ระบบประกันคุณภาพ และตองหาทางปรับปรุงผลการจัดการศึกษาใหไดตามมาตรฐานและรักษาระดับการ
ประกันคุณภาพของตนใหจงได รวมทั้งยกระดับการจัดการศึกษาใหสูงขึ้นดวย 

4. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนา
ตอเนื่อง โดยกําหนดมาตรการตางๆ เชน การกําหนดใหมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การกําหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ การสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตามหลักสูตรการอบรมมาตรฐานตางๆ ทั้งนี้ โดยมี
เจตนาเพื่อรักษาคุณภาพของผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหอยูในระดับที่พึงประสงค และกระตุนสงเสริม
ใหพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา อันจะเปนประโยชนตอผูไดรับการศึกษาโดยตรง 

5. การระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆมาใชเพื่อการจัดการศึกษา  ทรัพยากรตางๆ ที่จําเปน
สําหรับการจัดการศึกษา ไดแก ทรัพยากรการเงิน วัสดุอุปกรณ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความชํานาญใน
การเรียนการสอน ภูมิปญญาทองถ่ิน ส่ือและเทคโนโลยีตางๆ ลวนเปนทรัพยากรจําเปนแตรัฐไมสามารถ
จัดหามาสนับสนุนไดอยางเพียงพอ จึงถือเปนภาระหนาที่ของผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกคนในการจัด
การศึกษาจะเขามาชวยเหลือสนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของหนวยงานการศึกษาในแตละ
ทองถ่ิน ตัวอยางเชน ครูอาจเชิญผูเฒาในหมูบานที่มีความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบานมาชวยสาธิตหรือ
สอนวิชาที่เกี่ยวของได 

6. การมีสวนรวม  การใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษา โดยบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรตางๆจะไดรับการสงเสริมให
เขารวมเสนอแนะ กํากับติดตาม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อประโยชนของสังคมโดยรวม 
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1.2.3 สิทธิและหนาท่ีของรัฐในการจัดการศึกษา  
 1. การประกันสิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเปนสิ่งจําเปนยิ่งยวดสําหรับการยกระดับคุณภาพ
ประชากร ถือเปนการลงทุนสําคัญ อยางนอยรัฐตองมีหนาที่จัดการศึกษาใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน  
โดยการรองรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ  คาใชจาย 
 เหตุผลสําคัญก็คือมนุษยแตละคนมิไดมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในสังคม ยังมีความแตกตางหลาย
ประการ (เชน ฐานะทางเศรษฐกิจ ขอจํากัดทางสุขภาพรางกาย) ที่ทําใหไมสามารถรับการศึกษาที่มีคุณภาพได
ทั่วถึง กฎหมายจึงกําหนดใหรัฐตองประกันความเสมอภาคเทาเทียมกันของบุคคลในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานสิบสองป การประกาศสิทธิเชนนี้จึงเปนการรับรองความเสมอภาคพื้นฐานของบุคคลในการเตรียม
ตัวเพื่อการใชสิทธิสําหรับอนาคต และหากประเทศไทยมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น รัฐบาลก็อาจประกัน
โอกาสในการศึกษาโดยไมใหเปนภาระของผูปกครองไดสูงขึ้นตอไป 

2. การจัดแหลงเรียนรู นอกจากการประกันสิทธิรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว รัฐยงัมหีนาทีต่องสงเสรมิ
การดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ 
หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและ
นันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอื่น อยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ (มาตรา 25) ทั้งนี้ 
เปนไปตามหลักที่วา การศึกษาตองครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกกลุมในฐานะที่เปนประชาชนคนไทย และ
การศึกษาตองเปนเรื่องที่ประชาชนคนไทยสามารถแสวงหาไดโดยสะดวก การจัดแหลงเรียนรูเชนนี้ ถือเปน
ภาระจําเปนที่ประเทศอารยะทั้งหลายตองสงเสริมสนับสนุนใหเกิดผล 

3. การจัดการศึกษาโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อกลาวถึงคําวา “รัฐ” แลว ตองคํานึงถึงองคกร
ของรัฐอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงรัฐกระจายอํานาจใหประชาชนดูแลกันเอง ภายใตการกํากับของรัฐ นั่นคือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเองมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตาม
ความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ินที่เปนอยูปจจุบัน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดมีการจัดการศึกษาอยูแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาในระบบขั้นพื้นฐาน ตอไปองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะขยายบริการดานอื่นมากขึ้น เชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เชน การจัดตั้งแหลง
เรียนรูลักษณะตางๆ การจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนตน) ทั้งนี้ตองเปนไปตามความ
เหมาะสมและตามความตองการของทองถ่ินดวย 
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1.2.4 สิทธิและหนาท่ีของประชาชนในการจัดการศึกษา  
กฎหมายกําหนดทั้งสิทธิและหนาที่ของประชาชนในการจัดการศึกษาไวกวางขวางกวาที่เคยเปนมา

ในอดีตมาก ดังนี้ 
1. สิทธิที่ไดรับจากการจัดการศึกษาของรัฐ   บุคคลตองมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปรัฐตองจัดการศึกษาใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย สิทธิสวนนี้ไดรับการประกันไวไมเพียงในกฎหมายการศึกษาเทานั้น แตถูกกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญดวย 

สําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู 
หรือรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ รวมทั้งบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส 
รัฐตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ  เชน อาจจัดสถานศึกษา
พิเศษ จัดระบบการศึกษาพิเศษ ใหทุนหรืองบประมาณพิเศษเพื่อดูแล เปนตน 

นอกจากนี้ บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ รัฐตองจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมโดยคํานึง
ความสามารถของบุคคลนั้นดวย (มาตรา 10) เหตุผลสําคัญคือบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเปนทรัพยากร
สําคัญของประเทศ หากจัดการศึกษาปกติอาจทําใหไมสามารถพัฒนาบุคคลดังกลาวใหมีความรู
ความสามารถตามศักยภาพของเขาได รัฐจึงมีหนาที่ลงทุนพิเศษสําหรับบุคคลเหลานี้ และถือเปนสิทธิของ
บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษที่จะไดรับบริการทางการศึกษาซึ่งเหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพของ
ตน 

2.  หนาที่ในการจัดการศึกษา  กฎหมายกําหนดหนาที่ในการจัดการศกึษาของบุคคลกลุมตาง ๆ ดังนี้  
 บิดา มารดา หรือผูปกครอง  มีหนาที่จัดใหบุคคลในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับ ตลอดจน
ตองจัดใหไดรับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความพรอมของครอบครัว (มาตรา 11) ตาม
ความขอนี้ ประชาชนทุกคนซึ่งมีบุตรหลานหรือผูอุปการะตองมีภาระตามกําลังความสามารถ สองระดับ  
 ภาระขั้นแรก คือการสงบุตรหลานหรือผูใตปกครองของตนเขารับการศึกษาภาคบังคับ (เทียบได
ตั้งแตช้ันประถมไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่สาม)  ภาระสวนนี้เปนภาระบังคับซึ่งพอแมผูปกครองที่ละเลย
อาจไดรับโทษได หากละเลยหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย  เมื่อเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับซึ่งเปน
พื้นฐานต่ําสุดแลว  หากครอบครัวมีความพรอมก็พึงรับภาระขั้นที่สอง ไดแก การสงเสียใหไดเลาเรียนสูงขึ้น
ไปตามกําลังความสามารถ เชน เรียนจนถึงขั้นอุดมศึกษา เปนตน หนาที่ในการสนับสนุนการศึกษาสวนนี้ถือ
เปนการเขารวมจัดการศึกษาทั้งโดยบังคับ และโดยกําลังความสามารถของประชาชน 
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3.  สิทธิในการจัดการศึกษา  บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงตองเปนไปตาม
กฎกระทรวง (มาตรา 12) 
 ดวยเหตุผลที่วา การศึกษาเปนเรื่องของประชาชนทุกหมูเหลา เร่ิมตั้งแตครอบครัวเปนตนไป ดังนั้น 
ไมเพียงประชาชนจะตองมีหนาที่สนับสนุนการศึกษาแกบุตรหลานของตนเทานั้น แตยังมีสิทธิจัดการศึกษา
ไดดวย คือตองถือวารัฐไมมีอํานาจผูกขาดในการจัดการศึกษา หากประชาชนสามารถจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพไดมาตรฐาน ก็ตองยอมใหประชาชนมีสิทธิจัดการศึกษา 
 ดังนั้น ตามกฎหมายฉบับนี้ ประชาชนอาจจัดการศึกษาไดหลากหลาย เชน ครอบครัวอาจจัด
การศึกษาไดเอง คือพอแมเปนผูสอนเอง หรือหลายครอบครัวอาจรวมกันจัดการศึกษาแกบุตรหลานของตน 
ในทํานองเดียวกัน องคกรประชาชนระดับตาง ๆ ก็อาจจัดการศึกษาไดเอง เชน สถานประกอบการที่มี
พนักงานจํานวนมากอาจตั้งสถานศึกษาไดเอง หรือสถาบันศาสนาและสถาบันสังคมอื่นก็มีสิทธิจัดการศึกษา
ได ทั้งนี้ เพื่อประกันวาประชาชนจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน รัฐก็ยอมมีสวนกําหนด
กฎเกณฑในการประเมินและเทียบโอนระดับการศึกษาของเยาวชน เพื่อใหสามารถเขาศึกษาตอไดโดยไมเสยี
โอกาส 

4.  สิทธิประโยชนจากการจัดการศึกษา  เมื่อจัดการศึกษาแลวประชาชนก็ยอมมีสิทธิประโยชนอยางใด
อยางหนึ่งจากรัฐ ดังนี้ (มาตรา 13 และ 14) 

4.1 การสนับสนุนจากรัฐ เพื่อใหประชาชนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
รัฐตองเขามามีสวนชวยเหลือสนับสนุนดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหประชาชนหรือผูจัดการศึกษาภาคประชาชนมี
ความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและการใหการศึกษาแกบุตร หรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบ 
เชน อาจชวยเหลือทางวิชาการ การแนะนําใหคําปรึกษา การเทียบโอนความรูและประสบการณ การ
สนับสนุนใหใชเวลาบางสวนเขาเรียนรวมกับนักเรียนในชั้นเรียนปกติของรัฐ เปนตน 

4.2 เงินอุดหนุนจากรัฐ เนื่องจากการจัดการศึกษาตองมีคาใชจายเพราะเปนการลงทุนอยางหนึ่ง 
ดังนั้นเมื่อรัฐตองจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเก็บคาใชจายอยูแลว รัฐก็พึงจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกครอบครัวหรือกลุมประชาชนดวย สวนจะมากนอยเพียงใดและจัดสรรอยางไร
ก็เปนเรื่องที่รัฐจะกําหนด โดยใหออกเปนกฎหมาย 

4.3 การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา ส่ิงที่รัฐจะสนับสนุนนอกจากเงิน
อุดหนุนแลว ก็คือการสนับสนุนดานภาษี คือลดหยอนหรือยกเวนภาษีในกรณีที่ประชาชนตองเสียคาใชจาย
การศึกษา แตทั้งนี้ตองใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
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เร่ืองท่ี 1.3  
ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 

 ระบบการศึกษาในแตละประเทศยอมแตกตางกันไป สวนใหญยึดแนวทางมาตรฐานเดียวกัน เพื่อ
ประโยชนในการเทียบเคียงระหวางกันได ยิ่งสังคมโลกพัฒนาไปมากเทาใดความใกลชิดที่เกิดขึ้นจาก
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโทรคมนาคม ก็ยิ่งทําใหแตละประเทศมีระบบการศึกษา
ใกลเคียงกันมากเทานั้น ในเรื่องนี้จะกลาวถึงระบบการศึกษาของประเทศไทยเปนสําคัญ ตามสาระตอไปนี้ 
 
1.3.1 รูปแบบของการจัดการศึกษา 

รูปแบบการศึกษาที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดนั้นแบงออกเปน 3 รูปแบบ
ใหญๆ ไดแก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

1. การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน การศึกษาในระบบเชนนี้ 
หมายถึงการศึกษาที่จัดรูปแบบไวแนนอนเปนเกณฑมาตรฐานเดียวกัน สวนใหญจัดในโรงเรียน วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเรียกอยางอื่น ซ่ึงเรารูจักคุนเคยกันดีอยูแลว การศึกษาในระบบอาจ
จัดในชั้นเรียนหรือเปนการศึกษาทางไกลก็ได 

2. การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการ
จัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา 
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละ
กลุมตัวอยางของการศึกษานอกระบบ ไดแก การศึกษานอกโรงเรียน การฝกอบรมหลักสูตรตางๆ เปนตน 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ 
ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณสังคม สภาพแวดลอม ส่ือหรือแหลงความรูอ่ืนๆ 
การศึกษารูปแบบนี้มีความยืดหยุนสูง เปดโอกาสใหผูสนใจเรียนรูสามารถเลือกเนื้อหาที่สนใจเปนประโยชน
กับตนได และสามารถใชเวลาที่ปลอดจากภารกิจการงานอื่นศึกษาเลาเรยีนได จึงเรียกวาเปนการศึกษาตาม
อัธยาศัย ทั้งนี้รูปแบบของการศึกษาตามอธัยาศัยมีหลากหลาย เชน การฟงบรรยายพเิศษ การศึกษาจาก
เอกสาร การเยีย่มชม การชมการสาธิต การรับฟงรายการวิทยกุระจายเสยีง รายการวิทยุโทรทัศน การสืบคน
เนื้อหาสาระจากอินเทอรเน็ตหรือแหลงเรียนรูตางๆ เปนตน เนื่องจากรัฐมีหนาที่รวมกับชุมชนจัดแหลงเรียนรู 
ผูบริหารและครูควรเขามามีสวนใกลชิดรวมมอืกับประชาชนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตดวยรูปแบบ
วิธีการตาง ๆ 
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1.3.2 ระดับการศึกษา 
การจัดการศึกษาอาจแบงออกไดหลายระดับแลวแตวัตถุประสงคของผูจัด เชน แบงออกเปน

การศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา เปนตน  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แบงการศึกษาออกเปน 2 ระดับ ไดแก การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

สําหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือระดับต่ํากวาปริญญา และระดับปริญญา 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
1.3.3 การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา  

การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการเตรียมความพรอมสําหรับบุคคลเพื่อการดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพใน
สังคม แตอาจไมเพียงพอในการประกอบอาชีพ ยกเวนอาชีพที่ไดรับการอบรมฝกฝนมาจากครอบครัว หรือ
จากสภาพแวดลอมวัยเยาว การศึกษาระดับนี้ถือเปนเงื่อนไขจําเปนที่รัฐตองดูแลจัดหาให หรือสงเสริมให
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือประชาชนรวมจัดใหมีขึ้น และถือวาประชาชนทุกคนควรตองผาน
การศึกษาระดับพื้นฐาน 

หากมองสภาพตามความเปนจริง ประชาชนยังไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมครบถวน รัฐก็ตอง
กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับเปนขั้นต่ําไวกอน สําหรับประเทศไทยไดกําหนดการศึกษาภาคบังคับระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไวเกาป ซ่ึงรัฐตองกํากับดูแลใหเกิดผลใหไดมากที่สุด หลังจากนั้นก็ควรยกระดับ
การศึกษาภาคบังคับใหสูงขึ้นในโอกาสตอไปใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดวาประกอบดวย การศึกษา
ไมนอยกวาสิบสองปกอนระดับอุดมศึกษา การแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 16) 

ตามมาตรา 18 กําหนดใหการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจัดในสถานศึกษา  คํา
วา สถานศึกษานั้นมีความหมาย 3 ประการ คือ 

1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเดก็เลก็ ศนูยพฒันาเดก็กอนเกณฑ
ของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กที่มีความตองการพิเศษ หรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอื่น 

2. โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาอื่น 

3. ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันทางสังคมอื่นเปนผูจัด 
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การจัดการสถานศึกษานั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีคณะกรรมการ
และผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบโดยแตละโรงเรียนตองมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําหนาที่
กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา กรรมการประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู 
ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ 
(มาตรา 40) โดยผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ 

สําหรับโรงเรียนเอกชนซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหเปนนิติบุคคลก็
ตองมีคณะกรรมการบริหารดวยเชนกัน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรับใบอนุญาต ผูแทน
ผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ 
 การจัดการสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการและผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบนั้น โดยทั่วไปผูอํานวยการ
สถานศึกษาจะทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการ ส่ิงที่ตองทําความเขาใจรวมกันคือ การแยกบทบาท
ระหวางคณะกรรมการกับผูบริหาร คณะกรรมการมีสวนรวมตัดสินใจกําหนดนโยบายทิศทาง ใหความ
เห็นชอบการตัดสินใจสําคัญของสถานศึกษา และกํากับใหผูบริหารปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ หรือ
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของสถานศึกษา แตผูบริหารมีหนาที่บริหารและตองรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ดําเนินการของตน ความรับผิดชอบนี้ไมอาจปดเลี่ยงไปใหคณะกรรมการ 
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เร่ืองท่ี 1.4 
บทบาทของผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 
 ผูเกี่ยวของในการจัดการศกึษาครอบคลุมทั้งประเทศ แตอาจแบงบทบาทของกลุมประเภทที่รวม
รับผิดชอบการจัดการศึกษาไดดังนี ้
 
1.4.1 บทบาทของรฐัในการจัดการศึกษา  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” 
ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ไดระบุไวเชนกัน 

รัฐจะจะตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม 
ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝง
จิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ (มาตรา 81 
รัฐธรรมนูญ) 

นอกจากนี้ รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก 
หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงรเรียนรูอยางพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ (มาตรา 25 พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542) การดําเนินการเชนนี้ ครูอาจถือเปนโอกาสใน
การสงเสริมใหผูเรียนไดเยี่ยมชมหรือใชศึกษาเนื้อหาวิชาที่ครูสอน แทนที่จะตรึงผูเรียนไวแตในชั้นเรียน
เทานั้น 

 
1.4.2 บทบาทของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา  

บทบาทสําคัญโดยทั่วไปของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาคือการวางแผน จัดทําหลักสูตร และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของนักเรียน จัดและบริหารชั้นเรียน จัด
และดูแลรักษาอุปกรณ ตลอดจนอาคารสถานที่ บริหารงานวิชาการ การเงิน บริหารงานบุคคล ดูแลสุขภาพ
อนามัยของผูเรียน สรางความสัมพันธกับชุมชน ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปน
กฎหมายที่ไดกําหนดบทบาทสําคัญไวดังนี้ 

1. จัดการเรียนการสอน โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมในการเรียนรูใหเหมาะสมกับความสนใจ
และความถนัดของผูเรียน หมายความวา ผูสอนตองถือวาผูเรียนเปนคนที่สําคัญที่สุด เนื่องจากผูเรียนแตละคน
มีความแตกตางกัน การจัดการเรียนการสอนก็ตองคํานึงถึงความแตกตางดังกลาว เชน จัดใหคนเรียนชาทํา
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กิจกรรมที่ชวยเนนใหเขาใจอยางคอยเปนคอยไป สวนคนเรียนเร็วที่เขาใจแลวไดรับกิจกรรมเสริมอยางอื่น 
แตอยางนอย ผูเรียนที่แตกตางกันก็ควรไดรับความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาใกลเคียงกัน 

2. ฝกทักษะและวิธีคิด สถานศึกษามีหนาที่ฝกฝนผูเรียนใหรูจักคิด เพิ่มพูนทักษะในการจัดการ 
ฝกฝนการเผชิญสถานการณและปญหาตางๆ และสามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา 
หมายความวา การเรียนการสอนที่ดีไมใชเนนที่การทองจําสาระในหนังสืออยางเดียว แตตองเตรียมตัวผูเรียน
ใหรูจักคิด รูจักแกปญหา เชน อาจสมมติสถานการณใหคิดแกปญหา และถามเหตุผล ขอดีขอเสียเพื่อให
ผูเรียนมีความพรอมในการเผชิญชีวิตได 

3. จัดใหเรียนรูจากประสบการณ การเรียนรูที่ดีตองมาจากการฝกฝนปฏิบัติจริงของผูเรียนโดยครู
และสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเยี่ยมชมสถานที่ และเรียนรูจากประสบการณในชีวิตจริง เชน พา
ชมโรงงาน เยี่ยมหมูบานหัตถกรรม และจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติใหสามารถทําไดจริง (ฝกทอผา ฝกเขียนภาพ 
ฝกปนดินเหนียว ฯลฯ) ฝกใหรูจักคิดเปน และสงเสริมบรรยากาศใหผูเรียนรักการอานเพื่อจะไดสนใจใฝรู
อยางตอเนื่อง 

เนื้อหาสาระที่สถานศึกษาจัดใหนั้น ไมควรทุมเนนดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ แตสถานศึกษาตอง
จัดใหมีสัดสวนผสมผสานอยางเหมาะสมทั้งในเรื่องเนื้อหาสาระและวิธีการเรียนรู ทั้งในเรื่องความรู ความ
เขาใจ การประพฤติปฏิบัติ การมีคุณธรรม คานิยมที่ดี การมีสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน โดยอาจแทรกสาระ กิจกรรม 
การฝกฝนปฏิบัติ การคิด การปลูกฝงคานิยมไวในทุกวิชา 
 นอกจากนี้สถานศึกษายังมีหนาที่สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม
ส่ือการเรียน และสงเสริมการเรียนรูในลักษณะตาง ๆ และขณะเดียวกัน สถานศึกษาก็ควรสงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูในทุกเวลาทุกสถานที่ โดยรวมมือกับทุกฝาย คือบิดามารดา ผูปกครอง และคนในชุมชน เพื่อ สงเสริม
ใหมีการพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็มที่ในทุกโอกาส 
 
1.4.3 บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษา 

รัฐธรรมนูญและ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหความสําคัญกับการกระจาย
อํานาจในการจัดกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งรวมทั้งดานการศึกษาแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปจจุบัน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการจัดการศึกษาอยูแลว และมีแนวโนมที่จะไดรับบทบาทนี้มากขึน้ 
ซ่ึงตองใชระยะเวลาหนึ่งเพื่อสงเสริมใหเกิดความพรอมกวาที่เปนอยู 

ในการจัดการศึกษาของทองถ่ิน กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมยังมีหนาที่สงเสริม
สนับสนุนหลายประการ ดังนี้ 

1. กําหนดหลักเกณฑ โดยรัฐมีหนาที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัด
การศึกษาของทองถ่ิน ซ่ึงเปนการดูแลเชิงมาตรฐาน ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดที่ยังไมไดจัด
การศึกษาตองการจัดการศึกษาขึ้น เชน ตองการตั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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รับผิดชอบ รัฐก็ตองดูแลวาการจัดการศึกษานี้สอดคลองกับความตองการของคนในทองถ่ินหรือไม องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีความพรอมเพียงใด ทั้งนี้เพื่อประกันวาเมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดการศึกษา
แลว ประชาชนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

2. การสนับสนุน รัฐมีหนาที่ประสานสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา
ไดสอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐาน เปนบทบาทชวยเหลือสงเสริม แตรัฐจะไมเขาไปแทรกแซงและ
บังคับบัญชา ในแงนี้รัฐมีหนาที่ใหขอมูล ใหแนวทาง และใหคําแนะนําเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ยกระดับการจัดการศึกษาของตน 

3. เสนอแนะงบประมาณ กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหนาที่เสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงตองคํานวณคาใชจายตอหัว  ผูเรียน 
และเสนอแนะใหหนวยจัดสรรงบประมาณพิจารณา แตกระทรวงไมไดมีหนาที่จัดสรรงบประมาณการศึกษา
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (วิจิตร  ศรีสอาน 2543: 9) 

การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ถึงแมเปนสิทธิหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยมีงบประมาณของทองถ่ินสนับสนุน แตก็ตองเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานที่รัฐกําหนด ตอง
เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายการศึกษา ตองมีระบบประกันคุณภาพ ครูและผูบริหารการศึกษาตองมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และตองไดรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกดวย ซ่ึงก็หมายความวา องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปนผูดูแลสถานศึกษาก็ตองรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ดวย 
 
1.4.4 บทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษา 
 เอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษามานานแลว และรัฐสงเสริมใหเอกชนสามารถจัดการศึกษาได
ทุกระดับและทุกประเภท โดยรัฐตองคํานึงถึงการจัดการศึกษาของเอกชนเพื่อมิใหการจัดการศึกษาของรัฐสง
ผลกระทบกับการดําเนินการของเอกชน เชน ไมจัดสถานศึกษาแขงขันในพื้นที่เดียวกันจนทําใหเอกชนไม
สามารถประกอบกิจการตอไปได ในกรณีเชนนี้ รัฐควรเขาไปสงเสริมสนับสนุนใหเอกชนยกระดับคุณภาพ
มากกวา 
 ในกรณีที่เอกชนจัดการศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนตองเปนนิติบุคคล กฎหมายการศึกษายอมรับ
บทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษา และใชหลักการเดียวกันกับสถานศึกษาอื่น คือ หลักการกระจาย
อํานาจ กลาวคือรัฐจะไมเขายุงเกี่ยวควบคุมการจัดการศึกษาของเอกชนจนเกินความจําเปน โดยการบริหาร
และการจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระ แตเอกชนก็ตองจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 
รัฐจะเขามากํากับ ติดตาม และประเมินคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาเอกชนเชนเดียวกับสถานศึกษา
ของรัฐ 
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 เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเอกชน  รัฐมีหนาที่ใหการสนับสนุนดานตางๆ  เชน เงินอุดหนุน การ
ลดหยอนหรือการยกเวนภาษี และจัดสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ที่เปนประโยชนทางการศึกษาแกสถานศึกษาเอกชน
ตามความเหมาะสม ซ่ึงเปนหลักการเดียวกันกับการสนับสนุนครอบครัว กลุมบุคคล องคกรประชาชน และ
องคกรสังคมอื่นๆ นอกจากนี้ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการเพื่อใหสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐาน
และสามารถพึ่งตนเองได 
 
1.4.5 บทบาทของบคุคล ครอบครวั และสถาบันสังคมในการจัดการศึกษา 

ผูปกครอง ครอบครัว ประชาชน และสถานบันสังคมมีบทบาทเขารวมในการจัดการศึกษาไดหลาย
ประการ ทั้งในการจัดการศึกษาซึ่งตองไดรับสิทธิประโยชนดังไดกลาวแลว แตตองเปนไปอยางมีคุณภาพ 
ไดมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทรวมในการจัดการศึกษาที่เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือรัฐ
จัดใหแกบุตรหลานของตนอีกหลายประการ คือ 

1. รวมตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานตน เชน เลือกสถานศึกษาใหบุตรหลาน  
รวมตัดสินใจทิศทางการศึกษาของบุตรหลาน 

2. รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาการของบุตรหลานและการเรียนการสอน
ประจําวัน 

3. รวมจัดทําหลักสูตรและติดตามผลการศึกษา เชน รวมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
การจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและครู ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญหา และใหขอแนะนําในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4. รวมในบรรยากาศการเรียนการสอนของสถานศึกษา ผูปกครองอาจรวมในกิจกรรม 
การเรียนการสอน หรือรวมกิจกรรมอื่นที่สถานศึกษาจัด ซ่ึงหากสถานศึกษามีแนวทางสนับสนุนที่ดีก็จะ
สงผลดีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นเอง  
 ตัวอยางเชน บริษัทแหงหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกายอมใหผูปกครองไปเยี่ยมและรบัประทานอาหาร
รวมกับลูกหลานของตนซึ่งเรียนในโรงเรียนซึ่งตั้งอยูในอาณาบริเวณโรงงาน ปรากฏวามีผลดหีลายอยาง เชน 
อัตราการเขาเรียนของนักเรียนสูง คะแนนการอานสูงกวานักเรียนโรงเรียนอื่น และอัตราการออกจากงานใน
โรงงานก็นอยกวาที่อ่ืนดวย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543: 21) นอกจากนี้ ครูยังมีความ
ใกลชิดกับผูปกครองมากขึ้น ซ่ึงสงผลในการปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียนโดยการมีสวนรวมของผูปกครอง 

5. รวมสนับสนุนกิจการการศึกษา โดยสนับสนุนดานความคิด การเปนผูนํา การเปน
กรรมการ การรวมประชุม การใหคําปรึกษาแนะนํา การใหขอมูลความคิดเห็น การปกปองดูแล การ
สนับสนุนทรัพยากรการเงิน วัสดุอุปกรณ การรวมดําเนินโครงการ การเผยแพรประชาสัมพันธ เปนตน 
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นอกจากนี้ ครอบครัว ชุมชนและสถาบันสังคมอาจเปนผูจัดการศึกษาเองไดดวย (ยุทธชัย เฉลิมชัย 
และคณะ 2543) โดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถมีการเทียบโอนผลการศึกษาได การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวอาจเปนไปในรูปศูนยการเรียนครอบครัวเดี่ยวหรือกลุมครอบครัวก็ได ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิด
ความแปลกแยกออกจากระบบการเรียนในสถานศึกษาปกติ ก็จําเปนตองมีการจดทะเบียนหรือประสานกับ
สถานศึกษาในระบบเพื่อประโยชนในการเทียบโอนผลการศึกษา และเพื่อการสนับสนุนจากรัฐ โดยมีระบบ
การเยี่ยมบาน นิเทศและการประกันคุณภาพประกอบดวย ในสวนนี้ตองถือวาครอบครัวและโรงเรียนมีสวน
เอื้อตอกัน โดยครูเขารวมประเมินผูเรียนของครอบครัว ใหคําปรึกษาผูปกครองในการสอน หรือใหการ
สนับสนุนสื่อและอุปกรณการสอนแกครอบครัว 

 



 

บรรณานุกรม 
 
เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศศักดิ ์ ขอเสนอยุทธศาสตรเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในการสมัมนาเรื่อง วิกฤตและ 
 โอกาสในการปฏิรูปการศึกษาและสังคมไทย โรงแรมสยามซิตี้ 21 จัดโดยสํานักงานคณะ 
 กรรมการการศึกษาแหงชาต ิกันยายน 2542 
ชัยอนันต  สมุทวณิช  รายงานการวิจัยระบบบริหารจัดการเพื่อการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน 12 ปท่ีสอดรับกบั พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ม.ป.ป. (เอกสารอัดสําเนา) 
ยุทธชัย  เฉลิมชัย  อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย และกลุมบานเรียน ปญญากร รายงานการวิจัยรูปแบบและพฒันาการ

จัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 แหงชาต ิ2543 (เอกสารอัดสําเนา) 
วิจิตร  ศรีสอาน  แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแนว 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ 2543 (เอกสารอัดสําเนา) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 กรุงเทพมหานคร 

บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด ม.ป.ป. 
 . ความรวมมือของภาคเอกชนในการปฏิรูปการศึกษา 2543 (เอกสารอัดสําเนา) 
 
 


