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 การจัดทำคูมือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล ครั้งนี ้

คณะทำงานไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล ดังนี้  

 ๑.  ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล  

 ๒.  สถานศึกษานิติบุคคล  

 ๓.  การกระจายอำนาจทางการศึกษา  

 ๔.  ความรับผิดชอบตอสังคม 

 

๑. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล 

 ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่เนนการกระจายอำนาจ โดยเฉพาะอำนาจการบริหารและการจัดการ

ในดานตาง ๆ ไดนำไปสูการผลักดันใหทุกประเทศตองเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองคกรระดับตาง ๆ  

รวมถึงองคกรทางดานการศึกษา สำหรับประเทศไทยไดมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษา

จากการรวมอำนาจเขาสูสวนกลางใหกระจายอำนาจไปสูหนวยปฏิบัติ ดังจะเห็นไดจากแผนการศึกษาแหงชาติ 

ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่ไดกำหนดนโยบาย 

การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไวชัดเจน แตก็พบวาไมสามารถนำไปสูการปฏิบัติได มีความซ้ำซอน 

ของการจัดการศึกษาระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ขาดความเปนเอกภาพ ไมสามารถใชทรัพยากรรวมกันได 

ประชาชนมีสวนรวมนอยมาก ทำใหการจัดการศึกษาไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน  

ขาดความตอเนือ่ง รวมทัง้ขาดการบรูณาการระหวางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, 

๒๕๔๔) กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดใหมีการกระจายอำนาจดานนโยบายและแผน ดานการบริหาร 

งบประมาณ ดานการเงินและพัสดุ ดานบุคลากร และดานวิชาการ ตอมาจึงไดนำสาระทางการศึกษามาบัญญัติ

ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล 

บทที่ ๒ 
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ใหมีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น นับจากนั้นมา 

การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาจึงเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และพัฒนาสูความเปน 

สถานศึกษานิติบุคคล ภายใตระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 ๑.๑  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนกฎหมายฉบับแรกที่วาดวยการศึกษาแหงชาติ 

ใชเปนหลักในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ไดกำหนดรายละเอียดสำหรับการนำไปปฏิบัติใหเกิดผลเปน 

รูปธรรมไวอยางชัดเจน ในมาตรา ๓๙ ใหกระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดาน 

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ 

สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๙ : ๑๘) 

 ๑.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนกฎหมายที่จัดระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

เพื่อใหเปนไปตามหลักการที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ไดกำหนดรายละเอียด 

สำหรับการนำไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมไวอยางชัดเจน ในมาตรา ๓๔ (๒) การแบงสวนราชการภายใน 

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสวนราชการที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น และอำนาจหนาที่ของสถานศึกษา

ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสวนราชการที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ 

เขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตพื้นที่การศึกษากำหนด และมาตรา ๓๕ ใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามมาตรา ๓๔ (๒) เฉพาะทีเ่ปนโรงเรยีนมฐีานะเปนนติบิคุคล (สำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, ๒๕๔๙ : ๑๕) 

  ๑.๓  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 

ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนกฎหมายหลักในการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดใหมีองคกรที่ทำหนาที่บริหารงานบุคคล 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปของคณะกรรมการ เรียกวา “คณะกรรมการขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา” เรียกโดยยอวา ก.ค.ศ. และใหมีสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาทำหนาที่สนับสนุนการทำงานของ ก.ค.ศ. สวนการบริหารงานบุคคลของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครู 
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และบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” มีอำนาจหนาที่ที่สำคัญในการ

พิจารณากำหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคลสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ 

การศึกษา สวนอำนาจหนาที่ของผูอำนวยการสถานศึกษาจะมีอำนาจและหนาที่โดยสรุปดังนี้ 

  ๑. ควบคมุดแูลใหการบรหิารงานบคุคลในสถานศกึษาสอดคลองกบันโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 

หลักเกณฑ และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากำหนด 

  ๒. พิจารณาเสนอความดีความชอบ สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  ๓. จัดทำมาตรฐานและภาระงาน 

  ๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

 นอกจากนั้น อำนาจและหนาที่ของผูอำนวยการสถานศึกษาก็จะปรากฏในฐานะของผูบังคับบัญชา 

และในฐานะผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม อยางไรก็ตามอำนาจและหนาที่ของผูอำนวยการ

สถานศึกษาจะมีเพิ่มเติมนอกจากที่กฎหมายกำหนด ก็โดยที่ผูบังคับบัญชาที่มีอำนาจชั้นเหนือขึ้นไป 

ไดมอบอำนาจของตนที่ มี อยู ตามกฎหมายใหแกผู อำนวยการสถานศึกษาตามมาตรา ๔๕ (๕)  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวง 

กำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (สำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๙ : ๑๐-๑๓) 

 ๑.๔ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกำหนดใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา 

ในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ 

เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอำนาจหนาที่ของตน ใหสำนักงาน 

ปลัดกระทรวง หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่สนับสนุน สงเสริม และกำกับดูแล 

การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามขอ ๔ สรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 
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  ๑. สงเสริม สนับสนุนใหมีการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ที่ไดรับการกระจายอำนาจอยางมี

ประสิทธิภาพ  

  ๒. มีระบบการกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการกระจายอำนาจ 

ใหเปนไปตามกฎหมาย  

  ๓. ใหขอเสนอแนะหรือแนะนำการใชอำนาจ การมีอำนาจยับยั้ง และแกไขอำนาจของ 

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย  

  ๔. มีการศึกษาวิเคราะห เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบการกระจายอำนาจการบริหาร 

อยางตอเนื่อง  

  ๕. รายงานผลการดำเนินงานการกระจายอำนาจ เสนอแนะ ปญหา อุปสรรค และแนวทาง

การพัฒนาตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

 ใหผูอำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหีนาทีส่นบัสนนุ สงเสรมิ กำกบัดแูล และประเมินผล

การดำเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแนวทางที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 

  กรณทีีป่ลดักระทรวงศกึษาธกิารหรอืเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดรับการรองขอ

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหจัดทำประกาศกำหนดรวมกลุมสถานศึกษาทั้งในและตางเขตพื้นที่การศึกษาเขาเปน

ระบบเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาเพื่อชวยเหลือกันดานการกระจายอำนาจ ตามความพรอม 

ของแตละสถานศึกษา (ราชกิจจา-นุเบกษา, ๒๕๕๐ : ๒๙-๓๖) 

 ๑.๕  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยอาศัยอำนาจ 

ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวของไดดังนี้  

  ๑. ใหสถานศึกษามีวัตถุประสงคและอำนาจหนาที่ เพื่ อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
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  ๒. ในกิจการทั่วไปของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกใหผูอำนวยการสถานศึกษา 

เปนผูแทนนิติบุคคลของสถานศึกษาและสถานศึกษามีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใชและจัดหา 

ผลประโยชนจากทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษา เวนแตการจำหนายอสังหาริมทรัพยที่มีผูอุทิศ 

ใหสถานศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เมื่อมีการจำหนายอสังหาริมทรัพยแลวใหรายงาน 

ตอผูอำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทราบโดยเรว็ 

   กรณีจำเปนเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา เลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสินที่มีผูอุทิศให  

   ๓. การจดทะเบียนสิทธิ์ ขึ้นทะเบียน หรือดำเนินการทางทะเบียนใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน 

ที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถดำเนินการทางทะเบียนดังกลาวไดในนามนิติบุคคลสถานศึกษา 

  ๔. กรณีนิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองคดี ใหรายงานตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

และแจงใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เพื่อแตงตั้งผูรับผิดชอบดำเนินคดีโดยเร็ว 

  ๕. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณในสวนของที่ตั้งไวสำหรับสถานศึกษา

ตามที่ไดรับกำหนดวงเงิน และไดรับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักเกณฑที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำหนด ทั้งนี้ยกเวนงบประมาณในหมวดเงินเดือน 

  ๖. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุในสวนที่อยูในความดูแล 

รับผิดชอบหรืออยูในวงเงินงบประมาณที่ไดรับมอบตามหลักเกณฑที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานประกาศกำหนด 

  ๗. การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษา ใหรับบริจาคตามระเบียบ 

การคลงัวาดวยการรบัเงนิหรอืทรพัยสนิทีม่ผีูบรจิาคใหทางราชการ และตามหลกัเกณฑที่คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกำหนด 

  ๘. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบที่

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจายเงินและทรัพยสิน 

ที่มีผูอุทิศใหไวเปนหลักฐาน และสรุปรายการบัญชีทรัพยสินดังกลาวรายงานตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาที่สถานศึกษานั้นสังกัดทราบทุกสิ้นปงบประมาณ 
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  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของบัญชีทรัพยสิน

แลวรายงานตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยเร็ว 

  ๙. การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายวา

ดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ๑๐. เมื่อมีการประกาศยุบ รวม เลิกสถานศึกษา ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการ 

ตรวจสอบทรัพยสินและชำระบัญชี รวมทั้งดำเนินการโอนหรือจำหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยูตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๔๖ : ๑-๔) 

  ๑.๖  ประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง การกระจายอำนาจการบรหิาร

และจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที ่

การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  

เปนการดำเนินการเพื่อใหการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมคีวามเปนอสิระ ความคลองตวั และความสามารถ 

รบัผดิชอบในการดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี 

ที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวของไดดังนี้ 

  ๑. แบงประเภทของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่จะไดรับการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา แบงเปน ๒ ประเภท คือ 

    ๑)  สถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง คือ มีนักเรียนจำนวนตั้งแต ๕๐๐ คนขึ้นไป  

มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) 

    ๒) สถานศึกษาประเภทที่สอง คือ สถานศึกษาที่ไมเขาขายการเปนสถานศึกษา

ประเภทที่หนึ่ง 
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  ๒. ใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา 

ตามที่กำหนด เปนอำนาจหนาที่ของตนในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ 

ดานการบริหารทั่วไป ยกเวนเรื่อง การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น 

หากมีกฎระเบียบ ประกาศ คำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขกำหนดไวเปนอยางใด ใหเปนไปตามนั้น 

  ๓. ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริม สนับสนุน ระบบเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ

การศึกษา เพื่อชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ในเรื่องที่ไดรับการกระจายอำนาจ โดยคำนึงถึงความพรอม 

ของแตละสถานศึกษา 

  ๔. กรณีที่สถานศึกษาประเภทที่หนึ่งแหงใดแหงหนึ่ง ไมสามารถบริหารและจัดการศึกษา 

ที่จะรองรับการกระจายอำนาจใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมิน และเรงสงเสริม สนับสนุน 

ชวยเหลือ หากไมผานการประเมินใหประกาศถอดถอนรายชื่อจากการเปนสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง 

  ๕. กรณีที่สถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง ทั้งในและตางเขตพื้นที่การศึกษา ใหรวมกลุม 

สถานศึกษาในจังหวัดเดียวกันกอน อาจรวมสถานศึกษาเอกชนและสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ เขาเปนเครือขาย

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกันก็ได 

  ๖. การรวมเปนเครือขายสถานศึกษาประเภทที่สอง เพื่อชวยเหลือ ปรับปรุง และพัฒนา 

การบริหารและจัดการศึกษาใหพัฒนาสูความเปนสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง ทำไดโดยประกาศของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา เตรียมความพรอมและความเขมแข็งรองรับการกระจายอำนาจ 

  ๗. ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดระบบการกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ  

ประเมินผล และนิเทศการดำเนินการของสถานศึกษาในการใชอำนาจในการบริหารและจัดการศึกษาใหเปนไป

ตามกฎกระทรวงและประกาศฉบับนี้ 
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  ๘. ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปญหา  

อันเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการดำเนินการใหเปนไปตามประกาศนี้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน, ๒๕๕๐) จากการศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล 

ดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลของประเทศไทยมีแนวทางที่ชัดเจนที่เกี่ยวกับ 

การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาเพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของมีอำนาจตัดสินใจและสนับสนุนใหผูมีสวนได 

สวนเสียไดมีสวนรวมในการดำเนินงานโดยใหความสำคัญกับการดำเนินงานในลักษณะขององคคณะบุคคล  

ในการดำเนินงานเพื่อเนนการมีสวนรวมและความรับผิดชอบรวมกัน 

 

๒. สถานศึกษานิติบุคคล 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๐:๓-๕) ไดกลาวถึงที่มาและการเปน 

สถานศึกษานิติบุคคลไววา สถานศึกษานิติบุคคลเกิดจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๔ (๒) และมาตรา ๓๕ กำหนดใหจัดระเบียบบริหารราชการ 

ของเขตพื้นที่การศึกษา ใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล  

ดังนั้นสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีฐานะ 

เปนนิติบุคคล  

 สถานศึกษานิติบุคคล หมายถึง โรงเรียนที่กฎหมายกำหนดใหสามารถทำกิจการใด ๆ  

ไดดวยตนเองภายในขอบเขตวัตถุประสงค มีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ 

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย และกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งกำหนดสิทธิ 

และหนาที่ของสถานศึกษาเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนประเภททั่วไป ซึ่งเปนองคกรที่กฎหมายกำหนด 

ใหเปนนิติบุคคลแตมิไดกำหนดกฎหมายไวโดยเฉพาะ การบริหารจัดการจึงตองอยูภายใตกรอบที่กฎหมาย 

บางฉบับกำหนดอำนาจหนาที่ให แตสวนใหญจะบริหารจัดการภายใตกรอบการมอบอำนาจของผูมีอำนาจ 

เพื่อใหดำเนินการบริหารจัดการได จึงจำเปนตองคำนึงถึงกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ 

มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งตางกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ประเภทเฉพาะ  

จะมีพระราชบัญญัติเฉพาะของแตละองคกร ทำใหสามารถบริหารจัดการตามที่กฎหมายขององคกรกำหนดได 
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 ความมีอิสระในการบริหารจัดการเปนลักษณะเดนของสถานศึกษานิติบุคคล ซึ่งมีการบริหาร

จัดการที่เปนอิสระจากระบบและกฎหมายระเบียบแบบดั้งเดิม ซึ่งผูรับมอบอำนาจจำเปนตองเขาใจหลักการ

และอำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบอำนาจอยางถองแท ปฏิบัติราชการที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ ใชดุลยพินิจ 

ของตนและองคคณะบุคคลที่เกี่ยวของในการตัดสินใจ โดยเนนผลงานที่เกิดขึ้นเปนหลัก มีเปาหมาย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพรอมที่จะใหผูมอบอำนาจตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเสมอ 

 

๓. การกระจายอำนาจทางการศึกษา 

 การกระจายอำนาจทางการศกึษาเปนการทีอ่ำนาจการตดัสนิใจในการดำเนนิงานตาง ๆ กระจายจาก

สวนกลางไปยังหนวยงาน รองลงไป มี ๒ ลักษณะ คือ ๑) แบบมอบอำนาจ หมายถึงการมอบอำนาจตัดสินใจ

บางสวนใหแกหนวยงานรองลงไปตัดสินใจ และ ๒) การกระจายอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ คือ หนวยงานยอย 

มีความเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจในการบริหารและรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติภารกิจของตนเอง มีอิสระ 

ในเชิงบริหารและการจัดการ สวนกลางควบคุมเชิงกฎหมายหรือเชิงนโยบายเทานั้น ในทางการศึกษา 

การกระจายอำนาจมีลักษณะของการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการบริหารและการจัดการ 

จากสวนกลางไปยังสถานศึกษา เพื่อใหสามารถตัดสินใจในระดับของหนวยปฏิบัติ ไดแก เขตพื้นที่การศึกษา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

ทั้งในดานปริมาณ และดานคุณภาพ นำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ (โกวิท กระจาง,  

๒๕๔๐ : ๑๒๒; สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, ๒๕๔๔) เชนเดียวกับ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (๒๕๔๐) ไดใหความหมาย

ของการกระจายอำนาจทางการศึกษาวา เปนการถายโอน (Transfer) อำนาจ (Power) อำนาจหนาที่ 

(Authority) และความรับผิดชอบจากศูนยกลางหรือศูนยรวมอำนาจไปยังพื้นที่หรืออาณาเขตรอบ ๆ  

จากระดับบนไปสูระดับลาง หรือจากระดับชาติไปสูทองถิ่น เปนการถายโอนอำนาจหนาที่ในการตัดสินใจ

ทั้งหมดหรือบางสวนก็ได 

 กลาวไดวาการกระจายอำนาจทางการศึกษาเปนการกระจายอำนาจจากหนวยงานสวนกลาง 

ไปยังสถานศึกษา ใหสถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจใหมากที่สุด และใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม 

ในการบริหารและการจัดการศึกษาอยางแทจริงตามระบบการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  

(School-Based Management : SBM)  

  การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน (SBM) เปนรูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาที่ไดรับ

อิทธิพลจากแนวกระแสการบริการแนวใหมในทางธุรกิจ ที่เนนความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยผลักดัน 

ใหมีการกระจายอำนาจไปสูหนวยปฏิบัติใหมากที่สุด ปจจุบันการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน (SBM)  

เปนรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่ไดรับความสนใจในวงการบริหารโรงเรียนในปจจุบันเปนอยางมาก  

มีความผูกพันใกลชิดกับเรื่องการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการศึกษา การบริหารสถานศึกษา 

ตามแนวคิดนี้จะเปนการยกอำนาจหนาที่ในการตัดสินใจและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา 

ไปจากสวนกลาง และจากเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยการมอบอำนาจไปยังคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการถือเปนนโยบายสำคัญที่มุ งหวังให 

การกระจายอำนาจทางการศึกษา เปนเครื่องมือที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา 

ไปสูการปฏิบัติ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ๒๕๕๐ : ๑๓)  

  จากการศึกษาการบริหารและการกระจายอำนาจทางการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ  

พบวา มีรูปแบบการบริหารจัดการที่แตกตางกันออกไป ไมมีแบบใดแบบหนึ่งเปนมาตรฐานสากล รูปแบบ 

การบริหารจัดการจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท หรือมีการปรับเปลี่ยนในตัวเองตลอดเวลา  

 การศึกษาเรื่องการกระจายอำนาจทางการศึกษาในประเทศไทย 

 การศึกษาเรื่องการกระจายอำนาจทางการศึกษาในประเทศไทย โดยทั่วไปพบวาจะเปนการศึกษา

เกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานบริหารสถานศึกษานิติบุคคล เชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(๒๕๔๙ : ๘๙) ไดศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล สรุปไดวา การบริหาร

จัดการของสถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกประชาชน และเปนสถานศึกษาของรัฐ ตองนำหลักการ

วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเรียกโดยทั่วไปวา “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการ 

ในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปนนิติบุคคล ไดแก  

๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปรงใส ๔) หลักการมีสวนรวม ๕) หลักความรับผิดชอบ  

และ ๖) หลักความคุมคา โดยบูรณาการเขากับการดำเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา ซึ่งไดแก  

การดำเนินงานดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป  

 นอกจากนี้ยังพบการศึกษาเกี่ยวกับปญหาการดำเนินงานบริหารสถานศึกษานิติบุคคล เชน 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๒๕๕๕ : ๑๕-๑๖) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา

นิติบุคคล และปญหาเฉพาะของสถานศึกษาขนาดใหญ สรุปสภาพปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนิติบุคคลไวดังนี้ ๑) ดานวิชาการ พบวาหลักสูตรสถานศึกษาของแตละโรงเรียนขึ้นอยูกับ

ศักยภาพของครูในโรงเรียน มีการคัดลอกหลักสูตรระหวางโรงเรียน ๒) ดานงบประมาณ พบวา การจัดสรร 

งบประมาณในปจจุบันไมเพียงพอ ไมสอดคลองกับความจริง และไมเอื้อตอการจัดหองเรียนที่เปดสอน 

ตามโครงการพิเศษ การไดรับงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร หรือซอมแซมวัสดุที่ชำรุดเสียหายมีความลาชา  

งบประมาณในสวนคาสาธารณูปโภคที่ไดรับไมตรงกับความเปนจริง สถานศึกษาควรไดงบประมาณอุดหนุน 

เปนกอน (Block Grant) เพื่อสะดวกตอการบริหารจัดการโรงเรียน ๓) การบริหารงานบุคคล พบวา  

การกำหนดอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย การพิจารณาความดีความชอบ ฯลฯ  

ของขาราชการครูไมสอดคลองกับความตองการและความจำเปนของโรงเรียน ขาดบุคลากรที่ทำหนาที่สนับสนุน

การจัดการศึกษา สำหรับการจางครูอัตราจาง พบวา ระบบที่มีอยูในปจจุบันไมจูงใจครูที่มีความสามารถสูง 

เขามาทำงานในโรงเรียน ควรใหอิสระโรงเรียนในการจาง การกำหนดคาตอบแทน และการจัดสวัสดิการ  

ควรใหครูอัตราจางสามารถนับอายุการทำงานเพื่อเปนพนักงานราชการได และ ๔) ดานบริหารทั่วไป  

พบวาการดำเนินการพื้นฐานตาง ๆ เชน การรับนักเรียน การกำหนดระยะเวลาการเปดและปดภาคการศึกษา 

การเปดหองเรียนพิเศษ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไมสอดคลอง 

กับบริบทของแตละโรงเรียน ควรใหอิสระแกโรงเรียนในการกำหนดเองตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สื่อและอุปกรณมีจำกัด และลาสมัย 
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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (๒๕๔๒ : ก-ธ) ไดดำเนินการวิจัยแนวทาง 

การจัดโรงเรียนในกำกับของรัฐ (Charter Schools) : บทเรียนในตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาแนวทางการจัดโรงเรียนในกำกับของรัฐที่เหมาะสมกับประเทศไทย ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 

  ผลการวิจัยที่สรุปจากขอมูลการจัดโรงเรียนในกำกับของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนหลัก  

 ๑. ดานความเปนมาของโรงเรียนในกำกับของรัฐ พบวา เปนการปฏิรูปการศึกษาของ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา การผลักดันระดับนโยบายอยางชัดเจน ตอเนื่อง ในการแสวงหารูปแบบการจัดการศึกษา

ที่บรรลุผลสำเร็จไดมากขึ้น และคาดหวังนำไปสูความเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาของรัฐ 

 ๒. ดานหลักการแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนในกำกับของรัฐ พบวา โรงเรียนในกำกับของรัฐ 

เนนหลักการกระจายอำนาจ ซึ่งเนนการนำชุมชน/ประชาชนเขามามีสวนรวมและมีอำนาจในการตัดสินใจ  

หลักการเสมอภาค และการมีทางเลือกที่หลากหลาย  

   ๒.๑  คำจำกัดความโรงเรียนในกำกับของรัฐ (Charter School) มีความหมายวา  

เปนโรงเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ มีฐานะเปนองคกรนิติบุคคล ดำเนินการเปนอิสระจากกฎระเบียบ 

ที่ใชกับโรงเรียนทั่วไป โดยเฉพาะความเปนอิสระในเรื่องการจัดการดานวิชาการ การเงิน บุคคล โดยโรงเรียน

ตองแสดงความรับผิดชอบตอผลการดำเนินงานตามกฎบัตรที่ไดทำไวกับหนวยงานที่มีอำนาจอนุมัติ 

   ๒.๒  ดานความคาดหวังเกี่ยวกับโรงเรียนในกำกับของรัฐ พบวา โรงเรียนในกำกับของรัฐ  

ไดรับการคาดหวังใหเปนเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา โดยจะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ 

การจัดการศึกษา และเปนตัวการผลักดันใหโรงเรียนรัฐบาลตองปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาและ 

พัฒนาตนเอง ลดการสูญเสียทรัพยากร และตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

อยางแทจริง 

   ๒.๓  ดานองคประกอบและลักษณะของโรงเรียนในกำกับของรัฐ พบวา โรงเรียนในกำกับ

ของรัฐมีลักษณะรวมของโรงเรียนในกำกับของรัฐที่สำคัญ ไดแก การมีกฎหมายรองรับการจัดตั้ง มีอิสระ 

ในการดำเนินงาน มีการจัดการในลักษณะที่ เปนองคกรนิติบุคคล มีผูจัดตั้ง/ดำเนินการหลากหลาย  

การยึดผลลัพธในชวงเวลาที่กำหนดเปนสำคัญ การเปนตนแบบในการเปลี่ยนแปลง การไดรับการยกเวน 

ในกฎระเบียบที่ เปนอุปสรรค การไดรับเงินจัดสรรจากรัฐเปนคาใชจายรายหัวตามจำนวนนักเรียน  

และเปนโรงเรียนทางเลือก 

  ๓.  ดานแนวทางการจัดและดำเนินงานโรงเรียนในกำกับของรัฐ พบวา แนวทางสำคัญ 

ที่รัฐบาลกลางเสนอแนะใหระบุไวในกฎหมาย ไดแก โรงเรียนในกำกับของรัฐเปนโรงเรียนรัฐบาลที่ไดรับ 

การยกเวนจากกฎระเบียบที่สำคัญของรัฐและทองถิ่น อาจเปนโรงเรียนตั้งใหมหรือปรับจากโรงเรียนที่มีอยูเดิม 

ดำเนินการตามวัตถุประสงคของผูจัดตั้งโดยความเห็นชอบของหนวยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติการจัดตั้ง  

อาจจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือทั้งสองระดับ ตองไมมีการแบงแยกศาสนา  

ไมเก็บคาเลาเรียน ตองดำเนินการโดยไมขัดตอกฎหมายวาดวยสิทธิมนุษยชน และตองดำเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมายของรัฐ 
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  ๔.  ดานผลการจัดโรงเรียนในกำกับของรัฐ พบวา  

   ๔.๑  ผลสำเร็จในการจัดโรงเรียนในกำกับของรัฐ ประสบความสำเร็จในเชิงปริมาณ  

แตในดานคุณภาพควรปรับปรุงลักษณะของกฎหมายใหเปนกฎหมายที่แข็ง (Strong Law)  

     ๔.๑.๑  ดานพัฒนาการของผูเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยเฉพาะ 

ในกลุมเด็กที่ดอยโอกาส กลุมเสี่ยง มีความบกพรองหรือเคยลมเหลวมากอน นักเรียนมีความเปลี่ยนแปลง 

ในเชิงความคิดและพฤติกรรมที่ดีขึ้น มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความเชื่อวาตนประสบความสำเร็จได  

    ๔.๑.๒  ดานความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ พบวา โรงเรียนเปนที่นิยมของนักเรียน  

ผูปกครอง และครู มีผูสมัครเขาเรียนเกินกวาจำนวนที่รับ เด็กดำรงอยูในระบบได มีความรูสึกเชิงบวก 

ตอโรงเรียน ผูปกครองมีความเห็นวา โรงเรียนในกำกับของรัฐดีกวาโรงเรียนที่ เรียนอยู เดิม สวนครู 

มีความพึงพอใจตอวิสัยทัศนทางการศึกษาหลักสูตรและเพื่อนรวมงาน  

     ๔.๑.๓  ดานผลกระทบตอระบบ พบวา โรงเรียนในกำกับของรัฐทำใหเกิด 

การเปลี่ยนแปลงในระดับการจัดการศึกษาทั้งในระบบรวมและระบบยอย เปนเครื่องมือสรางความเสมอภาค

และโอกาสของผูเรียน สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกผูดอยโอกาส เปนกลไกกดดันการเปลี่ยนแปลง 

และทำใหเกิดระบบการแขงขันในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  

     ๔.๑.๔  ดานปญหา อุปสรรค พบวา โรงเรียนในกำกับของรัฐมีปญหาดานทรัพยากร

จำกัด การตอตานทางการเมือง และปญหาดานกฎระเบียบ 

     ๔.๑.๕  ดานปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จ พบวา  

        - ดานปจจัยภายนอก ในดานเศรษฐกิจที่ทำใหรัฐสนับสนุนทรัพยากร 

ในการจัดตั้ง การดำรงและขยายโรงเรียนในกำกับของรัฐ กลุมคนดอยโอกาสตองการโรงเรียนที่ตอบสนอง 

ความตองการเฉพาะกลุม ปจจัยดานสังคม พบวา คนในสังคมพึงพอใจและแสวงหาแนวทางการปรับเปลี่ยน

ระบบการศึกษา ยอมรับความหลากหลาย การมีทางเลือก ความเสมอภาค และการเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ปจจัยดานการเมืองและการบริหาร พบวา มีการสนับสนุนที่ชัดเจนจากผูบริหารระดับสูง นักวิชาการ  

นักการเมือง การมีกฎหมายที่แข็งและเกื้อหนุน และการกระจายอำนาจที่โรงเรียนมีอิสระในการบริหาร 

ดานการจัดการศึกษา และปจจัยในดานเทคโนโลยี พบวา เทคโนโลยีที่ เปนวัสดุอุปกรณ และวิธีการ  

ทำใหโรงเรียนประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนรูเฉพาะ  

        -  ดานปจจัยภายใน ในดานทรัพยากร พบวา ผูบริหารและครูมีลักษณะ 

เปนมืออาชีพ มีความพรอมดานเจตคติ ความรู ความสามารถดานวิชาชีพและการจัดการ มีความเขาใจ 

ถองแทในแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในกำกับของรัฐใหนำไปสูความสำเร็จได ในดานปจจัยการจัดการ 

พบวา มีลักษณะเดนดานการจัดโครงสรางองคกรที่ เกื้อหนุนการจัดการเรียนการสอน การบริการ 

ตามความตองการของนักเรียน การสรางเสริมความสามารถครูในการใชนวัตกรรม การวิจัยพัฒนา และ 

การใหผูปกครองมีสวนรวม  
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 ๕.  บทเรียน/ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย  

   ๕.๑ ประเทศไทยควรนำรูปแบบโรงเรียนในกำกับของรัฐมาเปนทางเลือกในการจัด 

การศึกษา 

   ๕.๒ การนำแนวคิดมาใชในประเทศไทย ควรทำเปนโครงการนำรองในลักษณะของการวิจัย

และพัฒนา และควรเลือกทดลองดำเนินการในลักษณะพื้นที่ องคกร และผูรับผิดชอบที่มีความแตกตางกัน  

เพื่อศึกษาผลสำเร็จและปญหาที่เกิดขึ้นในหลายสถานการณในชวงเวลาเดียวกัน และไดขอสรุปที่หลากหลาย 

ในระยะเวลาอันสั้น 

   ๕.๓ ในระยะแรกของการทดลอง ควรเลือกดำเนินการพิจารณาความสมัครใจและ 

ความพรอมในระดับที่เพียงพอ 

   ๕.๔ หนวยงานหลักดานนโยบายการศึกษา ควรเผยแพรความคิดไปยังผูบริหารระดับสูง  

ผูบริหาร นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป เพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษา 

รูปแบบใหม 

   ๕.๕ การจัดโรงเรียนในกำกับของรัฐ ตองใหความสำคัญกับการกระจายอำนาจ 

เรื่องวิชาการ การเงิน และบุคคลไปยังระดับโรงเรียนใหมีความสมดุลระหวางอิสระในการบริหารจัดการ 

อยางแทจริงกับการมีระบบที่รับผิดชอบและตรวจสอบได 

   ๕.๖ หนวยงานหลักดานนโยบายการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ตองใหความสนใจ 

กับการออกกฎหมายที่แข็ง (Strong Law) เพื่อใหหนวยปฏิบัติมีอำนาจอิสระอยางแทจริง และกำกับดูแล 

ใหมีการบังคับใชกฎหมาย เพื่อปองกันหรือลดปญหาอันอาจเกิดขึ้น 

   ๕.๗ การจัดทำโครงการนำรอง ควรออกแบบใหมีการวิจัยและติดตามผลในชุดเดียวกัน  

โดยมีระยะเวลาตอเนื่องอยางนอย ๒-๔ ป และควรใหผูเกี่ยวของไดศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ 

   ๕.๘  รัฐควรเปดโอกาสและปรับกฎระเบียบใหเอื้อตอการที่โรงเรียนจะจัดหาทรัพยากร 

จากแหลงอื่น เชน เงินจากงบประมาณสนับสนุนโครงการพิเศษ การหารายไดจากการจัดกิจกรรม หรือขาย 

การบริการของโรงเรียนโดยไมตองนำรายไดสงกระทรวงการคลัง 

   ๕.๙  รัฐควรยอมรับระบบคูขนาน คือ การใหเอกชนที่มีความสามารถในการลงทุน 

และมีจุดมุงหมายแสวงหานวัตกรรมเพื่อความเปนเลิศ ไดมีโอกาสจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนในกำกับ 

ของรัฐ โดยรัฐตองดูแลกำกับการแสวงหากำไรเพื่อใหมีความเปนธรรมแกผูรับบริการ 

    ๕.๑๐ หนวยงานสวนกลางตองจัดระบบสนับสนุนในเรื่องจำเปน เชน การเผยแพร 

ความรู การออกแบบระบบที่แสดงความรับผิดชอบชัดเจน ตรวจสอบไดแตไมเปนภาระแกโรงเรียนมากเกินไป 

การจัดใหมีศูนยนวัตกรรมเพื่อการคนควาวิจัยและเผยแพรความรูการใหบริการดานการพัฒนาบุคลากร 

ของโรงเรียน 

    ๕.๑๑  การนำแนวคิดโรงเรียนนิติบุคคลมาใชตั้งแตโครงการนำรองจนถึงการดำเนินการ 

จำเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ หนวยงานที่รับผิดชอบจึงควรรวบรวมและจัดตั้งขึ้น เชน ผูทรงคุณวุฒิ

ดานกฎหมาย 
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 ๖.  แนวทางการดำเนินการนำรูปแบบไปใช ประกอบดวย กระบวนการดำเนินงานเพื่อพัฒนา

รูปแบบสมบูรณของโรงเรียนในกำกับของรัฐ ไดแก 

   ๖.๑ กระบวนการดำเนินงานเพื่อพัฒนารูปแบบสมบูรณ 

     สวนที่ ๑ การทดลองรูปแบบ ประกอบดวย ๑) การจัดทำรายละเอียดของรูปแบบ 

เพื่อทดลอง ๒) การทดลองรูปแบบ ๓) การประเมินผล ๔) การปรับรูปแบบ ๕) การจัดทำคูมือเผยแพร 

แกผูเกี่ยวของและผูที่สนใจนำรูปแบบไปใช 

     สวนที่ ๒ การเผยแพรแนวคิดและผลการดำเนินงานแตละขั้นตอนสูสาธารณชน 

และรับขอมูลปอนกลับ 

     สวนที่ ๓ การรางและเสนอกฎหมายวาดวยโรงเรียนในกำกับของรัฐ และกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 

   ๖.๒ กระบวนการจัดตั้งโรงเรียนในกำกับของรัฐ ผูขอจัดตั้งตองจัดทำคำขอจัดตั้งตามแบบ 

ที่องคกรกำหนด เอกสารกฎบัตรที่มีรายละเอียดชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นพันธกิจ วัตถุประสงค 

ของโรงเรียน วิธีการตรวจสอบ แผนการเงิน แผนบุคคล และแผนการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน  

เชื่อถือได และระบบการแสดงความรับผิดชอบ ควรมีการชี้แจง ประชาสัมพันธ การบริการใหความชวยเหลือ 

ใหคำปรึกษาแนะนำ 

 ๗.  เงื่อนไขในการนำรูปแบบไปใช  

   ๗.๑  เรงดำเนินการและเสนอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   ๗.๒  เผยแพรขอมูลใหกับบุคคลทั่วไปอยางกวางขวาง ตอเนื่อง และสรางความรูความเขาใจ

กับกลุมเปาหมาย  

  ๗.๓  ดำเนนิการโครงการนำรองเพือ่ทดลองรปูแบบ โดยใหความสำคญัและใชมาตรการเชงิรกุ 

   ๗.๔  มอบหมายหรือแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคลที่เหมาะสมเพื่อใหคำปรึกษา 

   ๗.๕  จัดใหมีงบประมาณสำหรับการศึกษาวิจัย เพื่อติดตามผลตอเนื่อง ๒-๔ ป 

   ๗.๖  ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของคูขนานกันไป เพื่อลดเวลาในการดำเนินงานและเปนโอกาส

ในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุมงานตาง ๆ 

   ๗.๗  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบบริหารและการปรับปรุงแกไขประเด็น

กฎหมายที่เกี่ยวของจะตองมีการปรับปรุงแกไขรูปแบบของโรงเรียนในรายละเอียดที่เกี่ยวของดวย  

 รัชนิดา สิงหมณี (๒๕๕๒ : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานในสถานศึกษานิติบุคคล 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี พบวาสภาพการดำเนินงาน 

ในสถานศึกษานิติบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานมีการดำเนินงานอยูในระดับมาก  

เมือ่จำแนกตามขนาดของสถานศกึษามคีวามแตกตางกนัทั้ง ๔ ขนาด สำหรับปญหาและแนวทางการแกไขปญหา 

การดำเนินงานในสถานศึกษานิติบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน พบวา ดานการบริหารงาน 

วิชาการ คือ บุคลากรขาดความรู เรื่องงานวิชาการ งานวิจัย ดานการบริหารงบประมาณ พบวา  

ไดรับงบประมาณไมสอดคลองกับแผนกลยุทธ และมีงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามโครงการคอนขางนอย 
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สวนดานการบริหารงานบุคคล พบวา ขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตรงตามวิชาเอก ความรู 

ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติงาน บุคลากรไมตรงกับงาน ดานการบริหารงานทั่วไป พบวา 

ขาดแคลนบุคลากรดานธุรการ และบุคลากรที่มีก็ขาดความรู ความชำนาญเฉพาะงาน 

 สุรพล นิติไกรพจน และคณะ (๒๕๕๔ : ๑-๑๐) ไดศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนากฎหมาย  

เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรูปแบบใหม สรุปไดดังนี้  

 ๑. ปญหาและอปุสรรคในการบรหิารและจดัการสถานศกึษาของกลุมโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั 

ประกอบดวยปญหาและอุปสรรคในการบริหารและจัดการสถานศึกษาของกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ไดแก การขาดความเปนอิสระของนิติบุคคลในการบริหารจัดการอยางแทจริง เนื่องจากกระบวนการบริหารงาน

ยังคงตองอยูภายใตหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

  ๒. ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการของกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยโดยเฉพาะ 

ที่ขาดความเปนอิสระ ดานวิชาการ ไดแก จำนวนครูผูสอนขาด/เกิน เมื่อจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

ที่ตองจัดการเรียนการสอน ครู มีความรู ความสามารถไมตรงกับวิชา/งานที่รับผิดชอบ ดานงบประมาณ ไดแก 

การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ โรงเรียนมีอำนาจการเก็บรักษาเงินนอย ไมเพียงพอตอการจายจริง  

ดานการบรหิารงานบคุคล ไดแก การไมมสีวนรวมในการคัดเลือกขาราชการครู การจัดจางบุคลากรและวิทยากร

ที่มีความสามารถพิเศษ  

 ทั้งนี้มีขอเสนอเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ในฐานะสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผูมีความสามารถพิเศษอยางมีประสิทธิภาพ โดยเห็นควรกำหนดให 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยในรูปแบบของโรงเรียนนิติบุคคลที่เปนสวนราชการในสังกัดของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนรูปแบบที่ยังคงเปนสวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ และมีฐานะ

เปนนติบิคุคลโดยปรบัปรงุหลกัเกณฑและกฎระเบยีบตาง ๆ ทีเ่ปนอยูในปจจบุนัของโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั

ขึ้นใหม เพื่อใหโรงเรียนยังคงเปนสวนราชการที่ เปนโรงเรียนนิติบุคคลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เหมือนเดิม แตมีระบบการบริหารงานที่แยกออกจากระบบกลางของกระทรวงศึกษาธิการและเขตพื้นที่ 

การศึกษา โดยอาศัยกฎระเบียบของฝายบริหารที่ขึ้นตรงเปนการเฉพาะ ไมตองปรับเปลี่ยนโครงสราง 

ไปเปนหนวยงานรูปแบบอื่น และยังคงสามารถที่จะบริหารจัดการศึกษาไดดวยตนเอง โดยมีความเปนอิสระ 

ตามกฎหมายไดโดยไมกระทบตอการจัดการศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ หรือสงผลกระทบตอสถานภาพ 

ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และเพื่อใหกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มีระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 

ภายใตกรอบของกฎหมายที่เปนอยูในปจจุบัน จึงแบงการดำเนินการออกเปน ๒ ระยะ คือ 

 ระยะที่ ๑ เปนการดำเนินการในลักษณะโครงการนำรอง ควรดำเนินการดังนี้ 

 ๑.๑ เสนอใหกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารโครงการ 

โรงเรยีนนติบิคุคล นำรอง เฉพาะกลุมโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั พ.ศ. ....” มผีลบงัคบัใชเฉพาะกลุมโรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
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 ๑.๒  เสนอให ก.ค.ศ. มีมติ แตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

สำหรับกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเปนการเฉพาะกิจทำหนาที่แทน ก.ค.ศ. ในการกำหนดนโยบาย 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเฉพาะกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

 ระยะที่ ๒ (ระยะยาว) เปนระยะที่กลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพัฒนาระบบบริหารงาน

บุคคลจนมีความพรอมแลว ควรกำหนดใหมี “เขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และมี  

ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” ขึ้น และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  

  พิศาล สรอยธุหร่ำ และคณะ (๒๕๕๑ : บทสรุปผูบริหาร) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการบริหาร

โรงเรียนนิติบุคคลเพื่อเสนอสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

 ๑. ในกรณีของโรงเรียนนิติบุคคลในกำกับของรัฐในประเทศตาง ๆ นั้น พบวาโดยทั่วไปแลว

โรงเรียนในลักษณะเชนนี้มีอำนาจในการบริหารวิชาการ โดยเนนการตอบสนองความตองการของชุมชน 

โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง สามารถจัดโปรแกรมการเรียนใหตรงกับความตองการของโรงเรียน 

ในเขตพื้นที่นั้น ๆ ดำเนินงานโดยผูมีสวนไดสวนเสีย มีโอกาสเขารวมโปรแกรมการศึกษาจะออกแบบรวมกัน 

โดยคณาจารย ผูปกครอง และผูบริหาร มีความเปนอิสระจากกฎเกณฑและการควบคุมแบบโรงเรียนทั่วไป 

สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยมีการมอบอำนาจไปยังคณะกรรมการ 

สถานศึกษาซึ่งจะทำหนาที่ตัดสินใจวาจะใชงบประมาณอยางไร กำหนดเปนระเบียบของโรงเรียนขึ้น  

การใชเงินเปนไปตามระเบียบ ที่โรงเรียนกำหนด ผูบริหารมีอิสระในการบริหารบุคคล โดยใชกฎระเบียบ 

ที่มีความยืดหยุนมากขึ้น สถานศึกษาเปนผูคัดเลือกครู สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 

ที่สถานศึกษานั้น ๆ เปนผูกำหนด มีการสรางระบบความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน จัดประเมินภายใน 

เพื่อกระตุนใหมีการสอนที่มีคุณภาพและบรรลุจุดมุงหมายตามมาตรฐานโรงเรียนโดยมีตัวบงชี้ที่ชัดเจน 

โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูกำหนดนโยบายและกฎระเบียบตาง ๆ รวมทั้งทำหนาที่ 

ตัดสินใจวาโรงเรียนควรจะมีบุคลากรอยางไร บทบาทสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลอยูที่ 

  ๑)  ผูกำกับดูแล คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะตองรับผิดชอบตอ 

การจดัทำกฎบตัรของโรงเรยีน กำหนดนโยบายของโรงเรยีน ออกระเบยีบ กำหนดหลกัเกณฑตาง ๆ 

  ๒)  ผูบริหารสูงสุด (ผูอำนวยการโรงเรียน) ซึ่งมีบทบาทที่ขยายกวางมากขึ้น จึงมี 

การกำหนดความเปนผูนำและความรบัผดิชอบในการจดัการของผูอำนวยการไวอยางชดัเจน ในฐานะของผูบรหิาร

โรงเรียนที่ตองรับผิดชอบตอการนำนโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึง 

การสรางความมั่นใจในการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ครอบคลุมใหแกนักเรียนไดการจดัการและบรูณาการ 

ทรัพยากรที่มีอยูในโรงเรียน การจัดการในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน 

 ๒.  ในกรณีของโรงเรียนนิติบุคคลในกำกับของรัฐ กรณีของประเทศไทยที่ไดมีการดำเนินงาน 

เปนผลสำเร็จเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในระดับหนึ่ง คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณนั้น โรงเรียนไดมีการกำหนด

อำนาจหนาที่อยางชัดเจนไวเปนลายลักษณอักษร มีการใหอำนาจแกโรงเรียนอยางเพียงพอในการกำหนด

นโยบายและควบคุมดูแล คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอำนาจในการกำหนดระเบียบขอบังคับไดเอง  

โดยไมตองอยูภายใตระเบียบที่หนวยงานอื่นกำหนด ทำใหสามารถสรางขอบังคับใหมีความยืดหยุน เหมาะสม
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สอดคลองกับความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติสำหรับโรงเรียน เมื่อไดรับอำนาจอยางชัดเจนในการปฏิบัติหนาที่แลว 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดใชอำนาจนั้นดำเนินการในระดับนโยบายและการกำกับดูแลเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของโรงเรียน คือ จัดทำขอบังคับของโรงเรียน กำหนดกฎเกณฑตาง ๆ โดยมีการกำหนดไว 

อยางชัดเจนในเรื่องของความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได และการดำเนินการของโรงเรียน 

เปนไปตามแผนงานและกฎเกณฑตามที่คณะกรรมการโรงเรียนกำหนด โดยใหอำนาจในการบริหารจัดการ 

แกผูอำนวยการอยางเพียงพอและชัดเจน ทำใหสามารถดำเนินการบริหารโรงเรียนตามแผนงาน  

ภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียนไดอยางคลองตัวและไดผลตามวัตถุประสงคของโรงเรียน นอกจากนี้ 

ยังมีความยืดหยุนในการบริหารกิจการของโรงเรียนในกรณีที่มีปญหาในเชิงปฏิบัติ เมื่อประสบกับสถานการณ 

ที่ผูอำนวยการไมอาจตัดสินเองไดก็มีการกำหนดใหเปนอำนาจของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่สามารถ 

เขามามีบทบาท ในการวินิจฉัยตัดสิน เพื่อมิใหเกิดอุปสรรคในการบริหารกิจกรรมของโรงเรียน ทำใหโรงเรียน

สามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อประกอบเขากับการที่มีทรัพยากรอยางพอเพียง ทำใหโรงเรียน

สามารถบริหารกิจการอยางไดผลบรรลุตามวัตถุประสงคของโรงเรียนที่ไดตั้งไว 

 ๓. จากการศึกษาวิเคราะหในกรณีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พบวามีความสอดคลองกัน

กับขอมูลที่ไดจากกรณีศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลในตางประเทศ เกี่ยวกับบทบาทสำคัญของบุคคล/คณะบุคคล  

ผูมีหนาที่รับผิดชอบในระดับของการกำกับดูแลกำหนดนโยบาย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กับผูมีหนาที่รับผิดชอบงานบริหารในระดับปฏิบัติ คือ ผูอำนวยการโรงเรียน อันอาจเรียกไดวาเปนปจจัยชี้ขาด

ถึงความสำเร็จของการบริหารกิจการของโรงเรียน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะตองประกอบดวย 

ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถสูง มีประสบการณกวางขวาง สามารถกำหนดนโยบายใหผูอำนวยการ

เสนอแผนปฏิบัติ สามารถวิเคราะหแผนและนโยบายไดถูกตองชัดเจน สามารถใหการกำกับดูแลการดำเนินงาน

ตามแผนและสนับสนุนผูอำนวยการในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนสามารถประเมินผล 

การดำเนินงานตามแผนไดอยางเที่ยงตรง สวนผูบริหารสูงสุดของโรงเรียน คือ ผูอำนวยการโรงเรียนนั้น 

จะตองเปนผูมีความสามารถสูง ทั้งในดานบริหารและดานวิชาการ มีความสามารถในการวิเคราะหนโยบาย 

การคิด/ออกแบบโครงการ และการดำเนินงานตามโครงการอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 ๔. จากการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของครูและผูบริหารระดับตาง ๆ ผูปฏิบัติงาน

อยูในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พบวา โดยทั่วไปแลวผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้ มีความพึงพอใจในการ 

ดำเนินงานของโรงเรียน ในระดับมากถึงมากที่สุด ในทั้ง ๔ ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 

การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป ประเด็นที่ผูมีสวนไดสวนเสียมีความเห็นวาเปนสิ่งสำคัญยิ่ง 

สำหรับการบริหารงบประมาณ คือ การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใชงบประมาณที่โปรงใส  

การจัดทำแผนงบประมาณและการปฏิบัติการใชจายเงินอยางรัดกุมและรอบคอบ การระดมทุนและทรัพยากร

เพื่อการจัดการศึกษา และความเปนอิสระในการวางแผนงบประมาณที่ เอื้อตอการพัฒนาผู เรียน  

สำหรับการบริหารบุคลากร คือ การวางแผนอัตรากำลังและการจัดสรรบุคลากรที่พอเพียงและเหมาะสม  

การประเมินผลงานของบุคลากรเพื่อพิจารณาความดีความชอบ การวางแผนอัตรากำลังและการจัดสรร

บุคลากรที่พอเพียงและเหมาะสม การประเมินผลงานของบุคลากรเพื่อพิจารณากำหนดสิ่งตอบแทน/ 
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เปลี่ยนตำแหนงใหสูงขึ้น การดำเนินการเกี่ยวกับอัตราคาจางสวัสดิการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เหมาะสม 

และการสงเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ สำหรับการบริหารวิชาการ คือ การสงเสริม

การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 

และองคกรอื่น และการจัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  

และสำหรับการบริหารทั่วไป คือ การจัดใหทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน การควบคุม

การพัฒนามาตรฐาน การปฏบิตังิานขององคกรอยางเปนระบบ และการจดัระบบสารสนเทศและประชาสมัพนัธ  

ที่เอื้อตอการพัฒนา 

 ๕.  เมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กับการบริหารจัดการ

ของโรงเรียนนิติบุคคลทั่วไปในประเทศไทยที่เปนอยูในขณะนี้แลว พบวามีความแตกตางอยางสำคัญ แมวา 

ในการบริหารวิชาการนั้นโรงเรียนนิติบุคคลทั่วไปจะมีอิสระในการจัดหลักสูตรใหผู เรียนเลือกเรียนได 

ตามความถนัดไดก็จริง แตในเรื่องของการบริหารงบประมาณนั้นโรงเรียนไมมีอำนาจในการอนุมัติงบประมาณ

ของตน ตองขอไปยังหนวยงานเจาสังกัดตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยสวนกลาง ในเรื่องของการบริหารบุคลากร

โรงเรียนไมสามารถสรรหาผูบริหารเองได การโยกยาย บรรจุ แตงตั้งเปนไปตามระเบียบ โดยอำนาจ 

เปนของผูที่อยูเหนือระดับโรงเรียนขึ้นไป การบรรจุครูยังคงเปนไปตามกรอบอัตรากำลังที่กระทรวงศึกษาธิการ

กำหนด สรุปไดวาในกรณีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ คณะผูวิจัยยังมีขอเสนอวาควรตองมีพระราชบัญญัติ 

กฎกระทรวง หรือขอบังคับ ที่กำหนดเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ทั้งในระดับนโยบาย 

และระดับปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องดังกลาวเหลานี้ เพื่อเอื้ออำนวยใหโรงเรียนนิติบุคคลสามารถดำเนินงาน 

ของตนเองโดยอิสระอยางไดผลและมีประสิทธิภาพ 

 ๖.  ความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล ไมไดอยูที่วาเปนโรงเรียนนิติบุคคล 

ที่เปนสวนราชการ โรงเรียนนิติบุคคลในกำกับของรัฐ โรงเรียนนิติบุคคลที่เปนองคการมหาชน หรือโรงเรียน

นิติบุคคลในชื่ออื่น ๆ ที่อาจมีการกำหนดขึ้นมา หากแตอยูที่วาการมีปจจัยหลักแหงความสำเร็จอยางพรอมมูล 

กลาวคือ มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ประกอบดวยผูมีความรูความสามารถสูงในระดับของ 

การกำหนดนโยบายและการกำกับดูแล ดำเนินการกำกับดูแลอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูง  

ผูอำนวยการของโรงเรียนตองมีความสามารถรอบรูในงานบริหารและงานวิชาการ การวิเคราะหนโยบาย  

การคิดโครงการและดำเนินงานตามโครงการ โรงเรียนมีบุคลากรจำนวนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีความรู 

ความสามารถในกิจการที่เปนวิชาชีพของตน มีความรูสึกเปนเจาของงานที่ทำ โรงเรียนมีอำนาจเต็ม 

ในการกำหนดนโยบายออกขอบังคับ กำกับดูแล ผูอำนวยการมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารงาน ใหเปนไป 

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบ ทั้งในดานของการบริหารวิชาการ การบริหาร 

งบประมาณ การบริหารบุคลากร การบริหารทั่วไป ทุกอยางเบ็ดเสร็จภายในโรงเรียนในรูปแบบ 

ที่โรงเรียนเปนฐานในการบริหารจัดการอยางแทจริง เมื่อเปนเชนนี้ ไมวาจะเปนโรงเรียนนิติบุคคลในกำกับ 

ของหนวยงานใดก็ตาม ในรูปแบบใดก็ตาม ก็จะสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการ 

พัฒนากิจการของโรงเรียนไดอยางเต็มที่ตามวัตถุประสงค 
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 การศึกษาเรื่องการกระจายอำนาจทางการศึกษาในตางประเทศ 

  การศึกษาเรื่องการกระจายอำนาจทางการศึกษาในตางประเทศ เปนการศึกษาแนวทางการบริหาร

โรงเรียนนิติบุคคล จากการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๒๕๕๑) โดยพบวา เมื่อพิจารณา

แนวทางประการสำคัญที่โรงเรียนในกำกับของรัฐ แตละแหงใชเปนกลยุทธในการบริหารนั้น ลวนใชหลักการ

บริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐานทั้งสิ้น จึงอาจกลาวไดวาหลักการนี้เปนพื้นฐานอันสำคัญหรือเปนหัวใจของ 

การบริหารจัดการโรงเรียนในกำกับของรัฐทีเดียว จากการศึกษาพบวา การบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐานนั้น

มีอยูถึง ๔ รูปแบบ ไดแก ๑) ผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก เชน ที่มลรัฐยูทาห สหรัฐอเมริกา ๒) ครูเปนหลัก  

โดยมผีูแทนครจูำนวนมาก แตผูบริหารยังคงเปนประธาน เชนที่มลรัฐโอไฮโอ และลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา  

๓) ชุมชนมีบทบาทเปนหลัก โดยมีผูแทนชุมชนเปนประธาน เชน ที่ชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส สหรัฐอเมริกา  

และนิวซีแลนด และ ๔) ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก โดยมีตัวแทนผูปกครอง/ ชุมชนเปนประธาน  

เชน ที่มลรัฐยูทาห สหรัฐอเมริกา ดังนั้นที่ใดจะใชรูปแบบใดของการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐานจึงอยูกับ 

ความเหมาะสมกับบริบทของแหงนั้น ๆ โดยสรุปผลการศึกษาจำนวน ๖ ประเทศ ไดดังนี้ 

 ประเทศสหรฐัอเมรกิา โรงเรยีนในกำกบัของรฐัในประเทศสหรฐัอเมรกิาใชชือ่วา Charter Schools 

ซึ่งเหตุผลของการเกิดโรงเรียนแบบนี้ คือ เกิดจากความไมพอใจในระบบการศึกษาของรัฐ บุคคลภายนอก 

วิพากษวิจารณ เรียกรอง ผูปกครองเองก็ไมพอใจกับมาตรฐานทางวิชาการที่ต่ำของโรงเรียนในทองถิ่น  

จึงตองการแสวงหารูปแบบการจัดการศึกษาที่สามารถบรรลุผลไดมากขึ้น ทำใหนักเรียนมีมาตรฐานที่สูงขึ้น  

มีทางเลือกมากขึ้น และใหโอกาสในการเลือก จากปญหาดังกลาวโรงเรียนในกำกับของรัฐจึงเกิดขึ้นบนพื้นฐาน

ของหลักการกระจายอำนาจ การใหประชาชนมีสวนรวม การใหสิทธิ เสรีภาพ โอกาสที่เทาเทียมกัน  

และทางเลือกที่หลากหลายกับนักเรียนทุกคน ภายใตการบริหารจัดการที่เปนอิสระ โดยโรงเรียนจะตองแสดง

ความรับผิดชอบตอผลการดำเนินงานภายในกฎหมายที่ทำไวกับหนวยงานที่มีอำนาจอนุมัติ 

 ประเทศอังกฤษ โรงเรียนในกำกับของรัฐในประเทศอังกฤษจะใชชื่อวา Grant- maintained 

Schools ซึ่งมีเหตุผลของการเกิดโรงเรียนแบบนี้ คือ ผูปกครองออกเสียงใหโรงเรียนออกจากการควบคุม 

ขององคกรบริหารการศึกษาทองถิ่น โรงเรียนบริหารกิจการของตนเองโดยมีความเปนอิสระ ไดรับเงินสนับสนุน

จากรัฐบาล 

 ประเทศนิวซีแลนด โรงเรียนในกำกับของรัฐในประเทศนิวซีแลนดอยูภายใตโครงการที่ใชชื่อวา 

Tomorrow’s Schools เหตุผลของการเกิดโรงเรียนแบบนี้ คือ ภายหลังการปฏิรูปการศึกษา ป ๑๙๘๙ 

ประเทศนิวซีแลนดมีระบบการบริหารและจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจ ลดทอนหนวยงานและขั้นตอน 

ที่ไมจำเปนและปรับโครงสรางองคกรในกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด เนนการมีสวนรวมของประชาชน  

มีการทำสัญญาและวัดผลการปฏิบัติ และเปนการปรับปรุงโอกาส และสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา เพื่อกลุมที่ 

ไมไดรับประโยชนและเด็กจากครอบครัวที่มีรายไดต่ำ 
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 ประเทศออสเตรเลีย โรงเรียนในกำกับของรัฐในประเทศออสเตรเลียภายใตโครงการที่ใชชื่อวา 

School of the Future ซึ่งเหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียนแบบนี ้ คือ ปญหาทางเศรษฐกิจถดถอย  

และอัตราคนวางงานอยูในระดับสูง ซึ่งสงผลตอการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลกลาง และเกิดความหวงใย 

ในมาตรฐานการศึกษาของมลรัฐ จึงมีการปฏิรูปการศึกษาซึ่งดำเนินการอยางเปนระบบครั้งแรกในป ๑๙๘๗ 

โดยรัฐบาลออสเตรเลียไดชูประเด็นการปฏิรูปการศึกษา ใน ๒ ประเด็นหลัก คือ โรงเรียนแหงอนาคต  

(School of Future) และการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 ฮองกง โรงเรียนในกำกับของรัฐในฮองกงจะใชชื่อวา School-Based Management (SBM) 

เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียนแบบนี้ คือ มีการปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อใหโรงเรียนมีอำนาจในการตัดสินใจ

และมีความยืดหยุนในการใชทรัพยากรมากขึ้น สามารถบริหารจัดการดานบุคลากร ดานการเงิน และกำหนด

หลักสูตรดวยตัวเอง ไดมีการทดลองใช School Management Initiative (SMI) เมื่อป ๑๙๙๑ 

 ประเทศสิงคโปร โรงเรียนในกำกับของรัฐในประเทศสิงคโปร ใชชื่อวา Independent Schools 

เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียนแบบนี้ คือ เปนการใหทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับโรงเรียน โดยใหโรงเรียน 

มีความเปนอิสระ สามารถดำเนินการภายในโรงเรียนไดอยางอิสระ ตั้งแตการเลือกรับครู เลือกรับนักเรียน  

จัดทำหลักสูตร ดำเนินโครงการตาง ๆ และปรับโครงสรางการบริหารโรงเรียนใหม โดยใหเห็นวา โรงเรียนมี 

การบริหารอิสระจะตองรับผิดชอบในผลการดำเนินการดวย 

  Erin Dillon (๒๐๑๑) ไดศึกษาการใหอิสระในการปกครองแกโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยใช Autonomy เปนเครื่องมือใหสามารถพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนไดมากขึ้น ทำใหเกิด  

Charter Schools ซึ่งพบวาไมใชทุกโรงเรียนที่มีอิสระในการปกครองตนเอง จะมีศักยภาพในการพัฒนา 

หรือเติมเต็มในสวนที่ขาดไดเสมอไป โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัย 

หลายยุคหลายสมัย ก็ชี้ ให เห็นว า หากโรง เรียนไมมีศักยภาพพอในการใชอำนาจตัดสินใจไดดี  

อิสระในการปกครองตนเองที่มอบให ก็ไมสามารถชวยใหโรงเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได 

  จากกรณศีกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาโคลมัเบยี พบวา Autonomy เปนเสมอืนรางวลั ทีค่วรมอบให

เฉพาะโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จเทานั้น โรงเรียนที่มีคุณภาพต่ำ ควรใช Autonomy เปนตัวเรงหรือกระตุน

ใหคุณภาพดีขึ้น โดยการเขาไปดูแลชวยเหลือในการดำเนินงานทุกขั้นตอน สวนกลางตองทำความเขาใจ 

ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของปรับบทบาทของตนเอง  

 Gustavo Arcia และคณะ (๒๐๑๑) ไดทำการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีอำนาจ

ในการตัดสินใจ (School Autonomy) ทำใหโรงเรียนแสดงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน 

(Accountability) เกิดขึ้นในระบบ Accountability หมายถึง การยอมรับ หรือการรับผิดชอบ และสามารถ

อธิบายหรือมีคำตอบในทุกเรื่อง หรือตามความหมายดั้งเดิม อาจหมายถึง ๑) การทำตามกฎระเบียบ 

ของระบบการปกครองที่ดีของโรงเรียน ๒) มีการรายงานตอผูมีอำนาจเหนือโรงเรียน และ ๓) มีการใหรางวัล

และเขาแทรกแซง เพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพทที่คาดหวัง  
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 จากการศึกษาเรื่องการกระจายอำนาจทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศขางตน แมจะพบวา 

การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน จะมีความแตกตางกันไปตามบริบท แตอยางไรก็ตาม พบวา  

การกระจายอำนาจทางการศึกษามีหลักการสำคัญ ๖ ประการ ดังนี้ 

 ๑.  หลักการนิติบัญญัต ิ หมายถึง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาตองมี

กฎหมายรองรับ เพื่อเปนหลักประกันในการมีสวนเกี่ยวของนำไปปฏิบัติใหบรรลุผล เปนการกระจายอำนาจ 

การจัดการศึกษา (Decentralization) จากกระทรวงและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด  

โดยมีความเชื่อวาสถานศึกษาเปนหนวยปฏิบัติการที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษา  

จึงควรมีอำนาจมีอิสระในการตัดสินใจดำเนินการ 

 ๒.  หลักการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Participation or Collaboration or Involement) ไดมสีวนรวมในการบรหิาร การตดัสนิใจ และการมสีวนรวม

จัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ 

 ๓.  หลักความเปนกลางทางการเมือง มีความเปนอิสระ ปลอดการแทรกแซงทางการเมือง 

เปนการคืนอำนาจจัดการศึกษาใหแกประชาชน (Return Power to People) เนื่องจากการจัดการศึกษา 

โดยสวนกลางเริ่มมีขอจำกัด เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ความเจริญตาง ๆ รุดหนาไปอยางรวดเร็ว  

เกิดความลาชาและไมตอบสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง จึงตองมีการคืนอำนาจใหทองถิ่น 

และประชาชนไดจัดการศึกษาเองอีกครั้ง 

 ๔.  หลักความเปนมืออาชีพ โดยใชการบริหารตนเอง (Self-managing) บุคคลที่เขามามีบทบาท

ทางการศึกษาตองมาจากบุคคลที่มีประสบการณและมีทักษะทางอาชีพ เปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพ 

ทางการศึกษา และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ในระบบการศึกษา

ทั่วไปจะกำหนดใหโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติการตามนโยบายของสวนกลาง โรงเรียนไมมีอำนาจอยางแทจริง 

แตสำหรับการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐานนั้น ไมไดปฏิเสธเรื่องการทำงานใหบรรลุเปาหมายและ 

นโยบายของสวนรวม แตมีความเชื่อวาวิธีการทำงานใหบรรลุเปาหมายนั้นทำไดหลายวิธีขึ้นอยูกับบริบท 

ของแตละโรงเรียน 

 ๕.  หลักความเปนอิสระในการบริหารจัดการ (Autonomy) เปนการมอบอำนาจการตัดสินใจ 

ใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ๖.  หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) สวนกลางมีหนาที่กำหนดนโยบาย

และควบคุมมาตรฐาน มีองคกรอิสระทำหนาที่ตรวจสอบการศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

เปนไปตามนโยบายของชาติ ซึ่งก็คือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดใหมีองคกรภายนอกเขามาประเมินคุณภาพ 

เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาและจัดทำรายงานประจำปไปยังผูปกครอง ชุมชน และหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ 
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  กลาวโดยสรุปไดวา การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาเปนแนวทางการบริหารและจัดการศึกษา

ที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญที่ตองการใหมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจไปยังหนวยปฏิบัติและเปดโอกาส 

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุก ๆ ดาน รวมทั้งดานการศึกษา โดยกำหนดใหมีกฎหมายและตอมา 

มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีหลักการและกระบวนการจัดการศึกษา 

ที่เนนใหมีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

และกระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่กำกับดูแลเฉพาะดานการกำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 

สนับสนุนทรัพยากรและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเทานั้น  

ถาเปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับต่ำกวาปริญญา จะมีการกระจายอำนาจ 

แบบมอบอำนาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง 

แตถาเปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญา และสถานศึกษาเอกชน จะมีความเปนอิสระ 

ตามกฎหมาย การจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ เปนการกระจายอำนาจแบบเบ็ดเสร็จและมีอิสระมากกวา 

สถานศึกษาประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

 

๔. ความรับผิดชอบตอสังคม 

 ปจจุบันนี้แนวคิดความรับผิดชอบของสถานศึกษา โดยเฉพาะแนวคิดดานความรับผิดชอบ 

ตอสังคมถือเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการองคกรใหมีการเติบโตและพัฒนาอยางยั่ งยืน  

ดังที่ศุภรัตน รัตนมุขย (๒๕๕๔) กลาววาสังคมปจจุบันมีปญหาทุจริตในการบริหารจัดการ ความไมเปนธรรม 

กับบุคลากร ความเพิกเฉยตอผูมีสวนไดสวนเสีย ขาดการสื่อสารขอมูล จึงทำใหทุกภาคสวนสนใจแนวคิด 

ดานความรบัผดิชอบตอสงัคม (Social Responsibility) เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

ตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดนำการบริหารจัดการอยางมีความรับผิดชอบ 

ตอสังคมมาเปนแมบทและแรงบันดาลใจใหกับสังคมไทย ใหมีจิตสำนึกดานความรับผิดชอบตอสังคม  

และเปนหลักประกันใหสถานศึกษา รวมถึงสรางความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดสวนเสียในดานการบริหารจดัการ

และการสรางความสมัพนัธกบัชมุชนรอบขางดวย โดยนำแนวคดิดานความรบัผดิชอบตอสงัคมเขาสูสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนองคกรรากฐานของสังคมไทยในการบมเพาะเด็กและเยาวชนใหเปน

ประชากรที่มีคุณภาพ และพรอมเปนกำลังในการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนี้ 

 ๔.๑  ความรับผิดชอบของสถานศึกษา 

  การดำเนินธุรกิจในอดีตที่ผานมามุงที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลกำไร  

การแขงขัน และสรางความมั่งคั่ง สงผลใหทรัพยากรขาดแคลน เกิดของเสีย และกากสารพิษในน้ำ พื้นดิน  

และอากาศ การลดตนทุนการผลิตดานแรงงานโดยการกดคาจางแรงงาน การใชแรงงานเด็กทำใหเกิดการ 

เอารัดเอาเปรียบ เมื่อพิจารณาในระยะยาว พบวา หากธุรกิจทำใหคนในสังคมไดรับผลกระทบในทางลบมากขึ้น 

ธุรกิจเองก็ไมสามารถดำรงอยูไดเชนกัน แนวคิดในการสรางความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม 

ไดขยายวงกวางขึ้น ไมเพียงแตองคกรภาคธุรกิจ แตทุกภาคสวนในฐานะที่เปนพลเมืองสวนหนึ่งในสังคม  
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จึงเปนที่มาของการนำเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility : SR) สูการปฏิบัติงาน  

โดยองคกรระหวางประเทศวาดวยการกำหนดมาตรฐานการผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (International 

Organization for Standardization : ISO) มีสมาชิกกวา ๑๕๐ ประเทศ เปนผูขับเคลื่อน และเห็นชอบ 

ใหกำหนด ความรับผิดชอบตอสังคมเปนมาตรฐานสากล คือ ISO 2600 ที่เขาไปดูแลรูปแบบการจัดการ 

กฎระเบียบ หลักจริยธรรม สุขภาพ สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และการใชแรงงานขององคกรใหเหมาะสม 

  ระดับขั้นกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม สามารถประยุกตใชในสถานศึกษา ไดดังนี้ 

  ขั้นที่ ๑ Mandatory Level : ขอกำหนดตามกฎหมาย (Legislation) หมายถึง  

การที่มีหนาที่ตองปฏิบัติ 

  ขั้นที่ ๒ Elementary Level : ประโยชนทางเศรษฐกิจ (Economic Profit) หมายถึง  

การที่สถานศึกษาคำนึงถึงความสามารถในการอยูรอดขององคกรในดานเศรษฐกิจ ทั้งในเชิงรายรับ-รายจาย  

และผลประโยชนดานงบประมาณ 

  ขั้นที่ ๓ Preemptive Level : จรรยาบรรณ (Code of Conduct) หมายถึง  

การที่สถานศึกษาสรางความสามารถในการอยูรอดขององคกรดานเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกัน 

ก็ใหความสำคัญในการตอบแทนแกสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกลที่อยูรอบขาง 

  ขั้นที่ ๔ Voluntary Level : ความสมัครใจ (Voluntary Action) หมายถึง  

การดำเนินการจัดการบริหารสถานศึกษาควบคูกับการปฏิบัติตามแนวของความรับผิดชอบตอสังคม 

ดวยความสมัครใจ การประกอบการของสถานศึกษาอยูบนพื้นฐานของการมุงประโยชนของสังคมเปนสำคัญ 

สมควรไดรับความยกยองชื่นชมจากสังคมอยางแทจริง 

 ๔.๒  ประโยชนของการบริหารสถานศึกษาอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม 

  แนวคิดดานการบริหารสถานศึกษาอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมเปนแนวคิดใหม 

ที่ผูบริหารสถานศึกษาใหความสำคัญ เนื่องจากเปนแนวคิดที่ชวยสรางสรรคองคกรวัฒนธรรมใหม และสามารถ

ตอบรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ่ ๒ วาดวยการที่องคกรแสดงความรับผิดชอบตอผลกระทบ 

จากการดำเนินการขององคกรตอผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร สิ่งแวดลอม และ 

สังคม ชุมชนที่อยูรอบดาน แนวคิดนี้ไดรับการยอมรับเนื่องจากชวยใหการบริหารงานโปรงใส คำนึงถึง 

สิ่งแวดลอมและมีสวนรวมกับชุมชน เกิดความนาเชื่อถือและความไววางใจ ทำใหไดรับการสนับสนุนจากชุมชน 

รวมถึงความเติบโตอยางยั่งยืนขององคกรในอนาคต 

  สถานศึกษาเปนองคกรสำคัญและใกลชิดชุมชนและสังคมไทย มีหนาที่พัฒนาคนไทย 

ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม 

ในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงควรนำเอา 

แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการบรหิารมาผสมผสานกบัการบรหิารจดัการสถานศกึษาในปจจบุนั เพือ่สรางความเจรญิเตบิโต

อยางยั่งยืนใหกับโรงเรียนและตอบสนองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน 
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 ๔.๓  บทบาทของสถานศึกษาอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม 

   สามารถแบงไดเปน ๒ ระดับ คือ 

  ๑. ระดับภายในองคกร ผูบริหารสถานศึกษาบูรณาการแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม 

เขากับการบริหารจัดการภายในองคกร จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคกร  

การสรางความนิยมดานความรับผิดชอบตอสังคมใหกับบุคลากรในองคกร คุณลักษณะที่พึงประสงค 

ในระดับนักเรียน องคกรที่ไมแสวงหากำไรทางดานการศึกษาที่ชื่อวา Education for Responsibility  

ในประเทศสหรัฐอเมริกา กลาววา การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม 

เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรู และสรางศักยภาพไปสูความฝนของตนเองภายในสิ่งแวดลอมที่เอื้ออำนวย 

ตอการเรียนรูและเปนโรงเรียนที่ครูอยากสอนอีกดวย 

  ๒. ระดับภายนอกองคกร ภารกิจสถานศึกษานอกเหนือจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ใหนักเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ เปนคนดี คนเกง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

ความทาทายทีส่ำคญัของผูบรหิารสถานศกึษา คอื การทีผู่บรหิารสถานศกึษา สามารถบรหิารจดัการความคาดหวงั

ของผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมรอง ไดแก ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เจาหนาที่ภาครัฐ  

และสื่อมวลชน การบริหารสถานศึกษาอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ไดรับการเชื่อถือวามีสวนชวยในการ 

ลดความเสี่ยงจากการตอตานการดำเนินงานจากผูมีสวนไดสวนเสียจากภายนอก และยังสรางความนาเชื่อถือ

และความสัมพันธที่ดียิ่งขึ้นกับสังคมและชุมชน 

 ๔.๔ ตัวชี้วัดความยั่งยืนขององคกร 

  ประกอบดวย ๓ เรื่อง คือ 

  ๑. คุณคาทางเศรษฐกิจ (Economic) คือ มุมมองในการสรางความเติบโตของสถานศึกษา 

  ๒. คุณคาตอเรื่องสิ่งแวดลอม (Environment) คือ มุมมองในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

  ๓. คณุคาตอเรือ่งองคกรทีต่องรบัผดิชอบตอสงัคม (Social) คอื มมุมองในการเกือ้กลูตอสงัคม 

 ๔.๕ แนวทางปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษาอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม 

  จากแนวคิดปฏิรูปการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนนิติบุคคล จะทำใหผูบริหาร 

สถานศึกษาไดรับอำนาจในการตัดสินใจเพื่อการบริหารการศึกษามากขึ้น และจำเปนตองใชภาวะผูนำและ 

ความเปนมืออาชีพทางการบริหารที่สูงขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองรู เขาใจ และประยุกตใชทฤษฎี 

หลักการทางการบริหารเพื่อบริหารจัดการในระบบบริหารและระบบสนับสนุนการเรียนรูอื่น ๆ ของสถานศึกษา 

สามารถที่จะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศ กอใหเกิดคุณภาพและความพึงพอใจ 

ในการจดัการศกึษาของนกัเรยีน ผูปกครอง และผูมสีวนเกีย่วของอืน่ ๆ การกระจายอำนาจการบรหิารจากสวนกลาง

ไปยังสถานศึกษาตามแนวคิดในการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาที่มุงกระจายอำนาจการตัดสินใจไปใหกับ 

ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง และชุมชน ใหมากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อใหไดมีการรวมกันตัดสินใจ 

ในการบริหารจัดการศึกษา 
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  การบูรณาการดานแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมสูแผนปฏิบัติการ เปนเรื่องสำคัญ 

ที่ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรู ความเขาใจในแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม ปจจุบันแนวทางปฏิบัติ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมเปนที่ยอมรับและนำไปปฏิบัติใชในองคกรไดแก แนวทางความคิด ISO 2600 

มาตรฐานสากลวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 2600-SR) เปนแนวทางการดำเนินการตามหลัก 

ความรับผิดชอบตอสังคม โดยมาตรฐานนี้สามารถนำไปปรับใชไดกับองคกรและหนวยงานทุกประเภท 

เนื่องจากการดำเนินงานขององคกรเหลานี้จะสงผลกระทบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้

ตองการชวยใหองคกรประสบความสำเร็จในการสรางความไววางใจกับผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร  

ดวยการปรับปรุงการดำเนินงานขององคกรที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม ดังแผนภาพ ๑ 

  การกำกับและสงเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาและจัดทำสาระของหลักสูตร 

ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนคร ู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ และใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ  

ทั้งนี้ใหกระทรวงกระจายอำนาจ ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  

ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  

โดยมีโครงสรางการบริหารสถานศึกษาดังนี้ 

แนวทางการปฏิบัติสู SR School 

แผนภาพ ๑ แนวทางการปฏิบัติ Social Responsibility School 

กำหนดให SR 

อยูในแผน 

ยุทธศาสตร 

Road Map 

กำหนดโครงสราง 

หนาที่ผูรับผิดชอบ 

  บูรณาการ 

เขากับวิสัยทัศน 

พันธกิจนโยบาย

และกลยุทธ 

ขององคกร 

ทำความเขาใจ 

บริบทของ SR 

และการทบทวน 

เบื้องตน/วิเคราะห 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

สื่อสารและ 

ประสานงานกับ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
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 กิจกรรมหลักในการบริหารการศึกษา เพิ่มคุณคาแนวคิดมีความรับผิดชอบตอสังคม 

ดานงานวิชาการ สงเสริมการเรียนการสอน สอดแทรกเนื้อหาการมี 

 จิตสาธารณะและการมีความรับผิดชอบตอสังคม 

ดานงานบริหารงบประมาณและแผนงาน การบริหารอยางโปรงใส พัฒนาสิ่งแวดลอม 

 ในสถานทีท่ำงาน ดแูลดานสขุอนามยั รกัษาสิง่แวดลอม 

ดานงานบริหารงานบุคคล สงเสริมดานการศึกษาและการฝกอบรม 

 ไมมีการเลือกปฏิบัติ 

ดานงานบริหารทั่วไป กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมความดี กิจกรรมชวยเหลือ 

 พัฒนาความเปนอยูของชุมชนใกลเคียง 


