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คํานํา
การติดตามประเมินความกาวหนาการบังคับใชกฎหมายการศึกษา เปนภารกิจที่
สําคัญของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการติดตามประเมินผลการนํากฎหมาย
การศึกษาไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรคตางๆ ทีเ่ กิดขึ้นและรวมกันทุกฝาย
ที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางการแกไขปรับปรุง
พัฒนากฎหมายการศึกษาใหฝายปฏิบัติ
สามารถนําไปใชไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพการณที่แทจริงของหนวยปฏิบัติ
ในทุกสวนของประเทศ
ในการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดดําเนินการรวมกับ
หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ อันไดแก หนวยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา สถานศึกษา กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร โดยการติดตามประเมิน
ความกาวหนาการบังคับใชกฎหมายการศึกษา ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยใช
รูปแบบที่หลากหลายไดแก การจัดประชุมสัมมนา การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม การ
สัมภาษณผบู ริหารสถานศึกษา ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง ดําเนินการนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะห
สรุปเปนรางรายงาน และจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการโดยเชิญทุกฝายที่เกี่ยวของรวมประชุม
พิจารณา ใหขอเสนอแนะ ตรวจสอบและปรับปรุงรายงานใหถูกตองเหมาะสม
ในการจั ด ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ ประเมิ น ความก า วหน า การบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย
การศึ ก ษา ในครั้ ง นี้ ไ ด รั บ ความอนุ เ คราะห จ ากผู บ ริ ห ารเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา และทุก ฝ า ยที่เ กี่ ย วขอ ง ไดต อบแบบสอบถาม ให สั ม ภาษณ และเข าร ว ม
ประชุ ม สั ม มนาฯ ทํ า ให สกศ.ไดรั บ ข อ มู ล ที่เ ป น ประโยชน อ ย า งมากต อ การดํ า เนิ น การ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกทานที่ใหความอนุเคราะห
ขอมูลที่เปนจริงทําใหรายงานฉบับนี้บรรลุผลตามเปาหมาย และหวังเปนอยางยิ่งวา
เอกสารฉบับนี้จะกอเกิดประโยชนตอการพัฒนากฎหมายการศึกษาตอไป
(นายอํารุง จันทวานิช)
เลขาธิการสภาการศึกษา

ก

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
¡ ความเปนมา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ถือเปนกฎหมายแมบทในการ
บริหารและจัดการศึกษาอบรมของชาติซึ่งออกตาม มาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
ทําใหมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาอีกหลายฉบับทั้งที่เปน
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ เพื่อรองรับ
การดําเนินการพัฒนาการศึกษาสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการเสนอนโยบาย แผน
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนการใหความเห็นหรือคําแนะนําในเรื่องกฎหมาย
การศึกษา รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดใหมีกฎหมาย หรือปรับปรุงแกไขกฎหมาย
หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ในการดําเนินการติดตามการบังคับใชกฎหมาย
การศึกษาในป 2547 ที่ผานมานั้น ไดติดตามประเมิน 8 ประเด็น ไดแก
1) การแบงเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
และทีแ่ กไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2) การบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3) การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
4) การกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
5) รูปแบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
6) การจัดการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
7) การระดมทรัพยากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542
8) การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ข

การประเมินทั้งดานความรูและความเขาใจกฎหมายการศึกษาของผูปฏิบัติและผูที่
เกี่ยวของ
ผลการประเมินพบปญหาอุปสรรคและไดเสนอแนะใหหนวยงานที่รบั ผิดชอบ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขและมีการนําไปสูก ารปฏิบัติ ซึง่ ไดผลเปนที่นา พอใจ
สําหรับการติดตามประเมินการบังคับใชในป 2548 นี้ มีวัตถุประสงค เพื่อประเมิน
ความกาวหนาของการบังคับใชกฎหมายการศึกษาในปจจุบนั เพื่อใหทราบปญหาอุปสรรค
ที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมายการศึกษา รวมทัง้ เปนการกําหนดนโยบายและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุง
แกไขพัฒนากฎหมายการศึกษาและการนํากฎหมายไปปฏิบัติให
เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด
ประเด็นการประเมินชุดใหมนี้ไดจากการสอบถาม
ผูทรงคุณวุฒิและผูบ ริหารหนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของสรุปเปนประเด็นปญหาในการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่กําหนดเปน 8 ประเด็น ไดแก
1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
2)สิทธิและโอกาสในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูพิการผูดอยโอกาสและผูที่
มีความสามารถพิเศษ
3) การศึกษาภาคบังคับ
4 ) การเรียนการสอนที่ยดึ ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
5) บทบาทอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
6) บทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
7) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และ
8) การจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานโดยสถานประกอบการ
วิธีดําเนินการ
การดําเนินการติดตามประเมินความกาวหนาการบังคับใชกฎหมายการศึกษา
จําเปนตองศึกษาใหครอบคลุมประเด็นสาระของกฎหมาย
และครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง
สวนกลางและสวนภูมิภาค
การติดตามประเมินการบังคับใชกฎหมายการศึกษาครั้งนี้ เปนการติดตามประเมิน
ความกาวหนาการบังคับใชกฎหมายการศึกษาที่เปนกฎหมายแมบท จํานวน 3 ฉบับ ไดแก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
¡

ค

กฎกระทรวงที่เกี่ยวของทีอ่ อกตามกฎหมายแมบทดังกลาว โดยศึกษาจากกลุมเปาหมายที่
หลากหลาย ประกอบดวย ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบ ริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูป กครอง ผูเรียน ครู ผูแทนหนวยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ผูแ ทน
เจาของสถานประกอบการ และลูกจางสถานประกอบการ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย การสํารวจโดย
แบบสํารวจ การสัมภาษณกลุมเปาหมายทั้งในสวนกลาง และในสวนภูมิภาค การศึกษาดู
งาน และการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามและแบบสอบถามประเมินคา (Rating
Scale) จากกลุมเปาหมายในสวนภูมิภาคครอบคลุมทุกภูมิภาคและกลุมตัวอยางที่เปน
ตัวแทนประชากรในทุกกลุม มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบขอมูล รวมทั้งมี
การจัดประชุมสัมมนาเพือ่ ระดมความคิดจากทุกภาคสวนที่มสี วนรับผิดชอบและทีเ่ กี่ยวของ
เพื่อรวมพิจารณาปญหาอุปสรรค ตลอดจนใหขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและ
การนําไปสูการปฏิบัติเพือ่ ใหไดผลตามที่กฎหมายกําหนด
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
1. แบบสอบถามประเมินคา (Rating scale) สงแบบสอบถามทาง
ไปรษณียครอบคลุมกลุมตัวอยางและจากผูเขารวมประชุมสัมมนา
2. แบบสอบถาม (Questionaire) สงแบบสอบถามทางไปรษณีย
ครอบคลุมกลุมตัวอยางและจากผูเขารวมประชุมสัมมนา
3. แบบสัมภาษณ (Interview Form) เก็บรวบรวมจากการออกศึกษา
เจาะลึกเฉพาะประเด็น
4. แบบสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop conclusion)
จัดประชุมเพือ่ ตรวจสอบขอมูลจากผูแ ทนหัวหนาหนวยงานในสวนกลางและหนวยปฏิบัติ
ในพื้นที่
5. แบบสรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็น (Seminar Conclusion)
จัดสัมมนาการระดมความเห็นเพื่อพิจารณาปญหาอุปสรรคและกําหนดขอเสนอแนะการ
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แกไขปญหาและแนวทางการนําไปสูการปฏิบัติ เพือ่ ใหบรรลุเจตนารมณตามที่กฎหมาย
กําหนด
สรุปผลการติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมาย
ผลการวิเคราะหขอมูลทัง้ จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ และจากการจัด
ประชุมสัมมนา สรุปประเด็นสําคัญของการประเมินได ดังนี้
1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กฎหมายมีมาตรการกําหนดใหรัฐจัดใหอยางนอย 12
ปอยางทั่วถึง ผลการประเมินพบวา ดําเนินการไดยังไมทั่วถึง อยูในระดับรอยละ 78.9
สวนคุณภาพการศึกษากลุมตัวอยางมีความเห็นวา ผลการดําเนินงานมีคุณภาพรอยละ
70.5 และในเรื่องอัตรากําลังครู อาจารยที่ไดรับจัดสรรจากสวนกลาง ตลอดจนคุณวุฒิของ
ครู พบวารอยละ 92.62 ของผูตอบใหความเห็นวาอัตรากําลังครูที่ไดรับการจัดสรรจาก
สวนกลางนัน้ ยังไมเพียงพอ โดยมีเหตุผลชี้ใหเห็นวาจํานวนครูที่ไดรับจัดสรรไมสอดคลอง
กับปริมาณงาน จํานวนนักเรียนและชั้นเรียนที่ตอ งรับผิดชอบ
สําหรับการจัดบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเก็บคาใชจาย พบวารอยละ 36.8 ไมเก็บคาใชจาย และมีการ
เก็บคาใชจายรอยละ 63.2 โดยเก็บเปนคาเรียนคอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ คาไฟฟา
สําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ คาจางครูสอนพิเศษ
ในวิชานอกเหนือหลักสูตรอื่นๆ คากิจกรรมการเรียนการสอนพิเศษ คาอุปกรณกีฬา และคา
บํารุง
2. สิทธิและโอกาสในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูพิการผูดอย
โอกาสและผูที่มีความสามารถพิเศษ
จากแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใหแกผูพิการในประเด็นความทัว่ ถึง
พบวาการดําเนินงานสามารถจัดไดอยางทั่วถึง รอยละ 65.8 ยังไมทั่วถึงรอยละ 34.2
ในการจัดการศึกษาของหนวยงานจัดการศึกษา
พบวามีการนํารูปแบบและวิธกี ารจัด
การศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการจําเปนของผูเรียนทีพ่ ิการ รอยละ
61.0
การไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สือ่ บริการและความชวยเหลืออื่นๆ ตามความ
เหมาะสมจําเปนทีผ่ ูพิการควรไดรับ พบวา มีการดําเนินการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ
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บริการและความชวยเหลืออื่นๆ ตามความเหมาะสมจําเปนที่ผูพิการควรไดรับ รอยละ
69.3 สําหรับการใหโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดทั้ง 3 ระบบนั้น โรงเรียนโดยสวนใหญ
ยังมีการจัดการศึกษาเฉพาะในระบบเทานั้น จึงอาจกลาวไดวาการจัดการศึกษาที่ยังไม
ทั่วถึง เนือ่ งจากการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อใหเอื้อกับผูเรียนที่ดอยโอกาสให
สามารถไดรับบริการการศึกษาเปนพิเศษ ยังมีการดําเนินการนอย สงผลใหผเู รียนกลุม
ดังกลาวที่ตอ งการไดรับการดูแลเปนพิเศษไมไดรับโอกาสในการไดรับการศึกษา
การดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พบวามีการดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบและวิธีการที่
เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รอยละ 54.8
3. การศึกษาภาคบังคับ
การแจงใหผปู กครองไดรับทราบลวงหนากอนเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาเปนเวลา
ไมนอยกวาหนึ่งป พบวา มีการดําเนินการแจงเปนหนังสือใหผูปกครองของเด็กทราบกอน
เด็กเขาเรียนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป รอยละ 75.4 และไมไดแจงรอยละ
24.6
สาเหตุเนื่องจากการกําหนดเขตพื้นที่ความรับผิดชอบระหวางสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเฉพาะโรงเรียนใหญๆ
ในพื้นทีเ่ ขตเมืองยังไม
ชัดเจน และเห็นวาการแจงและไมแจงมีผลไมตางกัน
การแจงเปนภาระแกเขตพื้นที่
การศึกษา
4. การเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
พบวาสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่ยดึ ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด รอยละ
61.3 และพบวารอยละ 40.17 มีความเห็นวาสถานศึกษาบางแหงเทานั้น ที่ยึดผูเ รียนมี
ความสําคัญที่สุด
โดยสรุปผลการดําเนินงานในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาในมาตรา 22 ซึ่ง
กําหนดใหการเรียนการสอนตองยึดผูเ รียนมีความสําคัญที่สุด ทัง้ ดานการจัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม การสงเสริม สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีเพื่อใหผเู รียนสามารถเรียนไดเต็มตาม
ศักยภาพ ตลอดจนการสงเสริมสนับสนุนและกํากับในระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ยังดําเนินการ
ไดอยูในระดับรอยละ 50-60 เทานั้น สงผลใหพฒ
ั นาการดานคุณภาพของผูเ รียนที่เกิดจาก
การปฏิรูปการเรียนรู โดยผูจัดตองจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผเู รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
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และเต็มตามศักยภาพ ความพึงพอใจในคุณภาพการเรียนการสอนที่ยึดผูเ รียนมีความสําคัญ
ที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ผลการดําเนินงานในดานนี้
บรรลุผลสําเร็จเพียงรอยละ 74.30
5. บทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
จากผลการประเมิน พบวาหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้เหมาะสมดีแลว รอยละ 70.5 และยังไมเหมาะสม
รอยละ 29.5 ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา พบวามีความพึงพอใจ รอยละ 69.8 สวนการนํามติของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาไปเพื่อการพัฒนาการศึกษา
พบวามีการนํามติของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการศึกษา รอยละ 77.1
โดยสรุปผลการประเมินในเรื่องการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ
การดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา สวนใหญเห็นวา
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาเหมาะสมดี อยางไรก็ตามการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนกลุม
วิชาชีพ ควรสรรหาใหไดผูแทนที่เปนผูทรงคุณวุฒิและกลุมวิชาชีพอยางแทจริง และการ
เลือกประธานกรรมการควรใหกรรมการเลือกกันเอง
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดมักไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง
โดยเฉพาะบทบาทในการพัฒนาการศึกษาและมักสรรหาไดจากกลุมขาราชการดวยกันเอง
ผูแทนกลุมตางๆ มักมีลกั ษณะกระจุกไมกระจาย เสนอใหมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหชัดเจน
โดยควรมีการฝกอบรมใหความรูและสราง
ความเขาใจใหคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษาไดปฏิบัติหนาทีข่ องตนไดเต็มตามบทบาท
หนาที่ที่กฎหมายกําหนด ขั้นตอนและวิธีการสรรหาควรโปรงใสบริสุทธิ์ยตุ ิธรรมปราศจาก
การแทรกแซงจากภายนอก
6. บทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาเหมาะสมดีแลว พบวารอยละ
66.3 เห็นวาหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาเหมาะสมดีแลว ผลการ
ประเมินดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาพบวามีความ
พึงพอใจ รอยละ 69.6
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การประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในเรื่องการนํามติของคณะกรรมการ
สถานศึกษาไปใชเพื่อการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอยูในระดับรอยละ 74.9 และ
การสนับสนุนจากสวนกลางในการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา รอยละ 62.1
โดยสรุปผลการประเมินในเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา สวนใหญมีความเห็นวา
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาเหมาะสมดี อยางไรก็ตามการสรรหากรรมการสถานศึกษา
มักจะไดกรรมการที่ขาดความรูความเขาใจในดานการศึกษา และไมเห็นความสําคัญของ
การศึกษา หลายโรงเรียนสรรหากรรมการโดยการเชิญบุคคลมาสมัครเนื่องจากผูแทนตาม
กฎหมายนั้นหายาก กรรมการหลายโรงเรียนมีภารกิจสวนตัวมากไมมีเวลาใหกับโรงเรียน
ในการพัฒนาการศึกษา การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเกินไปทําใหสรรหายาก
เสนอใหปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการสรรหาโดยใหโรงเรียนมีสวนรวม และควรจัด
ใหมีการฝกอบรมกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ใหเห็นความสําคัญของการศึกษาและสามารถสละเวลามาปฏิบัติงานไดเต็มที่ ควร
จัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ ริหารสถานศึกษา
และครู/อาจารยในสถานศึกษา นอกจากนี้ กรรมการสถานศึกษา ควรไดรับการสนับสนุน
คาตอบแทนตามสมควร
7. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
โดยสรุปผลการดําเนินงานตามที่กฎหมายกําหนดใหครอบครัวมีสิทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานได โดยใหครอบครัวที่ประสงคจะจัดการศึกษาไปเสนอคําขออนุญาต
จัดการศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น จากผลการประเมินในเรือ่ งนี้ พบวา เขต
พื้นที่การศึกษามีความพรอมในระดับรอยละ 69.3 และเขตพื้นที่การศึกษาไดสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยูในระดับรอยละ 58.8 ในขณะที่สวนกลางให
การสนับสนุนการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาในเรื่องดังกลาวอยูในระดับรอยละ
58.1 จึงสรุปไดวาการดําเนินงานในเรือ่ งดังกลาวอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา
8. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถานประกอบการ
โดยสรุปการดําเนินงานในเรือ่ งสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาน
ประกอบการ เขตพืน้ ที่การศึกษาดําเนินการไดในระดับปานกลางคอนขางต่ํา กลาวคือ มี
ความพรอมในดานการอํานวยความสะดวกในระดับรอยละ 66.9 มีการสงเสริมสนับสนุน
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การจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการอยูในระดับรอยละ60.4 และสวนกลางไดสนับสนุน
เขตพื้นที่ในเรื่องดังกลาวอยูในระดับรอยละ 61.1
ในขณะที่พนักงาน/ลูกจางของสถานประกอบการมีความตองการใหสถานประกอบ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให ในระดับรอยละ 47.60 และเห็นวาสถานประกอบการมี
ความพรอมในการจัดการศึกษาอยูในระดับรอยละ 23.80 เทานั้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1รูปแบบการติดตามประเมินความกาวหนาการบังคับใชกฎหมาย
การศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูล จากขอมูลในระดับพืน้ ที่
และขอเสนอแนะของ
ผูเขารวมประชุมสัมมนา
พบวารูปแบบการติดตามประเมินความกาวหนาการบังคับใช
กฎหมายการศึกษา ควรมีความหลากหลาย รูปแบบที่สําคัญควรประกอบดวย 2 สวน คือ
การ ศึกษาเชิงคุณภาพ และการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการศึกษาเชิงคุณภาพควรประกอบ
ดวยการศึกษาสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่เกี่ยวของโดยตรงในพื้นที่ การจัดประชุมสัมมนาใน
ระดับพื้นที่ในสวนภูมิภาคมากกวาการจัดในสวนกลาง และการจัดรับฟงความคิดเห็นใน
ลักษณะของการประชาพิจารณ สวนการศึกษาเชิงปริมาณนั้น หากเปนขอมูลที่เปนตัวเลข
ในภาพรวมควรใชขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจาก
สถานศึกษาประกอบกัน สวนขอมูลทั่วไปและขอมูลความคิดเห็น ปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะตางๆ ควรจัดทําเปนแบบสอบถามใหผูเกี่ยวของตอบ
¡

1.2 ประเด็นการประเมิน
ในการกําหนดประเด็นการประเมินนั้น แมวาประเด็นการประเมินที่ไดมีการ
ดําเนินการไปแลวในครั้งกอน แตถาพิจารณาเห็นวาเปนประเด็นที่สําคัญและสงผลกระทบ
ตอการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวม และอยูในความสนใจ รวมทั้งมีผลกระทบตอสังคมสูง
ควรจะไดรับการพิจารณาติดตามและประเมินผลในประเด็นดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง เพือ่ เปน
การตรวจสอบวา
ประเด็นนัน้ ไดรับการแกไขหรือพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการ
ประเมินในครั้งกอนหรือไม อยางไร
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1.3 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการติดตามประเมินความกาวหนาการบังคับใชกฎหมาย
การศึกษานั้น พบวากฎหมายบางฉบับอาจตองมีการติดตามอยางตอเนื่องทุกเดือน แตบาง
ฉบับอาจมีการติดตามเพียงปละครั้ง หรือสองครั้งเทานั้น ดังนั้นควรมีการวางแผนและ
กําหนดความสําคัญของกฎหมาย โดยกําหนดแผนในการติดตามประเมินอยางชัดเจน ไม
ควรติดตามประเมินกฎหมายหลายฉบับเกินไปในครั้งเดียวกัน
2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 การสรางความรูความเขาใจ
จากการประเมินความกาวหนาการบังคับใชกฎหมายการศึกษา พบวามี
ประเด็นปญหาสําคัญประการหนึ่งของการปฏิบัติตามกฎหมาย
คือผูป ฏิบัติไมมีความ
ความเขาใจในรายละเอียดสาระสําคัญของกฎหมาย
จึงมีผลกระทบตอการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ผูป ฏิบัติจํานวนมากสะทอนวา กฎหมายบางฉบับทีไ่ มเกี่ยวของโดยตรง หรือที่ยัง
ไมถึงเวลาทีต่ องปฏิบัติก็จะไมศึกษา ไมทําความเขาใจในกฎหมายฉบับนัน้ และที่นา เปน
หวงมากพบวากฎหมายบางฉบับที่ตอ งปฏิบัติโดยเรงดวนนั้น บุคลากรไมเขาใจกฎหมาย
อานไมเขาใจ รวมทั้งบางหนวยงานไมมีเอกสารกฎหมายเพื่อศึกษา จากผลการประเมิน
ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการประชาสัมพันธ การสรางความรูความเขาใจในสาระสําคัญ
ของกฎหมายยังไมทั่วถึง
องคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการมีความจําเปนตองเรง
ประชาสัมพันธ และสรางความรูความเขาใจใหกับหนวยงานในระดับพื้นที่อยางตอเนื่อง
รูปแบบการสรางความรูความเขาใจที่กลุมตัวอยางตองการเรียนรู ประกอบดวย
1) การประชุมสัมมนา
2) การฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
3) การเรียนรูระบบออนไลน (อินเทอรเน็ต)
4) การเรียนดวยตนเอง (เอกสารกฎหมาย /คูมือ/สิง่ พิมพ/สื่อตางๆ)
2.2 การนําผลการประเมินไปสูการปฏิบัติ
ประเด็นทีห่ นวยงานที่เกีย่ วของ หรือรับผิดชอบไดนําไปพัฒนาปรับปรุง และ
หาแนวทางแกไข เชน ปญหาการขาดแคลนเอกสารกฎหมาย ปญหาการประสานงาน เปน
ตน เพื่อสนับสนุนใหหนวยงานระดับปฏิบัติสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดได
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อยางมีประสิทธิภาพ
การนําผลการติดตามประเมินความกาวหนาไปสูการปฏิบัติ
จําเปนตองไดรับการตอบสนองจากหนวยงานในระดับนโยบาย เพื่อประสิทธิภาพของการ
สั่งการ และการสนับสนุนการดําเนินงานในดานตางๆอยางเปนระบบ โดยมีแนวทางในการ
ดําเนินการ ดังนี้
1) นําเสนอผลการประเมินการบังคับใชกฎหมายการศึกษา เสนอ
สภาการศึกษา เปนวาระเพื่อทราบ
2) แจงผลการประเมินการบังคับใชกฎหมายการศึกษาใหองคกร
หลักของกระทรวงศึกษาทราบ
3) แจงผลการประเมินการบังคับใชกฎหมายการศึกษาใหเขตพื้นที่
การศึกษาทราบ ทั้ง 175 เขต
4) ประสานองคกรหลัก เพื่อผลักดันการนําผลการประเมินการ
บังคับใชกฎหมายการศึกษาไปสูการปฏิบัติ
2.3 ผูรับผิดชอบดําเนินงาน
ควรมีหนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาครวมรับผิดชอบดําเนินงาน
รวมกัน สกศ.ไมควรดําเนินการเพียงฝายเดียว นอกจากนี้ สวนกลาง โดยเฉพาะองคกร
หลักของกระทรวงศึกษาธิการตองรวมดําเนินการดวย เพื่อรับทราบขอมูล ตลอดจนการ
ตอบคําถาม การใหคําปรึกษากับผูป ฏิบตั ิในระดับพื้นที่ เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน โดยมี
แนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
1) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปนแกนกลางในการ
ดําเนินการติดตามประเมินการบังคับใชกฎหมายการศึกษา โดยเชิญผูรับผิดชอบจากทุก
องคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการรวมเปนคณะกรรมการดําเนินการ
2) ประสานสํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาเปนเครือขายรวมใน
การดําเนินการตั้งแตเริ่มกระบวนการจนเสร็จสิน้ โครงการ
3) ประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดการศึกษา เขามามีสวน
รวมในการดําเนินการ
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2.4 กําหนดใหการประเมินการบังคับใชกฎหมายการศึกษาเปน
นโยบายหลัก
องคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 5 องคกร จะตองกําหนดเปน
นโยบายหลัก และประสานงานรวมผลักดันการบังคับใชกฎหมายการศึกษาอยางจริงจัง
และตอเนื่อง หากมีการดําเนินการเพียงองคกรใดองคหนึ่งเทานั้น จะไมสามารถเกิดผล
ในทางปฏิบตั ิไดอยางมีประสิทธิภาพ หากองคกรหลักที่เปนระดับนโยบายใหความสําคัญ
จะทําใหหนวยงานในระดับพื้นที่ใหความสําคัญและปฏิบตั ิตาม จะเกิดผลดีตอการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายจะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสนับสนุนใหการปฏิรูปการศึกษา
ใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ โดยมี
ขอเสนอทีเ่ ปนแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
1) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และองคกรหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหการประเมินการบังคับใชกฎหมายการศึกษาเปนภารกิจที่
สําคัญภารกิจหนึ่งของหนวยงานที่ตอ งดําเนินการทุกป
2) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นําเสนอผลการประเมินให
สภาการศึกษาทราบทุกป และนําเสนอผลการประเมินดังกลาวใหองคกรหลักและ
หนวยงานทีเ่ กี่ยวของทราบทุกป
2.5 การปรับปรุงแกไขกฎหมายการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงแกไขกฎหมายการศึกษาที่เปนปญหาอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับพื้นที่ มีดังนี้
1) กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการ
พนจากตําแหนงของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
- แกไขประเด็นเรื่องคุณสมบัติของกรรมการใหเหมาะสม และไมเปน
ปญหาในการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการ
พนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
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- แกไขประเด็นเรื่องคุณสมบัติของกรรมการใหเหมาะสม และไมเปน
ปญหาในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
- แกไขประเด็นเรื่อง การแตงตั้งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาที่
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการปฏิบัติควรใหนายกเทศมนตรีเปนผูแตงตั้งจะ
เหมาะสมกวาเปนผูดูแลรับผิดชอบโดยตรง ไมใชแตงตั้งโดยผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3) จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
อาจออกเปนกฎกระทรวงที่ระบุแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรที่ชัดเจน เพือ่ ให
สถานศึกษามีแนวทางในการระดมทรัพยากรไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
4) จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการลดหยอนหรือยกเวนภาษีเปนการ
เฉพาะในดานการจัดการศึกษาหรือการสนับสนุนการศึกษา

บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาที่มีคุณภาพเปนเครื่องมือหรือกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคน ทั้ง
ในดานความรู ความคิด ความสามารถ รวมทั้งดานอารมณ สังคม พฤติกรรม เจตคติ
คานิยม และ คุณธรรม ตั้งแตรากฐานชีวิตและตอเนื่องตลอดชีวิต คุณสมบัติของบุคคล
ดัง กล า วเป น ปจ จั ย และพลัง สํ าคั ญ ในการพัฒ นาประเทศทุ ก ดา นไมวา จะเป น ด า น
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือการเมือง ยิ่งสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร การคมนาคม และเทคโนโลยีดานอื่นๆ
รวมทั้งการแขงขันทางเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกขณะ คุณภาพของประชากรก็
ยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น ประเทศตางๆ ทั้งที่เปนประเทศที่เจริญกาวหนามากแลว
และประเทศที่กําลังพัฒนาตางทุมเททรัพยากรในการปฏิรูปหรือพัฒนาการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคนใหเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ใหประเทศสามารถ
พึ่งตนเอง รวมมือ หรือแขงขันไดอยางมีศักดิ์ศรีในสังคมโลก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการศึกษาไวหลายมาตราซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในมาตรา 81 บัญญัติใหมีกฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาแหงชาติ เพื่อปรับปรุง
การศึกษาใหสอดคลองกับความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยใหทุกสวน
ของสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทําใหเกิดกระบวนการจัดทํากฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติขึ้น สงผลตอการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบอันจะกอใหเกิด
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายแมบทในการ
บริหารและจัดการศึกษาอบรม สงผลใหมีการตรากฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาอีกหลาย
ฉบับทั้งที่เปนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และ
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ประกาศ เพื่อรองรับการดําเนินการพัฒนาการศึกษาเพือ่ ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
โดยเร็วดวยการปฏิรูปการศึกษาในทุก ๆ ดาน ดังนั้น กฎหมายจึงเปนเครื่องมือสําคัญ
ยิ่งและมีบทบาทอยางมากที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษา
ของประเทศ
การจะทําใหกฎหมายเกีย่ วกับการศึกษามีประสิทธิภาพนั้น ตองมีการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง
หนวยงานที่รับผิดชอบทั้งสวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา
จะตองดําเนินการติดตามประเมินการบังคับใชกฎหมาย และรายงานผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
เพื่อใหทราบถึงปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินงานตามกฎหมาย
เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขยกเลิกหรือกําหนดใหมีการยกรางกฎหมาย ตลอดจน
อํานวยความสะดวกและทําใหเกิดความคลองตัวในการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุตาม
เปาหมายทีก่ ําหนด
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการเสนอนโยบาย
แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนการใหความเห็นหรือคําแนะนําในเรือ่ ง
กฎหมายการศึกษา รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดใหมีกฎหมาย หรือปรับปรุง
แกไขกฎหมาย หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา จึงมีความจําเปนทีจ่ ะตอง
ดําเนินการติดตามประเมินการบังคับใชกฎหมาย เพื่อประเมินสถานภาพของการบังคับ
ใชกฎหมายการศึกษา ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้ง
แสวงหายุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหา เสนอแนะการพัฒนากฎหมาย
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไขกฎหมายการศึกษา และทีเ่ กี่ยวของใหสอดคลองและเปน
ประโยชนในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาของชาติ โดยใชกรอบแนวคิดดังกลาวเปน
แนวทางในการบังคับใชกฎหมาย เพื่อนําไปสูการบังคับใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
การดําเนินการติดตามประเมินความกาวหนาการบังคับใชกฎหมายการศึกษา
จําเปนตองศึกษาใหครอบคลุมประเด็นสาระของกฎหมาย และครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง
ส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าค อย า งต อ เนื่ อ งทุ ก เดื อ นเพื่ อ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
กฎหมายการศึกษา ซึ่งนับวาเปนยุทธศาสตรสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา ในปจจุบันมี
กฎหมายที่ ป ระกาศบั ง คั บ ใช แ ล ว หลายฉบั บ ที่ ต อ งดํ า เนิ น การติ ด ตามประเมิ น
ความกาวหนาการบังคับใชกฎหมาย เพื่อใหทราบปญหาอุปสรรคและผลกระทบที่
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เกิดจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาว คนหาจุดแข็งจุดออนของกฎหมายแตละฉบับ
เพื่อนํามาศึกษาวิเคราะหกําหนดนโยบายการนําไปสูการปฏิบัติ และเสนอแนะการ
พัฒนาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมายการศึกษาที่ไดประกาศ
บังคับใชแลว
2.2 เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมายการศึกษา
2.3 เพื่อเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุง แกไข และพัฒนากฎหมาย
การศึกษาและการนํากฎหมายไปปฏิบัติใหเหมาะสมและเกิดประโยชนสงู สุด
3. เปาหมาย
3.1 กลุมเปาหมาย กลุม เปาหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งจาก
แบบสอบถาม การสัมภาษณ และเขารวมประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร ประกอบดวย
3.1.1 ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.2 ผูบริหารสถานศึกษา
3.1.3 ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1.4 ผูปกครอง
3.1.5 ผูเรียน
3.1.6 ครู
3.1.7 ผูแทนหนวยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
3.1.8 ผูแทนเจาของสถานประกอบการ
3.1.9 ลูกจางสถานประกอบการ
3.1.10 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.11 คณะกรรมการสถานศึกษา
3.1.12 ขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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3.2 ประเด็นกฎหมาย การติดตามประเมินการบังคับใชกฎหมายครั้งนี้ ได
กําหนดกรอบในการติดตามประเมินความกาวหนาการบังคับใชกฎหมายการศึกษา
ที่เปนกฎหมายแมบท จํานวน 3 ฉบับ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ โดยมีกฎหมายหลัก
ที่สําคัญ ไดแก
3.2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
3.2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
3.2.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546
นอกจากนี้ยงั ดําเนินการติดตามประเมินความกาวหนาการบังคับใชกฎกระทรวง
และประกาศที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติทั้ง 3 ฉบับขางตนทุกฉบับ เพื่อใหครอบคลุม
ประเด็นและสาระที่สมบูรณยิ่งขึ้น
4. วิธีดําเนินการ
4.1 ศึกษา วิเคราะหสาระสําคัญของกฎหมายการศึกษาและที่เกี่ยวของทุกฉบับ
4.2 นําเรียนปรึกษาทานเลขาธิการเพื่อรับนโยบายและรับคําแนะนําในการ
ดําเนินการประเมิน
4.3 กําหนดประเด็นการประเมินจากสาระสําคัญของกฎหมายที่ตองการ
ประเมิน
4.4 จัดทําเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล
4.5 ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกีย่ วของในการเก็บรวบลรวมขอมูล ทั้ง
จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ การศึกษาดูงาน และเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
4.6 เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม และการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
4.7 รวบรวมวิเคราะหขอมูล และประมวลผลขอมูล
4.8 สรุปผลการประเมินและเขียนรายงาน
4.9 กําหนดขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปรับปรุงแกไขกฎหมายและแนวทาง
การนํากฎหมายไปสูการปฏิบตั ิใหเหมาะสม
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4.10 นําเสนอผลการดําเนินงานเสนอทานเลขาธิการสภาการศึกษา และเสนอ
สภาการศึกษาเปนวาระเพื่อทราบ
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
5.1 ทราบสถานการณปจจุบันและความกาวหนาของการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของหนวยงานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวของ
5.2 ไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการนํากฎหมายการศึกษาไปบังคับใช
5.3 ไดขอเสนอแนะ/แนวทางเพื่อการปรับปรุง แกไขและพัฒนากฎหมายใหมี
ความเหมาะสมตอการปฏิบัติมากขึ้น เพื่อเสนอตอสภาการศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

บทที่ 2
วิธีดําเนินการ

การติดตามประเมินความกาวหนาการบังคับใชกฎหมายการศึกษาในครั้งนี้
ไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เปนกรอบในการดําเนินการ
โดยมีรายละเอียดและวิธกี ารดําเนินการ ดังนี้
1. การคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย
1.1 พื้นทีเ่ ปาหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามครอบคลุมทุก
ภูมิภาค ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
1.2 พื้นทีเ่ ปาหมายในการศึกษาขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณผูบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และบุคคลทีเ่ กี่ยวของ โดยสุมคัดเลือกพื้นที่ศึกษา จํานวน 5 จังหวัด ไดแก
นครราชสีมา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร
1.3 ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร 3 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 จัดประชุมสัมมนาเพื่อติดตามประเมินความกาวหนาการ
บังคับใชกฎหมายการศึกษา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2548 ณ กรุงเทพมหานคร โดย
เชิญตัวแทนกลุมตางๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศเขารวมประชุมสัมมนา
- ครั้งที่ 2 จัดประชุมสัมมนานําเสนอผลการติดตามประเมินการบังคับใช
กฎหมายการศึกษา และเพื่อตรวจสอบขอมูลจากผูมีสวนเกีย่ วของทั้งหมด ในวันที่ 31
พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รีสอรท จังหวัดปทุมธานี
- ครั้งที่ 3 จัดประชุมสัมมนาเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนากฎหมาย
ตามผลการประเมินการบังคับใชกฎหมายการศึกษา ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2548 ณ
โรงแรมลองบีชชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยเชิญตัวแทนกลุมตางๆ ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศเขารวมประชุมสัมมนา
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2. กลุมตัวอยาง
2.1 กลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม จํานวน 1,088 คน
ประกอบดวย
1. ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 124 คน
2. ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 193 คน
3. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 75 คน
4. ผูปกครอง จํานวน 64 คน
5. ผูเรียน จํานวน 70 คน
6. ครู จํานวน 386 คน
7. ผูแทนหนวยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 20 คน
8. ผูแทนเจาของสถานประกอบการ /ลูกจาง จํานวน 65 คน
9. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 45 คน
11. คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 46 คน
2.2 กลุมตัวอยางในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย
1. ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 35 คน
2. ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 35 คน
3. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 35 คน
4. ผูปกครอง จํานวน 23 คน
5. ผูเรียน จํานวน 23 คน
6. ครู จํานวน 35 คน
7. ผูแทนหนวยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 15 คน
8. ผูแทนเจาของสถานประกอบการ จํานวน 20 คน
9. ลูกจางสถานประกอบการ จํานวน 20 คน
10. ขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จํานวน 10 คน
รวมทั้งสิ้น จํานวน 251 คน
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2.3 กลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม จํานวน 50 คน โดยการสุม
สัมภาษณผูเกี่ยวของ จํานวน 5 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรสาคร ประกอบดวย
1. ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 5 คน
2. ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 10 คน
3. ครู จํานวน 15 คน
4. นักเรียน จํานวน 15 คน
5. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 5 คน
3. เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ได ใ ช เ ครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
ที่ หลากหลายเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 แบบสอบถาม (Questionaire) ใชเปนเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงปริมาณ จากกลุมเปาหมายทุกกลุม โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
3.1.1 ศึกษาวิเคราะหประเด็นสาระของกฎหมายที่ตองการติดตาม
ประเมินทุกฉบับ
3.1.2 จัดทํารางแบบสอบถามที่มีสาระครอบคลุมกฎหมายที่จะประเมิน
3.1.3 ปรึกษาผูเชี่ยวชาญและผูบริหารเพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
เพื่อการแกไขปรับปรุง
3.1.4 ทดลองเครื่องมือ โดยนําเครื่องมือไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย
3.1.5 ปรับปรุงแกไขเครื่องมือ
3.1.6 นําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูล
รายละเอียดของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้
1. สาระของกฎหมาย ประเด็นคําถามจะครอบคลุมกฎหมาย จํานวน 3
ฉบับ ไดแก 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 2. พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รวมทั้งการติดตามประเมินความกาวหนาการบังคับ
ใชกฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติทั้ง 3 ฉบับขางตน
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2. กลุมเปาหมาย คําถามที่ใชในแตละกลุมเปาหมายจะแตกตางกันตามความ
รับผิดชอบและทีเ่ กี่ยวของโดยตรง
3. ลักษณะคําถาม ในแบบสอบถามแตละฉบับจะมีประเด็นคําถาม 2
ลักษณะ คือ
- คําถามปลายเปด จะเปนคําถามในลักษณะขอเท็จจริงของการ
ดําเนินงานของแตละกลุม เปาหมายที่ตอบ
- คําถามปลายปด จะเปนคําถามลักษณะของการสอบถามความ
คิดเห็นเปนแบบประมาณคา (Ratting scale) โดยมี 10 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง ผลการดําเนินงานอยูในชวง 1-10 %
ระดับ 2 หมายถึง ผลการดําเนินงานอยูในชวง 11-20 %
ระดับ 3 หมายถึง ผลการดําเนินงานอยูในชวง 21-30 %
ระดับ 4 หมายถึง ผลการดําเนินงานอยูในชวง 31-40 %
ระดับ 5 หมายถึง ผลการดําเนินงานอยูในชวง 41-50 %
ระดับ 6 หมายถึง ผลการดําเนินงานอยูในชวง 51-60 %
ระดับ 7 หมายถึง ผลการดําเนินงานอยูในชวง 61-70 %
ระดับ 8 หมายถึง ผลการดําเนินงานอยูในชวง 71-80 %
ระดับ 9 หมายถึง ผลการดําเนินงานอยูในชวง 81-90 %
ระดับ 10 หมายถึง ผลการดําเนินงานอยูในชวง 91-100 %
3.2 แบบสัมภาษณ ใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณผูบริหารและผูเ กี่ยวของ โดยมีขนั้ ตอนการดําเนินงานดังนี้
3.2.1 ศึกษาวิเคราะหประเด็นสาระของกฎหมายที่ตองการติดตาม
ประเมินทุกฉบับ
3.2.2 จัดทํารางแบบสัมภาษณที่มีสาระครอบคลุมกฎหมายที่จะประเมิน
3.2.3 ปรึกษาผูเชี่ยวชาญและผูบริหารเพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
เพื่อการแกไขปรับปรุง

10

3.2.4 ทดลองเครื่องมือ โดยนําเครื่องมือไปทดลองสัมภาษณกับ
กลุมเปาหมาย
3.2.5 ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณ
3.2.6 นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูบริหารและผูเ กี่ยวของ
3.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมิน
ความกาวหนาการบังคับใชกฎหมายการศึกษาและรับฟงขอคิดเห็นจากทุกกลุม โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
3.3.1 จัดทํารายละเอียดโครงการเสนอผูบริหาร
3.3.2 ประสานวิทยากรผูท รงคุณวุฒิ เพื่อเขารวมอภิปรายผลการ
ดําเนินงานและปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย
ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูเรียน ผูแ ทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิจากกรรมการสภาการศึกษา
3.3.3 เชิญกลุมเปาหมายเขารวมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ประกอบดวย
ตัวแทนกลุมตางๆ ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนวยงานหลักจากกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานการศึกษาใน
กระทรวงมหาดไทย หนวยงานการศึกษาในกรุงเทพมหานคร สถานประกอบการ
ผูปกครอง ผูเรียน และหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
3.3.4 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
3.3.5 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 ขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ดําเนินการสรุปและ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติขั้นพื้นฐาน
4.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด แบบสัมภาษณ
และจากสรุปผลการระดมความคิดเห็น ดําเนินการสังเคราะหและสรุปประเด็นสาระ
นําเสนอเปนความเรียง

บทที่ 3
ผลการศึกษา
จากการเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากเครื่องมือแบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ โดยกลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูป กครอง ผูเรียน ครู ผูแทน
หนวยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูแ ทนเจาของสถานประกอบการ และลูกจางสถานประกอบการ โดยวิเคราะห
ในแตละประเด็นคําถาม ดังนี้
1. การจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
2. สิทธิและโอกาสในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูพิการ ผูดอยโอกาสและ
ผูที่มีความสามารถพิเศษ
3. การศึกษาภาคบังคับ
4. การเรียนการสอนที่ยดึ ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
5. บทบาทอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
6. บทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
7. การจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานโดยครอบครัว
8. การจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานโดยสถานประกอบการ
ผลการวิเคราะหขอ มูลดังกลาวไดขอสรุปในแตละประเด็น ดังตอไปนี้
1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคณ
ุ ภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด สิทธิและหนาที่
ทางการศึกษา มาตรา 10 กําหนดให “ การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองปทรี่ ัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และ
มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย...”
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จากการติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมายในเรื่องดังกลาวมี
ประเด็นในการติดตามประเมินผล จําแนกได 3 ประเด็นในเรื่องการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ
1. ความทั่วถึง
2. คุณภาพการศึกษา
3. การไมเก็บคาใชจาย
ผลการประเมินในการดําเนินการตามประเด็นกฎหมาย ไดผลดังนี้
1.1 ความทั่วถึง
ผลการประเมินในดานความทั่วถึงในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยการสอบถามความเห็นจากผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบ ริหารสถานศึกษา
ครู/อาจารย ผูปกครอง ผูเ รียน ผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ปรากฏผลตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นดานความทั่วถึงของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมเปาหมาย

ทั่วถึง
จํานวน รอยละ
1. ผูบริหารสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา 96
77.4
2. ผูบริหารสถานศึกษา
155
80.3
3. ครู/อาจารย
325
84.1
4. ผูปกครอง
40
62.5
5. ผูเรียน
50
71.4
6. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
58
77.3
7. คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
38
84.4
8. คณะกรรมการสถานศึกษา
40
86.9
9. กลุม สถานประกอบการ
41
63.0

รวม

843

78.9

ไมทั่วถึง
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
28
22.6
124 100.0
38
19.7
193 100.0
61
15.9
386 100.0
24
37.5
64 100.0
20
28.6
70 100.0
17
22.7
75 100.0
7
15.6
45 100.0
6
13.1
46 100.0
24
37.0
65 100.0

225

21.1

1,068 100.0
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จากตารางที่ 1 กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ความทั่วถึงในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยูใ นระดับรอยละ 78.9 ซึ่งสอดคลองและใกลเคียงกับขอมูลการดําเนินการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพิจารณาจากจํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด
ตอประชากรกลุมอายุในวัยเรียน (3-17 ป )
จากการตรวจสอบขอมูลของศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในปการศึกษา 2547 พบวามีประชากรเขารับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 18,337,460 คน
หรือคิดเปนรอยละ 70.47 ของประชากรกลุมอายุในวัยเรียน ดังนัน้ จึงกลาวไดวา ยังมี
ประชากรอีกรอยละ 29.53 หรือประมาณ 7,683,018 คน ที่ยังไมไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังขอมูลตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 อัตราสวนนักเรียนตอประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา
2547
ระดับการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับกอนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

กลุมอายุ
ปการศึกษา 2547
(ป)
ประชากร (คน) นักเรียน (คน)
3-17
26,020,478
18,337,460
3-5
2,991,132
1,824,384
6-11
5,801,424
5,966,215
12-17
5,772,489
4,407,264

รอยละ
70.47
60.99
102.84
76.35

ที่มา ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2547

1.2. คุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินในดานคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการ
สอบถามความเห็นจากผูบ ริหารสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู/
อาจารย ผูป กครอง ผูเรียน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผูแ ทนเจาของสถานประกอบและลูกจาง
สถานประกอบการ ปรากฏผลตามตารางที่ 3

14

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นดานคุณภาพของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมเปาหมาย

มีคุณภาพ
จํานวน รอยละ
1. ผูบริหารสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา 78
62.9
2. ผูบริหารสถานศึกษา
140
72.5
3. ครู/อาจารย
295
75.1
4. ผูปกครอง
44
68.7
5. ผูเรียน
45
64.2
6. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
47
62.6
7. คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
34
75.5
8. คณะกรรมการสถานศึกษา
34
73.9
9. กลุม สถานประกอบการ
42
64.6

รวม

759

70.5

ไมมีคุณภาพ
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
46
37.1
124 100.0
53
27.5
193 100.0
91
24.9
386 100.0
20
31.3
64 100.0
25
35.8
70 100.0
28
37.4
75 100.0
11
24.5
45 100.0
12
26.1
46 100.0
23
35.4
65 100.0

309

29.5

1,068 100.0

จากตารางที่ 3 กลุมตัวอยางมีความเห็นวา คุณภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยูในระดับรอยละ 70.5 ไมมีคุณภาพรอยละ 29.5 ผลการศึกษาขอมูลทําใหทราบ
วาในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้น ครูเปนปจจัยหนึง่ ที่สง ผลตอการจัดการศึกษาอยาง
มีคุณภาพ ทั้งในเรื่องของความเพียงพอ คุณวุฒิ และคุณภาพของครู
ในประเด็นเรือ่ งการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น
จากการสอบถามและ
สัมภาษณกลุมเปาหมายพบวา สถานศึกษายังไมสามารรถจํากัดปริมาณจํานวนนักเรียนที่
เหมาะสมในแตละชัน้ เรียนไดอยางแทจริง ยังมีจํานวนนักเรียนในแตละชั้นมากเกินกวา
อัตราที่กําหนดไวในแตละชั้นเรียน โดยสถานศึกษาจําเปนตองรับนักเรียนเพิ่มในแตละชั้น
ดวยเหตุผลและความจําเปนหลายประการ
โดยเฉพาะในสถานศึกษาขนาดใหญและมี
ชื่อเสียง
และจากการติดตามประเมินผลในเรื่องอัตรากําลังครู
โดยการสอบถามจาก
ผูรับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของที่ตอบแบบสอบถามดังกลาว รอยละ 92.62 ใหความเห็นวา
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อัตรากําลังครูที่ไดรับจัดสรรจากสวนกลางยังไมเพียงพอ
โดยใหสาเหตุหรือเหตุผลและ
ขอเสนอแนะในเรื่องดังกลาว ดังนี้
สาเหตุของอัตรากําลังครูไมเพียงพอ
1. จํานวนครูที่ไดรับจัดสรรไมสอดคลองกับปริมาณงาน จํานวนผูเรียนและ
ชั้นเรียนที่ตองรับผิดชอบ
2. นโยบายของรัฐบาลในเรือ่ งการลดอัตรากําลังขาราชการเปนผลให
2.1 ไมไดรับอัตรากําลังครูทดแทนครูเกษียณ หรือไดรับทดแทนนอยมาก
2.2 อัตราครูตอ นักเรียนไมเปนไปตามกฎเกณฑที่กําหนด
2.3 อัตรากําลังครูในสถานศึกษาขนาดเล็กยิ่งขาดแคลนมากขึ้น
3. ขอจํากัดในเรื่องกฎระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิซึ่งไมเอื้อตอการแกไข
ปญหาเรื่องครูขาดแคลน ในเรื่อง
3.1 การเกลี่ยกําลังอัตราครูในพื้นที่ที่ขาดและเกิน
3.2 การยายของครูตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด
4. ครูตองรับผิดชอบภาระงานอื่น ๆ เชน งานพัสดุ งานธุรการ ในขณะที่ภาระ
งานสอนที่มมี ากขึน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในดานการทําแผนการสอน การ
จัดทําหลักสูตรทองถิน่ หลักสูตรสถานศึกษา และการติดตามเด็กเปนรายบุคคล
5. ครูไมไดสอนตามวุฒิ ตลอดจนขาดแคลนครูที่เชี่ยวชาญชํานาญการ
เฉพาะสาขาเฉพาะดาน
ขอเสนอแนะ
1. จัดสรรอัตรากําลังครูและอัตราจางอยางเรงดวนเพื่อแกไขปญหาในระยะเริ่มตน
2. สํารวจความตองการใชครูเพื่อกําหนดหลักเกณฑอัตรากําลังครูใหเหมาะสม
กับจํานวนผูเรียน
3.บรรจุและจัดสรรอัตรากําลังครูใหตรงตามเกณฑที่กําหนด และสอดคลอง
กับปริมาณงานและสาขาวิชาที่ขาดแคลน
4.จัดสรรอัตรากําลังครูทดแทนในตําแหนงวางทีเ่ กษียณราชการและที่
เกษียณตามโครงการเปลีย่ นเสนทางชีวิตในทุกอัตราที่วาง
5.จัดสรรอัตรากําลังหรือจัดจางอัตรากําลังเจาหนาที่ดานงานพัสดุ
งาน
ธุรการ และอื่น ๆ เพื่อใหครูไดปฏิบัติหนาที่การสอนโดยเฉพาะ
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6.จัดสรรอัตรากําลังครูหรืออัตราครูจางใหกับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน
ครู หรือครูไมครบชั้น โดยเรงดวน
7.จัดทําแผนการใชอัตรากําลังครูในทุกระดับทั้งสวนกลาง
เขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา โดยใหครูปฏิบัติการสอนรวมกันระหวางโรงเรียนในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อเปนการแกปญ
 หาการขาดแคลนครู และใชทรัพยากรบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ
8. ควรนําสื่อเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดทําเปน
โมดูลเปนเรื่องๆ เชื่อมโยงกันในหลายวิชา รวมทั้งการจัดทําคูมือประกอบเปนแนวทางใน
การสอนใหครูไดศึกษา ซึ่งจะทําใหครูเปลี่ยนบทบาทจากเดิมเปนครูผูคอยใหคําแนะนํา
ชวยเหลือเด็ก จะสามารถแกปญหาขาดครูในวิชาที่ขาดแคลน และมีตนทุนต่ํา
แนวทางแกไขปญหาการขาดแคลนครู
จากผลการศึกษาในเรื่องปญหาการขาดแคลนครู สามารถกําหนดแนวทางเพื่อการ
แกไขปญหาการขาดแคลนครูได ดังนี้
ควรมีการจัดแบงกลุมโรงเรียน เปน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก เพื่อการแกไขปญหาไดถูกตองเหมาะสมยิ่งขึน้ สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กนัน้ สามารถ
พัฒนาไดเปน 4 รูปแบบ คือ
1) โรงเรียนขนาดเล็กที่อยูหางไกลมาก และจําเปนตองมีอยู ใหดําเนินการ
พัฒนาโดยการอบรมครูใหสามารถบูรณาการและการการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนไดเหมาะสมยิ่งขึ้น
2) จัดโรงเรียนขนาดเล็กใหเปนโรงเรียนสาขา โดยมีโรงเรียนขนาดใหญให
การชวยเหลือสนับสนุน
3) การจัดกลุมโรงเรียน ใหโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูใกลเคียงกันจัดเปนกลุม
โรงเรียนและใหมีโรงเรียนที่เปนศูนยกลาง และมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการ
สอน มีการหมุนเวียนครูผูสอนในระหวางกลุม รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางใหกบั ครูและนักเรียน
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4) จัดโรงเรียนตามชวงชั้น โดยการจัดโรงเรียนตามชวงชั้นสําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กที่อยูใกลกัน และมีการกระจายเทคโนโลยีไปตามความเหมาะสมของแตละชวง
ชั้น
1.3 การไมเก็บคาใชจาย
การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
โดยการสอบถามจาก
ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครู โดยกลุม
ตัวอยางไดประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเด็นการไมเก็บคาใชจาย ปรากฏผล
ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของผูใหและผูรับบริการที่ตอบขอมูลดานการเก็บและไม
เก็บคาใชจา ย
กลุมเปาหมาย

เก็บคาใชจาย
จํานวน รอยละ
1. ผูบริหารสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา 68
54.8
2. ผูบริหารสถานศึกษา
119
61.6
3. ครู/อาจารย
250
64.7
4. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
47
62.6
5. คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
34
75.5
6. คณะกรรมการสถานศึกษา
32
69.5

รวม

550

63.2

ไมเก็บคาใชจาย
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
56
45.2
124 100.0
74
38.4
193 100.0
136
35.3
386 100.0
28
37.4
75 100.0
11
24.5
45 100.0
14
30.5
46 100.0

319

36.8

869

100.0

จากตารางที่ 4 กลุมตัวอยางมีความเห็นวา มีเพียงรอยละ 36.8 ที่ไมเก็บคาใชจาย
และรอยละ 63.2 มีการเก็บคาใชจาย โดยกลุมตัวอยางใหความเห็นเกี่ยวกับการเก็บ
คาใชจายในภาพรวมวา เนื่องจาก งบประมาณที่รัฐจัดสรรใหไมเพียงพอกับคาใชจายจริงที่
สถานศึกษารับผิดชอบอยู สําหรับการเก็บเปนคาใชจายอะไร เหตุผลทีต่ องเก็บคาใชจาย
และขอเสนอแนะในเรื่องคาใชจายการศึกษา ดังกลาว มีดังนี้
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คาใชจายที่เก็บ
1. เปนคาเรียนคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ
2. คาไฟฟาสําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหองปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ
3. คาจางครูสอนพิเศษในวิชานอกเหนือหลักสูตร
4. คากิจกรรมการเรียนการสอนพิเศษ คาอุปกรณกีฬา และคาบํารุง
หองสมุด
5. คาบํารุงสมาคมศิษยเกาผูปกครอง – ครู
เหตุผลที่เก็บคาใชจาย
1. โรงเรียนขาดงบประมาณ หรือไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐไม
เพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ เพิ่มคุณภาพการศึกษาของนักเรียนใหได
ตามเปาหมาย
2. เพื่อเปนคาใชจายในการจางครูพิเศษ ครูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเฉพาะ
สาขามาสอนนักเรียนแทนอัตรากําลังครูที่ขาดแคลน
ตลอดจนเพือ่ การเพิ่มคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน
3. เงินอุดหนุนรายหัวไมเพียงพอกับปริมาณงานและภาระงานที่โรงเรียน
ตองรับผิดชอบ
4. ผูปกครองยินดีใหการสนับสนุนคาใชจายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. เพื่อเปนการระดมทรัพยากรจากผูปกครอง ชุมชน ในการแบงเบาภาระ
ของโรงเรียน
ขอเสนอแนะ
1. รัฐควรจัดสรรงบประมาณและเงินอุดหนุนรายหัวใหเพียงพอเหมาะสมกับ
ปริมาณงานและภาระงานที่โรงเรียนตองรับผิดชอบ
2.จัดใหมีแผนการจัดสรรและแผนการใชงบประมาณในทุกระดับทั้งระดับ
สวนกลาง ระดับจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา เพือ่ ใหมีการประสาน
การใชทรัพยากรงบประมาณรวมกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสว นรวมรับผิดชอบในการจัดสรร
งบประมาณทองถิ่นเพื่อการจัดการศึกษา โดยกําหนดเปนกฎหมายอยางชัดเจน
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4. โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดเล็กมากควรไดรับการดูแลเปนพิเศษและควร
ไดรับการสนับสนุนหรือความชวยเหลือเปนพิเศษ
โดยเฉพาะดานงบประมาณและ
อัตรากําลังครูในสัดสวนที่สูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ เนื่องจากควรไดรับการพัฒนาเปน
พิเศษ เพื่อใหพัฒนาไดทดั เทียมกับโรงเรียนโดยทัว่ ไป
5. เอกชน สถานประกอบการ และบริษัทและสถาบันธุรกิจเอกชน ควรมีการ
รับภาระในเรื่องคาใชจายในการจัดการศึกษาในแตละเขตพืน้ ที่ที่สถาบันเอกชนธุรกิจนั้น ๆ
ตั้งอยู โดยกําหนดเปนกฎหมายเพื่อเก็บภาษีการศึกษาอยางเหมาะสมชัดเจน
6. จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเปนการเฉพาะ เพื่อให
สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
7. ปรับแกกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง
เพื่อใหโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
คุณภาพ
1.4 งบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจัดสรรจากรัฐ
การติดตามประเมินผลในเรื่อง ความเพียงพอของงบประมาณที่
สถานศึกษาไดรับจัดสรรจากสวนกลาง
โดยสอบถามจากผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผูบ ริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึง่ เปนผูมี
หนาที่ในการจัดการศึกษาโดยตรง ปรากฏผลตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของผูจัดการศึกษาที่ใหความคิดเห็นดานงบประมาณ
กลุมเปาหมาย

เพียงพอ
จํานวน รอยละ
1. ผูบริหารสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา 19
15.4
2. ผูบริหารสถานศึกษา
13
6.8
3. ครู/อาจารย
16
4.2
4. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
5
6.7

รวม

53

6.9

ไมเพียงพอ
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
105
84.6
124 100.0
180
93.2
193 100.0
370
95.8
386 100.0
70
93.3
75 100.0

725

93.1

778

100.0
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จากตารางที่ 5 พบวา รอยละ 93.1 ของกลุมตัวอยางมีความเห็นวางบประมาณที่
โรงเรียนไดรับจัดสรรยังไมเพียงพอกับคาใชจายจริงที่สถานศึกษาตองดําเนินการ
ซึ่งเปน
ขอมูลที่ชี้ใหเห็นวาสถานศึกษาจําเปนจะตองเก็บคาใชจายสําหรับผูเรียนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โดยมีเหตุผลและขอเสนอแนะดังนี้
เหตุผล
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมสมดุลกับคาใชจายจริงของโรงเรียน
2. ขาดงบประมาณดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่อง
การเรียนการสอนคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ
3. เงินอุดหนุนรายหัวไมเพียงพอกับรายจายจริงทีโ่ รงเรียนใชจดั การศึกษา
4. ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณดานสิ่งกอสรางและครุภณ
ั ฑ
ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอสอดคลองสมดุลกับคาใชจายที่
โรงเรียนตองจายจริง
2. จัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาการศึกษาและดานครุภณ
ั ฑเพิ่มขึ้น
3. จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทีเ่ ปนคาใชจายรายหัวเพิ่มขึ้นใหเหมาะสม
กับคาใชจายจริงที่โรงเรียนตองจาย
4. ควรจัดสรรงบประมาณใหแกโรงเรียนขนาดเล็กและหางไกลทุรกันดารใน
สัดสวนที่มากกวาโรงเรียนปกติทั่วไป
5. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อสื่อ อุปกรณ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาการศึกษาใหทันสมัยกับการพัฒนาของโลก
6. จัดทําแผนการจัดสรรและแผนการใชงบประมาณในทุกระดับ เพื่อใหการ
ใชทรัพยากรงบประมาณรวมกันระหวางสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่เดียวกัน
เปนไปอยาง
ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2. สิทธิและโอกาสในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูพิการ
ผูดอยโอกาส และผูที่มีความสามารถพิเศษ
เพื่อใหการจัดบริการการศึกษาขั้น พื้นฐานเปนไปตามเจตนารมณและ
เปาหมายเพือ่ ความทั่วถึงและเพื่อใหกลุมเปาหมายที่มีความตองการการศึกษาเปนพิเศษ
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(Special Education Needs : SEN) ซึ่งตองไดรับสิทธิและโอกาสในการไดรับการศึกษา
เปนพิเศษ สามารถเขาถึงการบริการได อันไดแก กลุมผูพิการ ผูดอยโอกาส และกลุมผูที่มี
ความสามารถพิเศษ ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ที่
กําหนดให “...การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ
สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ
ตองจัดใหบุคคล
หรือบุคคลซึง่ ไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส
ดังกลาวมีสทิ ธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ”
“การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษตองจัดดวยรูปแบบ
ที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น” และในหมวด 3 ระบบการศึกษาใน
มาตรา 15 กําหนดให “การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย...
สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทัง้ สามรูปแบบก็
ได ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผเู รียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตาง
รูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือตางรูปแบบได ไมวาจะ
เปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบ
ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน”
การประเมินดานสิทธิและโอกาสในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ จะศึกษาในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. ความทั่วถึงของการจัดการศึกษาใหแกผูพิการ
2. รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการและจําเปนของผูพ ิการ
3. สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่น ๆ ตามความ
เหมาะสมจําเปนทีผ่ ูพิการควรไดรับ
4. รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่เอื้อใหผูดอยโอกาสสามารถเขารับ
บริการการศึกษาได
5. รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของ
ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
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การติดตามประเมินผลตามประเด็นตาง ๆ ดังกลาวขางตน มีผลการ
ประเมินดังนี้
2.1 ความทั่วถึงของการจัดการศึกษาใหแกผูพิการ
การประเมินความทั่วถึงในการจัดการศึกษาใหแกผูพิการ โดยการ
สอบถามความเห็นจากผูบ ริหารสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ผูแทนสวนการศึกษาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนหนวยงานจัดการศึกษาในสวนกลาง รวมทั้งผูปกครองและ
ผูเรียน โดยใหกลุมตัวอยางดังกลาวประเมินระดับความทั่วถึงของการจัดการศึกษาใหแก
ผูพิการตามความเห็นที่เปนจริงและประสบการณตรงของตนเอง ปรากฏผลตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของผูใหและผูรับบริการที่ใหความเห็นดานความทั่วถึงใน
การจัดการศึกษาใหแกเด็กพิการ
กลุมเปาหมาย

ทั่วถึง
จํานวน รอยละ
1. ผูบริหารสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา 67
54.0
2. ผูบริหารสถานศึกษา
121
62.6
3. ครู/อาจารย
254
65.8
4. ผูปกครอง
45
70.3
5. ผูเรียน
61
87.1
6. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
53
70.6

รวม

601

65.8

ไมทั่วถึง
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
57
46.0
124 100.0
72
37.4
193 100.0
132
34.2
386 100.0
19
29.7
64 100.0
9
12.9
70 100.0
22
29.4
75 100.0

311

34.2

912

100.0

จากตารางที่ 6 กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ความทั่วถึงในการจัดการศึกษาใหแกผู
พิการนั้น สวนใหญกลุมตัวอยางมีความเห็นวาสามารถจัดไดอยางทั่วถึง รอยละ 65.8 ยัง
ไมทั่วถึงรอยละ 34.2
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2.2 รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ
ผลการประเมินในประเด็นรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการจําเปนของผูเรียนทีพ่ ิการ พบวา ผูตอบที่เปน
ผูแทนกลุมผูบ ริหารสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย ผูแทน
สวนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งผูแทนหนวยงานจากสวนกลาง
ผูปกครองและผูเ รียน ปรากฏผลตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของผูใ หและผูรับบริการการศึกษาที่ใหความเห็นความ
เหมาะสมการจัดการศึกษาใหแกเด็กพิการ
กลุมเปาหมาย

เหมาะสม
จํานวน รอยละ
1. ผูบริหารสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา 65
52.4
2. ผูบริหารสถานศึกษา
119
61.6
3. ครู/อาจารย
245
63.4
4. ผูปกครอง
11
55.0
5. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
47
62.6

รวม

487

61.0

ไมเหมาะสม
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
59
47.6
124 100.0
74
38.4
193 100.0
141
36.6
386 100.0
9
45.0
64 100.0
28
37.4
75 100.0

311

39.0

798

100.0

จากตารางที่ 7 กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ในการจัดการศึกษาของหนวยการจัด
การศึกษา มีการนํารูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการจําเปนของผูเ รียนที่พิการ รอยละ 61.0 และดําเนินการยังไมเหมาะสม รอยละ
39.0
2.3. สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นๆ
การประเมินในประเด็นการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สือ่ บริการและ
ความชวยเหลืออื่นๆ ตามความเหมาะสมจําเปนที่ผูพิการควรไดรับ โดยการสอบถามกลุม
ตัวอยางผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรากฏผลตามตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ และบริการใหแกเด็ก
พิการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ
รวม

จํานวน
86
38
124

รอยละ
69.3
30.7
100.0

จากตารางที่ 8 กลุมตัวอยางมีความเห็นวา มีการดําเนินการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นๆ ตามความเหมาะสมจําเปนทีผ่ ูพิการควรไดรับ
รอยละ 69.3 ไมไดดําเนินการ รอยละ 30.7
จากผลการประเมินโดยการสอบถามซ้ําไปยังกลุม ตัวอยางที่เปนผูแทนผูบ ริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งผูเรียนการศึกษาพิเศษ พบวา รอยละ 21.62 ประเมินวาผูพิการทุกคน
ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออืน่ ๆ รอยละ 74.48 ประเมิน
วา ผูพิการบางคนไดรับฯ และรอยละ 0.90 ประเมินวา ผูพิการทุกคนไมไดรับฯ ทั้งนี้ผู
ประเมินไดใหเหตุผลและขอเสนอแนะในเรื่องดังกลาวโดยสรุปได ดังนี้
สาเหตุ
1. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพื่อจัดหาสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกและ
ความชวยเหลือตาง ๆยังไมเพียงพอสมดุลกับความตองการและจํานวนผูเรียนที่พิการ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มิไดเปนผูรับผิดชอบเรื่องนีโ้ ดยตรง เปน
หนาที่ของศูนยการศึกษาพิเศษ
3. การประสานงานระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายังไมเอื้อใหการ
ดําเนินงานในเรื่องดังกลาวไดผลตามเปาหมาย
ขอเสนอแนะ
1. รัฐควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาสื่อ อุปกรณ สิ่งอํานวยความ
สะดวกและความชวยเหลืออื่นใหเหมาะสมสอดคลองกับจํานวนผูเรียนตามความตองการ
จําเปนและจัดสรรตามรายหัวจริงของผูเรียนที่พิการ
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2. ถารัฐจะจัดสรรเปนสื่อ อุปกรณตาง ๆ ควรจัดสรรใหเพียงพอและตรงกับ
ความตองการของผูเรียน
3. การสนับสนุนใหมีโครงการเรียนรวม ควรกําหนดผูเรียนเฉพาะสวนที่
สามารถเขาโครงการเรียนรวมไดเทานั้น และควรสนับสนุนงบประมาณ สื่อ อุปกรณ
บุคลากรผูเชีย่ วชาญเฉพาะดานใหเพียงพอกับโรงเรียนรวมดวย
4. ควรจัดใหมีโรงเรียนการศึกษาพิเศษอยางนอยอําเภอละ 1 โรง
5. ควรกําหนดโครงสรางหรือจัดใหมีระบบการบริหารจัดการที่เปนเอกภาพ
ระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศูนยการศึกษาพิเศษในแตละจังหวัด เพื่อใหการ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ มีแผนงาน เปาหมายแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
6. สงเสริมสนับสนุนโครงการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใหเพิ่มมากขึ้น
อยางทั่วถึง โดยสนับสนุนสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกและความชวยเหลืออยางเพียงพอ
7. การจัดงบประมาณเพื่อจัดหาสื่อ สิง่ อํานวยความสะดวกและความ
ชวยเหลืออื่นๆ อาจจัดสรรในรูปคูปอง อุดหนุนพิเศษแตควรแยกงบประมาณ เพื่อการ
กอสรางและครุภัณฑ ออกตางหาก
2.4 รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่เอื้อใหผูดอยโอกาสเขารับบริการ
การศึกษา
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
กําหนดให
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดทั้งสามรูปแบบคือ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ตลอดจนใหโรงเรียนสามารถบูรณาการรูปแบบการจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ
ไดตามความเหมาะสม รวมทั้งกําหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางรูปแบบและ
ระหวางสถานศึกษาไดนนั้ ก็เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่ผสมผสานได
อยางเหมาะสมเพื่อใหเอือ้ กับสภาพแวดลอม ความพรอมของกลุมผูเรียนดอยโอกาส ที่ไม
สามารถเขามารับการศึกษาไดเหมือนกับเด็กปกติโดยทั่วไป ทั้งนี้โรงเรียนอาจจัดรูปแบบ
การเรียนดังกลาว หลักสูตร เวลาเรียน ตลอดจนสถานที่ใหเหมาะสมสะดวกตอผูเรียนที่มี
ลักษณะการดํารงชีวิตตางกับเด็กปกติทั่วไปและมีความตองการเปนพิเศษเพื่อใหไดมี
โอกาสเปนพิเศษ สามารถเขารับบริการการศึกษาได
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การประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยสอบถาม
ความเห็นจากกลุมตัวอยางที่มีหนาทีจ่ ัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตลอดจนผูปกครองที่มีเด็กเรียนอยูในโรงเรียนกลุม ตัวอยาง ปรากฏผลตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 รอยละของรูปแบบของการจัดการศึกษาใหกับผูดอ ยโอกาส
กลุมเปาหมาย

รูปแบบการจัดการศึกษา (รอยละ)
ในระบบ

1. ผูบริหารสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา 2. ผูบริหารสถานศึกษา
3. ครู/อาจารย
4. ผูปกครอง
5. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
เฉลี่ยในแตละรูปแบบ

ทั้ง
3 รูปแบบ

79.9
71.2
78.1
82.4
80.1

7.2
6.5
7.6
5.6
5.7

ในระบบ
และตาม
อัธยาศัย
4.1
3.8
4.5
2.6
2.9

78.3

6.5

3.5

ในระบบและ
นอกระบบ
17.9
19.2
18.5
17.3
18.6

18.3

จากตารางที่ 9 กลุมตัวอยางมีความเห็นวา
โรงเรียนมีการจัดการศึกษาทั้ง 3
รูปแบบ รอยละ 6.5 โรงเรียนมีการจัดการศึกษา 2 รูปแบบ คือในระบบและนอกระบบ
รอยละ 18.3 โรงเรียนจัดการศึกษา 2 รูปแบบ คือ ในระบบและตามอัธยาศัย และรอยละ
3.5 และโรงเรียนจัดการศึกษาไดเพียงในระบบเทานั้น รอยละ 78.3
จากผลการประเมินพบวา โรงเรียนโดยสวนใหญยังมีการจัดการศึกษาเฉพาะใน
รูปแบบเทานั้น
จึงอาจกลาวไดวาการจัดการศึกษาที่ยังไมท่วั ถึง เนือ่ งจากการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อใหเอื้อกับผูเรียนที่ดอยโอกาสใหสามารถไดรับบริการ
การศึกษาเปนพิเศษ ยังมีการดําเนินการนอยหรือมีการพัฒนาการนอย สงผลใหผูเรียน
กลุมดังกลาวที่ตองการไดรับการดูแลเปนพิเศษไมไดรับโอกาสในการไดรับการศึกษา
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2.5 รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหการจัด
การศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษตองจัดดวยรูปแบบเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น เนื่องจากกลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษตองไดรับบริการ
การศึกษาดวยรูปแบบและวิธีการทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน ผูเ รียนกลุมนี้นบั เปน
กลุมผูเรียนทีเ่ ปนทรัพยากรบุคคลที่สาํ คัญของประเทศ ถาไดรับการจัดการศึกษาในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับศักยภาพก็จะเปนมันสมองซึ่งเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป
ในทางตรงกันขามการจัดสภาพการเรียนรูดวยวิธีที่ไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับ
ศักยภาพของผูเรียนจะทําใหเกิดปญหา ผูเ รียนอาจเบื่อหนายการเรียนและอาจกาวราว
สรางปญหาในชั้นเรียน กลับกลายเปนผูเรียนทีเ่ ปนปญหา สรางความยุงยากแกครู ผูสอนได
การประเมินผลดานการจัดการศึกษารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ โดยการสอบถามความเห็นจากกลุม
ตัวอยางที่มีหนาที่จัดการศึกษาซึ่งประกอบดวย
ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย ผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูรับผิดชอบจาก
สวนกลาง ตลอดจนกลุม ผูปกครอง และนักเรียน โดยผูประเมินผลการดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาว ปรากฏผลตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาใหผูที่มคี วามสามารถ
พิเศษในรูปแบบและวิธกี ารที่เหมาะสมและไมเหมาะสม
กลุมเปาหมาย

เหมาะสม
จํานวน รอยละ
1. ผูบริหารสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา 68
54.8
2. ผูบริหารสถานศึกษา
106
54.9
3. ครู/อาจารย
216
55.9
4. ผูปกครอง
32
50.0
5. ผูเรียน
35
50.0
6. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
43
57.3
7. ผูเกีย่ วของในสวนกลาง
11
55.0

รวม

511

54.8

ไมเหมาะสม
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
56
45.2
124 100.0
87
45.1
193 100.0
170
44.1
386 100.0
32
40.0
64 100.0
35
50.0
70 100.0
32
42.7
75 100.0
9
45.0
20 100.0

421

45.2

932

100.0
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จากตารางที่ 10 กลุมตัวอยางมีความเห็นวา มีการดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบ
และวิธีการทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพของผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รอยละ 54.8 และ
ดําเนินการยังไมเหมาะสม รอยละ 45.2
3. การศึกษาภาคบังคับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 17 กําหนดให
“ ใหมีการศึกษาภาคบัง คับจํานวนเกาปโดยใหเด็กที่มีอายุ ยางเขาปที่เจ็ด เขาเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษา
ภาคบังคับ หลักเกณฑและวิธีการนับอายุใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
การประเมินดานการจัดการศึกษาภาคบังคับ จะศึกษาในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. อัตราสวนนักเรียนตอประชากรในวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ
2. การแจงเปนหนังสือใหผูปกครองทราบลวงหนา
จากการติดตามประเมินผลตามประเด็นตาง ๆ ดังกลาวขางตน มีผลการ
ประเมิน ดังนี้
3.1 อัตราสวนนักเรียนตอประชากรในวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ
การประเมินความทั่วถึงในการใหบริการการศึกษาภาคบังคับตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเปาหมายใหเด็กทุกคน
ที่มีอายุในวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับไดรับการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
ไดแก ระดับประถมศึกษา 6 ป และระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป
ผลการประเมินโดยพิจารณาจากอัตราสวนนักเรียนตอประชากรในวัย
เรียนการศึกษาภาคบังคับ
พบวา
อัตราสวนจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาและ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตอจํานวนประชากรอายุ 6-17 ป มีอัตราสวนรอยละ 98.92 ตัวเลข
ดังกลาวแมวาจํานวนนักเรียนที่เขาเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับโดยแทจริง
จะมี
จํานวนนักเรียนที่มีอายุต่ํากวาและสูงกวาอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับรวมอยูดวยก็
ตาม แตการจัดบริการการศึกษาภาคบังคับยังคงไมทั่วถึง นั้นแสดงวายังมีประชากรในวัย
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เรียนอีกประมาณรอยละ 1.08 หรือเปนจํานวนประมาณ 205,856 คน ที่ยังไมไดรับ
การศึกษาภาคบังคับตามที่กฎหมายกําหนด ดังตารางที่ 11, 12 และ13
ตารางที่ 11 อัตราการเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1 และมัธยมศึกษาปท1ี่ ปการศึกษา
2547
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 1

ประชากร
อายุ
จํานวน
6 ป
961,458
12 ป
964,967

นักเรียน

รอยละ

985,682
963,637

102.52
99.86

ที่มา 1. จํานวนนักเรียน จากศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ป 2547
2. จํานวนประชากร จากสํานักงานการทะเบียน กรมการปกครอง ป 2546

ตารางที่ 12 อัตราสวนนักเรียนตอประชากรในวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ จําแนกตาม
ระดับการศึกษา ปการศึกษา 2547
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
รวม

กลุมอายุ
6-11 ป
12-14 ป
6-14 ป

ประชากร
5,801,424
2,931,017
8,732,441

นักเรียน
5,966,215
2,672,082
8,638,297

รอยละ
102.84
91.17
98.92

ที่มา 1. ขอมูลจํานวนนักเรียน จากศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ป 2547
2. ขอมูลจํานวนประชากร จากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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ตารางที่ 13 อัตราสวนนักเรียนตอประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา
2547
ระดับการศึกษา

กลุม
อายุ
(ป)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3-17
3-5
ระดับกอนประถมศึกษา
6-11
ระดับประถมศึกษา
12-17
ระดับมัธยมศึกษา
12-14
-มัธยมศึกษาตอนตน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
15-17
15-17
ประเภทสามัญศึกษา
15-17
ประเภทอาชีวศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 18-21
รวมทั้งหมด
3-21

ปการศึกษา 2547
ประชากร
นักเรียน (คน)
(คน)
26,020,478
18,337,460
2,991,132
1,824,384
5,801,424
5,966,215
5,772,489
4,407,264
2,931,017
2,672,082
2,841,472
1,735,182
2,841,472
1,046,248
2,841,472
686,085
3,938,711
1,965,657
29,959,189
20,303,117

รอยละ
70.47
60.99
102.84
76.35
91.17
61.07
36.82
21.15
49,91
67.77

ที่มา 1. ขอมูลจํานวนนักเรียน จากศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ป 2547

3.2 การแจงเปนหนังสือใหผูปกครองทราบลวงหนา
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 5กําหนดให “ให
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณีประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ
ระหวางสถานศึกษาที่อยูใ นเกณฑการศึกษาภาคบังคับโดยใหปดประกาศไว ณ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา รวมทั้งตองแจง
เปนหนังสือใหผูปกครองของเด็กทราบกอนเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา
หนึ่งป”
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การประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่มหี นาที่ปฏิบัตติ ามมาตรการ
ที่กฎหมายกําหนด ในเรื่องการแจงใหผูปกครองไดรับทราบลวงหนาในเรือ่ งดังกลาว โดย
การสอบถามจากเจาหนาที่ที่มีหนาทีร่ ับผิดชอบและทีเ่ กี่ยวของในเรื่องดังกลาว ประกอบ
ดวยผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และผูปกครอง ปรากฏผลตามตารางที่ 14
ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละการแจงใหผูปกครองทราบลวงหนา
กลุมเปาหมาย

แจง
จํานวน รอยละ
1. ผูบริหารสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา 91
73.3
2. ผูบริหารสถานศึกษา
145
75.1
3. ครู/อาจารย
304
78.7
4. ผูปกครอง
43
67.1
5. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
52
69.3

รวม

635

75.4

ไมแจง
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
33
26.7
124 100.0
48
24.9
193 100.0
82
21.3
386 100.0
21
32.9
64 100.0
23
30.7
75 100.0

207

24.6

842

100.0

จากตารางที่ 14 กลุมตัวอยางมีความเห็นวา มีการดําเนินการแจงเปนหนังสือให
ผูปกครองของเด็กทราบกอนเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป รอยละ
75.4 และไมไดแจงรอยละ 24.6
3.2.1 สาเหตุที่ไมไดแจง
1.มีปญหาในเรื่องการกําหนดเขตพืน้ ที่ความรับผิดชอบระหวางสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเฉพาะโรงเรียนใหญๆในพื้นที่เขตเมือง
2.เห็นวา การแจงและไมแจงมีผลไมตางกัน การแจงเปนภาระแกเขตพื้นที่
การศึกษา
3.มอบใหสถานศึกษาทําหนาที่แจงเนื่องจากสถานศึกษามีขอ มูลของ
นักเรียนและอยูในพื้นที่ทใี่ หบริการซึ่งตองรับผิดชอบชัดเจน
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3.2.2 ขอเสนอแนะ
1. ควรกําหนดเขตพื้นทีบ่ ริการใหชัดเจน โดยเฉพาะโรงเรียนใหญๆในเมือง
และโรงเรียนขนาดใหญที่มีความนิยมตั้งอยูใกลกัน
2. ควรใหเปนหนาที่ของโรงเรียนเปนผูแจง โดยเขตพื้นที่การศึกษาเปนผู
กําหนดเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบใหชัดเจน
3. การกําหนดการแจงเปนระยะกอน 1 ป นานเกินไปควรเปน 1-2 เดือน
โดยใหมีการแจงเปนระยะๆ รวมทั้งติดตามผลการแจง
4. ควรลดจํานวนแบบฟอรมตางๆ ลง มีเทาที่จําเปนจริงๆ เนื่องจาก
สิ้นเปลืองงบประมาณและเพิ่มภาระงานโดยไมจําเปน
5. ควรติดตามตัวเด็กใหเขาเรียนและการใหความชวยเหลือผูปกครองให
สามารถสงเด็กเขาเรียนหรือจัดการศึกษาใหเอื้อและเพิ่มโอกาสใหเด็กกลุมดอยโอกาสเปน
พิเศษ ซึ่งสําคัญกวาการแจง
4. การเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22 กําหนดให “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ในกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูที่ยึดผูเ รียนมีความสําคัญที่สุดนั้น การจัด
การเรียนการสอนใหจัดเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
จริง ซึ่งหมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียน ไดลงมือปฏิบัติจริง ใหผูเรียนคิด
เปน ทําเปน ปลูกฝงคุณธรรมในทุกสาขาวิชา โดยมีเปาหมายใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รูจักแสวงหาความรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
เปนมนุษยทสี่ มบูรณ เปนคนดี เปนคนเกง และมีความสุขอยางแทจริง
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การประเมินผลการดําเนินงานตามขอกําหนดกฎหมายในประเด็นการเรียน
การสอนที่ยึดผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ดังกลาวขางตนจะประเมินใน 2 เรื่อง
1. ประเมินสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
2. ประเมินองคประกอบที่นําไปสูการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนมีความ
สําคัญที่สุดใน 4 ประเด็นไดแก
2.1 การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการเรียนรู
2.2 การใชสอื่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมตอการเรียนรู
2.3 การสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษาใหสถานศึกษาสามารถจัด
การเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนมีความสําคัญที่สดุ
2.4 ความพึงพอใจในคุณภาพของผูเรียนจากผลการสอนที่ยึด
ผูเรียนมีความสําคัญที่สดุ
จากการติดตามประเมินผลตามประเด็นตาง ๆ ดังกลาวขางตน มีผลการ
ประเมิน ดังนี้
4.1สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด
ของสถานศึกษา โดยการสอบถามความเห็นจากกลุมตัวอยางซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารสถานศึกษา และ
ครู/อาจารย ปรากฏผลตามตารางที่ 15
ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละการจัดการเรียนการสอนทีย่ ึดผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
กลุมเปาหมาย

ดําเนินการ
จํานวน รอยละ
1. ผูบริหารสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา 73
58.8
2. ผูบริหารสถานศึกษา
115
59.5
3. ครู/อาจารย
251
65.0
4. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
38
50.6

รวม

477

61.3

ไมไดดําเนินการ
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
51
41.2
124 100.0
78
40.5
193 100.0
135
35.0
386 100.0
37
49.4
75 100.0

301

38.7

778

100.0
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จากตารางที่ 15 กลุมตัวอยางมีความเห็นวา สถานศึกษาทุกแหงมีการจัดการเรียน
การสอนที่ยดึ ผูเรียนเปนสําคัญ รอยละ 61.3 ไมไดดําเนินการรอยละ 38.7 และจากขอมูล
การศึกษาทําใหทราบวามีสถานศึกษาจํานวนมากที่ยังมีการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม
โดยมีสาเหตุที่สําคัญ ดังนี้
สาเหตุ
1. ครู/อาจารยที่สอนขาดความรูความเขาใจและขาดความพรอม
2. ครู/อาจารยยังไมไดรับการพัฒนาและปรับพฤติกรรมการสอน
3. ครู/อาจารยไมปรับพฤติกรรมการสอน เนื่องจากรอการเปลี่ยนแปลง
ระบบ และติดพฤติกรรมการสอนแบบเดิม
4. ผูปกครองและชุมชนยังตองการใหนักเรียนเรียนแบบทองจําเพื่อการ
สอบแขงขัน
5. โรงเรียนขนาดเล็กขาดอัตรากําลังครูและงบประมาณ ครูมีภาระงานมาก
ไมสามารถจัดการเรียนการสอนที่มุงผูเรียนมีความสําคัญที่สดุ ได
ขอเสนอแนะ
1. เรงดําเนินการพัฒนาฝกอบรมครู/อาจารยเพื่อใหมีความรูความเขาใจ
และสามารถจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนมีความสําคัญที่สุดอยางจริงจัง
2. จัดทําหลักสูตร แผนการเรียนรูแบบบูรณาการในโรงเรียนนํารองเพื่อสราง
เครือขายขยายความรูความเขาใจ
3. จัดสรรงบประมาณ บุคลากร สื่อ อุปกรณการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยีใหเพียงพอ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้นตองเรงแกปญหาใหได
กอน โดยจัดสรรในสัดสวนที่มากกวาโรงเรียนที่มีความพรอม
4. จัดใหมีสอื่ การเรียนการสอนทางไกล และสนับสนุนอุปกรณเทคโนโลยี
ดาน ICT สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
5. จัดใหมีแผนปฏิบัตกิ ารในทุกระดับเพื่อมุงพัฒนาการเรียนการสอนที่มุง
ผูเรียนมีความสําคัญที่สดุ มีการติดตามประเมินผลจัดการเรียนการสอนครู ตลอดจนการ
ประเมินผลการการบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียนในประเด็นดังกลาว
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4.2 องคประกอบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
การประเมินองคประกอบการจัดการเรียนการสอนที่มุงยึดผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด โดยการสอบถามความเห็นจากผูปฏิบัตแิ ละทีเ่ กี่ยวของกับการจัดการ
เรียนการสอนซึ่งประกอบดวย ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูบริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย และกรรมการสถานศึกษา ตลอดจน
ผูรับบริการการศึกษาไดแก ผูปกครอง และผูเ รียน เพื่อรวมกันประเมินจัดลําดับการ
ใหบริการเกี่ยวกับองคประกอบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
ซึ่ง
ประกอบดวย
2.1 การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเรียนรูของนักเรียน
2.2 การใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรูของนักเรียน
2.3 เขตพื้นทีก่ ารศึกษาสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการ
สอนที่ยึดผูเ รียนมีความสําคัญที่สุด
2.4 เขตพื้นทีก่ ารศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพของผูเรียนจากผลการ
เรียนการสอนที่ยึดผูเ รียนมีความสําคัญที่สุดอยูในระดับใด
ผลการประเมินโดยสอบถามความเห็นจากกลุมตัวอยางที่มีหนาที่จัดบริการการศึกษา
และที่เกี่ยวของตลอดจนผูรับบริการ ปรากฏผลดังนี้
2.1 การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเรียนรูของนักเรียน อยูใน
ระดับรอยละ 68.80
2.2 การใชสอื่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรูของนักเรียน อยูในระดับ
รอยละ 58.90
2.3 เขตพื้นที่การศึกษาไดใหการสนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมและ
สามารถจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนมีความสําคัญที่สุด อยูในระดับรอยละ 54.70
2.4 เขตพื้นที่การศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพของนักเรียนจากผลการ
จัดการเรียนการสอนที่ยดึ ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด จํานวนรอยละ 74.30
โดยสรุปผลการดําเนินงานในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาในมาตรา 22
ซึ่ง
กําหนดใหการเรียนการสอนตองยึดผูเ รียนมีความสําคัญที่สุด ทัง้ ดานการจัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม การสงเสริมสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีเพือ่ ใหผเู รียนสามารถเรียนไดเต็มตามศักยภาพ
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ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนและกํากับในระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา ยังดําเนินการไดอยูในระดับ
รอยละ 50-60 เทานั้น สงผลใหพัฒนาการดานคุณภาพของผูเ รียนทีเ่ กิดจากการปฏิรูปการ
เรียนรู โดยผูจัดตองจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได โดยจัดกระบวนการเรียนรูทสี่ งเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ความพึงพอใจในคุณภาพการเรียนการสอนที่ยึดผูเ รียนสําคัญที่สุดของเขตพืน้ ที่
การศึกษาอยูใ นระดับ รอยละ 74.30
5. บทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 5 การบริหารและ
การจัดการศึกษา สวนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา 38
กําหนดให” ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการกํากับ ดูแล จัดตัง้ ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัด
การศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชม องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลายในเขต
พื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทน
องคกรเอกชน ผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแ ทน
สมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู
และ
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม …”
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
หมวด 2 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา มาตรา 33 การบริหารและการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวน
ประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา...”
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มาตรา 36 กําหนดให ในแตละเขตพืน้ ที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษา
เอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถ
จัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ ที่
การศึกษา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาทีท่ ี่ระบุไวขางตน ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแ ทน
องคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแ ทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแ ทน
สมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และ
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ใหผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา...”และในมาตรา 37 กําหนดให”ใหมีสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาทีข่ อง
คณะกรรมการตามที่กําหนดไวในมาตรา 36 และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของ
หลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) อํานาจหนาที่ในการพัฒนาดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา
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(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(4) ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่กฎหมายกําหนด
สํานักงานตามวรรคหนึ่ง
มีผูบริหารเปนผูบงั คับบัญชาขาราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหนาที่ของ
ผูบริหารไวเปนการเฉพาะ
การใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายดังกลาวให
คํานึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงดวย
ในสํานักงานตามวรรคหนึ่งจะใหมีรองผูบริหารเปนบังคับบัญชาขาราชการ
รองจากผูบริหารเพื่อชวยปฏิบัติราชการก็ได
รองผูบริหารหรือผูดํารงตําแหนงทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นในสํานักงานมีอํานาจ
หนาที่ตามทีผ่ ูบริหารกําหนดหรือมอบหมาย”
การประเมินผลการดําเนินงานตามที่กฎหมายกําหนดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการประเมินใน 2 เรื่อง คือ
1. ความเหมาะสมของหลักเกณฑและวิธกี ารสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. ประเมินผลการดําเนินงานและการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตาม
บทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ซึ่งจะพิจารณาใน 2 ประเด็น
คือ
2.1 ระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา
2.2 การนํามติของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาไปสูการปฏิบัติ
ในการพัฒนาการศึกษา
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จากการติดตามประเมินผลตามประเด็นตาง ๆ ดังกลาวขางตน มีผลการ
ประเมิน ดังนี้
5.1 ความเหมาะสมของหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาที่กําหนดในกฎกระทรวง
การประเมินความเหมาะสมของหลักเกณฑและวิธกี ารสรรหาคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยการสอบถามจากกลุมตัวอยาง ที่มีหนาที่
จัดการศึกษาในเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและมีหนาทีเ่ กี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งประกอบดวย ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และครู/อาจารย ปรากฏผลตามตารางที่ 16
ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละความคิดเห็นตอหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมเปาหมาย
1. ผูบริหารสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
2. ผูบริหารสถานศึกษา
3. ครู/อาจารย
4. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่

รวม

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

รวม

จํานวน รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน รอยละ

95
135
266
53

29
58
120
22

23.4
30.1
31.1
29.4

124
193
386
75

100.0
100.0
100.0
100.0

29.5

778

100.0

549

76.6
69.9
68.9
70.6

70.5

29

จากตารางที่ 16 กลุมตัวอยางมีความเห็นวา หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้เหมาะสมดีแลว รอยละ 70.5
และยังไมเหมาะสม รอยละ 29.5 โดยมีสาเหตุและขอเสนอ ดังนี้
สาเหตุ
1. ผูทรงคุณวุฒิที่ไดยังไมเหมาะสม มีการแทรกแซงจากการเมือง
2. การเลือกประธานกรรมการควรใหกรรมการเลือกกันเอง
3. ผูทรงคุณวุฒิที่เลือกไดมีคุณสมบัติไมตรงกับเจตนารมณของกฎหมาย
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4. ผูแทนบางกลุมยังไมเหมาะสม เชน ผูแทนสมาคมมีลักษณะกระจุกไม
กระจายในสาขาอาชีพ
5. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง
โดยเฉพาะไมเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ไมมีเวลาพอ ขาดการประชุม
6. กรรมการบางทานไมมีความรู ความเขาใจในดานการศึกษาที่ดีพอ
ขอเสนอแนะ
1. ควรกําหนดบทบาทหนาที่ใหชัดเจนและควรสงเสริมสนับสนุนให
คณะกรรมการเขตพื้นที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่กําหนด
2. ผูแทนของกลุมวิชาชีพควรมีลักษณะกระจายไมกระจุกอยูเฉพาะบาง
กลุม
3. ผูทรงคุณวุฒิในแตละดานควรเปนผูท รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญใน
ดานนั้นจริงๆ และหลากหลายตามเปาหมายที่กาํ หนด สวนใหญที่สรรหาไดเปนขาราชการ
หรือนอกราชการ
4. ควรกําหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาที่โปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง
5. ควรจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจแนวคิดการ
ดําเนินงานและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 การประเมินผลการดําเนินงานและการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินผลการดําเนินงานและการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตาม
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดยการสอบถามจากกลุมตัวอยางที่
ปฏิบัติงานอยูในเขตพื้นที่การศึกษาและมีสวนเกีย่ วของกับคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา ซึง่ ประกอบดวย ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบ ริหารสถานศึกษา
ครู/อาจารยและกรรมการสถานศึกษา ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา ปรากฏผลตามตารางที่ 17 และ 18
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ตารางที่ 17 จํานวนและรอยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
กลุมเปาหมาย

พึงพอใจ

ไมพึงพอใจ

รวม

จํานวน รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน รอยละ

1. ผูบริหารสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
2. ผูบริหารสถานศึกษา
3. ครู/อาจารย
4. คณะกรรมการสถานศึกษา

89
135
266
33

71.7
69.9
68.9
71.7

35
58
120
13

28.3
30.1
31.1
28.3

124
193
386
46

100.0
100.0
100.0
100.0

รวม

523

69.8 226

30.2

749

100.0

จากตารางที่ 17 กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีรอยละ 69.8 และไมพึงพอใจ รอยละ 30.2
ตารางที่ 18 จํานวนและรอยละการนํามติคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาไปปฏิบัติ
กลุมเปาหมาย

นําไปปฏิบัติ

ไมนําไปปฏิบตั ิ

รวม

จํานวน รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน รอยละ

1. ผูบริหารสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
2. ผูบริหารสถานศึกษา
3. ครู/อาจารย
4. คณะกรรมการสถานศึกษา

94
147
304
33

75.8
76.1
78.7
71.7

30
46
82
13

24.2
23.9
21.3
28.3

124
193
386
46

100.0
100.0
100.0
100.0

รวม

523

77.1 171

22.9

749

100.0

จากตารางที่ 18 กลุมตัวอยางมีความเห็นวา มีการนํามติของคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาไปปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาการศึกษา รอยละ 77.1 ไมมีการนําไปปฏิบัติ รอย
ละ 22.9
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โดยสรุปผลการประเมินในเรื่องการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ
การดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา พบวา รอยละ
70.5 ของกลุมตัวอยาง เห็นวา หลักเกณฑและวิธีการสรรหาเหมาะสมดี อยางไรก็ตาม
การสรรหาผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนกลุมวิชาชีพ ควรสรรหาใหไดผูแทนที่เปนผูทรงคุณวุฒิและ
กลุมวิชาชีพอยางแทจริง และการเลือกประธานกรรมการควรใหกรรมการเลือกกันเอง
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดไมเขาใจบทบาทหนาทีข่ องตนเองโดยเฉพาะ
บทบาทในการพัฒนาการศึกษาและสรรหาไดจากกลุมขาราชการดวยกันเอง ผูแทนกลุม
ตางๆ มีลักษณะกระจุกไมกระจาย เสนอใหมีการกําหนดบทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาใหชัดเจน
โดยมีการฝกอบรมใหความรูและสรางความเขาใจให
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาไดปฏิบัติหนาที่ของตนไดเต็มตามบทบาทหนาที่ที่
กฎหมายกําหนด
ขั้นตอนและวิธีการสรรหาควรโปรงใสบริสุทธิ์ยุติธรรมปราศจากการ
แทรกแซงจากภายนอก
6. บทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 5 การบริหารและ
การจัดการศึกษา สวนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา 40 กําหนดให “
ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญา
และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษาเพื่อทําหนาที่กํากับและ
สงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแ ทน
องคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแ ทน
พระภิกษุสงฆและหรือผูแ ทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาและสถานศึกษา
อาชีวศึกษาอาจมีกรรมการเพิ่มขึ้นได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
สถานศึกษา...”
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
หมวด 2 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา ในมาตรา 38 กําหนดให “ใหมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา
และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา
เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกร
ชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแ ทนพระภิกษุ
สงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอืน่ ในพื้นที่ และผูท รงคุณวุฒิ
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
องคประกอบ อํานาจหนาที่ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา และจํานวนกรรมการ
ในคณะกรรมการสถานศึกษาสําหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพและลักษณะการ
ปฏิบัติงานแตกตางไปจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป อาจกําหนดใหแตกตางไปตาม
สภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งความจําเปนเฉพาะของสถานศึกษาประเภทนั้น
ได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนยการเรียน
นอกจากนั้น ในมาตรา 39 ยังกําหนดให “ สถานศึกษาและสวนราชการ
ตามมาตรา 34 (2) มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นๆ โดย
ใหมีผูบริหารสถานศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูบงั คับบัญชา
ขาราชการและมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือสวนราชการ รวมทั้ง
นโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาหรือสวนราชการ
(2) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร
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การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ
(3) เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือสวนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการ
จัดทํานิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือสวนราชการตามวงเงินงบประมาณที่
สถานศึกษาหรือสวนราชการไดรับตามที่ไดรับมอบอํานาจ
(4) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการ
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(5) อํานาจหนาที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย….”
การประเมินผลการดําเนินงานตามที่กฎหมายกําหนดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ดําเนินการประเมินใน 2 เรื่อง คือ
1. ความเหมาะสมของหลักเกณฑและวิธกี ารสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. ประเมินผลการดําเนินงานและการสงเสริมการดําเนินงานตามบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ใน 3 ประเด็น คือ
2.1 ระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
2.2 การนํามติของคณะกรรมการสถานศึกษาไปพัฒนาการศึกษาใน
สถานศึกษา
2.3 การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
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ผลการประเมินโดยสังเขป ดังนี้
6.1 ความเหมาะสมของหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่กําหนดในกฎกระทรวง
การประเมินความเหมาะสมของหลักเกณฑและวิธกี ารสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยการสอบถามจากกลุมตัวอยางที่ปฏิบัตหิ นาที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งประกอบดวยผูบ ริหารสถานศึกษา
และครู/อาจารยในสถานศึกษา ปรากฏผลตามตารางที่ 19
ตารางที่ 19 จํานวนและรอยละความคิดเห็นตอหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

รวม

จํานวน รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน รอยละ

1. ผูบริหารสถานศึกษา
2. ครู/อาจารย

135
249

69.9
64.5

58
137

30.7
35.5

193
386

100.0
100.0

รวม

384

66.3 195

33.7

579

100.0

จากตารางที่ 19 กลุมตัวอยางมีความเห็นวา หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ
สถานศึกษาเหมาะสมดีแลว รอยละ 66.3 ยังไมเหมาะสม รอยละ 33.7 โดยกลุมตัวอยาง
ใหความเห็นวามีสาเหตุหลายประการและมีขอเสนอแนะในเรื่องดังกลาว ดังนี้
สาเหตุ
1. ไมสามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู ตามความสามารถและเขาใจในการ
จัดการศึกษาอยางแทจริง
2. กรรมการที่ไดไมเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา
3. การสรรหาในหลายโรงเรียนใชวิธีเชิญมาสมัคร
4. กรรมการสวนใหญมภี ารกิจสวนตัวมากไมสามารถสละเวลาใหกับการ
พัฒนาการศึกษา ขาดประชุมบอย
5. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะมากไป เชน ผูแทนพระภิกษุ เปนตน

46

6. สถานศึกษาบางแหงยังขาดความรูความเขาใจและบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง
ขอเสนอแนะ
1. ควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาโดยใหสถานศึกษามีสวนรวม
ดวย
2. มีคาตอบแทนแกกรรมการ เชน เบี้ยประชุม
3. ใหคณะกรรมการสถานศึกษารายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณชน
ไดรับรู
4. จัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาความรู ความเขาใจแกคณะกรรมการ
สถานศึกษาเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
5. ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อใหไดกรรมการที่มีคุณสมบัตติ ามที่กฎหมายกําหนด และใหไดผูที่มคี วามสามารถ สละ
เวลามาพัฒนาการศึกษาใหแกสถานศึกษาไดอยางเต็มเวลา
6. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงานและการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง
ผูบริหารสถานศึกษา ครู/อาจารยในสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
7. ควรมีการแกกฎกระทรวงในประเด็นเรื่อง การแตงตั้งประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการปฏิบัติควรให
นายกเทศมนตรีเปนผูแ ตงตั้งจะเหมาะสมกวาเปนผูดูแลรับผิดชอบโดยตรง ไมใชแตงตั้งโดย
ผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.2 การประเมินผลการดําเนินงานและการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
จากการสอบถามความเห็นกลุมตัวอยางจากผูปฏิบัติงานในโรงเรียนและผูที่
มีหนาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย
ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ตลอดจนเจาหนาที่ที่มีสว นเกี่ยวของจากสวนกลาง รวมทั้งผูป กครองและ
นักเรียน ปรากฏผลตามตารางที่ 20 และ 21
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ตารางที่ 20 รอยละความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย

ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน (รอยละ)
พอใจ
ไม
รวม
พอใจ
1. ผูบริหารสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา 70.1
29.9
100.0
2. ผูบริหารสถานศึกษา
72.5
27.5
100.0
3. ครู/อาจารย
70.4
29.6
100.0
4. ผูปกครอง
65.8
34.2
100.0
5. คณะกรรมการสถานศึกษา
70.8
29.2
100.0
6. ขาราชการจากสวนกลาง
68.0
32.0
100.0

เฉลี่ย

69.6

30.4

การสนับสนุนจากสวนกลาง
(รอยละ)
ไดรับ ไมไดรับ รวม
61.2
59.7
60.5
60.1
60.8
70.1

38.8
40.3
39.5
39.9
39.2
29.9

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0 62.1

37.9

100.0

ตารางที่ 21 จํานวนและรอยละการนํามติคณะกรรมการสถานศึกษาไปปฏิบัติ
กลุมเปาหมาย

นําไปปฏิบัติ

ไมนําไปปฏิบตั ิ

รวม

จํานวน รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน รอยละ

1. ผูบริหารสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
2. ผูบริหารสถานศึกษา
3. ครู/อาจารย
4. ผูปกครอง
5. คณะกรรมการสถานศึกษา
6. ขาราชการจากสวนกลาง

88
151
293
46
32
14

70.9
78.2
75.9
71.8
69.5
70.0

36
42
93
18
14
6

29.1
21.8
24.1
28.2
30.5
30.0

124
193
386
64
46
20

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

รวม

624

74.9 209

25.1

749

100.0

จากตารางที่ 20 และ 21 กลุมตัวอยางมีความเห็นวา มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รอยละ 69.6 ไมพงึ พอใจในการปฏิบัติงาน รอยละ 30.4
และพบวาไดรับการสนับสนุนจากสวนกลางในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
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สถานศึกษารอยละ 62.1 ไมไดรับการสนับสนุนรอยละ 37.9 และผลการศึกษาในเรื่องการ
นํามติคณะกรรมการสถานศึกษาไปปฏิบัติ พบวามีนําไปปฏิบตั ิเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา รอยละ 74.9 ไมไดนําไปปฏิบัติ รอยละ 25.1
โดยสรุปผลการประเมินในเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาพบวามีความเหมาะสม
รอยละ 66.3 อยางไรก็ตามการสรรหากรรมการสถานศึกษาจะไดกรรมการที่ขาดความรู
ความเขาใจในดานการศึกษา และไมเห็นความสําคัญของการศึกษา หลายโรงเรียนสรรหา
กรรมการโดยการเชิญบุคคลมาสมัคร กรรมการหลายโรงเรียนมีภารกิจสวนตัวมากไมมี
เวลาชวยโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษา การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเกินไปทําใหสรรหา
ยาก
ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการสรรหาโดยใหโรงเรียนมีสวนรวม
จัดใหมีการฝกอบรมกรรมการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ใหเห็นความสําคัญของการศึกษาและสามารถสละเวลามาปฏิบัติงานไดเต็มที่ ควร
จัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครู/อาจารยในสถานศึกษา และควรสนับสนุนคาตอบแทนใหแกกรรมการสถานศึกษา
7. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 เรื่องสิทธิและหนาที่
ทางการศึกษา มาตรา 12 กําหนดให
“ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหบุคคล
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ”
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว
พ.ศ.2547 ขอ 2 กําหนดใหครอบครัว ซึ่งประสงคจะจัดการศึกษายื่นคําขออนุญาตจัด
การศึกษาตอสํานักงาน

49

คําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว
(2) ชื่อ ชื่อสกุลของผูเรียน
(3) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของครอบครัวและผูเรียน
(4) ที่ตั้งและแผนผังสถานทีซ่ ึ่งใชจัดการศึกษา
(5) สําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทาของผูจัดการศึกษาเวนแตผูจดั การศึกษาผานการประเมินโดยสํานักงานวาเปนผูมี
ความรูความสามารถหรือประสบการณในการจัดการศึกษา
(6) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา
(7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสํานักงานรวมกันกําหนดตามความ
มุงหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
และ
ขอ 3 กําหนดใหสํานักงานเสนอคําขออนุญาตจัดการศึกษาใหคณะกรรมการ
พิจารณาโดยเร็วและแจงผลการพิจารณาคําขออนุญาตจัดการศึกษาแกครอบครัวที่ยื่นคํา
ขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขออนุญาตจัดการศึกษาตาม
ขอ 2
การประเมินผลการดําเนินงานตามที่กฎหมายกําหนดใหในเรื่องสิทธิการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยมีประเด็นประเมินประกอบดวย
1. ความพรอมของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาในการอํานวยความสะดวกแกผูมา
ยื่นคําขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2. การสงเสริมสนับสนุนผูจดั การศึกษาของครอบครัวจากเขตพื้นที่
การศึกษา
3. การใหการสนับสนุนเขตพื้นที่การศึกษาใหมีความพรอมในการอํานวย
ความสะดวกแกผูมายื่นคําขอจัดการศึกษาของครอบครัวจากสวนกลาง
ผลการศึกษาปรากฏผลดังตารางที่ 22

50

ตารางที่ 22 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
มี

กิจกรรม
1. สพท. มีความพรอมในการอํานวย
ความสะดวกแกครอบครัวในการยื่นขอ
จดทะเบียน
2. สพท.สนับสนุนครอบครัวในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สวนกลางมีการสนับสนุน สพท.ใน
การดําเนินงาน

ไมมี

รวม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
86
69.3 38
30.7 124
100.0

73

58.8

51

41.2

124

100.0

72

58.1

52

41.9

124

100.0

จากตารางที่ 22 พบวากลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาและผูแทน
หนวยงานในสวนกลางทีม่ ีสวนรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว โดยใหความเห็นวา เขตพืน้ ที่
การศึกษามีความพรอมในการอํานวยความสะดวกแกผูที่มายื่นความจํานงขอจัดการศึกษา
โดยครอบครัว รอยละ 69.3 ไมมีความพรอมรอยละ 30.7 เขตพื้นที่การศึกษาไดสงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานของผูทจี่ ดั การศึกษาโดยครอบครัว รอยละ 58.8 ไมได
สงเสริมรอยละ 41.2 และพบวาสวนกลางไดสนับสนุนใหเขตพื้นที่ในการอํานวยความ
สะดวกแกผทู ี่มา ยื่นขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว รอยละ 58.1 ไมไดสนับสนุน รอยละ
41.9
โดยสรุปแลวผลการดําเนินงานตามที่กฎหมายกําหนดใหในเรื่องสิทธิการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งกฎหมายกําหนดใหครอบครัวมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานได โดยใหครอบครัวที่ประสงคจะจัดการศึกษาไปเสนอคําขออนุญาตจัดการศึกษา
ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น พบวา เขตพื้นที่การศึกษามีความพรอมในระดับ 69.3
และเขตพื้นที่การศึกษาไดสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยูในระดับ
58.8
ในขณะที่สวนกลางใหการสนับสนุนการดําเนินงานของเขตในเรือ่ งดังกลาวอยูใน
ระดับ 58.1 จึงสรุปไดวาการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวอยูในระดับปานกลางคอนขางนอย
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8. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถานประกอบการ
นอกจาก บทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
หมวด 2 เรื่องสิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ซึ่งในมาตรา 12 กําหนดใหครอบครัวมีสิทธิใน
การจัดการศึกษาดังกลาวแลว ยังบัญญัติใหสิทธิแกสถานประกอบการมีสิทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานดวย
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานใน ศูนยการเรียน พ.ศ. 2547 ไดกําหนดสิทธิในการจัดการศึกษาโดยสถาน
ประกอบการไวใน ขอ 2 โดยกําหนดให
“ ใหสถานประกอบการมีสิทธิจดั การศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
ใหแกลูกจางและบุคคลทีเ่ กี่ยวของตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของ
สถานประกอบการนั้น
ทั้งนี้ไดกําหนดขั้นตอนการขอจัดตั้งศูนยการเรียนไวดังนี้
ขอ 3 การจัดตั้งศูนยการเรียน ใหเจาของสถานประกอบการยื่นคําขอเปน
หนังสือตอสํานักงาน
ขอ 4 เมือ่ สํานักงานไดรับคําขอตามขอ 3 ใหแจงสถานประกอบการจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนรวมกับสํานักงานหรือสถานศึกษาที่สํานักงาน
มอบหมาย
แผนการจัดการศึกษาตองมีรายการอยางนอยดังนี้
(1) ชื่อศูนยการเรียน
(2) วัตถุประสงคของศูนยการเรียน
(3) ที่ตั้งศูนยการเรียน
(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) ระดับการศึกษาที่จัด
(6) หลักสูตร
(7) ระบบประกันคุณภาพภายใน
(8) บุคลากรทางการศึกษาของศูนยการเรียน
(9) ขอกําหนดเกีย่ วกับคณะกรรมการศูนยการเรียน
ขอ 5 เมือ่ สํานักงานใหความเห็นชอบกับแผนการจัดการศึกษาตามขอ 4
แลว ศูนยการเรียนจึงจะดําเนินการจัดการศึกษาได ”
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การประเมินผลการดําเนินงานตามกฎหมายในเรื่องสิทธิการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยสถานประกอบการ มีประเด็นการประเมินประกอบดวย
1. ความพรอมของเขตพื้นที่การศึกษา ในการอํานวยความสะดวกแกผูมา
ยื่นคําขอจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ
2. การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานประกอบการจากเขต
พื้นที่การศึกษา
3. การสนับสนุนเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีความพรอมในการอํานวยความ
สะดวกแกผมู ายื่นคําขอจัดการศึกษาของสถานประกอบการ และการประเมินความเห็น
จากพนักงาน/ลูกจางสถานประกอบการในประเด็นเกี่ยวกับ
3.1 ความตองการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยสถาน
ประกอบการ
3.2 ความพรอมในการจัดการศึกษาของสถานประกอบการ
ผลการประเมินปรากฏผลตามตารางที่ 23
ตารางที่ 23 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาน
ประกอบการ
กิจกรรม

มี

ไมมี

รวม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
83
66.9 41
33.1 124
100.0

1. สพท. มีความพรอมในการอํานวย
ความสะดวกแกสถานประกอบการใน
การยืน่ ขอจดทะเบียน
2. สพท.สนับสนุนสถานประกอบการจัด 75
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สวนกลางมีการสนับสนุน สพท.ใน
77
การดําเนินงาน

60.4

49

39.6

124

100.0

61.1

47

38.9

124

100.0
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จากตารางที่ 23 พบวากลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและผูแ ทน
หนวยงานสวนกลางที่มสี วนรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว
โดยมีความเห็นวาเขตพื้นที่
การศึกษา มีความพรอมในการอํานวยความสะดวกแกผูมายื่นความจํานงขอจัดการศึกษา
โดยสถานประกอบการ รอยละ 66.9 ยังไมมีความพรอมรอยละ 33.1 เขตพื้นที่การศึกษา
ไดสงเสริมสนับสนุนสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอยละ 60.4 ยัง
ไมไดสงเสริมสนับสนุน รอยละ 39.6 และผลการศึกษาพบวาสวนกลางไดสนับสนุนเขต
พื้นที่การศึกษาใหมีความพรอมในการอํานวยความสะดวกแกผูมายื่นคําขอจัดการศึกษา
โดยสถานประกอบการ รอยละ 61.1 ไมสนับสนุนรอยละ 38.9
โดยสอบถามจากกลุมตัวอยาง
ทีเ่ ปนผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาและผูแ ทน
หนวยงานสวนกลางที่มสี วนรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว พบวา ผูตอบแบบประเมินระดับการ
ดําเนินงานในเรื่องดังกลาวไวดังนี้
นอกจากนี้ จากผลการประเมินในเรื่องดังกลาวโดยการสอบถามความเห็นจาก
พนักงาน/ลูกจางของสถานประกอบการพบวา
3.1 พนักงาน/ลูกจางมีความตองการรับการศึกษาที่จัดโดยสถาน
ประกอบการอยูในระดับรอยละ 47.60
3.2 พนักงาน/ลูกจางเห็นวาสถานประกอบการมีความพรอมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ นระดับรอยละ 23.80
โดยสรุปการดําเนินงานในเรื่องสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาน
ประกอบการ กลุมตัวอยางมีความเห็นวาเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการไดในระดับปาน
กลางคอนขางต่ํา กลาวคือ มีความพรอมในดานการอํานวยความสะดวกในระดับรอยละ
66.9 มีการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการอยูในระดับรอยละ
60.4
และสวนกลางไดสนับสนุนเขตพื้นที่การศึกษาในเรื่องดังกลาวอยูในระดับรอยละ
61.1

บทที่ 4
สรุปผลการประเมิน อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การติดตามประเมินการบังคับใชกฎหมายการศึกษาครั้งนี้ เปนการติดตามประเมิน
ความกาวหนาการบังคับใชกฎหมายการศึกษาที่เปนกฎหมายแมบท จํานวน 3 ฉบับ ไดแก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวของทีอ่ อกตามกฎหมายแมบทดังกลาว โดยศึกษาจากกลุมเปาหมายที่
เกี่ยวของ ประกอบดวย ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบ ริหารสถานศึกษา
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูปกครอง ผูเรียน ครู ผูแทนหนวยงานหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนเจาของสถานประกอบการ และลูกจางสถานประกอบการ
จํานวนทั้งสิน้ 1,088 คน โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย การสัมภาษณกลุมเปาหมายทั้งในสวนกลาง และ
สวนภูมิภาค
การศึกษาดูงาน และการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจาก
กลุมเปาหมายในสวนภูมิภาคครอบคลุมทุกพื้นที่ และไดดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อ
ประเมินความกาวหนาการบังคับใชกฎหมายการศึกษา 3 ครัง้
สรุปผลการประเมิน
ผลการวิเคราะหขอมูลทัง้ จากแบบสอบถาม จากการสัมภาษณ และจากการจัด
ประชุมสัมมนา กลุมตัวอยางไดมีความเห็นสอดคลองกันในแตละประเด็นของการประเมิน
สามารถสรุปประเด็นสําคัญของการประเมินได ดังนี้
1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจา ย การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กฎหมายมีมาตรการกําหนดใหรัฐจัดใหอยางนอย 12 ปอยาง
ทั่วถึง ผลการประเมินพบวาดําเนินการไดยังไมทั่วถึง โดยดําเนินการไดทวั่ ถึงรอยละ 78.9
สวนคุณภาพการศึกษา พบวาดําเนินการไดมีคุณภาพรอยละ 70.5 และในเรื่องอัตรากําลัง
ครู อาจารยที่ไดรับจัดสรรจากสวนกลาง ตลอดจนคุณวุฒิของครู พบวา รอยละ 92.62 ของ
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ผูตอบใหความเห็นวาอัตรากําลังครูที่ไดรับการจัดสรรจากสวนกลางนั้นยังไมเพียงพอ โดย
มีเหตุผลชี้ใหเห็นวาจํานวนครูที่ไดรับจัดสรรไมสอดคลองกับปริมาณงาน จํานวนนักเรียน
และชัน้ เรียนที่ตองรับผิดชอบ
สําหรับการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเก็บ
คาใชจาย พบวายังมีการเก็บคาใชจาย รอยละ 63.2 ไมมกี ารเก็บคาใชจายรอยละ 36.8
โดยเก็บเปนคาเรียนคอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ คาไฟฟาสําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
และหองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ คาจางครูสอนพิเศษในวิชานอกเหนือหลักสูตรอื่นๆ คา
กิจกรรมการเรียนการสอนพิเศษ คาอุปกรณกีฬา และคาบํารุง
2. สิทธิและโอกาสในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูพิการผูดอยโอกาสและผูที่
มีความสามารถพิเศษ จากการศึกษาพบวา การจัดการศึกษาใหแกผพู ิการมีความทั่วถึง
รอยละ 65.8 การดําเนินการจัดการศึกษาของหนวยงานที่จัดการศึกษา ไดมีการนํารูปแบบ
และวิธีการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการจําเปนของผูเ รียนที่
พิการ รอยละ 61.0 ในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นๆ
ตามความเหมาะสมจํา เป น ที่ ผู พิ ก ารควรได รั บ พบวามีการดําเนินการรอยละ 69.3
โรงเรียนโดยสวนใหญยังมีการจัดการศึกษาเฉพาะในรูปแบบเทานั้น
จึงอาจกลาวไดวา
การจัดการศึกษาที่ยังไมทั่วถึง เนื่องจากการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อใหเอื้อกับ
ผูเรียนที่ดอยโอกาสใหสามารถไดรับบริการการศึกษาเปนพิเศษ ยังมีการดําเนินการนอย
หรือมีการพัฒนาการนอย สงผลใหผูเรียนกลุมดังกลาวที่ตอ งการไดรับการดูแลเปนพิเศษ
ไมไดรับโอกาสในการไดรับการศึกษา
การดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พบวามีการดําเนินการรอยละ 54.8
3. การศึกษาภาคบังคับ การแจงใหผูปกครองไดรับทราบลวงหนากอนเด็กเขาเรียน
ในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป พบวามีการดําเนินการแจงรอยละ 75.4 และ
ไมไดแจง รอยละ 24.6 โดยมีสาเหตุจากการกําหนดเขตพื้นที่ความรับผิดชอบระหวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเฉพาะโรงเรียนใหญๆในพื้นที่
เขตเมือง และเห็นวาการแจงและไมแจงมีผลไมตางกัน การแจงเปนภาระแกเขตพื้นที่
การศึกษา
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4. การเรียนการสอนที่ยดึ ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด พบวาสถานศึกษามีการจัดการ
เรียนการสอนที่ยึดผูเ รียนมีความสําคัญที่สุด รอยละ 61.3 ซึ่งแสดงวาสถานศึกษาสวน
ใหญยึดผูเรียนสําคัญทีส่ ุด แตก็มีสถานศึกษาจํานวนมากทีไ่ มไดดําเนินการ
โดยสรุปผลการดําเนินงานในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาในมาตรา 22 ซึ่ง
กํา หนดให ก ารเรี ย นการสอนต อ งยึ ด หลั ก ผู เ รี ย นมี ค วามสํา คั ญ ที่ สุ ด ทัง้ ดานการจัด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม การสงเสริม สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีเพื่อใหผเู รียนสามารถเรียนได
เต็มตามศักยภาพตลอดจนการสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงาน สงเสริม สนับสนุนและกํากับ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ยังดําเนินการไดอยูในระดับรอยละ 50-60 เทานัน้ สงผลให
พัฒนาการดานคุณภาพของผูเ รียนทีเ่ กิดจากการปฏิรูปการเรียนรูโ ดยผูจัดตองจัดการเรียน
การสอนโดยยึดหลักผูเ รียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยจัดกระบวนการ
เรียนรูทสี่ งเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยยึดหลัก
ผูเรียนสําคัญที่สุด
5. บทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พบวาหลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้เหมาะสมดี
แลว รอยละ 70.5 กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา รอยละ 69.8 และพบวามีการนํามติของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ไปเพื่อการพัฒนาการศึกษา รอยละ 77.1
โดยสรุปผลการประเมินในเรื่องการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ
การดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษาพบวา หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหา เหมาะสมดี อยางไรก็ตามการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนกลุมวิชาชีพ
ควรสรรหาใหไดผูแทนที่เปนผูทรงคุณวุฒิและกลุมวิชาชีพอยางแทจริง
และการเลือก
ประธานกรรมการควรใหกรรมการเลือกกันเอง
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดมักไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง
โดยเฉพาะบทบาทในการพัฒนาการศึกษาและมักสรรหาไดจากกลุมขาราชการดวยกันเอง
ผูแทนกลุมตางๆ มักมีลกั ษณะกระจุกไมกระจาย เสนอใหมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหชัดเจน โดยมีการฝกอบรมใหความรูและสรางความ
เขาใจใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาไดปฏิบัติหนาที่ของตนไดเต็มตามบทบาทหนาที่
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ที่กฎหมายกําหนด ขั้นตอนและวิธีการสรรหาควรโปรงใสบริสุทธิ์ยุติธรรมปราศจากการ
แทรกแซงจากภายนอก
6. บทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา พบวา หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาเหมาะสมดีแลว รอยละ 66.3 ผลการประเมินดาน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาพบวามีความพึงพอใจผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา รอยละ 69.6 ในเรื่องการนํามติของ
คณะกรรมการสถานศึกษาไปใชเพื่อการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา พบวามีการนํา
มติคณะกรรมการไปปฏิบัติ รอยละ 74.9 และมีการสนับสนุนจากสวนกลางในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษารอยละ 62.1
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการ
โดยสรุปผลการประเมินในเรื่อง
สถานศึกษาและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษามีความเหมาะสมดีแลว
อยางไรก็ตามการสรรหากรรมการสถานศึกษามักจะไดกรรมการที่ขาดความรูความเขาใจ
ในดานการศึกษา และไมเห็นความสําคัญของการศึกษา หลายโรงเรียนสรรหากรรมการ
โดยการเชิญบุคคลมาสมัคร กรรมการหลายโรงเรียนมีภารกิจสวนตัวมากไมมีเวลาชวย
โรงเรียนในการพัฒนาการศึกษา การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเกินไปทําใหสรรหายาก
เสนอใหปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการสรรหาโดยใหโรงเรียนมีสวนรวม จัดใหมีการ
ฝกอบรมกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจ เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ใหเห็น
ความสําคัญของการศึกษาและสามารถสละเวลามาปฏิบัติงานไดเต็มที่ ควรจัดทําคูมือ
แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาและครู/
อาจารยในสถานศึกษา นอกจากนี้ควรสนับสนุนคาตอบแทนใหแกกรรมการสถานศึกษา
บาง ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาอยูใน
ระดับปานกลาง
7. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยสรุปผลการดําเนินงานตามที่
กฎหมายกําหนดใหในเรื่องสิทธิการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ซึ่งกฎหมายกําหนดให
โดยใหครอบครัวที่ประสงคจะจัด
ครอบครัวมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได
การศึกษาไปเสนอคําขออนุญาตจัดการศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น จากผล
การประเมินในเรื่องนี้ พบวา เขตพืน้ ที่การศึกษามีความพรอมรอยละ 69.3 และเขตพื้นที่
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การศึกษาไดสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยูในระดับรอยละ
58.8
ในขณะที่สวนกลางใหการสนับสนุนการดําเนินงานของเขตในเรื่องดังกลาวอยูในระดับรอย
ละ 58.1 จึงสรุปไดวาการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวอยูในระดับปานกลางคอนขางนอย
8. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถานประกอบการ โดยสรุปการดําเนินงานใน
เรื่องสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถานประกอบการ เขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ
ไดในระดับปานกลางคอนขางต่ํา กลาวคือ มีความพรอมในดานการอํานวยความสะดวก
รอยละ 66.9 มีการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ รอยละ 60.4
และสวนกลางไดสนับสนุนเขตพืน้ ทีใ่ นเรื่องดังกลาว รอยละ 61.1
ในขณะที่พนักงาน/ลูกจางของสถานประกอบการมีความตองการใหสถานประกอบ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให ในระดับรอยละ 47.60 และเห็นวาสถานประกอบการมี
ความพรอมในการจัดการศึกษาอยูในระดับ 23.80 เทานัน้
อภิปรายผล
จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสอบถามจากกลุมเปาหมาย และนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะห ไดผลการประเมินซึ่งมีประเด็นสาระที่สาํ คัญหลายประเด็นเพื่อการนํามาอภิปราย
ผล โดยมีรายละเอียดการอภิปรายผลในแตละประเด็น ดังนี้
1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคณ
ุ ภาพและไมเก็บคาใชจา ย
จากผลการศึกษาโดยการสอบถามจากกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางทุก
กลุมมีความเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันวา การจัดการศึกษาอยางทั่วถึงรอยละ
78.9
และเมื่อตรวจสอบขอมูลผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยก็พบวา
ประชากรในกลุมวัยเรียนไดรับการศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา
ถึงระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย รอยละ 70.4 ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้งจากการสอบถามกลุมตัวอยางและ
ขอมูลจริงของประเทศตางก็มีความสอดคลองใกลเคียงกันวา การจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึง ซึ่งเปนขอมูลสําคัญที่เปนประโยชนเพื่อการกําหนด
เปาหมายและวางแผนการจัดการศึกษาใหครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น และเปนทีน่ าสังเกตวา
ถึงแมจะมีกฎหมายกําหนดวาพอแม หรือผูปกครองตองสงบุตรหลานเขารับการศึกษาขั้น
พื้นฐานหากละเลยหรือฝาฝนก็จะมีความผิด แตจากผลการประเมินก็ยังพบวามีเด็กที่อยูใน
วัยเรียนที่ไมไดรับการศึกษา ดวยเหตุผลและปจจัยที่เกี่ยวของตางๆ กฎหมายอาจจะเปน
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เครื่องมือประเภทหนึ่งทีช่ ว ยใหผลการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ แตอาจไมใชปจจัยสําคัญ
ทั้งหมด จําเปนที่จะตองมีวิธีการดําเนินการ หรือมีแนวทางแกไขที่หลากหลายใหเหมาะสม
กับกลุมเปาหมายในแตละพื้นที่ แตละสถานการณดวย
สําหรับดานคุณภาพการศึกษา พบวาสามารถจัดไดอยางมีคุณภาพ รอยละ
70.5 จากขอมูลแสดงใหเห็นวา กลุมเปาหมายที่ใหขอมูลยังเห็นวาคุณภาพของการจัด
การศึกษายังอยูในระดับปานกลาง ซึ่งปจจัยที่สง ผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา นั้นอาจมี
หลายปจจัย ทั้งเรื่องครูผูสอน ผูเรียน หลักสูตร สภาพแวดลอม และอืน่ ๆ และปจจัยที่
สําคัญที่ผูตอบเห็นวาสําคัญมากก็คือปจจัยเรื่องครู สถานศึกษาขาดแคลนครู ครูขาด
คุณวุฒิที่เหมาะสม และคุณภาพของครูยังไมเอื้อตอการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพได
ก็พบวาปจจัยเรือ่ งครูมีผลกระทบตอ
จากการสัมภาษณครูและผูบริหารสถานศึกษา
คุณภาพการจัดการศึกษาเปนอยางมาก นอกจากจะขาดแคลนครูแลว ครูยังมีภาระงานที่
หนักมากตองทําหนาที่การจัดการเรียนการสอน พรอมๆ กับงานธุรการ และงานอื่นๆ
มากมาย เปนผลใหไมมีเวลามากพอ ขาดขวัญกําลังใจ ขาดการสรางสรรคในการจัดการ
เรียนการสอนที่ดีใหกับเด็ก
นับวาปจจัยเรื่องครูมีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพการจัด
การศึกษาที่สําคัญปจจัยหนึ่ง ผูบ ริหารในทุกระดับที่เกี่ยวของอาจตองมีนโยบายและหา
ทางแกไขปญหาโดยเร็วเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น
การจัดการศึกษาโดยไมเก็บคาใชจาย จากการสอบถามกลุมตัวอยางที่
เกี่ยวของยังพบวายังมีการเก็บคาใชจาย รอยละ 63.2 แสดงใหเห็นวายังมีสถานศึกษา
จํานวนมากเก็บคาใชจายเพื่อการศึกษาอยูเปนจํานวนมาก ถึงแมวาตามกฎหมายจะไม
สามารถเก็บคาใชจายได แตก็ใชวิธกี ารเลี่ยงโดยใหเหตุผลวาเก็บเปนคาใชจายในเรื่องของ
การเรียนเสริมบาง คาเรียนคอมพิวเตอรบาง คาบํารุงกิจกรรมตางๆ จากการสัมภาษณ
ผูเรียนพบวา เมื่อเปรียบเทียบกับทีผ่ านมาที่ตองเสียคาเลาเรียนกับปจจุบัน พบวาผูเรียน
ตองเสียคาใชจายเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม ขณะเดียวกันผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา
พบวาสถานศึกษามีความจําเปนตองเก็บคาใชจายเพิ่มขึ้น เนือ่ งจากขาดแคลนงบประมาณ
และตองการระดมทุนเพือ่ แบงเบาภาระของสถานศึกษาเอง รวมทั้งเปนความสมัครใจของ
ผูปกครองทีย่ ินดีจาย จากขอมูลดังกลาวผูมสี วนเกี่ยวของอาจตองเรงหาทางแกไข ทั้งนี้
อาจตองมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและสอดคลองกับกฎหมายกําหนดดวย
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2. การศึกษาภาคบังคับ
สาระสําคัญของการประเมินการจัดการศึกษาภาคบังคับในครั้งนี้ มุงติดตาม
ประเมินในเรือ่ งการแจงใหผูปกครองทราบลวงหนา กอนเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาเปน
เวลาไมนอยกวาหนึ่งป ซึ่งผลการประเมินพบวามีการแจงลวงหนาเพียง รอยละ 75.4
แสดงใหเห็นวายังมีการแจงไมครบทุกคน หลายพืน้ ที่ยังไมไดดําเนินการแจง ทั้งที่กฎหมาย
แตในทาง
กําหนดวารัฐจะตองแจงใหผูปกครองทราบลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งปทุกคน
ปฏิบัติยังไมสามารถดําเนินการได จากการติดตามประเมินผลทั้งจากแบบสอบถาม จาก
การสัมภาษณผูเกี่ยวของไดขอมูลทีส่ อดคลองตรงกันวา การดําเนินการมีปญหาอุปสรรค
หลายประการ เชน เด็กมีการยายที่อยูบอย ไมสามารถติดตามตัวเด็กได นอกจากนี้หลาย
ฝายเห็นวาการแจงหรือไมแจงตางก็ไมมีผลตอการเขาเรียนของเด็กเพราะกฎหมายบังคับให
เด็กเขาเรียนอยูแลว แตเปนการเพิ่มภาระใหกับหนวยปฏิบัตมิ ากขึ้น รวมทั้งยังขาดความ
ชัดเจนในการดําเนินงานระหวางเขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อ
พิจารณาจากขอมูล ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของผูเ กี่ยวของแลว อาจตองมีการ
ทบทวนกฎหมายที่กําหนดใหมีแจงลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งนั้นเหมาะสมหรือไม
เกิดผลดีและผลเสียหรือไมอยางไรหากไมมีการดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด เพราะ
สภาพปจจุบนั ก็ยังไมสามารถดําเนินการไดตามที่กฎหมายกําหนด
3. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเ รียนมีความสําคัญที่สุด
จากผลการประเมินโดยสอบถามผูเรียน ครูผูสอน และผูเกีย่ วของ ตางให
ความเห็นทีส่ อดคลองตรงกันวา
สถานศึกษามีการจัดการเรียนสอนที่ยึดผูเ รียนมีความ
สําคัญที่สุด รอยละ 61.3 จากผลการประเมินแสดงวาการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหมี
การเรียนสอนโดยยึดผูเรียนสําคัญทีส่ ุดตามที่กฎหมายกําหนดนั้น ยังไมสามารถดําเนินการ
ไดจริง
ยังมีสถานศึกษาอีกจํานวนมาที่ยังไมสามารถจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุดได ซึ่งจากการสัมภาษณครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา พบวาสาเหตุ
ที่สถานศึกษายังไมสามารถจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนมีความสําคัญที่สุดได เนื่อง
จากสาเหตุหลายประการ เชน ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจในรูปแบบการเรียนสอน
ตามที่กฎหมายกําหนด ครูยังขาดความพรอมในหลายๆ ดาน โรงเรียนขนาดเล็กยังขาด
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ครูผูสอน นอกจากนี้พบวา ผูปกครองยังตองการใหผูเรียนเรียนแบบทองจําเพื่อการสอบ
เรียนตอในมหาวิทยาลัยมากกวาการเรียนรูแบบใหมแตสอบแขงขันไมได
จากขอมูลดังกลาว ทําใหไดแนวคิดวา การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเ รียน
มีความสําคัญที่สุดนั้นจําเปนมุงพัฒนาไปที่ครูผสู อนเปนลําดับแรก เพราะวาครูผูสอนยัง
ขาดความรู ขาดแนวทางในการสอน รวมทั้งยังมีทัศนคติทไี่ มดีตอรูปแบบใหม ยังไมเห็น
ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเ รียนมีความสําคัญที่สุด
สงผลใหครูมี
พฤติกรรมการสอนแบบเดิม ผูบริหารและผูเ กี่ยวของจําเปนตองสรางความเขาใจที่ถกู ตอง
และสงเสริมใหครูผูสอนมีทัศนคติและคานิยมที่ดตี อการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด
4. บทบาทของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
ผลการประเมินบทบาทของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย พบวากลุมเปาหมายสวนใหญมีความเห็นทีส่ อดคลอง
ตรงกันวา หลักเกณฑการคัดเลือกคณะกรรมการมีความเหมาะสมดี รอยละ 70.5 และมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รอยละ 69.8 แสดงใหเห็นวาภาพรวม
ของความเห็นของกลุมเปาหมายที่มีตอคณะกรรมการเขตพื้นการศึกษา สวนใหญเห็นวา
เหมาะสมดี แตผลการสัมภาษณผูเกี่ยวของ พบวา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
บางสวนยังไมเขาใจในบทบาทของตนเอง
โดยเฉพาะบทบาทในการพัฒนาการศึกษา
รวมทั้งพบวาการคัดเลือกคณะกรรมการที่เปนผูท รงคุณวุฒิมักมีการกระจุกตัวในบางกลุม
บางตําแหนงมีสรางปญหาในการปฏิบัติรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชน ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนผูใตบังคับบัญชาของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในขณะที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนเลขาฯ
โดยตําแหนง ทําใหเกิดปญหาอุปสรรคในการเชิงการบริหารงานได
ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกลาวหากพิจารณาตามหลักการของกฎหมายที่
กําหนดอาจจะไมสรางปญหาอะไร เปนการดีที่มีการเปดโอกาสอยางเสรีใหทุกฝายไดมี
โอกาสไดรับการคัดเลือก แตในทางปฏิบัติจะเกิดปญหาในเชิงบริหาร จะสรางความยุงยาก
และลําบากใจใหกับผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และความไมนาเชื่อถือ
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เกิดขึ้น ผูท ี่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงอาจตองนําสาระของกฎหมายมาพิจารณาเพื่อหาแนว
ทางแกไข หรือปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการประเมินบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมเปาหมาย พบวากลุมเปาหมายสวนใหญมีความเห็นทีส่ อดคลองตรงกันวา
หลักเกณฑการคัดเลือกคณะกรรมการมีความเหมาะสมดี รอยละ 66.3 และมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รอยละ 69.6 แสดงใหเห็นวาภาพรวมของ
ความเห็นของกลุมเปาหมายที่มีตอคณะกรรมการสถานศึกษา สวนใหญเห็นวาเหมาะสมดี
แตผลการสัมภาษณผูเกีย่ วของ พบวา การคัดเลือกคณะกรรมการมักจะไดผูที่ขาดความรู
ความเขาในเรื่องการศึกษาอยางชัดเจน
คณะกรรมการสถานศึกษามักไมมีเวลาชวย
สถานศึกษาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จากขอคนพบดังกลาวพอสรุปไดวาในประเด็น
ของการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาตามกฎหมายที่กําหนดนั้น ยังมีประเด็นที่ไม
เหมาะสมบางประการที่สถานศึกษาเห็นวาสมควรปรับปรุง
เพื่อใหไดคณะกรรมการ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไดเหมาะสมยิ่งขึ้น
โดยสรุปแลวประเด็นเรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษานั้น ถึงแมวาสวนใหญจะเห็นวาเหมาะสม แตยังมีปญหา
อุปสรรคบางประการในการคัดเลือกคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย
ทําใหได
คณะกรรมการบางสวนทีม่ ีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด จึงสงผลตอการปฏิบัติงานและ
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลดปญหาการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นระหวางคณะกรรมการดังกลาวกับขาราชการ แนวทางใน
การดําเนินการแกไขปรับปรุงสาระของกฎหมายบางประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาคณะกรรมการดังกลาวจึงนาจะมีความเปนไปไดและเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานมาก
ที่สุด และเปนวิธีที่สามารถแกไขไดรวดเร็วเนื่องจากกฎหมายดังกลาวเปนเพียงกฎกระทรวง
ซึ่งสามารถดําเนินการไดงายกฎหมายที่เปนพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา
5. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ผลการประเมินพบวา เขตพื้นที่การศึกษามีความพรอมในการดําเนินการ
รองรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว รอยละ 69.3 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง แตจากการ
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สัมภาษณผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบวา บุคลากร
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายังขาดความชัดเจนในการดําเนินงาน เนื่องจากการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเปนเรื่องใหม ยังไมมีแนวทางการดําเนินงานที่ชดั เจน
ทําใหเกิดปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ในเชิงสาระสําคัญของกฎหมายพบวาไมมี
ปญหาอุปสรรคมากนัก ปญหาจะอยูท ี่ความชัดเจน และแนวทางในการปฏิบัติงานมากกวา
เรื่องอื่นๆ
ดังนั้นทิศทางการแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว นั้นผูมสี วนเกี่ยวของอาจตองเรงสรางความเขาใจ สรางแนวทาง หรือกรณี
ตัวอยางเพื่อประกอบเปนแนวทางในการดําเนินงานใหกับสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
และเปนแนวทางใหกับครอบครัวที่จะจัดการศึกษาดวย
จากภาพรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ถึงแมจะมีการ
ดําเนินการมากอนบางแลว อาจดําเนินการในรูปของการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย แตยังไมรายละเอียดหรือแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน และยังไมมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถเปนที่ยอมรับได แตอยางไรก็ตามการดําเนินการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จัดเปนการศึกษาทางเลือกเพื่อใหประชาชนมี
โอกาสเลือกการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเองมากขึน้ รวมทั้งเปนการสงเสริมใหครอบครัวมี
สวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้นดวย เปนผลดีตอการพัฒนาการศึกษา ดังนั้นหาก
หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ รวมกับครอบครัวสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินการไดชัดเจน มี
รูปแบบการจัดการศึกษาที่ชัดเจนจนเปนทีน่ าเชื่อถือ และไดรบั การยอมรับทั้งเรื่องคุณภาพ
การศึกษา และคุณภาพของผูเรียน ก็จะทําใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางและสรางทางเลือกในการศึกษาใหกับผูเรียนมากขึ้น รัฐก็
จะลดภาระในการจัดการศึกษาไดอีกสวนหนึ่ง
6. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถานประกอบการ
ผลการประเมินพบวา เขตพื้นที่การศึกษามีความพรอมในการดําเนินการ
รองรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถานประกอบการ รอยละ 66.9 ซึ่งอยูในระดับ
คอนขางต่ํา สาเหตุหลักเนื่องจากเปนรูปแบบใหมของการจัดการศึกษาที่รัฐเปดโอกาสให
สถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาได ยังไมแนวทางการดําเนินงานที่ชดั เจน
กฎหมายที่ออกมาจะเปนแนวทางที่กวาง ผูปฏิบตั ิงานโดยเฉพาะเขตพื้นที่การศึกษาจึงขาด
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แนวทางทีช่ ดั เจน ไมทราบรูปแบบในการดําเนินงานวาควรจะเปนเชนใด รวมทั้งสถาน
ประกอบการเองก็ยังไมมีความชัดเจนเชนกัน และจากผลการสัมภาษณผูเกี่ยวของ พบวา
ไมความรูความเขาใจที่ถกู ตอง และขาดแนวทางการดําเนินงาน มีผลใหเขตพื้นที่การศึกษา
ไมทราบวาจะดําเนินการเชนใด ไมกลาที่จะตัดสินใจดําเนินการในเรื่องตางๆ
จากหลักการของกฎหมายที่เปดโอกาสใหสถานประกอบการไดมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของแรงงานในสถาน
ประกอบการของตนเอง
ซึ่งจะทําใหผลผลิตโดยรวมของสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น
สงผลดีตอคุณชีวิตของแรงงานในสถานประกอบการ แตอยางไรก็ตามถึงแมกฎหมายจะ
เปดโอกาสใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น
แตจากการ
สัมภาษณกลุมเปาหมายพบวาเปาหมายการจัดการศึกษาของสถานประกอบการ สวน
ใหญจะเนนไปที่การพัฒนาคุณภาพฝมือและทักษะของแรงงานมากกวาที่จะจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
นอกจากนี้กฎหมายยังไมมีรายละเอียดและรูปแบบการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานประกอบการที่ชัดเจน รวมทัง้ สิทธิประโยชนตางๆ ทีส่ ถานประกอบการ
จะไดรับก็ยังไมชัดเจน
โดยสรุปแลวแนวทางในการสนับสนุนใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา ตามที่กฎหมายกําหนด เปนสิ่งที่ดีที่รฐั เปดโอกาสใหทุกสวนของสังคม
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของแรงงาน
ไดอีกวิธีหนึ่ง แตในทางปฏิบัติยังมีปญหาอุปสรรคที่ตองเรงดําเนินการแกไขก็คือ บุคลากร
ของเขตพื้นทีก่ ารศึกษายังขาดความชัดเจน
ขาดรูปแบบและวิธีการดําเนินการที่เปน
รูปธรรม ทําใหไมสามารถสนับสนุนการการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานประกอบการ
ได ดังนั้นแนวทางแกไขปญหาจึงตองเรงสรางความรูความเขาใจ กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดอยางชัดเจน และสรางรูปแบบการดําเนินงานของสถาน
ประกอบการที่เปนตัวอยางของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ ใหเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานประกอบการไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
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ขอเสนอแนะ
จากการติดตามประเมินความกาวหนาการบังคับใชกฎหมายการศึกษา
ไดพบ
สถานการณปจจุบันของการบังคับใชกฎหมายการศึกษา ในระดับพื้นที่และในสวนกลาง ซึ่ง
ผลการดําเนินงานโดยรวมมีความกาวหนาอยูในเกณฑที่ดีเมื่อเทียบกับผลการประเมินการ
บังคับใชกฎหมายการศึกษาในป 2547 ที่ผานมา จากผลการประเมินความกาวหนา
ดังกลาว
มีประเด็นสาระสําคัญที่เปนขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานครั้งตอไป และ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานครั้งตอไป
1.1 รูปแบบการติดตามประเมินความกาวหนาการบังคับใชกฎหมาย
การศึกษา
จากผลการวิเคราะหขอมูล จากขอมูลในระดับพืน้ ที่ และจากขอเสนอแนะ
ของผูเขารวมประชุมสัมมนา พบวารูปแบบการติดตามประเมินความกาวหนาการบังคับใช
กฎหมายการศึกษา ควรมีความหลากหลาย รูปแบบที่สําคัญควรมี 2 สวน คือ การศึกษา
เชิงคุณภาพ และการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการศึกษาเชิงคุณภาพควรประกอบ ดวย
การศึกษาสัมภาษณเชิงลึกกับผูท ี่เกีย่ วของโดยตรงในพื้นที่ การจัดประชุมสัมมนาในระดับ
พื้นที่ในสวนภูมิภาคมากกวาการจัดในสวนกลาง และการจัดรับฟงความคิดเห็นในลักษณะ
ของการประชาพิจารณ สวนการศึกษาเชิงปริมาณนั้น หากเปนขอมูลที่เปนตัวเลขในภาพ
รวมควรใชขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและจากสถานศึกษา
ประกอบกัน สวนขอมูลทั่วไปและขอมูลความคิดเห็น ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ตางๆ ควรจัดทําเปนแบบสอบถามใหผูเกี่ยวของตอบ
1.2 ประเด็นการประเมิน
ในการกําหนดประเด็นการประเมินนั้น แมวาประเด็นการประเมินที่ไดมีการ
ดําเนินการไปแลวในครั้งกอน แตถาพิจารณาเห็นวาเปนประเด็นที่สําคัญและสงผลกระทบ
ตอการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวม และอยูในความสนใจ รวมทั้งมีผลกระทบตอสังคมสูง
ควรจะไดรับการพิจารณาติดตามและประเมินผลในประเด็นดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง เพือ่ เปน
การตรวจสอบวา
ประเด็นนัน้ ไดรับการแกไขหรือพัฒนาตามขอเสนอแนะของผลการ
ประเมินในครั้งกอนหรือไม อยางไร

66

1.3 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการติดตามประเมินความกาวหนาการบังคับใชกฎหมาย
การศึกษานั้น พบวากฎหมายบางฉบับอาจตองมีการติดตามอยางตอเนื่องทุกเดือน แตบาง
ฉบับอาจมีการติดตามเพียงปละครั้ง หรือสองครั้งเทานั้น ดังนั้นควรมีการวางแผนและ
กําหนดความสําคัญของกฎหมาย โดยกําหนดแผนในการติดตามประเมินอยางชัดเจน ไม
ควรติดตามประเมินกฎหมายหลายฉบับเกินไปในครั้งเดียวกัน
2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 การสรางความรูความเขาใจ
จากการประเมินความกาวหนาการบังคับใชกฎหมายการศึกษา พบวามี
ประเด็นปญหาสําคัญประการหนึ่งของการปฏิบัติตามกฎหมาย
คือผูป ฏิบัติไมมีความ
ความเขาใจในรายละเอียดสาระสําคัญของกฎหมาย
จึงมีผลกระทบตอการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ผูป ฏิบัติจํานวนมากสะทอนวา กฎหมายบางฉบับทีไ่ มเกี่ยวของโดยตรง หรือที่ยัง
ไมถึงเวลาทีต่ องปฏิบัติก็จะไมศึกษา ไมทําความเขาใจในกฎหมายฉบับนัน้ และที่นา เปน
หวงมากพบวากฎหมายบางฉบับที่ตอ งปฏิบัติโดยเรงดวนนั้น บุคลากรไมเขาใจกฎหมาย
อานไมเขาใจ รวมทั้งบางหนวยงานไมมีเอกสารกฎหมายเพื่อศึกษา จากผลการประเมิน
ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการประชาสัมพันธ การสรางความรูความเขาใจในสาระสําคัญ
ของกฎหมายยังไมทั่วถึง หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับสวนกลาง โดยเฉพาะองคกรหลัก
ของกระทรวงศึกษาธิการมีความจําเปนตองเรงประชาสัมพันธ และสรางความรูความเขาใจ
ใหกับหนวยงานในระดับพื้นที่อยางตอเนื่อง
จากผลการติดตาม
พบวารูปแบบการสรางความรูความเขาใจที่กลุม
ตัวอยางตองการเรียนรู ประกอบดวย
1) การประชุมสัมมนา
2) การฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
3) การเรียนรูระบบออนไลน (อินเทอรเน็ต)
4) การเรียนดวยตนเอง (เอกสารกฎหมาย /คูมือ/สิง่ พิมพ/สื่อตางๆ)
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2.2 การนําผลการประเมินไปสูการปฏิบัติ
ขอคนพบจากการติดตามประเมินผลมีประเด็นสําคัญหลายประเด็นที่
หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ หรือรับผิดชอบไดนําไปพัฒนาปรับปรุง และหาแนวทางแกไข เชน
ปญหาการขาดแคลนเอกสารกฎหมาย ปญหาการประสานงาน เปนตน เพื่อสนับสนุนให
หนวยงานระดับปฏิบัติสามารถปฏิบัติหนาที่ตามทีก่ ฎหมายกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
การนําผลการติดตามประเมินความกาวหนาไปสูการปฏิบัติจําเปนตองไดรับการตอบสนอง
จากหนวยงานในระดับนโยบาย เพื่อประสิทธิภาพของการสั่งการ และการสนับสนุนการ
ดําเนินงานในดานตางๆ อยางเปนระบบ
จากผลการศึกษาทั้งจากแบบสอบถาม การประชุมสัมมนา และการ
สัมภาษณผูเกี่ยวของ มีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
1) นําเสนอผลการประเมินการบังคับใชกฎหมายการศึกษา เสนอ
สภาการศึกษา เปนวาระเพื่อทราบ
2) แจงผลการประเมินการบังคับใชกฎหมายการศึกษาใหองคกร
หลักของกระทรวงศึกษาทราบ
3) แจงผลการประเมินการบังคับใชกฎหมายการศึกษาใหเขตพื้นที่
การศึกษาทราบ ทั้ง 175 เขต
4) ประสานองคกรหลัก เพื่อผลักดันการนําผลการประเมินการ
บังคับใชกฎหมายการศึกษาไปสูการปฏิบัติ
2.3 ผูรับผิดชอบดําเนินงาน
ในการดําเนินงานนั้น ควรมีหนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาครวม
รับผิดชอบดําเนินงานรวมกัน สกศ.ไมควรดําเนินการเพียงฝายเดียว นอกจากนี้ สวนกลาง
โดยเฉพาะองคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการตองรวมดําเนินการดวย เพื่อรับทราบขอมูล
ตลอดจนการตอบคําถาม การใหคําปรึกษากับผูปฏิบัตใิ นระดับพื้นที่ เพื่อความเขาใจที่
ตรงกัน
จากผลการศึกษาไดพบขอเสนอทีเ่ ปนแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
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1) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปนแกนกลางในการ
ดําเนินการติดตามประเมินการบังคับใชกฎหมายการศึกษา โดยเชิญผูรับผิดชอบจากทุก
องคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการรวมเปนคณะกรรมการดําเนินการ
2) ประสานสํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาเปนเครือขายรวมใน
การดําเนินการตั้งแตเริ่มกระบวนการจนเสร็จสิน้ โครงการ
3) ประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดการศึกษา เขามามีสวน
รวมในการดําเนินการ
2.4 กําหนดใหการประเมินการบังคับใชกฎหมายการศึกษาเปน
นโยบายหลัก
เพื่อใหการติดตามประเมินความกาวหนาการบังคับใชกฎหมายการศึกษา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางจริงจัง หนวยงานในระดับ
นโยบาย อันไดแกองคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 5 องคกรหลักจะตองกําหนด
เปนนโยบายหลัก
และประสานงานรวมผลักดันการบังคับใชกฎหมายการศึกษาอยาง
จริงจังและตอเนื่อง หากมีการดําเนินการเพียงองคกรใดองคหนึ่งเทานัน้ จะไมสามารถ
เกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
หากองคกรหลักที่เปนระดับนโยบายให
ความสําคัญจะทําใหหนวยงานในระดับพื้นที่ใหความสําคัญและปฏิบัติตาม จะเกิดผลดีตอ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายจะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสนับสนุนใหการปฏิรูป
การศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ
จากผลการศึกษาไดพบขอเสนอทีเ่ ปนแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
1) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และองคกรหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหการประเมินการบังคับใชกฎหมายการศึกษาเปนภารกิจที่
สําคัญภารกิจหนึ่งของหนวยงานที่ตอ งดําเนินการทุกป
2) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นําเสนอผลการประเมินให
สภาการศึกษาทราบทุกป และนําเสนอผลการประเมินดังกลาวใหองคกรหลักและ
หนวยงานทีเ่ กี่ยวของทราบทุกป
2.5 การปรับปรุงแกไขกฎหมายการศึกษา
เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และลดปญหาที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ เห็นควรปรับปรุงแกไขกฎหมาย ดังนี้
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1) กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการ
พนจากตําแหนงของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
- แกไขประเด็นเรื่องคุณสมบัติของกรรมการใหเหมาะสม และไมเปน
ปญหาในการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการ
พนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
- แกไขประเด็นเรื่องคุณสมบัติของกรรมการใหเหมาะสม และไมเปน
ปญหาในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
- แกไขประเด็นเรื่อง การแตงตั้งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาที่
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการปฏิบัติควรใหนายกเทศมนตรีเปนผูแตงตั้งจะ
เหมาะสมกวาเปนผูดูแลรับผิดชอบโดยตรง ไมใชแตงตั้งโดยผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3) จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
อาจออกเปนกฎกระทรวงที่ระบุแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรที่ชัดเจน เพือ่ ให
สถานศึกษามีแนวทางในการระดมทรัพยากรไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
4) จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการลดหยอนหรือยกเวนภาษีเปนการ
เฉพาะในดานการจัดการศึกษาหรือการสนับสนุนการศึกษา

ภาคผนวก
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แบบสอบถาม
สํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดจัดทําแบบสอบถามฉบับ
นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการติดตามประเมินความกาวหนากฎหมายการศึกษา
ขอมูลที่ทา นตอบจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาการศึกษาของชาติโดยรวม จึงขอความกรุณาให
ทานตอบแบบสอบถามทุกขอจากขอเท็จจริงและประสบการณตรงของทาน
ขอมูลสวนบุคคล
1. ตําแหนง 1  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่
2  ผูบริหารสถานศึกษา
3  ครู/อาจารย
4  ผูปกครอง
5  นักเรียน
6  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
7  ผูแทนสถานประกอบการ
8  ผูแทนพนักงาน/ลูกจาง
9. อื่น ๆ โปรดระบุ.......................................................
2. หนวยงาน......................................................................................................................
3. เขตพื้นที่การศึกษาที.่ ...................จังหวัด.........................................................................
 เหนือ
4. ภาค
 กทม.และปริมณฑล  กลาง
 ใต
 ตะวันออกเฉียงเหนือ
5. สังกัด..................................................โทรศัพท................................โทรสาร.........................
ขอมูลผลการดําเนินงาน
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงใน  ที่ทา นเห็นวาเปนคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงที่สุด และเติม
ขอความลงในชองวางตามขอเท็จจริงจากประสบการณตรงในการปฏิบัติงานของทาน
1. การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอยางทัว่ ถึงมีคุณภาพและไมเก็บคาใชจาย
1.1 สถานศึกษาในเขตพื้นที่ของทานดําเนินงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานโดย
 ไมเก็บคาใชจาย
 เก็บคาใชจาย เปนคาอะไรบาง(โปรดระบุ)...................................................................
เหตุผลที่เก็บคาใชจาย(โปรดระบุ)…………………………………………………………….
ขอเสนอแนะ...........................................................................................................
1.2 จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสวนกลางใหแกโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษา
 มีความเพียงพอ
 ยังไมเพียงพอ
ขอเสนอแนะ.....................................................................................................
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1.3 อัตรากําลังที่ไดรับจัดสรรจากสวนกลางใหแกสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
 มีความเพียงพอ
 ยังไมเพียงพอ เนื่องจาก .........................................................................................
ขอเสนอแนะ..................................................................................................................
1.4 รูปแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทีท่ านรับผิดชอบ
 จัดทัง้ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
(คิดเปนรอยละ................ของจํานวนสถานศึกษาทัง้ หมดในเขตพืน้ ที่)
 จัดทัง้ ในระบบและนอกระบบ
(คิดเปนรอยละ................ของจํานวนสถานศึกษาทัง้ หมดในเขตพืน้ ที่)
 จัดทัง้ ในระบบและตามอัธยาศัย
(คิดเปนรอยละ................ของจํานวนสถานศึกษาทัง้ หมดในเขตพืน้ ที่)
 จัดเฉพาะในระบบ
ขอเสนอแนะ............................................................................................................
2. การศึกษาภาคบังคับ
2.1 คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาไดแจงเปนหนังสือใหผูปกครองทราบลวงหนาวา เด็กที่อยูใ น
ความปกครองมีสิทธิเขารับการศึกษาภาคบังคับที่โรงเรียนใดหรือไม
 แจง
 มิไดแจง (ระบุสาเหตุ).............................................................................................
ขอเสนอแนะ.................................................................................................................
3. การจัดการศึกษาใหแกผูพิการในเขตพื้นที่การศึกษาของทาน
3.1 ผูพกิ ารไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อบริการและความชวยเหลืออื่นๆ ตามความเหมาะสม หรือไม
 ผูพกิ ารทุกคนไดรับ
 ผูพกิ ารบางคนไดรับ
 ผูพกิ ารทุกคนไมไดรับเลย
ขอเสนอแนะ............................................................................................................
4. การเรียนการสอนที่ยดึ หลักผูเรียนสําคัญทีส่ ุด
4.1 สถานศึกษาในเขตพืน้ ที่ของทานจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด หรือไม
 จัดทุกแหง
 จัดบางแหง สาเหตุเนือ่ งจาก ................................................................................
ขอเสนอแนะ............................................................................................................
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5. บทบาทอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.1 ทานเห็นวาหลักเกณฑและวิธกี ารสรรหาคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
เหมาะสม หรือไม
 เหมาะสมดีแลว
 ยังไมเหมาะสม (ระบุ)..................................................................................
ขอเสนอแนะ...........................................................................................................
6. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินการบังคับใชกฎหมายการศึกษา
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ประชุมสัมมนา  แบบสอบถาม  การสัมภาษณ  Focus Group
 การศึกษาวิจัย  การนิเทศ/ศึกษาดูงาน  อื่นๆ ................................
7. ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายการศึกษา
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
โปรดทําเครื่องหมาย 9ลงในชองระดับคะแนนทีท่ านเห็นวาถูกตองตรงความเปนจริงที่สุด
เกณฑการตอบ
แบบสอบถามนี้เปนแบบประเมินคา โดยมีระดับคะแนนต่ําสุดจนถึงสูงสุด (1-10 คะแนน) โดยมี
เกณฑการประเมิน ดังนี้
1
หมายถึง ระดับคะแนน 1-10 %
2
หมายถึง ระดับคะแนน 11-20 %
3
หมายถึง ระดับคะแนน 21-30 %
4
หมายถึง ระดับคะแนน 31-40 %
6
หมายถึง ระดับคะแนน 51-60 %
5
หมายถึง ระดับคะแนน 41-50 %
7
หมายถึง ระดับคะแนน 61-70 %
8
หมายถึง ระดับคะแนน 71-80 %
9
หมายถึง ระดับคะแนน 81-90 %
10
หมายถึง ระดับคะแนน 91-100 %
ประเด็น/สาระกฎหมาย
ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาของทาน
1. การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอยางทัว่ ถึงมีคุณภาพและ
ไมเก็บคาใชจาย
1) สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดทวั่ ถึง อยูในระดับใด
2) การจัดศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพ อยูในระดับใด
2. สิทธิโอกาสในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูพิการ
และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
1) การจัดการศึกษาใหแกเด็กพิการสามารถดําเนินการได
ทั่วถึง อยูในระดับใด
2) ผูพิการไดรับการศึกษาดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการและจําเปน อยูในระดับใด
3) ผูมีความสามารถพิเศษไดรับการศึกษาดวยรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสม หรือไม เพียงใด
3. การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว
1) เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีความพรอมในการอํานวยความ
สะดวกแกผทู ยี่ ื่นคําขอจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยูในระดับ
ใด

ระดับคะแนนความคิดเห็น
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ประเด็น/สาระกฎหมาย
2) สวนกลางไดสนับสนุนใหเขตพื้นที่การศึกษามีความ
พรอมในการอํานวยความสะดวกแกผูทยี่ ื่นคําขอจัดการศึกษา
โดยครอบครัว อยูในระดับใด
3) เขตพื้นทีก่ ารศึกษาไดสงเสริมและสนับสนุนผูท ี่จัด
การศึกษาโดยครอบครัว อยูใ นระดับใด
4. การจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานโดยสถานประกอบการ
1) มีความพรอมในการอํานวยความสะดวกแกสถาน
ประกอบการทีย่ ื่นขอจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยูในระดับใด
2) สวนกลางไดสนับสนุนใหมีความพรอมในการอํานวย
ความสะดวกแกผูที่ยนื่ ขอจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ
อยูในระดับใด
3) ทานไดสง เสริมและสนับสนุนผูท ี่จัดการศึกษาโดยสถาน
ประกอบการ อยูในระดับใด
5. การเรียนการสอนทีย่ ึดหลักผูเรียนสําคัญทีส่ ุด
1) จํานวนสถานศึกษาที่จดั สภาพแวดลอมเหมาะสมตอการ
เรียนรู อยูในระดับใด
2) จํานวนสถานศึกษาที่ใชสื่อเทคโนโลยีเหมาะสมตอการ
เรียนรู อยูในระดับใด
3) เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนสอนโดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด อยูในระดับใด
4)เขตพื้นที่การศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพของผูเ รียน
อยูในระดับใด
6. บทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
1) คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่อยูในระดับใด
2) มีการนํามติของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาไปใช
เพื่อการพัฒนาการศึกษาอยูใ นระดับใด

ระดับคะแนนความคิดเห็น
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ประเด็น/สาระกฎหมาย

ระดับคะแนนความคิดเห็น
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3) สวนกลางไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษาอยูในระดับใด
4) เขตพื้นทีก่ ารศึกษาพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษาอยูในระดับใด
7. บทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
1) คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ อยู
ในระดับใด
2) มีการนํามติของคณะกรรมการสถานศึกษาไปใชเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาอยูในระดับใด
3) สวนกลางไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับใด
4) เขตพื้นทีก่ ารศึกษาพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับใด

ขอเสนอแนะอื่นๆ .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ
สํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดจัดทําแบบสัมภาษณฉบับ
นี้ขึ้น โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณผูเกีย่ วของ เพื่อเปนขอมูลประกอบการติดตาม
ประเมินความกาวหนากฎหมายการศึกษา ขอมูลการสัมภาษณประกอบดวย
ขอมูลสวนบุคคล
1. ตําแหนง 1  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
2  ผูบ ริหารสถานศึกษา
3  ครู/อาจารย
4  ผูปกครอง
5  นักเรียน
6  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
7  ผูแทนสถานประกอบการ
8  ผูแทนพนักงาน/ลูกจาง
9. อื่น ๆ โปรดระบุ.......................................................
2. เขตพื้นที่การศึกษาที.่ ...................จังหวัด.........................................................................
3. ภาค
 กทม.และปริมณฑล  กลาง
 เหนือ
 ตะวันออกเฉียงเหนือ
 ใต
ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินการบังคับใชกฎหมายการศึกษา
1. ทานทราบกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทานมากนอยเพียงใด
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. กฎหมายการศึกษาฉบับใดที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานมากที่สุด
ไดแก ...........................................................................................................................
เหตุผล ........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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3. กฎหมายการศึกษาฉบับใดที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานนอยที่สุด
ไดแก ...........................................................................................................................
เหตุผล ........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. ทานตองการเสนอแนะเพื่อการแกไข ปรับปรุงกฎหมายการศึกษาฉบับใดมากที่สุด (เรียงลําดับ)
- พระราชบัญญัติ
4.1 ...............................................................................................................................
4.2 ..............................................................................................................................
4.3 ...............................................................................................................................
4.4 ..............................................................................................................................
- กฎกระทรวง
4.1 ...............................................................................................................................
4.2 ..............................................................................................................................
4.3 ...............................................................................................................................
4.4 ..............................................................................................................................
- ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ฯลฯ
4.1 ...............................................................................................................................
4.2 ..............................................................................................................................
4.3 ...............................................................................................................................
4.4 ..............................................................................................................................
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใชกฎหมายการศึกษาของประเทศไทย
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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6. จุดออน หรืออุปสรรคสําคัญของกระบวนการบังคับใชกฎหมายการศึกษาของไทย คืออะไรบาง
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับใชกฎหมายการศึกษาของไทย ควรเปนเชนใด
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. ความจําเปนของการออกกฎหมายการศึกษากับการปฏิรูปการศึกษาของไทย
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
9. ขอเสนอแนะเกีย่ วกับรูปแบบการประเมินการบังคับใชกฎหมายการศึกษาทีท่ านเห็ฌนวาเหมาะสม
 ประชุมสัมมนา  แบบสอบถาม  การสัมภาษณ  Focus Group
 การศึกษาวิจัย  การนิเทศ/ศึกษาดูงาน  อื่นๆ ................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
10. ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะอื่นๆ เพือ่ การพัฒนาการบังคับใชกฎหมายการศึกษาของไทย
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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