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คํานํา
หลักการสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรปู การศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 คือ การใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิง่
พอแม ผูปกครอง ซึง่ เปนผูท อ่ี ยูใ กลชดิ กับเด็กมากทีส่ ดุ ผลการวิจยั ดานครอบครัวในรอบ 30 ป ที่
ผานมาพบวา ความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางพอแม ผูป กครอง และโรงเรียนนอกจากจะทําให
เด็กประสบผลสําเร็จในดานวิชาการแลวยังชวยใหเด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ ทัง้ ทางดานรางกาย
จิตใจ อารมณและสังคม อันจะชวยใหมคี วามกาวหนาของชีวติ ตอไปในอนาคต
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบญ
ั ญัตสิ าระทีเ่ กีย่ วของกับการมีสว น
รวมของพอแม ผูป กครองและชุมชนในการจัดและพัฒนาการศึกษาไวในหลายมาตรา ซึ่งเปนการ
เอื้อใหทุกสวนของสังคมไดมีโอกาสเขาไปมีบทบาทในเรื่องดังกลาว กลุมงานปฏิรูปการศึกษาขัน้
พื้นฐาน จึงไดดาเนิ
ํ นโครงการ ความรวมมือระหวางบานและโรงเรียน โดยการเชิญแกนนําโรงเรียน
และผูปกครองของนักเรียนในโรงเรียนที่พอแม ผูปกครอง หรือชุมชนเขาไปมีบทบาทในการ
พัฒนาการศึกษาและประสบผลสําเร็จ มารวมระดมและขยายแนวความคิดไปยังเครือขายผูปก
ครอง และโรงเรียนในสังกัดและตางสังกัด เพือ่ ขยายผลใหกวางขวางยิง่ ขึน้ ตอไป
เอกสารรายงานฉบับนี้ไดรวบรวมขอมูลเบื้องตนรวมถึงสาระจากเอกสารที่เกี่ยวของ การ
ระดมความคิดจากแกนนําเครือขายพอแม ผูป กครอง และโรงเรียน ตลอดจนการบรรยายพิเศษ
ของผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เห็นวาเนือ้ หา
สาระดังกลาวสามารถนํ าไปประยุกตใชกับสภาพของแตละบุคคล/หนวยงาน/สถานศึกษาไดตาม
ความเหมาะสม จึงเห็นควรเผยแพรใหเกิดการนําไปใชอยางกวางขวางตอไป
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การมีสว นรวมของพอแม
ผูปกครองในกระบวนการศึกษา
ดร.รุง แกวแดง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ในอดีตที่ผานมาประมาณรอยปกวามาแลว กอนที่จะมีระบบโรงเรียนอยางเชนปจจุบัน
การจัดการศึกษาของไทยในยุคนัน้ จะขึน้ อยูก บั พอ แม และครอบครัว ทีถ่ า ยทอดทุกสิง่ ทุกอยาง
ของครอบครัวหรือของตระกูล เชน ความรูใ นเรือ่ งการทํามาหากินทัง้ หลายจากคนรุน หนึง่ ไปสูค น
อีกรุนหนึ่ง แตเมื่อมีระบบการศึกษา คือมีระบบโรงเรียนอยางปจจุบนั ซึง่ เปนระบบทีค่ อ นขางแข็ง
มากเกินไป แข็งจนกระทั่งพอ แม ที่รักลูกอยางยิ่งเกือบจะไมมีชองวางหรือไมมีโอกาสเขาไปมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาใหกบั ลูกหลานของตนเอง ซึง่ อยางดีกเ็ ขาไปสงอาหารเชา อาหารกลางวัน
เหมือนกับที่โรงเรียนหลายๆ แหงไดเปดโอกาสใหพอ แม ไดทํา
การจัดการศึกษาตามระบบปจจุบันที่เกิดจากโรงเรียนฝายเดียว ทําใหระบบการศึกษามี
ปญหาคอนขางมาก ในปจจุบนั เปนทีย่ อมรับกันแลววา การที่พอ แม ไมมโี อกาสและบทบาทใน
การศึกษานั้น ทําใหขาดครูทเ่ี ปนผูส อนลูก-หลานดวยความรักไมวา จะเปนพอ แม ปู ยา ตา ยาย
จํานวนไมนอยกวา 20-30 ลานคน ดวยเหตุน้ี พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2542 ที่ผานมา มีความเชือ่ วาพอ แม คือคนทีเ่ ปนครูทด่ี ที ่ี
สุด มีพลัง มีทุกสิ่งทุกอยาง รวมทัง้ ความตัง้ ใจและความปรารถนาดีตอ อนาคตของลูก-หลานตน
เอง เพราะฉะนั้นในการจัดทําพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงไดนําสาระสําคัญ
2 สวนมาบรรจุไว คือ
ประการทีห่ นึง่ การศึกษาเปนสิทธิของผูเรียน เดิมมีความเชือ่ วา การศึกษาเปนสิทธิของ
สถานศึกษาที่จะจัดอะไรอยางไรก็ได เพราะเวลาที่นาลู
ํ กไปเขาโรงเรียนจะตองไปนัง่ ออนวอน งอ
งอนซํ้ารายอาจตองจายเงินอีกเปนจํานวนมาก เพื่อจะเอาลูก-หลานเขาโรงเรียน แตตอไปนี้ใน
กฎหมายใหมไดระบุไวอยางชัดเจนวาการศึกษาเปนสิทธิของผูเ รียน ไมใชสิทธิของครู หรือสิทธิของ
ผูจัดการอยางทีเ่ คยเปนมาในอดีต เพราะฉะนั้น ขอใหศกึ ษากฎหมายนีไ้ ว เพราะเปนเครื่องมือที่จะ
ดําเนินการกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับคนเปนจํานวนหลายๆ ลานคน ดังนัน้ การจัดการศึกษาจึงเปน

สิทธิของผูปกครองที่จะเขาไปใชสิทธิ์แทนลูกหลาน ซึ่งเรือ่ งดังกลาวเปนประเด็นสําคัญทีส่ ดุ ทีร่ ะบุ
ไวในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ประการที่สอง เดิมการจัดการศึกษาจะขึ้นอยูกับคนเพียงไมกี่คนเทานั้น แตขณะนี้มี
ความมุงหมายและเจตนารมณชัดเจนวา ทุกฝายในสังคมจะตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพื่อสามารถใหการศึกษากับคนทุกคนทัง้ ประเทศได เพราะฉะนั้น พอ แม จึงมีโอกาส มีบทบาทใน
การจัดการศึกษาใหลกู -หลานของตนเองไดอกี ครัง้ หนึง่
เรื่องที่กาวหนามากสําหรับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติฯ คือ การเปดโอกาสใหพอ
แม สามารถจัดการศึกษาในครอบครัวได เปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่สากลเรียกวา Home
School ตอไปนี้ พอ แมทุกคนสามารถจัดการศึกษาทีบ่ า นใหกบั ลูก-หลานของตนเองได นัน่ คือบท
บาทที่สําคัญมากสําหรับพอ แม ซึง่ การจัดการศึกษาทีบ่ า นจะจัดไดอยางไรนัน้ ถาเปนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสวนของการศึกษาภาคบังคับ ขณะนี้กาลั
ํ งจัดทํารายละเอียดประเด็นดังกลาวอยูว ธิ ี
การที่จะทําไดดีทส่ี ดุ คือ พอ แม ไปติดตอประสานงานกับสถานศึกษาแหงใดแหงหนึง่ เพือ่ ปรึกษา
หารือความรู ความเขาใจ เรือ่ งการศึกษา เรือ่ งหลักสูตร วิธีการและรวมถึงคาใชจาย สวนรูปแบบที่
จะทําไดนั้นมี 2 รูปแบบ ดวยกัน คือ
รูปแบบทีห่ นึง่ พอ แม ทีม่ คี วามพรอมและสามารถจัดการศึกษาไดทกุ อยาง ทุกวิชา ทํา
ไดเองทั้งหมด เพียงแตรายงานผลการประเมินใหกบั สถานศึกษาทีเ่ ปนผูด แู ล เปนผูชวยเหลือ อาจ
จะตกลงกัน เชน ภาคเรียนละครัง้ หรือปละครัง้ ก็ได
รูปแบบทีส่ อง พอ แม ที่ไมถนัดจัดการสอนในบางวิชา เชน ไมถนัดวิชาคณิตศาสตร และ
หรือวิทยาศาสตร ในกรณีนใ้ี หโรงเรียนเปนผูจ ดั การศึกษาให โดยจัดเฉพาะวิชาทีม่ คี วามถนัดและ
สามารถทําได
เรื่องดังกลาวเปนเรื่องใหมของกฎหมายที่กาหนดและจะก
ํ
อใหเกิดการเปลีย่ นแปลง จึงยัง
มีคําถามที่จะตองทําใหชดั เจนขึน้ อีกหลายเรือ่ ง สําหรับพอ แมทไ่ี มตอ งการจัดการศึกษาใหลกู แบบ
Home School ก็ยังคงตองมีสวนรวม ประเด็นนีก้ ฎหมายก็ไดกําหนดไววา สถานศึกษาทุกชนิด ทุก
ประเภท จะตองดํ าเนินการและบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ดังนั้นเมื่อกฎหมายได
กําหนดใหพอ แม เขามาเปนคณะกรรมการของสถานศึกษา จึงอยากใหทกุ ทานไดตน่ื ตัว และเขา
ไปมีสวนรวมเปนกรรมการของสถานศึกษา เพือ่ ทีจ่ ะมีโอกาสกําหนดนโยบายแนวทาง วิธกี ารจัดรูป

แบบการเรียนการสอนใหกับลูก-หลาน พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นี้ ไดเปด
โอกาสใหอยางกวางขวางมาก เพราะฉะนั้น จึงเปนโอกาสที่ดีที่อยากใหมีการสนทนาและลอง
ศึกษาดู ถึงแมวา กฎหมายจะผานแตกย็ งั ตองทํากฎกระทรวง หรือกฎหมายลูกอีกหลายสวนดวย
กัน ทานที่มีบุตร หลาน หากเปนไปไดอาจจะรวมตัวกันเปนชมรมคนรักลูก หรืออะไรก็ไดเพือ่ ทีจ่ ะ
นําสิ่งตางๆ ที่คิดไวมาประกอบการกําหนดนโยบายการศึกษา เพราะกฎหมายไดกําหนดวาการ
ดําเนินการตางๆ ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติฯ นัน้ ใหรบั ฟงความคิดเห็นของประชาชน
โดยกวางขวาง
สุดทายนี้ ขอใหทุกทานไดแสดงออกถึงความตองการของทานตามทีไ่ ดกลาวไวขา งตนทุก
ประการ และที่สํ าคัญก็คือเปนจุดเริ่มตนของทุกทานที่จะเขามามีสิทธิ์ มีสวนในการกํ าหนด
นโยบาย และวิธีการจัดการศึกษาของลูก หลาน ซึง่ จะเปนอนาคตของครอบครัว และอนาคตของ
ประเทศชาติสืบตอไป
!!!!!!!!!!

ที่มา

คํากลาวเปดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วิถีชีวิตเด็กไทยในสหัสวรรษใหม ณ อาคารเฉลิมพระบารมี
50 ป วันเสารท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2543

บทบาทของพอแม ผูป กครอง และชุมชน
ตามแนวทางในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542

ความรวมมือจากทุกฝายเปนหัวใจของการจัดการศึกษาโดยเฉพาะพอแม ผูป กครอง ผล
งานวิจัยดานครอบครัวในรอบ 30 ปทผ่ี า นมา พบวา ความสัมพันธใกลชิดระหวางบานและโรงเรียน
นอกจากจะทําใหเกิดผลสําเร็จทางดานการเรียนของเด็กแลว ยังชวยใหเกิดการพัฒนาดานจิตใจ
สังคม อารมณ ซึง่ สงผลตอความกาวหนาของชีวติ ในอนาคตอีกดวย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ เปนกฎหมายการศึกษาของประเทศ ที่มี
ผลบังคับใชมาตัง้ แตวนั ที่ 20 สิงหาคม 2542 นัน้ จึงไดบญ
ั ญัตสิ าระทีเ่ กีย่ วของในเรือ่ งดังกลาวไว
ในหลายมาตรา ดังนี้

หลักการจัดการศึกษา
มาตรา 8 (2) : ใหสังคมมีสว นรวมในการจัดการศึกษา

การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา
มาตรา 9 (6) : การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาน
บันสังคมอืน่

หนาทีข่ องบิดา มารดา ผูป กครอง
มาตรา 11 : บิดา มารดา หรือผูป กครอง มีหนาทีจ่ ดั ใหบตุ รหรือบุคคล ซึง่ อยูใ นความดูแล
ไดรับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนใหไดรับการ
ศึกษานอกเหนือจากสถานศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอมของครอบครัว

หนวยจัดการศึกษา
มาตรา 12 : นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหบคุ คล ครอบ
ครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ นีใ้ หเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง

สิทธิที่บิดา มารดา หรือผูป กครองไดรบั
มาตรา 13 : บิดา มารดา หรือผูป กครอง มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน ดังตอไปนี้
(1) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมคี วามรูค วามสามารถในการอบรมเลีย้ งดู และการ
ใหการศึกษาแกบตุ รหรือบุคคลซึง่ อยูใ นความดูแล
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึง่
อยูในความดูแลทีค่ รอบครัวจัดใหทง้ั นี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
(3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสาหรั
ํ บคาใชจา ยการศึกษา ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
มาตรา 18 (3) : ศูนยการเรียนไดแก สถานทีเ่ รียนทีห่ นวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และ
สถาบันสังคมอืน่ เปนผูจัด

แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 23 : การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทัง้ ความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการ ตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ในเรือ่ งดังตอไปนี้
(1) ความรูเรื่องเกีย่ วกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบ
ครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเ กีย่ วกับประวัตศิ าสตรความเปนมาของสังคมไทย
และระบบการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
(2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ ความรูค วามเขาใจ
และประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
(3) ความรูเ กีย่ วกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและการ
ประยุกตใชภูมิปญญา
(4) ความรูและทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษาเนนการใชภาษาไทยอยาง
ถูกตอง
(5) ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวติ อยางมีความสุข

กระบวนการเรียนรู
มาตรา 24 (6) : สถานศึกษาจัดการเรียนรูใ หเกิดขึน้ ได ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการ
ประสานความรวมมือกับบิดามารดาผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผู
เรียนตามศักยภาพ

หลักสูตร
มาตรา 27 วรรคสอง : ใหคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพือ่ การศึกษาตอ
ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่ง
ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค
เพื่อเปนสมาชิกทีด่ ขี องครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ความเขมแข็งของชุมชน
มาตรา 29 : ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภ ายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมี
การจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญหาและ
วิทยาการตางๆ เพือ่ พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน

การสงเสริมหนวยจัดการศึกษา
มาตรา 38 : ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ …สงเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ ทีจ่ ดั การศึกษาในรูปแบบทีห่ ลากหลาย…

การบริหารการศึกษา
มาตรา 38 วรรคสอง : คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแ ทนองคกรเอกชน ผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูแทน
สมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแ ทนสมาคมผูป ระกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแ ทนสมาคมผูป ก
ครองและครู ผูนาทางศาสนา
ํ
และผูท รงคุณวุฒดิ า นการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

การบริหารสถานศึกษา
มาตรา 40 : ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับตํ่ากวาปริญญาของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาทีก่ ากั
ํ บและสงเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ประกอบดวย ผูแ ทนผูป กครอง ผูแ ทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแ ทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูแ ทนศิษยเกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธกี ารสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฏกระทรวง
ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
ความในมาตรานีไ้ มใชบงั คับแกสถานศึกษาตามมาตรา 18 (1) และ (3)

การศึกษาเอกชน
มาตรา 44 : ใหสถานศึกษาเอกชนตามมาตรา 18 (2) เปนนิตบิ คุ คลและมีคณะกรรมการ
บริหารประกอบดวย ผูบ ริหารสถานศึกษาเอกชน ผูร บั ใบอนุญาต ผูแ ทนผูป กครอง ผูแ ทนองคกร
ชุมชน ผูแ ทนครู ผูแ ทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ ทรัพยากรและการลงทุน
มาตรา 58 (2) : ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาบริจาคทรัพยสิน
และทรั พ ยากรอื่ นใหแกสถานศึกษาและมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความ
เหมาะสมและความจําเปน
!!!!!!!!!!

การมีสวนรวมของพอแม ผูป กครอง
ในระบบการศึกษาของประเทศตางๆ
สหรัฐอเมริกา
วิสัยทัศนการศึกษา 8 ประการ
ในการปฏิรูปการศึกษาของสหรัฐอเมริกาเมื่อไมนานมานี้ ไดมกี ารจัดทํากฎหมายวาดวย
เปาหมายการศึกษาของคนอเมริกนั ในศตวรรษที่ 21 โดยการสรางวิสยั ทัศนหลัก 8 ประการ เพื่อนํา
ไปสูการปฏิรูปการศึกษา โดยวิสยั ทัศนหลักประการหนึง่ คือ การสงเสริมใหพอแม ผูป กครอง เขามา
มีสวนรวมในระบบการศึกษา ซึ่งไดรบั การยอมรับวาเปนปจจัยสําคัญประการหนึง่ ทีจ่ ะชวยใหการ
ปฏิรูปการศึกษาประสบผลสําเร็จได มีวสิ ยั ทัศน 8 ประการดังกลาวมีดงั นี้
1. ความพรอมทีจ่ ะเรียน เด็กทุกคนเมือ่ มาเขาสูร ะบบโรงเรียนจะตองมีความพรอมทีจ่ ะเรียนรู
2. การเรียนจบระดับมัธยมศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายโดยเฉลีย่ ของทัง้ ประเทศตองเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 90
3. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและความเปนพลเมืองที่ดี นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 2 และมัธยมศึกษาปที่ 6 จะตองมีความสามารถในสาขา
วิชาตางๆ และทุกโรงเรียนจะตองประกันวานักเรียนทุกคนจะตองรูจักตนเองและสังคมที่ตนเปน
สมาชิกอยูเปนอยางดี ซึ่งถือวาการศึกษาเปนการเตรียมการใหนักเรียนทุกคนเปนพลเมืองดีของ
ประเทศ มีความสามารถในการศึกษาหาความรูเ พิม่ เติมและศึกษาตอในระดับทีส่ งู ขึน้ รวมทั้งเปน
แรงงานที่มีประสิทธิภาพ สรางผลผลิตทีด่ ใี หกบั ประเทศ
4. การศึกษาและการพัฒนาอาชีพ ครูผูสอนทุกคนจะตองไดรับโอกาสและปจจัยเกื้อ
หนุนในการเขารับการอบรมและพัฒนาวิชาชีพเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีทักษะที่จําเปน
สําหรับการเรียนการสอนและการพัฒนาความรูค วามสามารถของนักเรียน
5. การพัฒนาความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร พลเมืองอเมริกัน
จะตองเปนที่หนึ่งในโลก โดยเฉพาะความรูแ ละทักษะในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. การรูหนังสือของผูใหญกับการเรียนรูตลอดชีวิต พลเมืองอเมริกันทุกคนตองรู
หนังสือ และมีทักษะที่จําเปนในการแสวงหาความรูเ พิม่ เติมไดตลอดชีวติ ในสภาวะทีป่ ระเทศตอง
แขงขันกับประเทศตาง ๆ รวมทัง้ เปนการแสดงสิทธิและความรับผิดชอบในฐานะการเปนพลเมืองที่
ดีอีกดวย

7. โรงเรียนตองเปนเขตปลอดจากสิ่งมอมเมา สารเสพติด มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน และมีระเบียบวินยั
8. การสงเสริมการมีสวนรวมของพอแม และผูปกครอง โรงเรียนทุกแหงจะตองสง
เสริมความเปนหุน สวนทีท่ าให
ํ พอแม ผูป กครอง และนักเรียน มีสวนรวมในการสงเสริมความเจริญ
กาวหนาของเด็กในดานสังคม อารมณ และวิชาการ

รูปแบบของการมีสว นรวมของพอแม ผูป กครอง
การมีสวนรวมของผูป กครองในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาตามวิสยั ทัศนขอ 8 นัน้
แบงออกไดเปน 6 รูปแบบ ดังนี้
1. การอบรมเลี้ยงดูในฐานะเปนพอแม ซึ่งมีหนาที่อบรมเลี้ยงดูลูกตามธรรมชาติอยู
แลว ดังนั้น บทบาทของพอแมและผูป กครอง ตามวิสยั ทัศนหลักที่ 8 จึงเนนการใหพอ แมผปู กครอง
ใหการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดหาอาหาร อาหารเสริม และการตรวจ
ความพรอมทางดานรางกายของเด็กเพื่อเขาสูกระบวนการเรียนรู รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมที่
บานใหเอื้ออํานวยตอพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคมของเด็ก
2. การสื่อสารระหวางบานและโรงเรียน การมีสวนรวมของผูป กครองในการศึกษาใน
ระดับสูงกวาการอบรมเลี้ยงดูตามธรรมชาติ คือ การทีพ่ อ แม และผูป กครองมีเจตคติทด่ี ตี อ ผูใ ห
บริการการจัดการศึกษาใหแกบุตรหลานของตน การสงเสริมการมีสวนรวมของพอแมและผูปก
ครอง จึงเนนการสรางความสัมพันธระหวางสถาบันครอบครัวกับหนวยงานทางดานการศึกษาใน
ทุกระดับ เพื่อใหพอแม และผูปกครองมั่นใจวาสถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆ ทีใ่ หการ
บริการที่เกี่ยวของจะเปนผูรับชวงดูแลบุตรหลานของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
วิชาการ ในขณะเดียวกันโรงเรียนจะทราบสภาวะทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
อารมณของเด็กอยางถูกตอง ความรวมมือในระดับนี้จะเนนการสงเสริมระบบการสื่อสารระหวาง
พอ แม ผูป กครอง กับโรงเรียน
3. งานอาสาสมัครเพื่อการศึกษา การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
และศูนยการเรียนรูประเภทตางๆ อาทิ หองสมุด พิพิธภัณฑ ฯลฯ ไมสามารถดําเนินงานเพียง
เฉพาะลําพังบุคคล หากแตตองการการสนับสนุนจากชุมชนตางๆ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับการ
บริการโดยตรง เนื่องจากการปฏิรปู การศึกษาตามแนวทางของกฎหมายฯ ตองการความรูเ ฉพาะ
ทางและความเชี่ยวชาญใหม
แนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมทางการศึกษาของพอแม ผูป กครอง ในการเปนอาสา
สมัครในโรงเรียนจะดําเนินการภายใตการสรางทัศนคติตอ กลุม เปาหมายวา กิจกรรมของโรงเรียน
และการจัดกระบวนการเรียนรูที่บาน เปนกระบวนการทีต่ อ เนือ่ งกัน เชน พอแม และผูป กครอง

สามารถเปนผูชวยเด็กในการทําการบาน การฝกการอาน และทักษะในการคํานวณ หากผูป กครอง
รายใดสามารถอุทิศเวลาตามระยะเวลาที่แนนอนในกิจกรรมขางตนได โรงเรียนจะจัดหาสถานที่
เชน หองพักครูหรือหองสมุด ใหผปู กครองนัน้ ๆ ดําเนินกิจกรรมดังกลาว โดยสรุปงานอาสาสมัคร
เพื่อการศึกษาของพอแม ผูป กครอง เปนการอุทศิ แรงกาย แรงใจ เพือ่ ชวยปฏิบตั งิ านของโรงเรียน
โดยไมเขาไปมีสว นรวมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
4. การจัดระบบการเรียนการสอนที่บาน นอกจากพอแม และผูป กครองจะเปนกําลัง
หลักในการใหการอบรมเลีย้ งดูตามธรรมชาติแลว หนาทีห่ ลักของผูป กครองอีกประการหนึง่ คือ การ
จัดสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยที่เอื้อตอกระบวนการเรียนรูของเด็ก เริ่มจากขนบธรรมเนียม และ
วัฒนธรรมประจําครอบครัว จนถึงการแสวงหาและสรางองคความรูด ว ยตนเอง ดังนัน้ บทบาทของ
พอแม และผูปกครองจึงเปนเสมือนครู ผูเ ชีย่ วชาญสอนและทีป่ รึกษาเกีย่ วกับการแสวงหาความรู
ของบุตรหลานของตน
แนวทางการดํ าเนินงานเพื่อตอบสนองหลักการดังกลาวจึงเริ่มตนจากการฟนฟูความรู
ทักษะ และความชํานาญของผูปกครองในการอาน และความชํานาญของผูป กครองในการอาน
และการคํานวณเพื่อเปนพื้นฐานในการถายทอดใหแกเด็กในปกครองของตน ในบางกรณี ผูป ก
ครองในละแวกเดียวกันจะรวมกลุมเพื่อพัฒนาความรูต นเองและชวยกันถายทอดความรูใ หแกบตุ ร
หลานของตนดวย เชน กลุม ชวยสอนอานเขียนในละแวกทีอ่ ยูอ าศัย เปนตน
5. การเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของโรงเรียน การมีสว นรวมในระดับนีถ้ อื เปน
การตัดสินใจครั้งยิ่งใหญของผูปกครอง โดยเปลีย่ นสถานะจากการมีสว นรวมทางการศึกษาทีบ่ า น
ของตนเองมาสูการดําเนินงานอยางจริงจังในโรงเรียน หรือหนวยงานทางการศึกษา โดยเฉพาะการ
เขามามีสวนรวมในกระบวนการคิด วิเคราะห และการแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการเรียน
การสอน การบริหารการเงิน และการบริหารงานบุคลากร ซึง่ มีระดับตัง้ แตการเขารวมประชุมครู ผู
ปกครองจนถึงการสมัครลงรับเลือกตัง้ เปนกรรมการสถานศึกษา โดยหวังวาความรู ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญของตนจะสงผลใหการจัดทําและดําเนินนโยบายของสถานศึกษาเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ
6. การเปนผูป ระสานงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา การมีสว นรวมทาง
การศึกษาของผูปกครองแบบสุดทายคือ ความพยายามในการเปนผูป ระสานงานใหโรงเรียน ผูป ก
ครอง ชุมชน และนักเรียน มีความเชื่อมโยงกัน โดยพยายามอุดชองโหวในการบริหารของโรงเรียน
ดวยการระดมบุคลากร เงินทุน วิทยาการใหม และระบบการบริหารงาน เพื่อชวยใหโรงเรียนในพื้น
ที่สามารถบริหารงานไดอยางแทจริง ดังนั้นการเขามามีสวนรวมประเภทสุดทายจึงเปนการผสม
ผสานระหวางการเปนอาสาสมัครเพือ่ งานทางการศึกษา กับการอุทศิ ตนอยางจริงจังในการบริหาร
การศึกษา เชน การเปนกรรมการเขตการศึกษาที่มีบทบาทอยางมากในการบริหารของเขตพื้นที่

และโรงเรียนตางๆ โดยพยายามแสวงหาทรัพยากรตางๆ จากนอกเขตพืน้ ทีท่ ง้ั ในระดับมลรัฐ และ
ระดับชาติ มาสนับสนุนการดําเนินงานของพืน้ ทีข่ องตน

กลวิธใี นการสงเสริมบทบาทของพอแม และผูป กครองในการมีสว นรวมทาง
การศึกษา
การสงเสริมการอบรมเลี้ยงดูตามธรรมชาติในฐานะพอแม
" การสรางสัมพันธภาพทีด่ ใี นครัวเรือน
" กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานที่สงเสริม สนับสนุนหนาที่ ความรับผิดชอบ
และความสามารถของพอแมและผูป กครอง ในการอบรมเลีย้ งดูเด็ก
" สรางเครือขายการใหบริการตางๆ ของชุมชน ทีส่ ามารถสนับสนุนการพัฒนาความรูใ น
การอบรมเลีย้ งดูเด็ก
" เพิ่มจํานวนพอแม ผูป กครอง ทีจ่ ะสามารถเขามารวมกิจกรรมโดยตรงกับโรงเรียน
" สรางศูนยขอมูลดานการเรียนการสอน ทีพ่ อ แมผปู กครอง สามารถเรียกใชได
" อบรมบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนใหสามารถถายทอดความรูท กั ษะ และความ
ชํานาญในการอบรมเลีย้ งดูเด็ก
การสงเสริมระบบการสือ่ สารระหวางพอแม ผูป กครองกับโรงเรียน
" สงเสริมการสรางระบบการสือ่ สารสองทาง โดยใชวธิ กี ารสือ่ สารตางๆ เพื่อใหขอมูลขาว
สารดานการศึกษาของนักเรียนแตละคนไดมีความทันสมัยและทันตอความตองการของพอแม ผู
ปกครอง นักเรียนและโรงเรียน
" สงเสริมใหพอแม ผูป กครอง และโรงเรียน สรางฐานขอมูลของเด็กรวมกัน เชน ดาน
พัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และจิตใจของเด็ก
" จัดระบบการประชุมพบปะสังสรรครวมกันระหวางพอแม ผูป กครอง โรงเรียน และเขต
การศึกษา ทั้งทีเ่ ปนรูปแบบดัง้ เดิมและกระทําปละหนึ่งถึงสองครั้ง เชน การประชุมครู ผูป กครอง
หรือการประชุมประจําเมือง มาสูระบบที่ทันสมัยและประหยัด เชน การสรางโฮมเพจ จดหมายขาว
ซึ่งสามารถกระทําไดหลายๆ ครัง้ รวมทัง้ สามารถปรับปรุงสาระทีต่ อ งการสงใหทนั สมัยอยูต ลอดเวลา
" สงเสริมการสรางสือ่ ใหมคี วามหลากหลาย เพือ่ ตอบสนองกับความตองการของพอแม
ผูปกครอง ที่มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม และชีวติ ความเปนอยู อาทิ การใชภาษาอังกฤษ
ควบคูกับภาษาถิ่น

การสงเสริมใหพอแม และผูปกครอง มีบทบาทในกระบวนการเรียนรูข องนักเรียน
" สงเสริมใหผปู กครองไดรบั รูก ระบวนการเรียนรูข องเด็กทัง้ ในและนอกชัน้ เรียน
" ชี้แจงจุดประสงคในการวัดผลการศึกษาในแตละวิชาเพื่อใหทราบวาโรงเรียนมีความ
คาดหวังสัมฤทธิผลในตัวนักเรียนในระดับใด
" เผยแพรความรู และขอมูลขาวสารเกีย่ วกับการจัดการศึกษาในและนอกหองเรียน เพื่อ
สรางทางเลือกในการกําหนดบทบาทของตนตอการศึกษาของบุตรหลาน
" มอบหมายการบานใหนกั เรียนอยางสมําเสมอ
่
เพือ่ ใหนกั เรียนนําปญหาและขอของใจ
ไปปรึกษากับผูป กครองเพือ่ แสวงหาคําตอบรวมกัน
" จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อใหครูและพอแม ผูป กครอง ไดปรับเปลีย่ นและเรียนรูบ ท
บาทหนาที่และรูปแบบในการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรูของเด็ก
การสรางพอแม และผูปกครอง ใหเปนอาสาสมัครทางการศึกษา
" สรางบรรยากาศทีเ่ ปนมิตรระหวางผูบ ริหารและบุคลากรของโรงเรียนกับผูป กครอง
" สํารวจขอมูลผูปกครองทั้งในเชิงความรู ความเชีย่ วชาญพิเศษ ระดับความสนใจในกิจ
กรรมทางการศึกษาและเวลาทีอ่ าจสามารถทําหนาทีอ่ าสาสมัครทางการศึกษา โดยเฉพาะในระดับ
โรงเรียน
" ฝกอบรมและทําความเขาใจเกี่ยวกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะอาสา
สมัครทางการศึกษา
" สงเสริมปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครทางการศึกษาในโรงเรียน เชน
การจัดหาหองทํางานที่เหมาะสม การมอบรางวัลและคําชมเชยแกอาสาสมัครทางการศึกษาดีเดน
" สรางหลักประกันวา บทบาทและสถานะหนาทีข่ องอาสาสมัครทางการศึกษาจะตอง
มั่นคง และเปนที่ยอมรับของสังคมทั่วไป
การสงเสริมระบบการตัดสินใจแบบมีสวนรวม
" เผยแพรสิทธิและรูปแบบวิธีการของพอแม และผูปกครอง ในการมีสว นรวมในการ
บริหารงานดานตางๆ ของโรงเรียน
" สงเสริมการจัดตัง้ กลุม ครู ผูป กครอง ในทุกๆ โรงเรียน
" อบรมความรูเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาในระดับโรงเรียน เชน การบริหารหลัก
สูตร การเงิน บุคลากร การสรางสวัสดิภาพในโรงเรียน
" จัดหาตําแหนงและสงเสริมโอกาสใหพอแม และผูป กครอง สามารถเขาไปมีสวนรวมใน
การตัดสินใจทางการศึกษา
" สงเสริมแนวความคิดเกีย่ วกับหุน สวนการดําเนินงาน

" ใหเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใหแกผูปกครอง ในฐานะผูมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายการเปลีย่ นแปลงในโรงเรียน
" อบรมครูและบุคลากรในการทํางานเปนหมูค ณะกับผูป กครอง
การสงเสริมความรวมมือกับชุมชน
" เผยแพรขอ มูลขาวสารทางดานวิชาการ สังคม วัฒนธรรม นันทนาการและสุขภาพที่
โรงเรียนนัน้ ๆ ใหบริการแกชมุ ชน
" สงเสริมระบบหุนสวนการดําเนินงานกับภาคธุรกิจในทองถิน่ เพือ่ ระดมการสนับสนุน
ในโอกาสตอไป
" เปดโอกาสใหเด็กทีด่ อ ยโอกาสไดรบั การอุปการะคุณจากสังคมใหมากทีส่ ดุ

เครือขายองคกร
องคกรที่สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของพอแม มีทั้งภาครัฐและเอกชน
ภาครัฐ ไดแก กระทรวงการศึกษาแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข และการบริการสังคม
คณะกรรมการสื่อสารแหงชาติ สถานีโทรทัศนสาธารณะแหงชาติ
ภาคเอกชน มีบทบาทสําคัญยิง่ ในการสงเสริมความรู ความเขาใจ และการดําเนินงาน
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของพอแม ผูป กครองทัว่ ประเทศ เชน
ระดับชาติ
1.! Mother & Others
2.! National Center for Home Education
3.! National Head Start Association
4.! National Parent Network on Disabilities
5.! National Parenting Association
6.! Pacific Institute for Community Organization
7.! Parenthood in American Interim Steering Community
8. Parents without Partners
ระดับทองถิน่
1.! Coleman Advocates for Children and Youth
2.! Connecticut Parent Leadership Training Institute
3.! Family Action of Sonoma County
4.! Parents United for Child Care
5.! Santa Barbara Parents to the Pools

!!!!!!!!!!

ที่มา : 1. National Standards for Parent/Family Involvement Programs
(http://www.pta.org/programs/ invstand.html)
2. Achieving the Goals Goal 8 : Parental Involvement and Participation
(http://www.ed.gov./pubs/Ach/Goals/preface.html)
3. Next Generation Report
(http://www.childrenspartnership.org/pub/next 1199/about.html)
4. Strong Families, Strong Schools (http://www.eric-web.1c/columbia.edu/families/strong)

พอแม ผูป กครอง :
กุญแจแหงความสําเร็จ
ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาในปจจุบันไดมาถึงทางแยกที่จะตองเลือกตัดสินใจแลว
โดยทางหนึ่งนั้นจะเห็นโรงเรียนหลายแหงและกลุม โรงเรียนหรือระบบการศึกษาหลายแบบทีเ่ กิดขึน้
โดยเปนผลพวงจากการปรับตัวในชวงทศวรรษระหวาง พ.ศ. 2523-2532 เมือ่ คุณภาพการศึกษา
ของสหรัฐฯ ตกตํ่าจนเขาขัน้ วิกฤติ จนบัดนีส้ ามารถฉายใหเห็นความสําเร็จถึงขัน้ เปนตัวอยางของ
ความเปนเลิศทางการศึกษาออกมาใหเห็น ในขณะทีอ่ กี ทางหนึง่ นัน้ เปนโรงเรียนทีม่ วั หมองอันเนือ่ ง
มาจากความลมเหลวหรือไมก็ดาเนิ
ํ นการปฏิรปู ผิดพลาด จนกลาวไดวา สิง่ เดียวทีโ่ รงเรียนเหลานี้
ทําสําเร็จคือ ทําใหผลงานทีต่ กตําอยู
่ แ ลวยิง่ ยําแย
่ ลงกวาเดิม
จุดประสงคของคณะกรรมาธิการการศึกษาและกําลังแรงงาน และโครงการทางเลือกใน
การศึกษา (The Crossroads Project) คือเพื่อกําหนดหาวาขัน้ ตอนใดหรือวิธกี ารใดบางทีน่ าไปสู
ํ 
เสนทางแหงความสําเร็จสูค วามเปนเลิศทางการศึกษา และวิธีใดบางที่ใชไมไดผลและนําไปสูค วาม
ลมเหลว แลัวนํามาสรางวิสัยทัศนเชิงบวกเพือ่ ผลักดันใหเกิดการเปลีย่ นแปลงตอไปแนวคิดหลักก็
คือ ในยามที่เศรษฐกิจกําลังพัฒนารุดหนาไปอยางไมหยุดยั้ง และความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ของโลกยุคขาวสารไดเขามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราอยางถึงรากถึงโคนเชนนี้สหรัฐอเมริกาไม
ควรเต็มใจยอมรับการศึกษาที่ต่ํ ากวามาตรฐานแตจะตองปรัปรุงระบบการศึกษาใหอยูในระดับ
ยอดเยี่ยมของโลกและไมเปนรองใคร ซึ่งจะสํ าเร็จไดก็ตอเมื่อมีระบบการศึกษาที่ยืดหยุนและ
บุคลากรมีวิสัยทัศนกวางไกล คือเต็มใจทีจ่ ะคิดและทํา “นอกกรอบหรือนอกกลอง”ทั้งนี้ เพื่อเห็นแก
เด็กๆลูกหลานของชาวสหรัฐฯเอง
บัดนี้ถึงเวลาแลวที่สหรัฐอเมริกาจะตองพิจารณาใหถวนถี่วา เงินที่จายไปหลายแสนลาน
เหรียญสหรัฐฯ นั้น ไดอะไรกลับมาบาง แลวตองเลือกตัดสินใจวาจะขยายบทบาทของรัฐบาล
สหรัฐฯในการจัดการศึกษาตอไป หรือจะคืนการควบคุมกลับไปใหพอ แม ผูป กครอง และครู
โครงการ “ทางเลือกในการศึกษา” เริ่มขึ้นในป พ.ศ.2538 โดยโครงการของคณะ
อนุกรรมการดูแลและไตสวน (The committee on Oversight and Investigations ) ของคณะกรร
มาธิการการศึกษาและกําลังแรงงานของสภาผูแทนราษฎรสหรัฐอเมริกา มีนายพีท เฮิรคสตรา
(Pete Hoekstra) เปนหัวหนาโครงการ โครงการนีม้ หี นาทีห่ าคําตอบในประเด็น เหลานี้ คือ
1. โรงเรียนทีป่ ระสบความสําเร็จมีสาเหตุปจ จัยอะไรบาง
2.โปรแกรมการศึกษาของรัฐบาลมีสว นชวยเอือ้ และเกือ้ หนุน หรือฉุดรัง้ ทําลายปจจัยเหลา
นัน้ อยางไร แคไหน

3. อะไรบางที่ใชไดผล และอะไรบางที่ไรประโยชนและสูญเปลา
ทุ ก หนทุ ก แห งที่ ค ณะอนุ กรรมการแหง รัฐสภาสหรัฐอเมริกาไปรับ ฟง ความคิดเห็นของ
บุคคลในวงการศึกษาในระดับมลรัฐและทองถิ่น พวกเขาเหลานั้นเห็นพองกันวา กุญแจของความ
สําเร็จของการศึกษาอยูท ป่ี จ จัย 4 ประการ คือ
"!ผูปกครองมีสิทธิ์และมีสวนรวมในการศึกษาของบุตรหลานอยางแข็งขัน
"!ทองถิ่นมีอิสระและอํานาจในการจัดการศึกษา
"!โรงเรียนเนนที่สาระความรูพื้นฐาน
"!เงินงบประมาณทีไ่ ดรบั มาใชในหองเรียนจริง ๆ ไมใชรวั่ ไหลไปกับระบบราชการหลายขัน้ ตอน

ผูป กครองมีสิทธิ์และมีสวนรวมในการศึกษาของบุตรหลานอยางแข็งขัน
“ผมวา…โรงเรียนจะอวดดีไปหนอยแลวทีค่ ดิ วาตัวเองรูไ ปหมดและรูด ที ส่ี ดุ วาใครควรจะ
เรียนอะไร แตผมวามันจะเปนการตรงขามกันเสียมากกวา ไมมใี ครตัดสินใจใหเด็กไดดเี ทากับพอ
แมของเด็กเองหรอก”
นายสตาหล ผูป กครองทีแ่ คลิฟอรเนีย
งานวิจัยพบวานักเรียนทีพ่ อ แมหรือผูป กครองเขามามีสว นในการศึกษาของเขา มีแนวโนม
จะประสบความสําเร็จไดมาก การทีพ่ อ แม ผูป กครอง เขามารวมรับผิดชอบเพือ่ ใหแนใจวาบุตร
หลานของตนจะไดรบั การศึกษาคุณภาพสูงนัน้ เองทีเ่ ปนกุญแจสําคัญสําหรับในระดับทองถิน่ สิง่ ทีพ่ บคือ
" เด็กที่อยูในครอบครัวทีม่ พี อ หรือแมเพียงคนเดียว มีแนวโนมจะมีปญ
 หาในการเรียนตัง้
แตยังเล็ก ซึง่ จะพบไดมากกวาเด็กทีอ่ ยูใ นครอบครัวทีม่ คี รบทัง้ พอและแม
" ในป พ.ศ. 2538 มีงานวิจัยพบวา เด็กในวัย 3-5 ขวบทีอ่ ยูก บั พอและแมทง้ั สองคน ไม
วาจะเปนพอแมจริงหรือพอแมบุญธรรม มีแนวโนมที่จะมีคนอานหนังสือใหฟง อยางนอยสัปดาห
ละ 3 ครั้ง มีคนเลานิทานใหฟง หรือพาไปหองสมุดสัปดาหละครัง้ ซึง่ มากกวาเด็กในวัยเดียวกันที่
อยูกับพอหรือแมเพียงคนเดียว ไมวาจะเปนพอแมจริงหรือพอแมบุญธรรม
" เด็กชั้นปที่ 1 และ 2 ในชวงวัย 6-8 ขวบ ทีอ่ ยูก บั พอหรือแมเพียงคนเดียว ไมวาจะเปน
พอแมจริงหรือพอแมบุญธรรม มีแนวโนมที่จะมีปญหาในการเรียนและสอบไดลาดั
ํ บตํ่ากวาลําดับ
กลางของหองซึ่งจะพบไดมากกวาเด็กที่อยูกับพอและแมทั้งสองคน
" รอยละ 22 ของเด็กทีอ่ ยูก บั แมทห่ี ยารางตองเรียนซํ้าชัน้ และรอยละ 30 ของเด็กที่มีพอ
หรือแมเพียงคนเดียวตั้งแตเกิด ตองเรียนซําชั
้ ้นมีเพียงรอยละ 12 ของเด็กทีอ่ ยูก บั พอและแมทง้ั สอง
คนที่ตองเรียนซําชั
้ ้น

เปนที่นาเสียดายวา จํานวนเด็กทีอ่ ยูก บั พอและแมครบทัง้ สองคนลดลงอยางรวดเร็ว ทําให
จํานวนเด็กที่อยูกบั พอหรือแมเพียงคนเดียวเพิม่ ขึน้ มากกวา 2 เทา นับตัง้ แตป พ.ศ. 2513 ในปนน้ั
อัตราสวนของเด็กอายุตํ่ากวา 18 ที่อยูกับพอหรือแมเพียงคนเดียวมีเพียงรอยละ 11 แตในป
พ.ศ.2537 อัตราสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25 โดยในจํานวนนีย้ งั สามารถแบงยอยตามกลุม
เชื้อชาติ คือ เปนเด็กผิวดํารอยละ 60 เด็กเชือ้ สายละตินอเมริกนั รอยละ 29 และเด็กผิวขาวรอยละ
19 ซึ่งหมายความวา ไมวาภูมิหลังของเด็กจะเปนอยางไร แตเด็กจากทุกกลุม กําลังเผชิญกับปญหา
ครอบครัวกันมากขึ้น และสงผลใหเด็กเรียนไดยากลําบากขึน้ ซึ่งทําใหโรงเรียนยิ่งจะตองมีประสิทธิ
ภาพมากที่สุดเทาที่จะทําได มีสถิตแิ สดงวาเด็กทีม่ าจากครอบครัวทีย่ ากจนแตไดอยูก บั พอและแม
ทั้งสองคนสามารถทํ าคะแนนไดดีกวาเด็กๆจากครอบครัวที่รํ่ ารวยแตอยูกับพอหรือแมเพียงคน
เดียว จึงสรุปไดวา เมือ่ ความมัน่ คงเปนปกแผนของครอบครัวลดลง ผลการเรียนของเด็กจะพลอย
ลดลงตามไปดวย
เมื่ อ พ อ แม เ ข า มามี ส  ว นในการศึ ก ษาของลู ก ก็ จ ะทํ าให เ ด็ ก พั ฒ นาการเรี ย นได ดี ขึ้ น
โปรแกรมการศึกษาของรัฐบาลกลางฯ ที่พยายามนําสิ่งตางๆ เขามามีบทบาทแทนที่พอแมหรือ
ผลักใหพอ แมหา งไกลจากประสบการณในการเรียนรูข องลูก จึงอาจสงผลทางลบได ไมวาจะเปน
โครงการอาหารเชาทีโ่ รงเรียนไปจนถึงโปรแกรมดูแลเด็กหลังโรงเรียนเลิก

โรงเรียนแคทอลิคเปนตัวอยางอันดีของการใหพอ แมเขามามีสว นรวม
คาเลาเรียนในโรงเรียนแคทอลิคซึ่งเฉลี่ยแลวตกประมาณปละ 2,178 เหรียญ หรือ
ประมาณ 82,764 บาทนัน้ นับวาถูกทีส่ ดุ ในบรรดาโรงเรียนเอกชน แตโรงเรียนเหลานีป้ ระสบความ
สําเร็จในการสอนเปนอยางดี ไมวาภูมิหลังของนักเรียนจะเปนอยางไรก็ตาม เนือ่ งจากโรงเรียนเก็บ
คาเลาเรียนตํ่าที่สุดเทาที่จะทํ าได จึงตองอาศัยใหพอแมเปนคนจัดหา “อุปกรณเสริม” ที่ปกติ
สามารถเรียกรองจากโรงเรียนรัฐบาลไดฟรี โรงเรียนแคทอลิคเหลานี้ไมไดมองวาการอาศัยพอแม
เชนนี้เปนเรื่องนาอับอายขายหนาแตอยางใด แตกลับมองวาเปนปจจัยสําคัญทีท่ าให
ํ โรงเรียนของ
ตนประสบความสําเร็จได แมจะอยูท า มกลางสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปนปญหาอยางมาก
ในการประชุมเพือ่ รับฟงขอคิดเห็นทีม่ ลรัฐเคนตัก๊ กีซ้ สิ เตอร อามิเลสีย สเต็นเจอร (Amilia
Stenger) ไดอรรถาธิบายวา การทีพ่ อ แมเขามามีสว นรวมไดชว ยใหโรงเรียนแคทอลิคตางๆ ประสบ
ความสําเร็จไดอยางไร
“…โรงเรียนแคทอลิคนั้นตองพึ่งพาอาศัยทั้งเงินและการเขามามีสวนรวมของพอแม ผูป ก
ครองของเด็กมากกวาหนวยงานของรัฐบาลเสียอีก พอแม จะเปนคนบอกครูใหญและทางโบสถวา
โรงเรียนควรจะมีนโยบายอะไร อยางไร พอแมจะสละเวลามาชวยเด็ก ๆ ทํากิจกรรมนอกหลักสูตร

และมีสวนชวยเหลือโรงเรียนและครูเปนอยางมาก กิจกรรมหลายๆ อยางที่พอแมเขามามีสวนรวม
ดวยนั้น จะเกิดขึ้นไมไดเลยถาหากพอแมไมชวยโรงเรียนของเราไมมีเงินพอที่จะจางใครมาดูแลจัด
การกิจกรรมเหลานั้น ดังนัน้ พอแม ผูป กครอง จึงเปนแหลงเงินทุนและแรงงานทีส่ าคั
ํ ญทีส่ ดุ ของเรา”
การที่ตองอาศัยใหพอแม ผูป กครอง เขามามีสว นรวมในกิจกรรมการศึกษาประจําวันเชนนี้
จึงเปนกลไกที่บังคับใหโรงเรียนตองมีความรับผิดชอบตอผลงานอยางเต็มที่ เพราะเมื่อโรงเรียนไม
อาจดําเนินการไดโดยปราศจากพอแม ผูป กครองโรงเรียนก็ยอ มไมสามารถละเลยพอแม ผูป กครองได

ขจัดอุปสรรคทีก่ ดี กัน้ การเขามามีสว นรวมของพอแมผปู กครอง
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จโดยพอแม ผูป กครอง เขามามีสวนรวมในระดับสูง ไดพบวา
การขจัดอุปสรรคที่กีดกั้นการเขามามีสวนรวมของพอแม ผูป กครองใหหมดไป เปนปจจัยสําคัญที่
นําไปสูความสําเร็จ วิธีที่โรงเรียนใชดึงพอแม ผูป กครอง ทีเ่ คยอยูเ พียงแควงนอกของกิจกรรมของ
โรงเรียนใหเขามามีสว นรวมภายในนัน้ มีหลายอยาง เชน การสอนภาษาอังกฤษ การสอนการอาน
ชั้นเรียนรวมสําหรับพอแมและเด็ก และการฝกงาน โจลูเซนต (Joe Lucente) ซึ่งเปนครูใหญของ
โรงเรียนในกํากับของรัฐ (charter school) ซึ่งตั้งอยูในใจกลางมหานครลอสแอนเจลิสเลาวา โรง
เรียนของเขาพยายามดึงใหพอแม ผูป กครอง เขามามีสวนรวมมากที่สุดไดอยางไร
“กอนที่จะมาเปนโรงเรียนในกํากับของรัฐนัน้ เรือ่ งนีเ้ ปนปญหามาก แตเมือ่ เปนโรงเรียนใน
กํากับของรัฐแลว เราไดเปดชองไวมากมายหลายแบบเพือ่ ใหพอ แม ผูป กครอง เขามามีสวนรวม
ถาพวกเขาตองการเรียนภาษาอังกฤษ เราก็เปดสอนภาษาอังกฤษให ถาตองการเรียนการอานพืน้
ฐาน เราก็เปดสอนการอานพืน้ ฐานให”
เอิรล เลเน โจนส (Earl Lene Jones) เปนครูสอนนักเรียนชั้น 5 ที่ แคลิฟอรเนีย เธอเลาวา
ไดรับความสนับสนุนจากพอแม ผูป กครอง นอยมากจนเรียกไดวา อยูใ นขัน้ “วิกฤต” ในทุกแงมุม
ของการใหการศึกษาแกเด็ก และเลาใหฟงถึงโปรแกรมที่จะนําพอแม ผูป กครอง เขามามีสวนรวม
ใหมากขึน้
“ที่โรงเรียนของเรามีโปรแกรมชื่อ “เด็กกับผูป กครองเพือ่ ความสําเร็จ” ซึ่งเราใหพอแมหรือผู
ปกครองมานั่งในชั้นติดกับเด็กเลย ใหอยูด ว ยกันตลอดทัง้ วัน และชวยเด็กใหมีสมาธิในการเรียน
ชวยเขาอาน ชวยทําเลขและแกปญหาตางๆ เราพบวาวิธนี ใ้ี หผลดีมาก”
บีเวอรลยี  ทุนเนย (Beverley Tunney) เปนครูใหญของโรงเรียนรัฐบาลในชิคาโก ไดตง้ั ขอ
สังเกตวา เปนสิ่งสําคัญมากทีจ่ ะตองทําใหพอแม ผูป กครอง รูส กึ สบายใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งพอ
แม ผูป กครอง ทีม่ รี ายไดต่าํ

“เมื่อพอแมรูสึกสบายใจมากขึ้นกับสภาพและความเปนไปในโรงเรียน และไดรับรูความ
สนุกตื่นเตนของการเรียน ก็จะมีการเขารวมมากขึ้นทั้งในโรงเรียนและในกลุมผูปกครอง ซึ่งมี
สมาชิกเดิมอยูบ า งแลวทีร่ เู รือ่ งหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และการเลี้ยงเด็ก”
คลีสเตอร มิมส (Cleaster Mims) ครูใหญของโรงเรียนประถมศึกษาในซินซินเนติเลาวา
โรงเรียนของเธอ คาดหวังวา พอแม ผูป กครองจะเขามามีสว นรวม “เราเห็นวาพอแม ผูป กครอง
ควรมีสวนรวมอยางแข็งขัน โรงเรียนของเราจึงคาดหวังเชนนั้น เราไมมองวาพวกเราเปนผูบุกรุก
แตในเมื่อพวกเขายอมใหลกู หลานของเขาเขามาอยูใ นความรับผิดชอบของเรา เขาก็ควรจะไดรบั รู
ในแตละวันมีอะไรเกิดขึน้ กับลูกหลานของเขาบาง”

การสนับสนุนใหพอแม ผูป กครองเขามามีสว นรวมทีเ่ มืองโฟนิกซ
โรงเรียน เอทอป (ATOP) เปนโรงเรียนในกํากับของรัฐที่เมืองโฟนิกซ (Phoenix) ซึ่งตั้งขึ้น
เพื่อใหบริการแกประชากรที่อยูในเขตเมืองชั้นใน ซึง่ สวนใหญเปนคนผิวดํากลุม อเมริกนั เชือ้ สาย
แอฟริ กัน โรงเรี ยนนี้ ประสบความสํ าเร็จเปนอยางสูงและในปจจุบันมีเด็กเขาคิวคอยเรียนอยู
ประมาณ 175 คน เมือ่ เด็กมาเขาเรียนทีโ่ รงเรียนนี้ พอแมจะถูกขอใหยอมรับขอตกลงวาจะตองเขา
มามีสวนรวมและรวมมือกับทางโรงเรียน อยางนอยก็ในเรือ่ งตอไปนี้ คือ
" จํากัดเวลาดูโทรทัศนในวันจันทรถงึ ศุกร
" ตองอานหนังสือใหลูกฟงทุกคืนในวันจันทรถึงศุกร คืนละ 15-20 นาที
" เขารวมประชุมครู-ผูป กครอง ทุกครัง้
" เขารวมประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการดานการมีสว นรวมของผูป กครอง
" เขารวมในกิจกรรมของชัน้ เรียนทีล่ กู หลานของตนเรียนอยู
การที่ตองยินยอมรับพันธะเหลานี้ ทําใหพอแม ผูป กครองกลาและสนใจเขามามีสว นรวม
มากขึ้น เนื่องจากเปนการมอบหมายภารกิจที่ชัดเจนเปนเรื่องๆ ใหไปทําใหสาเร็
ํ จและสามารถสาน
ตอไปอีก
!!!!!!!!!!

ที่มา : จากเอกสารแปลเรือ่ ง เมื่อการศึกษามาถึงทางแยก : รายงานของโครงการทางเลือกในการศึกษา (The
Crossroads Project) โดยคณะอนุกรรมการแหงรัฐสภาสหรัฐ อเมริกา สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ, 2543

ประเทศในสหภาพยุโรป
นับตั้งแตป ค.ศ. 1967 เปนตนมา การมีสว นรวมในระบบการศึกษาของผูป กครองไดมบี ท
บาทชัดเจนมากขึ้น ไดมกี ารกําหนดไวเปนกฎหมายในระยะตอมา เชน สเปนออกกฎหมายใหผปู ก
ครองมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนแตละแหง เมือ่ ป ค.ศ. 1995 ในปเดียวกัน ไอซแลนดไดออก
กฎหมายใหมีตัวแทนผูปกครองในระบบโรงเรียน ในป ค.ศ. 1966 สวีเดนประกาศใชระเบียบทีใ่ หผู
ปกครองในเขตเทศบาลจัดตั้งสภาทองถิ่น ซึ่งผูปกครองมีเสียงสวนมาก รวมถึงออสเตรียและสก็อต
แลนด ไดประกาศใชระเบียบเกีย่ วกับบทบาทของผูป กครองเชนกัน กลาวไดวา การปฏิรปู การศึกษา
ในทศวรรษที่ 1990 ประเทศสวนใหญกําหนดใหผปู กครองเขามามีบทบาทรวมในระบบการศึกษา
การมีสวนรวมของผูป กครองปรากฎอยูใ นทุกระดับ แตในระดับโรงเรียนจะแพรหลายมาก
ที่สุด ประเทศทีม่ ตี วั แทนผูป กครองเปนกรรมการทุกระดับการบริหาร คือ เยอรมัน สวีเดน และนอรเวย

ระดับการมีสว นรวม
การมีสวนรวมของพอแม ผูป กครอง มีสองระดับ คือ ระดับของการใหการปรึกษา และการ
รวมตัดสินใจ
หนวยงาน/กรรมการ ซึง่ ผูป กครองมีบทบาทรวมดวยในระดับชาติ หรือระดับกลาง (เขต/
ทองถิ่น) มักจะเปนลักษณะของกรรมการที่ปรึกษาเปนสวนมาก ยกเวนกรณีบางประเทศ เชน
ออสเตรีย ในระดับเขตและทองถิน่ ลิสเตนสไตนในระดับสถาบันการศึกษา สวนในนอรเวยในระดับ
เทศบาล ในออสเตรียทั้งที่ประชุมของรัฐบาลกลาง และรัฐบาลทองถิ่น จะมีอานาจในการออกคํ
ํ
า
สั่งและคําแนะนํา และมีบทบาทสําคัญในการแตงตัง้ ครูและครูใหญระดับมัธยมศึกษา ตัวแทนผูป ก
ครองเปนกรรมการในการประชุมดังกลาวแลว มีสิทธิออกเสียงเต็มที่
ในระดับโรงเรียน ผูป กครองมักจะไดรบั มอบอํานาจถึงขัน้ การตัดสินใจ โดยการตัดสินใจมี
2 ประเภท คือ
1. การตัดสินใจเกี่ยวกับหนาทีก่ ารดําเนินงานประจําวันของโรงเรียน เชน การทําตาราง
สอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การรักษาระดับความสัมพันธครู-ผูป กครอง และการควบคุมคาใชจา ย
2. การตัดสินใจเกี่ยวกับงานสําคัญของการบริหารระบบการศึกษา เชน การจัดสรรงบ
ประมาณใหโรงเรียน การพิจารณาอัตราครูและบุคลากรอื่นๆ ของโรงเรียน การสรรหาคัดเลือก
บุคลากร (ในบางกรณีรวมการคัดเลือกครูใหญดว ย) และการพิจารณาหลักสูตร และวิธสี อน
การตัดสินใจแบบแรกกระทําโดยกรรมการที่เกี่ยวของในแทบทุกประเทศ โดยเฉพาะใน
ระดับประถมศึกษา การตัดสินใจประเภททีส่ องพบในประเทศเดนมารก กรีช สเปน ไอรแลนด

ออสเตรีย ปอรตุเกส บางสวนของสหราชอาณาจักร (อังกฤษและเวลส และไอรแลนดเหนือ) ลิส
เตนสไตน และนอรเวยในเดนมารกตัวแทนผูป กครองเสียงขางมากจะเปนผูต ดั สินใจซึง่ เกีย่ วกับงบ
ประมาณของโรงเรียนเปนสวนใหญ รวมทัง้ การปรึกษาหารือในการเลือกสรรครูใหญดว ย
การคัดเลือกหรือการเลิกจางครูใหญเปนหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนในสเปนและ
ปอรตุเกส ซึ่งผูป กครองมีตวั แทนอยูด ว ย แมวสาจะเปนเสียงสวนนอยในไอรแลนด คณะกรรมการ
โรงเรียนมีสว นรวมในการแตงตัง้ ครูใหญ
กรรมการบริหารในอังกฤษและเวลส และกรรมการโรงเรียนในไอรแลนด-เหนือ ทําหนาที่
รวมในการแตงตั้งครูใหญและรับผิดชอบในการกําหนดวัตถุประสงคทั่วไปของโรงเรียนและการจัด
การคณะครู (กําหนดจํานวนสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรอืน่ ๆ ) ผูป กครองทีเ่ ปนกรรมการ
โรงเรียนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจอยางเต็มที่ แมวา จะเปนเสียงสวนนอยก็ตาม
ในกรีซตัวแทนผูปกครองในคณะกรรมการโรงเรียนสามารถใชสทิ ธิยบั ยัง้ (Veto) ถาหากไม
เห็นชอบกับการจัดการของโรงเรียน การใชสทิ ธิยบั ยัง้ นัน้ ตองมาจากฐานความรูด า นกฎหมายทีใ่ ช
อยูใ นขณะนั้นเปนเครือ่ งสนับสนุนความเห็นยืนยันตอกรรมการคนอืน่

การฝกอบรมผูป กครอง
ในประเทศสมาชิกสวนมากของสหภาพยุโรปจะจัดใหมีการอบรมผูปกครองในรูปของการ
สัมมนาหรือเรียนเปนรายวิชาระยะสั้น เปาหมายคือ ใหผปู กครอง (หรือผูแ ทนผูป กครอง) ไดเตรียม
ตัวเปนอยางดีในการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนและการศึกษาของลูกๆ ของตน ในบาง
ประเทศไมมีการฝกอบรมเลย เชน ลักเซ็มเบอรก ฟนแลนด สวีเดน ไอรแลนด และนอรเวย และใน
บางประเทศมีการฝกอบรมเปนลักษณะเฉพาะบางอยาง เชน อิตาลี ปอรตเุ กส และลิสเตนสไตน
งบประมาณทีใ่ ชในการอบรมมาจากแหลงตางกัน อาจจะมาจากงบประมาณของทางราช
การ หรือองคกรเอกชน หรือสมาคมผูป กครองก็ได ประเทศทีใ่ ชงบประมาณแผนดินในการฝกอบรม
ผูปกครอง คือ เบลเยีย่ ม (ชุมชนแฟลมมิช) เดนมารก ฝรั่งเศส ไอรแลนด เนเธอรแลนด และ สหราช
อาณาจักร บางประเทศใชงบประมาณจากหนวยงานเอกชน หรืองบประมาณจากทองถิน่ เชน เบล
เยี่ยม (ชุมชนฝรั่งเศส และเยอรมัน) เยอรมัน กรีซ (ขึน้ อยูก บั แตละสมาคมผูป กครอง) และออส
เตรีย ในประเทศสเปนและไอรแลนดสมาคมผูป กครองดําเนินการ และจัดหาทุนในการ อบรมเอง
!!!!!!!!!!

ที่มา : The Role of Parents in Education System of the European Union, URYDICE
The Information Network on Education in Europe
(http://www.eurydice.org/Documents/Parents.en.)

พันธสัญญาระหวางพอแม ผูป กครอง
และโรงเรียน ของประเทศอังกฤษ
นับตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 ที่ผานมา โรงเรียนของรัฐทุกแหงไดรว มมือกับผูป ก
ครองจัดทําพันธสัญญาซึง่ เปนขอตกลงระหวางบานกับโรงเรียนเปนลายลักษณอกั ษรขึน้ ขอตกลง
ดังกลาวแสดงถึงความรับผิดชอบของโรงเรียนและผูป กครองรวมถึงสิง่ ทีโ่ รงเรียนคาดหวังจากนักเรียน

สิง่ ทีร่ ะบุไวในพันธะสัญญาระหวางบานและโรงเรียน
1. มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
พันธสัญญาระหวางบานและโรงเรียน กลาวถึงมาตรฐานที่โรงเรียนมุงหวังไว เชน ในเรือ่ ง
หลักสูตรที่จะตองปรับเปลี่ยนใหกวางขวางขึ้นและสมดุลขึ้น และโรงเรียนจะตอบสนองความ
ตองการของเด็กๆ ในเรือ่ งนีไ้ ดอยางไรบาง
โรงเรียนจะรางเปาหมายเรื่องการประเมินผลตามหลักสูตรแหงชาติ และการประเมินคุณ
สมบัติดานวิชาชีพ โรงเรียนจะตองคัดเลือกเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษดานการศึกษา และใหการ
สนับสนุน รวมถึงกําหนดเปาหมายพิเศษในการวัดความกาวหนาของนักเรียนเหลานี้
2. การไปโรงเรียนอยางสมําเสมอและตรงเวลา
่
การใชเวลาที่โรงเรียนอยางคุม คามีความสําคัญตออนาคตของนักเรียนอยางยิง่ การไปโรง
เรียนเปนประจําและตรงเวลาจึงเปนสิ่งจําเปน พันธสัญญาระหวางบานและโรงเรียนจะแจงใหผูปก
ครองของนักเรียนทราบวา
" ตามกฎหมายผูปกครองมีความรับผิดชอบในการดูแลใหบุตรหลาน ไดรบั การศึกษา
ระหวางอายุ 5-16 ป
" หากบุตรหลานของทานสมัครเขาเรียนทีโ่ รงเรียนใดเด็กจะตองไปโรงเรียนตามเวลาทุก
วันตลอดภาคเรียน หากเด็กไมไปโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ ผูป กครองจะตองเสียคาปรับ
" เปนความรับผิดชอบของผูป กครองในการแจงใหโรงเรียนรับรูห ากเด็กไมสามารถไปโรง
เรียนได
" หากเกิดปญหาการขาดเรียนขึน้ ผูป กครองตองชวยเหลือเจาหนาทีข่ องโรงเรียน และ
หนวยงานสวัสดิการดานการศึกษาใหการแกไขปญหา

" ผูปกครองไมมีสิทธิพานักเรียนไปเที่ยวพักผอนระหวางภาคเรียน ยกเวนไดรบั ความยิน
ยอมจากโรงเรียน
3. วินัยและพฤติกรรม
ผูปกครองมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความประพฤติทด่ี งี ามของนักเรียน และอิทธิพล
ของผูปกครองมีความสําคัญอยางยิง่ ตอทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียน พฤติกรรมและวินยั ทีด่ ี
งามของนักเรียนเกิดขึน้ ไดดว ยความรวมมือกันระหวางบานและโรงเรียน พันธสัญญาระหวางบาน
และโรงเรียนควรระบุไววานักเรียนจะตองรักษากฎเกณฑของโรงเรียน และผูปกครองจะใหการ
สนับสนุนโรงเรียน ในการรักษาวินยั และพฤติกรรมทีด่ งี ามของนักเรียน
4. การบาน
การทําการบานชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะที่สําคัญตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ การเรียนรู
ดวยตนเอง รัฐบาลแนะนํ าใหมีการมอบหมายการบานเปนประจําแกนักเรียนตั้งแตชั้นปที่ 1
เปนตนไป การบานสําหรับเด็กเล็กควรเริม่ ดวยการอานหนังสือชวงสัน้ ๆ หรือการอานหนังสือรวม
กับผูปกครอง โรงเรียนทุกแหงควรรางนโยบายเกี่ยวกับการบานและขอคําปรึกษาจากผูปกครอง
โดยมีการกําหนดระยะเวลาในการทําการบานในแตละระดับชัน้ เรียน และกําหนดใหมกี ารวางแผน
และจัดระเบียบการบานของนักเรียนอยางเหมาะสม เพือ่ ใหเกิดผลดังนี้
" นักเรียนจะไดทาการบ
ํ
านอยางสมํ่าเสมอทุกวัน ไมมากหรือนอยเกินไปในบางวัน
" การบานทีม่ อบหมายสามารถทําไดเสร็จตามกําหนดเวลา
" การบานมีความสัมพันธกับสิ่งที่เรียนในโรงเรียน ไมยากหรืองายเกินไป
" นักเรียนไดรบั ความคิดเห็นเกีย่ วกับการบานของตน
" นักเรียนชั้นโตสามารถทําการบานในสถานทีอ่ น่ื ซึ่งไมใชบาน ตัวอยางเชน ที่สโมสร
การบานหลังเลิกเรียนหรือศูนยสนับสนุนการศึกษาของชุมชน
โรงเรียนจะขอใหผูปกครองลงนามในพันธสัญญา เพื่อแสดงวาผูปกครองเขาใจและยอม
รับพันธสัญญาดังกลาว โรงเรียนอาจขอใหนกั เรียนลงนามในพันธสัญญาดวย หากนักเรียนโตพอที่
จะเขาใจพันธสัญญานั้นแลว
หากผูปกครองหรือนักเรียนไมปฏิบัติตามพันธสัญญา ครูใหญจะปรึกษาปญหาที่เกิดขึ้น
กับผูปกครอง โรงเรียนไมมีสิทธิลงโทษทางวินัย หรือคัดชือ่ นักเรียนออกเพียงเพราะวานักเรียนหรือ
ผูปกครองไมปฏิบัติตามพันธสัญญา อยางไรก็ตาม ถานักเรียนไมปฏิบตั ติ ามพันธสัญญาโดยการ
ฝาฝนวินัยของโรงเรียนอยางรายแรง นักเรียนอาจถูกลงโทษทางวินยั หรือคัดชือ่ ออกได หากผูป ก

ครองคิดวาทางโรงเรียนไมปฏิบัติตามพันธสัญญา ผูปกครองควรพูดคุยกับครูใหญหรือเจาหนาที่
รัฐบาลทีด่ แู ลการศึกษา
!!!!!!!!!!

ที่มา : Home-School Agreement : What Every Parent Should Know (UK)
(http://www.gov.uk/misc/summary.html)

กรณีตัตวั อยางความรวมมือ
ระหวางบานและโรงเรียน
ของประเทศไทย

บทบาทของเครือขายผูป กครอง
โรงเรียนบานบางกะป
พอแม ผูปกครอง คณะกรรมการการศึกษา และชมรมศิษยเกาของโรงเรียนบานบางกะป
ไดมีการประชุมรวมกัน และมีแนวคิดการเขาไปมีสวนรวมกิจกรรมในโรงเรียน เพือ่ บุตรหลานอัน
เปนที่รักยิ่ง และไดมีการดําเนินงานกิจกรรมและโครงการ ดังนี้
1) การสอนภาษาจีนกลางเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยูในยานชุมชนธุรกิจการคา นักเรียนควร
ไดมีโอกาสเรียนรูภาษาจีนกลาง เพื่อไวใชประโยชนได กลุมผูปกครองและโรงเรียนจึงไดสรรหาผู
ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนที่มีความรูทางดานภาษาจีนกลางมาทําการสอนใหกบั นักเรียน ซึ่ง
ก็ไดผูปกครองทีเ่ ปนสามีและภรรยามาชวยสอนใหตง้ั แต ชั้น ป.1 ถึง ป. 6 วิธกี ารเรียนการสอนใช
หลักสูตรจากโรงเรียนจีน นอกจากนี้ยังจัดชุมชนภาษาจีนกลางขึ้นในโรงเรียนไวสําหรับใหนกั เรียน
ระดับมัธยมศึกษาทีม่ คี วามสนใจไดมาเรียน อีกดวย
2) ผูปกครองอาสา จากขาวภัยอันตรายในหองนําโรงเรี
้
ยนทีป่ รากฏเปนขาวผานสือ่ ตางๆ
ไดมีผูปกครองของนักเรียนในโรงเรียนทานหนึง่ ไดอาสารับหนาทีด่ แู ลความเรียบรอย ความปลอด
ภัย และความสะอาดในหองนําให
้ ซึง่ กอรปกับผูป กครองทานนีต้ อ งคอยดูแลบุตรทีเ่ รียนอยูใ นโครง
การเรียนรวมอยูด ว ยแลว โรงเรียนจึงไดดําเนินการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกเรือ่ งหองทีจ่ ะ
ปฏิบตั งิ าน
3) โครงการอาหารกลางวัน จะมีเจาหนาทีบ่ ริการอาหารกลางวันทัง้ หมดเปนผูป กครองที่
ขอเขามามีสวนรวม โดยจะเขามาดูแลและจัดการตั้งแตการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเตรียมอาหาร
การปรุงอาหาร การจําหนาย รวมทั้งการจัดเก็บภาชนะ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะทําอยางถูกสุข
ลักษณะทุกอยาง เพือ่ ความปลอดภัย และเพือ่ ใหไดรบั สารอาหารอยางถูกตองตามหลักโภชนาการ
4) การกีฬา พอแม ผูป กครองทีเ่ ลนกีฬาฟุตบอลไดกจ็ ะพาลูกและเพือ่ นๆ ของลูกไปซอม
ฟุตบอลที่สนามกีฬา
5) การสอนวิชาชีพ พอแม ผูป กครองทีม่ คี วามรูด า นชาง เชน วิชาไฟฟา ก็จะมาชวยสอน
ใหกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทีเ่ ลือกเรียนวิชาไฟฟา
6) การดนตรี จะมีผูป กครองของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถทางดานดนตรีมาฝกและสอน
ใหกบั นักเรียนหลังเลิกเรียนแลว

7) โครงการสายสัมพันธบานและโรงเรียน เปนโครงการทีไ่ ดรบั ความรวมมือจากเจาหนาที่
ตํารวจและสํานักงานเขตบางกะป ในการปองกันยาเสพติดในโรงเรียน
8) โครงการลูกรัก เปนโครงการทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ผูป กครองทีม่ าประชุมใหญประจําป และเขา
พบครูประจําชัน้ เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและขอมูลของนักเรียนทีอ่ ยูท บ่ี า นและโรงเรียน
9) โครงการจริยศึกษาในโรงเรียน
- มีครูพระจากวัดในชุมชนประมาณ 6 รูป มาชวยสอนดาน จริยศึกษาในโรงเรียน
- มีโตะครูจากมัสยิสมาสอนศาสนาอิสลามใหกบั นักเรียนทีเ่ ปนมุสลิม
10) โครงการภาษาตางประเทศ องคกรปกครองสวนทองถิน่ (กทม.) ทีเ่ ปนตนสังกัดของ
โรงเรียนไดใหความชวยเหลือ นําครูชาวตางประเทศมาสอนภาษาอังกฤษใหกบั นักเรียน
11) จราจรอาสา จะมีผปู กครองมาอาสาสมัครเปนจราจร ทําหนาทีโ่ บกรถหนาโรงเรียนใน
ชวงเวลาเชา และโรงเรียนเลิกแลว
12) ชุมชนบริการ
- มีโรงงานในชุมชน เชน โรงงานเย็บเสือ้ ผา ไดเปดโอกาสใหนกั เรียนในระดับ
มัธยมศึกษา เขาไปดูงานเกีย่ วกับกระบวนการผลิต และการตลาดเพือ่ ใหมปี ระสบการณดา นการอาชีพ
- มีรานตัดผมทีม่ ชี อ่ื เสียงในชุมชนไดใหบริการตัดผมฟรีแก นักเรียนทุกวันพุธ นอก
จากนี้ โรงเรียนยังไดจดั ทําหองเรียนตัดผมไวสาหรั
ํ บผูท ม่ี คี วามสนใจตองการเรียนตัดผมใหอกี ดวย
13) เทคโนโลยีสําหรับการศึกษามีผปู กครองทีม่ ศี กั ยภาพในดานคอมพิวเตอรไดเขามาให
ความชวยเหลือฝกอบรมบุคลากรครูในโรงเรียน และนักเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และชวยพัฒนาทําระบบเครือขาย Internet ทํา Home page สําหรับผูท ส่ี นใจ
ในรายละเอียดของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังไดติดตัง้ โทรทัศนวงจรปดไวสาหรั
ํ บถายทอดการเรียน
การสอนวิทยาการตางๆ ใหนักเรียนไดเรียนพรอมๆ กัน หรือสําหรับการประชุมสัมมนา และที่
สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ใหผบู ริหารสามารถตรวจงานไดอยางทัว่ ถึงทัง้ โรงเรียนโดยไมตอ งออก
ไปดูดวยตัวเอง สวนงบประมาณในการดําเนินงานในสวนนี้ พอ แม ผูป กครองมีสว นรวมในการจัด
การดวย
!!!!!!!!!!

หมายเหตุ :

โรงเรียนบานบางกะป สังกัดกรุงเทพมหานคร
ทีอ่ ยู 93 ถนนนวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร 10240

บทบาทของเครือขายผูป กครองโรงเรียน
มีนประสาทวิทยา
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา ไดเปดโอกาสใหพอ แมผปู กครองไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ใน
โรงเรียน โดยมีขน้ั ตอน ดังนี้

1) การสรางกลุม กัลยาณมิตรของพอแม ผูป กครอง
" พอแมผูปกครองพบปะพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเปนประจําเชา-เย็น เมื่อมาสง
และรับลูก ณ บริเวณใตอาคารเรือนไทย สรางความคุน เคยและปรับทุกขสขุ ซึง่ กันและกัน
" สรางวัฒนธรรมการทักทาย ดวยการกลาวคําวา “สวัสดี” พรอมดวยใบหนาทีย่ ม้ิ แยม
เอื้ออารี ในกลุมผูปกครองครูและเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กทีม่ คี วามบกพรอง (ซึง่ เรียนรวมอยูใ นโรง
เรียนประมาณ 70 คน) และพอ แม ซึง่ ตองการความเขาใจและเห็นอกเห็นใจจากเพือ่ นๆ และผูปก
ครองทานอื่นๆ เปนอยางยิง่
" จัดประชุมกลุมกัลยาณมิตร เดือนละ 1 ครัง้ เพือ่ ชีแ้ จงการดําเนินงานของกลุม แจงกิจ
กรรมการสัมมนาทีค่ วรเขารวมเปนตน
" จัดงานสังสรรคในบางโอกาสรวมกัน และแวะเวียนเยีย่ มบานเพือ่ นผูป กครองดวยกัน
เพื่อกระชับความสัมพันธและ

2) กลุม พอแม ผูป กครองสรางและขยายเครือขาย
" โรงเรียนจัดใหผูปกครองไดมาพบปะรวมกันทุกๆ เดือน ๆ ละ 1 ครัง้ ในวันเสาร เวลา
09.00 – 12.00 น. โดยจัดเปนกิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ าร ซึง่ ทานอาจารยใหญและคณะครูไดใหความรู
ความเขาใจตอผูปกครองในดานจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก และรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ การเนนผูเ รียนเปนสําคัญ ทําใหผปู กครองเขาใจเด็ก และเขาใจการเรียนการสอนของโรงเรียน
มากขึ้น ทั้งยังไดสรางความสัมพันธอนั ดีซง่ึ กันและกัน รวมทั้งคณะครูดวย บรรยากาศเต็มไปดวย
ความสนุกสนาน เขาใจงายเปนรูปธรรม และมีสว นรวมในกิจกรรมดวยตนเอง
" ในปการศึกษา 2543 นี้ โรงเรียนมีนประสาทวิทยาและกลุมพอแม ผูป กครอง จะจัดทํา
“หองเรียนพอ แม” ซึง่ จะรวบรวมเอกสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ บทความจากหนังสือพิมพ เทปเสียง
และวีดีโอ เปนตน พรอมจัดกิจกรรมตางๆ เชน การนวดงานเซรามิค งานทําเนียบ และอาหารเพื่อ
สุขภาพ เปนตน ซึง่ ลวนเกีย่ วของกับการพัฒนาบทบาทพอแม ในการปฏิรปู การเรียนรูร ว มกัน

" ชมรมผูปกครองโรงเรียนมีนประสาทวิทยา ไดประสานงานกับชมรมผูป กครองโรงเรียน
พระมหาไถ โดยคณะผูปกครองโรงเรียนพระมหาไถไดมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน
มีนประสาทวิทยา พรอมทั้งประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นประสบการณในการดําเนินงานเพือ่ เด็ก
และโรงเรียน และไดประสานงานใหครูของทัง้ 2 โรงเรียน ไดแลกเปลีย่ นประสบการณการเรียนการ
สอนรวมกัน โดยจัดเปนคอรส (COURSE) อบรมในระยะสั้นๆ เชน อบรมระยะเวลา 3 วัน
" ผูปกครองของนักเรียนมีนประสาทวิทยา ไดเขาประชุมขยายแนวคิดรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในหัวขอเรือ่ ง การสรางเครือขายพอแม ผูป กครองทีม่ บี ทบาท
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทําใหไดมี
โอกาสรูจักและแลกเปลี่ยนประสบการณกับกลุมพอแม ผูปกครองของโรงเรียนอื่นๆ เพือ่ หาแนว
ทางการปฏิบัตงิ านอยางเปนเครือขายตอไปในอนาคต

3) พอ แม ผูปกครองกระชับมิตรกับผูบริหารและครู
" รวมจัด “นิทรรศการทางวิชาการ” ทีโ่ รงเรียนมีนประสาทวิทยาเปนเจาภาพ โดยกลุม
พอแม ผูปกครองชวยจัดทําเตนท ชมรมผูป กครองขยายความรูค วามเขาใจในบทบาทของพอแม ผู
ปกครองเกี่ยวกับการปฏิรปู การเรียนรูต ามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ ฯ ใหกับพอแม ผูป ก
ครองและครูทม่ี าในงานดวย
" ประสานงานกับโรงเรียน
- จัดประชุมผูป กครองแตละหองเรียน เพือ่ แจงกิจกรรม กิจกรรมในชวงปดภาคเรียน
- เขาอบรมรวมกับคณะครูในชวงปดภาคเรียน
- เตรียมงานชวงปดเทอมที่จะใหพอ แม ผูปกครองมีบทบาทในการปฏิรปู การ
เรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาฯ ซึง่ เปนกิจกรรมปฏิบตั ลิ งสูร ะดับหองเรียน และโรงเรียน
" กลุมพอแม ผูป กครองไดทําหนาทีป่ ระสานงานรวมกันกับคุณครูวลั ลภ ตังคณานุรกั ษ
(ครูหยุย) เพื่อนําครูและคณะทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนดานเด็ก เชน มูลนิธิสรางสรรคเด็ก
มูลนิธิผูปกครองเด็ก มูลนิธิดวงประทีป และมูลนิธิสิกขา เอเชีย เปนตน ไดมาเยีย่ มชมศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหคณะครูไดประสานงาน
รวมกัน เพื่อนําไปใชในการปฏิรปู การเรียนรูข องเด็ก ๆ ผูด อ ยโอกาสอีกมากมาย
" พอแม ผูป กครองเขารวมกิจกรรมของเสถียรธรรมสถานพรอมไดเยีย่ มชมการเรียนการ
สอนของคณะครูโรงเรียนวัดศิริพงษ ซึง่ เปนโรงเรียนพีโ่ รงเรียนนองกับโรงเรียนมีนประสาทวิทยา ทํา
ใหไดเห็นความงามใสบริสุทธิ์ของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนา เตรียมพืน้ ฐานดานอารมณ และจิตใจ

ที่ดีงามอยางเต็มรูปแบบ พรอมทัง้ ไดแลกเปลีย่ นทัศนคติตอ การศึกษาของพอแม ผูป กครอง เพื่อ
พิจารณาตนเองและนํามาพัฒนาจิตใจตอตัวพอแมและเด็กไปพรอมๆ กัน

4) รวมพลังพอ แม ผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
" โรงเรียนไดทําการขอขยายพืน้ ทีโ่ รงเรียน (4.5 ไร นักเรียน 1,500 คน) เพื่อใหเปนพื้นที่
กิจกรรมตางๆ ทั้งดานกีฬา การเรียนการสอนตางๆ โดยไดทาการประสานงานกั
ํ
บหนวยงานทีเ่ กีย่ ว
ของในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ และชมรมผูป กครองก็ไดดําเนินการติดตามความคืบหนาใหเพือ่
จะไดบรรลุผลตามวัตถุประสงค
" โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลานดินหนาอาคารเรียน ชัน้ ประถมเปนลานศิลาแดง
เพื่อใชเปนบริเวณประกอบกิจกรรมนอกหองเรียน ใหมีประสิทธิภาพและดูสวยงามมากขึ้น โดยโรง
เรียนจายคาวัสดุอุปกรณ สวนกลุมพอแม ผูปกครองชวยเหลือสนับสนุนการออกแบบและคาใช
จายดานแรงงาน
" โครงการปรับปรุงสวนหยอมบริเวณใตอาคารเรือนไทยและลานพุทธรูปใหเปนระเบียบ
และสวยงาม
" โครงการจัดระเบียบบริเวณโรงเรียนใหเกิดความปลอดภัย และพื้นที่ดูสวยงามเรียบ
รอยโดยรวมกับแรงงานของชุมชนขางโรงเรียน
" โครงการจัดระบบการจราจรภายในโรงเรียนเพือ่ ใหเกิดความคลองตัว
" โครงการสวนเกษตร จัดถมทีท่ ําสวนเกษตรในโรงเรียนเพือ่ ใหโรงเรียนใชเปนพืน้ ทีจ่ ดั
การเรียนการสอนดานการเกษตร
" โครงการปรับปรุงหองสมุดรวมกับคณะครู พรอมทัง้ ดูงานดานหองสมุดรวมกัน ณ โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา และหองสมุดของกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
และหนองจอก
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โรงเรียนมีนประสาทวิทยา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ทีอ่ ยู 104 หมู 9 ถนนรามคําแหง ตําบลมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510

บทบาทของเครือขายผูป กครอง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ในชวงที่ผานมาหลายทานอาจไดยนิ วามีองคกรใหมๆ เกิดขึน้ ภายในโรงเรียนหรือทีเ่ รียกวา
“เครือขายผูปกครองโรงเรียน” ในโอกาสนีจ้ งึ ขอเลาถึงทีม่ า ลักษณะการดําเนินงาน และโครงการที่
กําลังดําเนินการอยางคราวๆ ดังนี้
การจัดตั้งโครงการเครือขายผูปกครองของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เปนการดําเนิน
การรวมกั นระหวางโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลั ย และสมาคมผูปกครองและครูสวนกุหลาบ
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ ทั้งนี้ ก็เพื่อใหมีบทบาทและหนาที่สนับสนุนเจตนารมณของพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่
จะใหผูปกครองมีบทบาทสนับสนุนและรวมกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของสถาบันศึกษานัน้ ๆ
จึงไดจัดการประชุมผูปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นและชี้แจงถึงที่มาและประโยชนที่จะไดรับ และ
เปนพี่เลี้ยงดําเนินการเลือกตัง้ คณะกรรมการเครือขายระดับหอง หองละ 5 คน จํานวนทั้งหมด 456
คน ซึ่งตอมาไดเลือกตั้งคณะกรรมการระดับชั้นของแตละชั้น เปนจํานวน 97 คน และในวันที่ 2
ตุลาคม 2542 ก็ไดมกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการเครือขายระดับโรงเรียนอีก 15 คน และมีผูแทนจาก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ และจากสมาคมผูป กครองและครูฯ เขารวมเปนกรรมการอีก 2 คน
ในวันที่มีการเลือกตั้งกรรมการในแตละระดับนั้น ผูปกครองมีความกระตือรือรนมากทีจ่ ะ
เขามามีสวนชวยเหลือโรงเรียนและบุตรหลาน แมวาจะไมไดดํารงตําแหนงใดๆ ก็ตาม จึงเห็นไดวา
ความสําเร็จของการจัดตัง้ เครือขายของผูป กครองนัน้ ขึน้ อยูก บั การนําศักยภาพของผูป กครองแตละ
ทานมาสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในดาน
ตางๆ เชน วิชาการ การปกครอง การพัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดลอม และดานอืน่ ๆ ทีเ่ ปน
ประโยชนตอนักเรียนและโรงเรียน จะเห็นไดวาสมมุติฐานของการดําเนินงานของเครือขายผูปก
ครองนั้น มาจากความเชือ่ มัน่ วาทานผูป กครองแตละทานมีศกั ยภาพทีจ่ ะเขามาชวยเหลือ หากมี
การจั ด การและการประสานงานที่ เ หมาะสมก็ จ ะนํ าพลั ง ที่ ซ  อ นเร น เหล า นี้ อ อกมาก อ ให เ กิ ด
ประโยชนตอบุตรหลานและโรงเรียนอันเปนทีร่ กั ของพอแม ผูป กครองทุกคน
การดํ าเนินงานของเครือขายผูปกครองสวนใหญจึงมีลักษณะเปนการบริหารโครงการที่
เกิดขึ้นไดจากทุกหอง ทุกระดับชัน้ หาใชโครงการทีก่ าหนดมาจากข
ํ
างบนและมาขอความรวมมือ
จากขางลางแตอยางเดียว และในหลายกรณีก็จะเปนการรวมตัวกันของผูปกครองที่มีความถนัด

หรือมีอาชีพที่คลายคลึงกันมารวมกันทําโครงการทีม่ ปี ระโยชนตอ โรงเรียน เชน การรวมตัวของกลุม
ผูปกครองที่ทํางานดานสาธารณสุข ดานการศึกษา ดานวิศวกรรม ดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อมาแก
ปญหา หรือมาสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน โดยที่คณะกรรมการเครือขายระดับหองจะเปนผู
ประสานโครงการในระดับหองคณะกรรมการเครือขายระดับชั้นจะเปนผูประสานโครงการในระดับ
ชั้น และคณะกรรมการเครือขายระดับโรงเรียนจะเปนผูป ระสานโครงการในระดับโรงเรียน ทั้งนี้ ก็
เพื่อใหมีการใชทรัพยากรและความพยายามที่ไมซํ้าซอนกัน และไดเรียนรูจากประสบการณของ
ความสําเร็จและลมเหลวของโครงการตางๆ
ปจจุบันไดมีโครงการหลายอยางที่ไดเริ่มดํ าเนินการไปแลวในระดับหองและมีอีกหลาย
โครงการกําลังเริม่ ทยอยดําเนินการ สําหรับโครงการในระดับโรงเรียนนัน้ ไดมผี เู สนอโครงการตางๆ
ที่นาสนใจเปนจํานวนมาก เชน
1) โครงการสรางฐานขอมูลของผูปกครองและนักเรียนซึ่งจะบันทึกขอมูลที่จาเป
ํ นในการ
ติดตอ ความสามารถพิเศษและความพรอมทีจ่ ะเขามาสนับสนุนของผูป กครองแตละทาน
2) โครงการรวบรวมปญหา ทรรศนะ ความตองการของผูป กครองอยางตอเนือ่ ง โดยอาศัย
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร Internet และ Intranet ของโรงเรียน
3) โครงการสรางคลังภูมิปญญาสวนกุหลาบ จะดําเนินการรวบรวมความรูและภูมิปญญา
ของชาวสวนกุหลาบไวบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร Internet และ Intranet ของโรงเรียนเพื่อ
ชวยเหลือและสนับสนุนนักเรียนทีเ่ รียนปานกลางหรือเรียนตํา่ ใหมโี อกาสทบทวนและเรียนเสริมได
ตามอัธยาศัย (on-Demand Training & Tutorial)
4) โครงการอบรมสัมมนาผูป กครอง เพือ่ ใหไดเรียนรู หลักการและเทคนิคการดูแลลูกหลาน
5) โครงการอบรมทําสมาธิ
6) โครงการเดินทางมาโรงเรียนโดยใชรถยนตรว มกัน (Car Pool)
7) โครงการครูพอ ครูแม เพือ่ ชวยนําผูป กครองทีม่ คี วามสามารถสูงบางดานมาชวยสอนเสริม
8) โครงการสรางแรงบันดาลใจในการเรียนและการเลือกเสนทางชีวิต โดยการเชิญผู
ประสบความสําเร็จในดานตางๆ มาบรรยายใหนกั เรียนฟง และจัดทัศนศึกษา
9) โครงการระดมสมองผูปกครอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอนามัยของนักเรียน
โครงการเหลานี้เปนเพียงตัวอยางของความคิดสรางสรรคทจ่ี ะชวยเหลือโรงเรียน จึงเรียก
รองใหทานผูปกครองทุกทานเขามามีสวนรวม โดยเริม่ ตนจากการระดมสมองสรางโครงการสําหรับ
หองเรียนที่บุตรหลานของทานไดศึกษาอยู และเชื่อแนวาทุกคนจะสามารถสรางสรรคผลงานและ
สิ่งดีๆ ใหแกโรงเรียนและลูกหลานของทานไดอยางแนนอน
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บทความเครือขายผูป กครอง แนะนําเครือขายผูปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดย
เชิดศักดิ์ ถาวรเศรษฐ ประธานกรรมการเครือขายผูปกครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สารสวนกุหลาบ ฉบับที่ 11 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2542 หนา 30
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สังกัดกรมสามัญศึกษา
ทีอ่ ยู 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

บทบาทของเครือขายผูป กครอง
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ นนทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ นนทบุรี มีผปู กครองของนักเรียนในโรงเรียนทีไ่ ดตระหนักถึง
ความสําคัญของเยาวชน อันจะเปนอนาคตของชาติ เนื่องจากโรงเรียนอยูในแหลงใจกลางชุมชน
ใหญแหงหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี ความหลากหลายของสังคมในชุมชนยอมมีมาก กอรปกับการมี
เวลาวางของเด็กอาจจะนําไปใชในสิ่งที่อันไมควร จึงเปนปญหาสาเหตุและไดเกิดแนวคิดการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนกบั เด็ก ไดมกี ารรวมตัวกันระหวางผูป กครองในและนอกโรงเรียน โดยใช
การกีฬาเปนสื่อนํากิจกรรมการรวมตัวเปนเครือขายทั้งภายในและนอกโรงเรียนมีเปาหมายใหลูก
หลานไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีความอดทน
พากเพียรพยายาม มีความออนนอมถอมตน มีความกตัญูรจู กั การปรับตัวเองในการทํากิจกรรม
เปนกลุม ปลูกจิตสํานึกในบุญคุณของแผนดิน สังคม บิดามารดา ตลอดจนครู-อาจารย จึงไดเกิด
โครงการฝกสอนกีฬาฟุตบอลแกเยาวชน ซึ่งผูบริหารของโรงเรียนไดใหความสําคัญและสนับสนุน
กิจกรรมดังกลาวอยางเต็มที่ โดยการอนุญาตใหใชสถานที่ วัสดุ-อุปกรณตา งๆ ที่จาเป
ํ น หรือหาก
ขาดสิ่งใด เชน คาใชจา ย โรงเรียนก็สามารถจะสนับสนุนใหได แตเครือขายผูป กครองก็มไิ ดรบกวน
สิ่งนี้ตอทางโรงเรียน ผูป กครองไดสละทรัพยกนั เองคนละเล็กละนอยรวมกันเปนคาใชจา ย โรงเรียน
ไดทําหนาที่เปนผูป ระสานหนวยงานตางๆ ทีม่ สี นามในการเลนฟุตบอลให หากมีการตระเวนเลน
ฟุตบอลในสถานที่อื่นๆ
กลุมพอแม ผูป กครองไดจดั ทําโครงการฝกสอนกีฬาฟุตบอลแกเยาวชน และเสนอตอโรง
เรียน โดยมีวตั ถุประสงคดงั นี้
1. เพื่อถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนือ่ งในวโรกาส
พระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2542
2. เพื่อฝกฝนสรางสรรคเยาวชนใหใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการฝกเลนฟุตบอล ใหมี
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ มีความอดทน เขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ หางไกลยาเสพ
ติด และฝกฝนตนเองในการทํากิจกรรมรวมกลุม
3. เพื่อเสริมสรางเยาวชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญู ออนนอมถอมตน มี
ความเฉลียวฉลาด พรอมดวยเชาวและไหวพริบในการแกไขปญหาตางๆ โดยอาศัยเทคนิคพืน้ ฐาน
การเลนฟุตบอลมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันเปนพลเมืองที่ดี มีคุณภาพของประเทศชาติใน
อนาคตตอไป

วิธีการสรางเครือขาย โดยการพูดคุยและนําไปสูการรวมตัวของกลุมพอแม ผูป กครองที่
มีแนวคิดเห็นพองตรงกันในโรงเรียนและขยายผลตอผูป กครองทีเ่ ปนเพือ่ นๆ แตตา งโรงเรียน
กิจกรรมของพอแม ผูปกครอง คือ การจัดหาโคชในระดับชาติมาเปนครูฝก สอน จัดหา
วัสดุอุปกรณ เชน นํ้าดืม่ ลูกฟุตบอล การสละเงินเปนคาใชจา ยตางๆ ฯลฯ
การสนับสนุนของโรงเรียน คือ การใหบริการดานสถานที่ เชน สนามฟุตบอล สถานที่
จัดประชุม การใหบริการดานวัสดุ-อุปกรณ รวมทั้งทําหนาที่ประชาสัมพันธรับสมัครผูที่จะเขารวม
โครงการดังกลาว
การสนับสนุนหนวยงานภายนอก เชน การเคหะแหงชาติใหการสนับสนุนดานสถานที่
เชน สนามกีฬา องคการบริหารสวนทองถิน่ (เทศบาลนครนนทบุรี) ใหการสนับสนุนดานสถานที่
เชนเดียวกัน เปนตน
การจัดโครงการ โครงการไดแบงออกเปน 2 โครงการดวยกัน คือ
โครงการที่ 1 เริ่มในปการศึกษา 2542 เปดโครงการฝกสอนฟุตบอลตัง้ แตวนั ที่ 16 เดือน
มีนาคม 2542 และสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2542 โดยใชวนั หยุดราชการคือวันเสาร เวลา 15.00 –
18.00 น. โรงเรียนไดใหการสนับสนุนโดยอนุญาตใหใชสนามของโรงเรียน จัดหานําดื
้ ม่ ใหครูฝก
และเด็กนักเรียนผูเ ขารับการฝกสอนเปนนักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ นนทบุรี และนัก
เรียนจากโรงเรียนทีอ่ ยูใ กลเคียงในชุมชนเดียวกันจํานวน ประมาณ 60 คน
โครงการที่ 2 เปนการวางหลักสูตรฝกสอนโดยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติจะเปนครูฝก สอน
และทําการฝกสอนทั้งบรรยาย สาธิต และปฏิบตั ิ ซึง่ ไดรบั การสนับสนุนจากการเคหะแหงชาติ ศูนย
ฝกสอนกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย (โดย พลตรีสาเริ
ํ ง ไชยยงค, รองศาสตราจารยจนั ทร ผองศรี
และรอยตํารวจโทโสภณ หะยาจันทา) ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหการฝกสอนเปนผลประโยชนตอ เยาวชนอยางทัว่
ถึง ทั้งที่อยูในโรงเรียนและชุมชนใกลเคียง โดยใชสถานทีท่ ร่ี บั ความรวมมือจากเทศบาลนนทบุรี คือ
สนามกีฬาศูนยเยาวชนประชานิเวศน 2 เปนทีฝ่ ก สอน ใชระยะเวลาเริ่มตั้งแตวันที่ 5 เดือนธันวาคม
2542 เปนตนไป เปดฝกสอนในวันหยุดราชการ คือ วันอาทิตย เวลา 08.30 – 12.00 น.
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โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ นนทบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
ทีอ่ ยู ซอยสามัคคี ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

บทบาทของเครือขายผูป กครอง
โรงเรียนสุรศักดิม์ นตรี
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เปนโรงเรียนทีอ่ ยูใ นสังกัดของกรมสามัญศึกษา ตัง้ อยูใ นเขตดินแดง
อยูในยานใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครทามกลางชุมชนที่หนาแนนและหลากหลายอีกแหง
หนึ่ง คือมีท้ังชุมชนทีเ่ ต็มไปดวยความมีระเบียบวินยั โดยเฉพาะแหลงของทหารและตํารวจ และชุม
ชนแออัดยานดินแดงที่อยูใกลเคียงกับโรงเรียน นักเรียนของโรงเรียนแหงนี้จึงคละเคลากันหลาย
แบบ มีทั้งลูกหลานของทหารตํารวจ และลูกหลานของคนในชุมชนแออัดที่อยูใกลเคียง ฉะนัน้
ความหลากหลายของสังคมนักเรียนจึงมีมากมาย ปญหายาเสพติดเปนปญหาประการแรกที่โรง
เรียนจําเปนตองพึงระมัดระวังเปนอยางมาก เพราะแหลงใกลเคียงเปนแหลงเสี่ยงที่มีการเคลื่อน
ไหวเกี่ยวกับปญหายาเสพติดอยางสูง ซึ่งสามารถที่จะเขามาในโรงเรียนไดหลายวิธีการ และผล
กระทบในเรื่องดังกลาวอาจกระเทือนถึงคุณภาพการเรียนการสอนและชือ่ เสียงของโรงเรียนได
สมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียนไดตระหนักในเรื่องดังกลาว และมีนโยบายทีจ่ ะรวม
มือรวมใจกันระหวางบานและโรงเรียน โดยมีเปาหมายเพือ่ ใหการศึกษามีคณ
ุ ภาพดีขน้ึ พัฒนาคุณ
ภาพชีวิตใหเปนคนทีม่ คี ณ
ุ คามีความหมายในสังคม จึงไดจัดทําโครงการตางๆ เพือ่ ปองกันปญหาที่
จะเกิดขึ้น โดยการพัฒนานั้นจะยึดความมีระเบียบและมีวนิ ยั คลายทหาร และตํารวจเปนฐานใน
การพัฒนา กิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมแรกที่ไดถูกกําหนดและฝกปฏิบัติ ซึ่งไดรับความรวมมือ
จากหนวยราชการตางๆ เชน หนวยงานทหาร หนวยงานของตํารวจ และหนวยราชการอืน่ ๆ ทีอ่ ยู
ใกลเคียงมาเปนเครือขายชวยทําการฝกสอนและอบรมจนเปนทีเ่ ชือ่ ถือของสังคมในโรงเรียน ทําให
นักเรียนในโรงเรียนมีระเบียบวินยั ขึน้ มาอยางชัดเจน และรูจ กั หนาทีข่ องตนเอง
สมาคมผูปกครองฯ ไดจดั ทําโครงการและมีสว นรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรีรยน
หลายอยางดวยกัน คือ
1. โครงการโทรทัศนวงจรปดในหองเรียน ซึง่ ไดรบั ความรวมมือจากผูป กครองของนักเรียน
ในโรงเรียนบริจาค เพือ่ ใหลกู หลานไดรบั ประโยชนในดานการเรียนการสอน
2. การจัดทาหองโฮมรูม (Home Room) ไวสําหรับใหนกั เรียนไดมาใชประชุมปรึกษาหารือ
ปญหาดานการเรียนหรืออืน่ ๆ ในเวลาชวงเชากอนเขาเรียน
3. การจัดศูนยวิทยบริการ เปนศูนยทใ่ี หบริการเอกสารสิง่ พิมพตา งๆ ดานขอมูล ขาวสาร
และสาระความรูใ นหลายๆ เรือ่ ง ทัง้ ทีอ่ ยูใ นหลักสูตรและนอกหลักสูตร

4. ศูนยวดี ที ศั นไดจดั ทํา Internet CD-Rom เพื่อสรางประสบการณใหกบั นักเรียนไดคนุ
เคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม
5. โครงการแหลงวิทยาการ เปนแหลงเรียนรูต ามอัธยาศัยใหกบั นักเรียนไดศกึ ษา เชน วิหค
เวหา มัจฉาเคหาสน โดยเปนการรวบรวมสัตวที่อานในหนังสือแลวไมเห็นภาพที่แทจริงก็จะไป
ศึกษาในแหลงเรียนรูด งั กลาวได
6. โครงการเครือขายอินเตอรเน็ตทุกหองเรียน ในทุกหองเรียนของโรงเรียนนักเรียนจะ
สามารถใชบริการหรือศึกษาเรียนรูอ นิ เตอรเน็ตในหองเรียนไดเสมอ
7. การพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ โดยสมาคมฯ จะเปนผูประสานผูทรงคุณวุฒิ ผูมี
ความรอบรูเชี่ยวชาญและมีประสบการณ รวมทั้งศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน
หรือที่มีขีดความสามารถศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษามาเลาประสบการณหรือสอนเสริมใหกับนัก
เรียน
8. โครงการหองเรียนของลูก โดยใหผปู กครองไปประชุมกันในหองเรียนทีล่ กู หลานเรียนอยู
และพยายามใหผูปกครองเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาหองเรียน โดยยกหองเรียนใหดูแลเปน
เวลา 3 ปติดตอกัน คือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป ซึ่งสมาคมฯ จะมีกรอบในการพัฒนาหองเรียน
เชน การเปลีย่ นกระดานดําเปนกระดานไวทบอรด (White Board) มีเครื่องทํานําเย็
้ นในหองเรียนมี
ไมโครโฟน มีตูเก็บของสวนตัวของนักเรียน มีชั้นวางรองเทา เปนตน กรอบการพัฒนาดังกลาวที่
สมาคมฯ ไดวางไว ผูป กครองจะทําตามหรือไมกไ็ ดแลวแตความเห็นของผูป กครองแตละหองเรียน
และจะมีการสอบถามความตองการของนักเรียนในหองดวย โดยในเวลา 3 ป จะไมมีการเปลี่ยน
ยายหองเรียน เพียงแตเปลีย่ นปายชัน้ เทานัน้
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โรงเรียนสุรศักดิม์ นตรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
ทีอ่ ยู 122 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

สรุปแนวทางความรวมมือ
ระหวางบานและโรงเรียน
กิจกรรมความรวมมือระหวางบานและโรงเรียน เปนการสงเสริมการมีสวนรวมของพอแม
ผูปกครองใหมีบทบาทตอการพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาหรือโรงเรียน โรงเรียนทุกแหงจะตอง
สงเสริมความเปนหุนสวน หรือการมีสวนไดสวนเสียของพอแม ผูปกครอง ที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาความเจริญกาวหนาของเด็กในทุกๆ ดาน ทัง้ ดานสติปญ
 ญา ดานสังคม อารมณ จริยธรรม
และศีลธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดสรุปแนวทางความรวมมือระหวางบาน
และโรงเรียนโดยดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และรายงานผลการวิจัยของประเทศในแถบอเมริกา และยุโรป เชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน นอรเวย สวีเดน สเปน ออสเตรีย และสก็อตแลนด ซึ่งพบวา
ปจจัยสําคัญทีทาให
ํ การปฏิรปู การศึกษาของประเทศดังกลาวประสบผลสําเร็จไดนั้น ปจจัยสําคัญ
คือการใหพอแม ผูป กครองมีสว นรวมในการพัฒนาเด็ก บางประเทศไดออกเปนกฎหมายไวอยาง
ชัดเจนที่ใหพอแม ผูป กครองมีสว นรวมในทุกระดับ และมีสว นรวมในการบริหารการศึกษาถึงขัน้ มี
การมอบอํานาจในการตัดสินใจดําเนินงานของโรงเรียน เชน การทําตารางสอน การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร การรักษาระดับความสัมพันธระหวางครูกับผูปกครอง ตลอดทัง้ การควบคุมคาใช
จาย และการบริหารระบบการศึกษา เชน การจัดสรรงบประมาณ การพิจารณาอัตราครู การ
พิจารณาหลักสูตร และวิธกี ารสอน และหรือการสรรหาคัดเลือกผูบ ริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ดวย โรงเรียนบางแหงจะมีขอตกลงรวมกันระหวางบานกับโรงเรียน ซึ่งเปนขอตกลงที่แสดงถึง
ความรับผิดชอบรวมกัน อันเปนผลกระทบทีค่ าดหวังใหกบั ตัวนักเรียน เชน มาตรฐานการศึกษา
การไปโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอและตรงเวลา การมีระเบียบวินัยและพฤติกรรม และความรับผิด
ชอบในเรือ่ งของการทําการบานเปนตน
2. การสอบถามครู / อาจารย พอแม ผูป กครองโรงเรียนประมาณ 1500 คน โดยการออก
แบบสอบถามในประเด็นและกิจกรรมเรื่องตางๆ เชน การอบรมเลีย้ งดู การสือ่ สารระหวางบานกับ
โรงเรียน การอาสาสมัครเพือ่ พัฒนาการศึกษา การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทีบ่ า น การเขา
มามีสวนรวมในการตัดสินใจของโรงเรียน และการเปนผูป ระสานงานในการระดมทรัพยากร โดย
ประเด็นดังกลาวจะมีกิจกรรมการดําเนินงานระบุใหผูแสดงความคิดเห็นไดออกความเห็นวาเห็น
ดวยหรือไมอยางไร ผลการสอบถามไดนามาสรุ
ํ
ปใหเห็นอยางเปนระบบ เพือ่ เปนแนวทางในการนํา
ไปปฏิบัติไดทั้งบานและโรงเรียนอยางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
ผลการดําเนินงานดังกลาว ไดแนวคิดความรวมมือระหวางบานและโรงเรียน ดังนี้

ความรวมมือระหวางบานและโรงเรียน
ประเด็น

พอแม ผูปกครอง

1. การอบรมเลีย้ งดู •! พัฒนาสมองของลูกตัง้ แตอยูใ นครรภ
โดยรั บ ประทานอาหารที่ ถู ก หลั ก
โภชนาการมีประโยชน และหมัน่ ออก
กําลังกายอยางเหมาะสม
•! สรางสัมพันธภาพหรือบรรยากาศที่ดี
ในครัวเรือนทําครอบครัวใหอบอุน มี
ความรักทีเ่ อือ้ อาทรอยางทัว่ ถึง
•! ใหลูกรับประทานอาหารที่มีคุณคาตอ
ร า งกายและให ฝ  ก ออกกํ าลั ง กาย
อยาง เหมาะสม
•! ตรวจและพัฒนาสุขภาพของลูกอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อเตรียมความพรอมใน
การเรียนรู
•! สังเกตแววความสามารถและความ
สนใจของลูก
•! อานหนังสือใหลูกฟงและเลือกดูราย
การโทรทัศนท่ีเปนประโยชนพรอมกับ
ลูก
•! เลนกับลูกเพื่อฝกการพูดการฟง การ
สังเกต และการคิดวิเคราะห

โรงเรียน
•! ทําหนาที่ประสานกับหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการอบรม เลี้ยงดูลูก
เพือ่ ใหความรูแกผูปกครอง
•! ใหความรูพอแม ผูปกครองเกี่ยวกับ
วิธกี ารเลี้ยงดูลูกตามหลักวิชาการ
•! รณรงคการสรางภูมิคุมกันสําหรับเด็ก
แรกเกิด
• ! จั ด เ ว ที ส น ท น า ป  ญ ห า สุ ข ภ า พ
พลานามัย และการเรียนรูของเด็ก
•! เปดหองสมุดใหพอแม ผูป กครองหา
ความรู
•! เปนที่ปรึกษาเรื่องการเรียนรูของเด็ก
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2. การสื่อสาร
่
เพื่อ •! ครู เ ป ด โอกาสให ผู  ป กครองพบและ
•! พบปะครูของลูกอยางสมําเสมอ
ระหวางบานกับโรง
แลกเปลี่ยนขอมูลของเด็กที่อยูในโรง
แลกเปลี่ยนขอมูลของลูกที่อยูที่บาน
เรียน
เรียน
•! ครูประจําหองเรียนจัดทําทําเนียบชื่อ
ผูป กครอง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาว
สารซึ่งกันและกัน
•! ดู แ ลลู ก ในเรื่ อ งการให ไ ปโรงเรี ย น •! เผยแพร ค วามรู  ห รื อ วิ ธี ก ารเรี ย นใน
อยางสมําเสมอ
่
การเรียนและการทํา
และนอกหองเรียนการวัดผลประเมิน
การบานอยางใกลชิด
ผลให ผู  ป กครองทราบและกํ าหนด
แนวทางการดําเนินงานรวมกัน
•! ใหขอ คิดเห็น และขอเสนอแนะตอโรง •! โรงเรียนรับฟงความคิดเห็นของผูปก
เรียนในเรื่องตางๆ
ครอง
•! พบปะเครื อ ข า ยผู  ป กครองและ •! จั ด ระบบพบปะเครือขา ยผูปกครอง
บุคลากรภายในโรงเรียน
และบุ ค ลากรในโรงเรี ย นในรู ป แบบ
ตางๆ เชน การประชุม จดหมาย ขาว
ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง อิ น เ ต อ ร  เ น็ ต
(Internet) ฯลฯ
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3. การอาสาสมัคร
เพื่อพัฒนาการ
ศึกษา

•! ใหความรวมมือเปนอาสาสมัครเขา
มามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
เชน เปนครูพอ ครูแม ในการสอนหรือ
อบรมวิชาการหรือวิชาชีพตางๆ ตาม
ความถนั ด หรื อ เชี่ ย วชาญให ค วาม
ช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น ด า นป จ จั ย
เพือ่ พัฒนาบุคลากรครูของโรงเรียนใน
การฝกอบรมและพัฒนาดานวิชาการ
ตางๆ การลงมือชวยพัฒนาสิ่งแวด
ล อ มภายในโรงเรี ย น การช ว ยฝ ก
ทักษะการกีฬากับนักเรียนการเขามา
ดู แ ลด า นโภชนาการในโรงเรี ย น
เปนตน
•! จัดตั้งกลุม/ชมรม/สมาคมผูปกครอง
ในโรงเรียนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

•! สํารวจขอมูลผูปกครองในเรื่องความรู
ความชํ านาญหรื อ ความเชี่ ย วชาญ
ดานตางๆ พรอมทั้งระดับความสนใจ
และเวลาที่จะอุทิศใหในกิจกรรมการ
ศึกษา
•! จัดทําหองทํางานใหอาสาสมัครอยาง
เหมาะสม
•! สรางบรรยากาศการเปนมิตรกับผูป ก
ครอง
•! มอบรางวัลคําชมเชยแกอาสาสมัคร

•! ให ก ารสนั บ สนุ น และช ว ยเหลื อ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการจัดตั้งกลุม / ชมรม / สมาคมผู
ปกครอง
•! สรางและขยายเครือขายพอแม ผูป ก •! สงเสริมและสนับสนุนเครือขายผูปก
ครองดวยวิธีการตางๆ เชน การใหใช
ครอง สงเสริมและสนับสนุนเครือขาย
สถานทีป่ ระชุม การออกหนังสือเชิญ
ทั้ ง ภายในโรงเรี ย นและระหว า งโรง
การเปนวิทยากรบรรยาย การติดตอ
เรียน
ประสานหนวยงานทีจ่ าเป
ํ น เปนตน

ประเด็น
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เรียนการสอนที่
บาน

พอแม ผูปกครอง

โรงเรียน

•! จัดสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหเอื้อ •! ใหความรูเ รือ่ งการจัดสภาพแวดลอม
ของทีอ่ ยูอาศัยใหเปนแหลงเรียนรูของ
อํานวยตอกระบวนการเรียนรูแ ละการ
เด็ก
คิดสรางสรรคไดดวยตนเอง
•! จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒน
•! ถายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี
ธรรม เพื่อใหเด็กไดแสดงออก
และวัฒนธรรมตามศักยภาพ

5. การเขามามีสว น •! สมัครเขาเปนคณะกรรมการสถาน
รวมในการตัดสิน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
ใจของโรงเรียน

•!
•!

•!

•!
6. การเปนผู
•!
ประสานงานในการ
ระดมทรัพยากร
•!

•! ประกาศรับสมัครเขาเปนคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
•! เผยแพรสทิ ธิ รูปแบบวิธกี ารของผูป ก
ครอง ในการมีสวนรวมการบริหาร
งานดานตางๆ ของโรงเรียน
เขารับฟงและอบรมความรูเกี่ยวกับ •! ใหความรู และอบรมแนวทางการ
การบริหารงานในโรงเรียน
บริหารงานที่ผูปกครองตองดําเนิน
การรวมกับโรงเรียน
การเขารวมคิดวิเคราะห ชวยแกไข
ปญหา สาเหตุ เชน กระบวนการเรียน •! ศึกษา สํารวจปญหา-สาเหตุ และ
การสอนการบริหารเงิน การบริหาร
ความตองการของงาน / โครงการและ
งานบุคลากรปองกันภัยจากภายนอก
นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการสถาน
โรงเรียน การกําหนดและจัดลําดับ
ศึกษาเพื่อรอการตัดสินใจ
ความตองการาของงาน / โครงการ
รวมประเมินผลการดําเนินงานเพื่อติด •! เปดโอกาสใหผูปกครองเขารวม
ตามตรวจสอบและใหความเห็นเพื่อ
ประเมินผลติดตามตรวจสอบการ
การปรับปรุงงาน
ดําเนินงาน เพือ่ ปรับปรุงแกไข
รวมรับผิดชอบในผลงานทีเ่ กิดขึน้ ของ •! รับผิดชอบในผลงานทีเ่ กิดขึน้ ของโรง
โรงเรียนในฐานะเปนผูมีสวนรวม
เรียน
ทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางแหลง
•! ติดตอประสานงานกับแหลง
ทรัพยากรตางๆ ทีเ่ ปนประโยชนตอ
ทรัพยากรที่ใหความรวมมือกับโรง
การศึกษากับโรงเรียน
เรียน
ระดมทรัพยากรตางๆ เชน บุคลากร •! รูจ กั ใชทรัพยากรที่มีคาอันสําคัญยิ่ง
หรือภูมปิ ญ
 ญาในทองถิน่ เงินทุน
ใหเกิดประโยชนอยางเต็มศักยภาพ
วิทยาการใหมๆ หรือดานเทคโนโลยี
เพือ่ ชวยเหลือโรงเรียนใหสามารถ
บริหารงานไดอยางเขมแข็ง มีประ
สิทธิภาพ

ภาคผนวก

ระเบียบวาดวย
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2543
__________________
เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเปนไปอยางมีประสิทธิ
ภาพ สอดคลองกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2543 ประกอบกับมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2543
กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543”
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา
พ.ศ. 2539”
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสัง่ อืน่ ใดในสวนทีก่ าหนดไว
ํ
แลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนีใ้ หใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียนของรัฐทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แตไมหมายรวม
ถึงสถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาเฉพาะทาง
“ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ หรือผูอ านวยการที
ํ
ร่ บั ผิด
ชอบบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
“ กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ขอ 5 ใหมคี ณะกรรมการอยางนอยสถานศึกษาละเจ็ดคน แตไมเกินสิบหาคน ประกอบดวย
(1) “ผูแทนผูปกครอง” ไดแก ผูแ ทนของผูม รี ายชือ่ เปนผูป กครองตามทะเบียนนักเรียนที่
กําลังศึกษาอยูใ นสถานศึกษานัน้ จํานวนไมเกินสองคน

(2) “ผูแทนครู” ไดแก ผูแ ทนของขาราชการครูผปู ฏิบตั กิ ารสอนและผูช ว ยผูบ ริหารสถาน
ศึกษานั้น จํานวนไมเกินสองคน
(3) “ผูแทนองคกรชุมชน” ไดแก ผูแทนของชมรมสมาคม มูลนิธิ องคกรเอกชน หรือกลุม
บุคคลในรูปอื่นใดที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนของสาธารณะ และมีทต่ี ง้ั อยูใ นเขตบริการของ
สถานศึกษานัน้ จํานวนไมเกินสองคน
(4) “ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น” ไดแก ผูแ ทนของเทศบาล องคการบริหารสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่
รูปแบบอื่น จํานวนไมเกินสองคน
(5) “ผูแทนศิษยเกา” ไดแก ผูแ ทนของสมาคมศิษยเกา ชมรมศิษยเกาหรือบุคคลทีเ่ คย
ศึกษาจากสถานศึกษานัน้ จํานวนไมเกินสองคน
(6) “ผูทรงคุณวุฒ”ิ ไดแก ผูนาทางศาสนา
ํ
ผูทรงภูมิปญญาไทยในทองถิ่น ขาราชการ
บํานาญ ขาราชการอืน่ นอกสังกัดสถานศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาทีใ่ นหนวยงานอืน่ ของ
รัฐ เจาของหรือผูบ ริหารสถานประกอบการ ทัง้ ในและนอกเขตบริการของสถานศึกษานัน้ จํานวน
ไมเกินสี่คน
ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการและใหคณะกรรมการเลือกกรรมการ
คนหนึ่งใน (1) (3) (4) (5) และ (6) เปนประธานและอีกคนหนึง่ เปนรองประธาน
ขอ 6 ใหคณะกรรมการ กําหนดจํานวนและสัดสวนของคณะกรรมการ เพื่อใหไดมาซึ่ง
คณะกรรมการตามขอ 5 โดยคํานึงถึงจํานวนและสัดสวนของคณะกรรมการทีเ่ ปนสตรีจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด
ขอ 7 การใหไดมาซึง่ คณะกรรมการซึง่ คณะกรรมการใหดําเนินการดังนี้
(1) ใหสถานศึกษาประกาศรับสมัครผูแ ทนตามขอ 5 (1) (2) (3) (4) และ (5)
(2) ใหผูสมัครเขรบั การคัดเลือกตามขอ 7 (1) คัดเลือกกันเอง ใหเหลือเทากับ
จํานวนตามทีก่ ําหนดไวในขอ 6
(3) ใหผูไดรับการคัดเลือกตามขอ 7 (2) และผูบ ริหารสถานศึกษาเสนอรายชือ่ ผู
ทรงคุณวุฒิตามที่ตนเห็นสมควรจํานวนสองเทาของจํานวนทีก่ าหนดไว
ํ
ในขอ 6 และใหประชุมคัด
เลือกใหเหลือเทากับจํานวนทีก่ าหนดไว
ํ
ในขอ 6
(4) ใหผบู ริหารสถานศึกษานํารายชือ่ เสนอผูม อี านาจตามข
ํ
อ 9 เปนผูล งนามแตงตัง้
ในกรณีไมมีผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูแ ทนในองคประกอบใด ใหคณะกรรมการ
เสนอรายชื่อบุคคลในองคประกอบนั้น จํานวนสองเทาของจํานวนทีก่ าหนดไว
ํ
ในขอ 6 และใหผูได
รับการเสนอชื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือเทากับจํานวนตามทีก่ ําหนดไว

ในกรณีที่มีผูสมัครเขารับการคัดเลือกในองคประกอบใด ไมครบตามจํานวนทีก่ าหนดไว
ํ
ใน
ขอ 6 ใหถือวาผูส มัครเขารับการคัดเลือกเทาทีม่ อี ยูใ นองคประกอบนัน้ แลวใหคณะกรรมการเสนอ
รายชื่อบุคคลในองคประกอบนั้นจํานวนสองเทาของจํานวนทีย่ งั ขาดอยู และใหผไู ดรบั การเสนอชือ่
คัดเลือกกันเองใหเหลือตามจํานวนทีก่ าหนดไว
ํ
ในบางกรณีที่มี ผูสมั ครเขารั บการคั ดเลื อกในองคประกอบใดมี จํ านวนเทากั บจํ านวน
กรรมการ ตามที่กําหนดไวในขอ 6 ใหถอื วาผูส มัครเขารับการคัดเลือกดังกลาวเปนกรรมการในองค
ประกอบนัน้
ขอ 8 คุณสมบัตทิ ว่ั ไปของคณะกรรมการ
(1) เปนผูส นใจในการพัฒนาการศึกษา
(2) เปนผูม คี วามประพฤติดี
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ 9 ใหผูบงั คับบัญชาเหนือสถานศึกษาขึน้ ไปหนึง่ ระดับเปนผูล งนามในการแตงตัง้ และ
อนุญาตการลาออกของคณะกรรมการ
ขอ 10 ใหคณะกรรมการมีวาระอยูใ นตําแหนงคราวละ 4 ป นับตัง้ แตวนั ทีไ่ ดรบั การแตงตัง้
คณะกรรมการซึ่งไดมาตามระเบียบนี้ในวาระแรก เมือ่ ครบกําหนดสองปใหจบั สลากออก
กึ่งหนึ่ง ในกรณีที่เปนจํานวนคีใ่ หปด เศษเพิม่ เปนหนึง่ คน เวนกรรมการและเลขานุการ
ใหสถานศึกษาดําเนินการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการทีพ่ น จากตําแหนงตามวรรค
สอง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาหนดในข
ํ
อ 7 โดยใหอยูใ นตําแหนงตามวาระในวรรคหนึง่
การสรรหากรรมการใหมแทนกรรมการทีพ่ น จากตําแหนงตามวรรคหนึง่ และวรรคสาม ให
ดําเนินการภายในสีส่ บิ หาวันนับจากวันครบวาระหรือครบกําหนดแลวแตกรณี
ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยงั มิไดมกี ารแตงตัง้ กรรมการใหม ให
กรรมการชุดเดิมปฏิบตั หิ นาทีไ่ ปจนกวาจะไดมกี ารประกาศแตงตัง้ กรรมการใหม
กรรมการที่พนวาระ อาจไดรบั การแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการไดอกี
ขอ 11 คณะกรรมการจะพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 8
(5) เปนบุคคลลมละลาย

(6) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ ด
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) พนจากตําแหนงในสถานศึกษานัน้ สําหรับกรรมการตามขอ 5 (2) และผู
บริหารสถานศึกษา
(9) พนจากสถานภาพการเปนผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษานั้น สําหรับ
กรรมการตามขอ 5 (1)
(10) พนจากสถานภาพการเปนผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับ
กรรมการตามขอ 5 (4)
(11) คณะกรรมการจํานวนไมนอ ยกวาสองในสามมีมติใหออก ยกเวนตําแหนง
กรรมการและเลขานุการ
ขอ 12 ในกรณีทก่ี รรมการในองคประกอบใดวางลงกอนครบวาระเกินกวาเกาสิบวัน ให
สถานศึกษาดําเนินการตามขอ 7 เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการในองคประกอบนั้นภายในสามสิบวัน
นับตั้งแตวันที่วางลง และใหอยูใ นตําแหนงเทากับวาระทีเ่ หลืออยูข องกรรมการทีต่ นแทน
ขอ 13 คณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดนโยบาย และแผนพัฒนาของสถานศึกษา
(2) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบตั กิ ารประจําปของสถานศึกษา
(3) ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิน่
(4) กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
(5) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึง มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
(6) สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษใหไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
(7) เสนอแนวทางและมี ส  ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การด า นวิ ช าการด านงบ
ประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทัว่ ไปของสถานศึกษา
(8) สงเสริมใหมกี ารระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและ
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดานรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี
ศิลป วัฒนธรรมของทองถิน่ และของชาติ

(9) เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงาน
กับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนเพือ่ ใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน และมีสวนในการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น
(10) ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําป ของสถานศึกษากอน
เสนอตอสาธารณชน
(11) แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพือ่ การดําเนินงานตามระเบียบนี้
ตามที่เห็นสมควร
(12) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากหนวยงานตน สังกัดของสถานศึกษานัน้
ขอ 14 ใหมกี ารประชุมคณะกรรมการอยางนอยภาคเรียนละสองครัง้
การดํ าเนิ นการประชุ ม คณะกรรมการ ให เ ป นไปตามระเบียบวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยใหมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทีม่ อี ยูใ นขณะนัน้
และใหมีผูแทนของนักเรียนเขารวมรับฟงและแสดงความคิดเห็นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
แลวแตกรณี
ในกรณีท่ีเปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับสิทธิประโยชนของนักเรียนโดยตรง ใหรบั ฟงความคิดเห็น
ของนักเรียนประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดวย
ใหผูบริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง ภาย
ในสิบหาวัน นับแตวนั ทีม่ กี ารประชุม
ขอ 15 ในวาระเริม่ แรกใหกรมหรือสวนราชการทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ และมีฐานะเปนกรมที่มี
สถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการใหไดมาซึง่ คณะกรรมการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวนั
ประกาศใชระเบียบนี้
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ใหคณะกรรมการ
โรงเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2539
ปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะมีการประกาศแตงตัง้ คณะกรรมการตามระเบียบนี้ รวมทัง้ ดําเนินการให
เปนไปตามขอ 6 และขอ 7 แลวแตกรณี
สถานศึ ก ษาที่ ไ ม มี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ คณะกรรมการโรงเรี ยนอยู  ใ นวั นที่
ประกาศใชระเบียบนี้ ใหกรมหรือสวนราชการทีช่ อ่ื อยางอืน่ และมีฐานะเปนกรมซึ่งเปนเจาสังกัด
กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ ใหเปนไปตามขอ 6 และขอ 7 แลวแตกรณี
ขอ 16 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543
(นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล)

โครงการ ความรวมมือระหวาง
บานและโรงเรียน
1.!หลักการและเหตุผล
พอแม ผูปกครอง เปนบุคคลทีใ่ กลชดิ กับเด็กมากทีส่ ดุ สายใยความรักความผูกพันระหวาง
เด็กกับพอแม เปนความสัมพันธทม่ี น่ั คงยาวนาน เปนพลังยิง่ ใหญทช่ี ว ยผลักดันใหการดําเนินงาน
ดานตางๆ ประสบผลสําเร็จได ดานการศึกษาก็เชนกัน ผลการวิจยั จากหลายๆ ประเทศไดขอ สรุป
วา การมีสวนรวมของครอบครัวในการศึกษา ไดนําไปสูความสําเร็จใหกบั ตัวนักเรียน หรือบุตร
หลานไดเปนอยางดี ดวยความสําคัญของสถาบันครอบครัวที่มีตอการศึกษาดังกลาว พระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงไดกําหนดสาระสําคัญไวหลายมาตราทีใ่ หพอ แม ผูป ก
ครอง เขามามีสว นรวมในการศึกษาดวย รูปแบบตางๆ
อยางไรก็ตาม การทีจ่ ะดําเนินการใหพอ แม ผูป กครอง มีบทบาทตามพระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จําเปนตองสรางความรู ความเขาใจ เพือ่ ใหทกุ คนตระหนักถึงความ
สํ าคัญและเกิดการกระตือรือรน ที่จะรวมดําเนินงานจนเกิดเปนพลังที่จะเคลื่อนไหวออกไปอยาง
กวางขวางทั่วประเทศ
ดวยเหตุผลดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงสนับสนุนใหมีการ
สรางและขยายเครือขายพอแม ผูป กครอง ทีจ่ ะเขามามีบทบาทในการศึกษา เพือ่ ใหเด็กไทยทุกคน
เปนคนดี คนเกง และมีความสุข อันเปนความปรารถนาสูงสุดของพอแม ผูป กครอง ทุกคน

2.!วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ใหพอแม ผูป กครอง ไดตระหนักเห็นความสําคัญและความ
จําเปนของการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งเขาใจสาระสําคัญในการมีบทบาทการศึกษาตามแนวพระ
ราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
2.2 เพื่อเปนเวทีที่พอแม ผูป กครอง ไดแสดงความคิดเห็นสะทอนปญหาการศึกษา รวมทั้ง
เสนอแนวทางแกไขทีส่ อดคลองกับผูเ รียนแตละคนไดอยางตรงประเด็นอยางตอเนือ่ ง อันจะชวยให
การปฏิรูปการศึกษาเปนไปไดตามแนวพระราช-บัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

2.3 เพื่อใหพอแม ผูป กครอง มีเวทีวชิ าการ เปนการสงเสริมใหไดรบั ความรูท เ่ี ปนประโยชน
ในการพัฒนาตนเองไดรบั ขอมูลขาวสารทีท่ นั สมัยในระดับนานาชาติ

3.!ระยะเวลาดําเนินงาน
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2542 – กันยายน 2543

4.!แผนการดําเนินงาน
กิจกรรมในการดําเนินงานประกอบดวย
4.1!ประชุมเครือขายแกนนํา
4.2!เครือขายแกนนําขยายผล
4.3!ประชุมเครือขายสวนกลางและสวนภูมิภาค
4.4!จัดทําเอกสารบทบาทการมีสวนรวมของพอแม ผูป กครองในการจัดการศึกษา
4.5!สรุปความเห็นตางๆ จากเครือขาย
4.6!เผยแพรความเห็น รูปแบบการดําเนินงานของเครือขาย

5.!วิธดี าเนิ
ํ นงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สนับสนุนใหกลุมพอแม ผูป กครอง จัดกิจ
กรรมตางๆ เพือ่ ใหเกิดเครือขายออกไปอยางกวางขวาง

6.!ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
6.1 เกิดเครือขายพอแม ผูป กครอง ทีม่ บี ทบาท มีสว นรวมในการจัดการศึกษา การบริหาร
จัดการ และใหความสําคัญกับการศึกษาทัง้ ตอบุตรหลาน และประเทศชาติ โดยสอดคลองกับพระ
ราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
6.2 เครือขายพอแม ผูป กครอง มีเวทีวชิ าการ ไดแลกเปลีย่ นความรู และประสบการณซึ่ง
กันและกัน
6.3 ไดเอกสารบทบาทและการมีสวนรวมของพอแม ผูป กครอง ดานการศึกษาในรูปแบบ
ตางๆ

ทีป่ รึกษา
ดร.รุง แกวแดง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ผูอานวยการโครงการ
ํ
นางรุง เรือง สุขาภิรมย
ผูอํานวยการกลุม งานปฏิรปู การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางอรุณี สถานุพงษ
นายอุคเรนทร สุขนวล

หัวหนาโครงการ
ประจําโครงการ

ผูเ รียบเรียง
นางรุง เรือง สุขาภิรมย
นางอรุณี สถานุพงษ
ผูจ ดั ทํารายงาน
นายอุคเรนทร สุขนวล
ผูประสานและจัดพิมพตนฉบับ
นายอุคเรนทร สุขนวล
ผูออกแบบปก
บริษทั พริกหวานกราฟฟค จํากัด

