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คํานํา
กระแสโลกาภิวตั นทเ่ี กิดขึน้ ทัว่ โลกสงผลใหประเทศตางๆ จําเปนตองปฏิรปู การศึกษา โดยมี
เปาหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหระบบการศึกษาสามารถสนองตอบความตองการทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยี เพือ่ เปนรากฐานในการพัฒนาประชากรใหมคี ณ
ุ
ภาพและเพิ่มความสามารถการ แขงขันของชาติในการกาวสูส งั คมโลก
นิวซีแลนดเปนประเทศหนึง่ ในหลายๆ ประเทศทีด่ ําเนินการปฏิรปู การศึกษาอยางเปนระบบ
และประสบผลสําเร็จ โดยมีการออกกฎหมายการศึกษารองรับการดําเนินงานเปนยุทธศาสตรสาคั
ํ ญ
การจัดการศึกษายึดหลัก 3 ประการ คือ การกระจายอํานาจ การมีสวนรวมของชุมชน และการตรวจ
สอบและถวงดุล โดยไดกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหกับสถานศึกษาและชุมชน
และมีระบบการติดตามตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทีช่ ดั เจน ดวยการจัดตัง้
สํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาซึง่ เปนองคกรอิสระ ทําหนาที่ประเมินผลภายนอก ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สวนการประเมินผลภายในใหสถานศึกษาเปนผูด าเนิ
ํ น
การ และจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแหงนิวซีแลนด ทําหนาทีร่ บั รองมาตร
ฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของนิวซีแลนดไดดาเนิ
ํ นการประเมินผลคุณภาพการ
จัดบริการการศึกษาระดับอนุบาลและจัดทํารายงานเสนอตอสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ เพื่อนําไป
ใชในการกําหนดนโยบายและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและเผยแพรตอ สาธารณชน โดย
ดร. จูดธิ ไอทเคน ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนผูกลาวถึงบทบาทและ
ภารกิจของสํานักงานฯ และความสําคัญของการประเมินผลคุณภาพการศึกษา ดังปรากฏในเอกสาร
เรื่อง "คุณภาพการจัดบริการการศึกษาระดับอนุบาลของนิวซีแลนด "
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พิจารณาเห็นวาเอกสารเรือ่ ง " คุณภาพการ
จัดบริการการศึกษาระดับอนุบาลของนิวซีแลนด " ดังกลาว ไดนําเสนอสาระสําคัญเกี่ยวกับ
แนวคิดในการจัดการศึกษา พัฒนาการของโรงเรียนอนุบาล โครงสรางในการบริหารและการจัดการ
ศึกษา และวิธปี ฏิบตั ใิ นการประเมินผลเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอนุบาลไวอยางนาสนใจ
จึงไดจดั แปลและพิมพเผยแพร เพือ่ ใหผทู เ่ี กีย่ วของนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยของไทยตอไป
( นายรุง แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

กันยายน 2542
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คําชีแ้ จง
คุณภาพการศึกษา เปนประเด็นปญหาสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติมาเปน
เวลานาน แมวารัฐบาลหลายยุคหลายสมัยไดกําหนดมาตรการในการควบคุมคุณภาพการ
ศึกษาเพื่อใหระบบการศึกษาสามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพและประสิทธิ
ภาพ แตก็ยังมีปญหาอุปสรรคทั้งในดานบริบทของระบบบริหารและการจัดการศึกษาซึ่งเปน
แบบรวมศูนยอํานาจ การขาดการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอันเนื่องมาจากคุณภาพ
การสอนของครู และการกําหนดผลลัพธทางการเรียนหรือคุณภาพการศึกษาในแตละชั้น/วิชา ที่
ขาดความชัดเจน และเนนความรูค วามจํามากกวาทักษะของผูเ รียน ทีส่ ําคัญคือ ขาดระบบการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทีเ่ ปนมาตรฐานกลาง
ดวยตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพการศึกษาและปญหาเกี่ยวกับการควบคุมคุณ
ภาพการศึกษา รัฐบาลจึงไดมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
โดยในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ ไดมกี ารประกาศใชเปนกฎหมายเมือ่
วันที่ 19 สิงหาคม 2542 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2542 ไดมีบทบัญญัติ เรือ่ ง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไวในหมวด 6 ซึง่ กําหนดใหมีระบบการประกันคุณ
ภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก โดยใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
และใหมีสานั
ํ กงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนองคการมหาชน ทํา
หนาทีพ่ ฒ
ั นาเกณฑ วิธกี ารประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาทุกแหง
เพื่อเตรียมการรองรับการดําเนินงานตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่
4 พฤศจิกายน 2540 ไดจดั ตัง้ สถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหง
ชาติ (สคม.) ซึง่ เปนหนวยงานภายในของสํานักงานฯ เพือ่ พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ ซึง่ ในขณะนี้ อยูระหวางดําเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน และการเตรียมการจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรการดําเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสํานักงานฯ ประกอบดวย
การศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศนความตองการของสังคม ลักษณะ
ของคนและสังคมที่พึงประสงค เปาหมายและแนวทางการจัดการศึกษา รวมทัง้ มาตรฐานการ
ศึกษาของไทยและตางประเทศ เพือ่ จัดทําตนราง จากนัน้ จึงจัดประชุมหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
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เพื่อรวมพิจารณาและจัดทํารางมาตรฐานการศึกษาที่สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาการ
ศึกษาของไทย และจัดประชุมระดมความคิดเห็นและทําประชาพิจารณ เพื่อปรับปรุงใหเปน
มาตรฐานการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของสังคม และสามารถนําไปใชไดอยางมีประ
สิทธิผลมากที่สุดตอไป
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พิจารณาเห็นวา เอกสาร เรือ่ ง คุณภาพ
การจัดบริการการศึกษาระดับอนุบาลของนิวซีแลนด มีสาระสําคัญเกีย่ วกับการพัฒนาคุณ
ภาพการศึกษา เชน การจัดโครงสรางการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีลักษณะกระจาย
อํานาจ และเนนการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน และวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ในมิตขิ องการบริหารการศึกษา การบริหารจัดการ และการจัดการ
ศึกษา ซึ่งจะเปนความรูที่เปนประโยชนสาหรั
ํ บผูที่เกี่ยวของกับการจัดทํานโยบายและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
สํานักงานฯ หวังวา เอกสารฉบับนีจ้ ะเปนประโยชนในการนําไปศึกษาและประยุกตใช
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาปฐมวั ย ให บรรลุตามเจตนารมณของพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ ตอไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
กันยายน 2542
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คํานํา
ของ
ผูอ ํานวยการสํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
สํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา * เปนหนวยงานของรัฐ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบการประเมิน
ผลและการรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ศูนยเด็กปฐมวัย และองคกรการศึกษา
อืน่ ๆ ในประเทศ นิวซีแลนด
แนวทางหลักในการดําเนินงานของสํานักงานฯ คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
หรือนัยหนึ่งเยาวชนผูซึ่งสังคมมีเจตนจานงที
ํ
่จะจัดการศึกษาและใหความรูที่ตอบสนองความ
ตองการและความคาดหวังทางการศึกษาของพวกเขา
รายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาแตละแหง ไมวาจะเปนของรัฐ
บาลหรือเอกชนก็ตาม จะจัดพิมพเผยแพรแบบใหเปลาแกสาธารณชน และแกองคกรบริหารโรง
เรียนหรือศูนยเด็กปฐมวัย และรัฐมนตรีทร่ี บั ผิดชอบ เพือ่ นําไปใชประโยชนตอไป
ขอมูลในรายงานการประเมินผลแตละโรงเรียน ไดจาก
• การสังเกตการณโดยตรงของคณะเจาหนาทีป่ ระเมินผลการศึกษาในขณะประเมินผล
• เอกสาร รวมทัง้ ขอมูลการประเมินตนเองของโรงเรียนและศูนย และ
• แผนพัฒนาโรงเรียนและศูนยจากรายงานฉบับกอน ๆ

สํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (The Education Review Office) เปนหนวยงาน
อิสระทีร่ ฐั บาลนิวซีแลนดจดั ตัง้ ขึน้ ภายหลังการปฏิรปู การศึกษา พ.ศ. 2532 เพือ่ ทําหนาที่ติด
ตามประเมินผลคุณภาพการจัดการ ศึกษาของโรงเรียน/สถานศึกษาระดับตํ่ากวาอุดมศึกษาให
เปนไปตามกฎหมาย กรอบหลักสูตรแหงชาติ และธรรมนูญโรงเรียน การปฏิบัติงานของ
สํานักงานฯ ขึน้ ตรงตอรัฐมนตรีผรู บั ผิดชอบ (ผูแปล)

*
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รายงานดังกลาวจะใหขอมูลสําหรับผูกาหนดนโยบายและผู
ํ
มีอานาจตั
ํ
ดสินใจทางการศึกษา
ระดับชาติ สําหรับการฝกอบรมครู สําหรับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/สถานศึกษา (boards
of trustees) และผูบ ริหารศูนย รวมทัง้ องคกรวิจยั ทางวิชาการ
นอกจากนี้ สํานักงานฯ ยังประเมินผลนโยบายการศึกษาและการจัดการศึกษาในปจจุบนั ของโรง
เรียน โดยจัดพิมพขอคนพบไวในรายงานการประเมินผลทางการศึกษาและรายงานการศึกษา
วิจยั อืน่ ๆ ตามแตโอกาส ขอคนพบเหลานี้จะนําเสนอขอมูลเกีย่ วกับประเด็นทางการศึกษาทีน่ า
สนใจแกผอู า นจํานวนมากและหลากหลาย และใหขอ มูลพืน้ ฐานทีน่ าไปสู
ํ การอภิปรายเรื่องคุณ
ภาพในการกําหนดนโยบายการศึกษาและการจัดการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด
สํานักงานฯ ยินดีรบั ฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกีย่ วกับประเด็นตาง ๆ ทีน่ ําเสนอในรายงาน
การประเมินผลทางการศึกษา โดยสงจดหมายถึงขาพเจาหรือผูอ านวยการสํ
ํ
านักประเมินผลแหง
ชาติ (National Manager Evaluation Services) ณ สํานักงานสาขาของสํานักงานตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา (Education Review Office Corporate Office) หรืออาจจะขอรับราย
งานดังกลาวไดจากหัวหนาฝายกิจการสาธารณะ สํานักงานสาขาของสํานักงานตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ตูไปรษณีย 2799 กรุงเวลลิงตัน
จูดิธ อี ไอทเคน
(Judith E Aitken)
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
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สารบัญ
หนา
คํานําของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
คําชีแ้ จงของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
คํานําของผูอ ํานวยการสํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
บทนํา
บทบาทของโรงเรียนอนุบาลในการจัดการศึกษาปฐมวัย
พัฒนาการของโรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลในปจจุบนั
คุณภาพการจัดบริการการศึกษาระดับอนุบาล
คุณภาพดานการบริหารโรงเรียนอนุบาล
คุณภาพดานการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาล
คุณภาพดานการจัดการศึกษาระดับอนุบาล
บทสรุป และ ขอเสนอแนะ
หนังสืออางอิง

1
3
5
9
10
13
18
24
25
30
37
44
80
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บทนํา
ผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน และรัฐบาลในปจจุบนั ตางตระหนักถึงประโยชนของการศึกษา
ปฐมวัยอยางกวางขวาง การเห็นประโยชนในเรือ่ งดังกลาวผนวกกับการกลับเขาสูต ลาดแรงงาน
ของสตรีจานวนมากส
ํ
งผลใหมีความตองการในเรื่องการเลี้ยงดูและการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงเพิม่ มากขึน้
การที่รัฐบาลลงทุนจัดการศึกษาปฐมวัยก็เพื่อวาประชาชนจะไดตระหนักถึงประโยชนของบริการ
การศึกษาดังกลาวที่มีตอสังคม รายงานของรัฐบาลเรือ่ ง “การติดตามตรวจสอบการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการดูแลและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2534 ” ( Early
Childhood Care and Education Funding Review 1991) ไดสรุปประโยชนสาธารณะ 4
ประการ ทีเ่ กิดจากบริการการศึกษาปฐมวัยไว ดังนี้
• ประโยชนดา นการศึกษา รายงานการวิจยั ชีใ้ หเห็นวา การศึกษาปฐมวัยชวยเสริม
สรางคุณภาพผลผลิตของการศึกษาและสังคม เฉพาะอยางยิง่ เด็กที่ดอยโอกาสดานตาง ๆ
• ประโยชนดานตลาดแรงงาน บริการการศึกษาปฐมวัยจะชวยสรางตลาดแรงงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวยการทําใหผูดูแลเด็กเขาสูตลาดแรงงานงายขึ้น นอกจาก
นี้ การเขาถึงบริการการศึกษาปฐมวัยยังสามารถเพิม่ โอกาสการจางงาน และลดเงินสงเคราะหท่ี
รัฐตองจายใหกบั ผูว า งงานอีกดวย
• ประโยชนดานสวัสดิการ บริการการศึกษาปฐมวัยมีบทบาทชวยใหสงั คมและ
ปจเจกชนในสังคมไดรบั สวัสดิการ ดวยมาตรการการจัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก
ซึง่ อยูใ นสถานการณท่ี ‘อันตราย’ การใหโอกาสในการ ‘เปลีย่ นงาน’ สําหรับผูดูแลเด็ก การ
สนับสนุนผูปกครอง
และการสงเสริมใหผูปกครองมีทักษะการเลี้ยงดูและอบรมบุตรหลาน
(parenting skills) และ
•! ประโยชนดา นภาษาและวัฒนธรรม การเขาถึงบริการการศึกษาปฐมวัยทีเ่ หมาะ
สมมีบทบาทสําคัญในการธํารงรักษาภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนเฉพาะกลุม
ทัง้ นีเ้ พราะ
นอกจากการศึกษาดังกลาวจะมีคุณคาในตัวเองแลว ยังชวยสรางผลผลิตทางการศึกษาและ
สังคมที่ดียิ่งขึ้นสําหรับสมาชิกของชุมชนเหลานัน้ ดวย
8
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ในป พ.ศ. 2539/2540 รัฐบาลจัดสรรเงินลงทุนจํานวน 300 ลานเหรียญนิวซีแลนด หรือ
6,009 ลานบาท * เพือ่ จัดการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กปฐมวัยชาวนิวซีแลนด โดยรอยละ 23
ของเงินจํานวนดังกลาว ( 70 ลานเหรียญนิวซีแลนด หรือ 1,402.1 ลานบาท* ) เปนคาใชจา ย
สําหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล
รายงานฉบั บ นี้ จ ะนําเสนอการประเมิ น ผลคุ ณ ภาพของบริ ก ารการศึ กษาปฐมวัย ที่โรงเรียน
อนุบาลของประเทศนิวซีแลนดดําเนินการอยูใ นปจจุบนั
และผลสําเร็จจากการลงทุนทางการ
ศึกษาของรัฐบาลในโรงเรียนอนุบาลทีก่ อ ใหเกิดประโยชนดา นการศึกษา ตลาดแรงงาน ภาษา
และวัฒนธรรม และ สวัสดิการสังคม

*

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2542 :
1 เหรียญนิวซีแลนด = 20.03 บาท

(ผูแปล)
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บทบาทของโรงเรียนอนุบาล
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัยในประเทศนิวซีแลนดในปจจุบันมีการจัดบริการหลายประเภทเพื่อตอบสนอง
ความตองการทีห่ ลากหลายของผูป กครองและบุตรหลานทีม่ อี ายุกอ นเขาเรียนประถมศึกษา ซึง่
รวมถึงบริการการศึกษาทีเ่ ปดกวางอยางการใหบริการดูแลและจัดการศึกษา ทีบ่ า น (home based services ) และศูนยเด็กปฐมวัย ( early childhood centres )
สําหรับบริการการศึกษาประเภทศูนยเด็กปฐมวัยนั้นไดมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติการ
ศึกษา พ.ศ. 2532 (Education Act 1989) การจัดบริการการศึกษาดังกลาวมีหลายประเภท
กลาวคือ โรงเรียนอนุบาล (kindergartens) ศูนยเด็กเลน (play centres) ศูนยดูแลและสอน
ภาษาสําหรับเด็กเล็กชนเผาเมารี (kohanga reo) ศูนยดูแลเด็กเล็ก (childcare centres) ศูนย
เด็กปฐมวัยแหงหมูเ กาะในมหาสมุทรแปซิฟก (Pacific Island early childhood centres)
และศูนยเด็กเล็กในชุมชน (community playgroups) โรงเรียนอนุบาล 1 เปนประเภทของบริการ
การศึกษาปฐมวัยทีจ่ ดั การศึกษาแบบเปนชวงๆ * (sessional early childhood education ) ให
แกเด็ก ซึง่ สวนใหญมอี ายุ 3-5 ป 2 (เนือ่ งจากไมเห็นดวยกับการจัดการศึกษาแบบเต็มวัน) โรง
เรียนอนุบาลเปนสมาชิกและอยูภ ายใตการบริหารของสมาคมโรงเรียนอนุบาลระดับทองถิน่ ซึง่
สมาคมดังกลาวเปนสมาชิกขององคกรบริหารระดับชาติประเภทใดประเภทหนึง่ คือสมาคมโรง

1

ศูนยดแู ลเด็กบางแหงอาจจะใชชอ่ื วา “ โรงเรียนอนุบาล ” แตในรายงานนี้ คําวา “ โรงเรียนอนุบาล ”
มีความหมายแตกตางจากบริการการศึกษาปฐมวัยประเภทอืน่ ๆ ในแงที่วา โรงเรียนอนุบาลเปนสมาชิก
ของสมาคมโรงเรียนอนุบาลในทองถิ่น และครูเปนลูกจางของรัฐ
*

ชวงเชาสัปดาหละ 5 วัน เปนชั้นเรียนสําหรับเด็กอายุ 5 ป สวนชวงบาย สัปดาหละ 3 วัน เปนชั้นเรียน
สําหรับเด็กอายุต่ากว
ํ า 5 ป (ผูแ ปล)
2

โรงเรียนอนุบาลสามารถรับเด็กอายุระหวาง 2-6 ป เขารับการศึกษาได แตมสี มาคมโรงเรียนอนุบาลบาง
สมาคมที่จากั
ํ ดรอยละของเด็กซึ่งมีอายุตํ่ากวา 3 ป ซึง่ สามารถเขาเรียนได
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เรียนอนุบาลอิสระแหงนิวซีแลนด (New Zealand Free Kindergarten Association)
หรือสหพันธโรงเรียนอนุบาล (Kindergarten Federation) ครูโรงเรียนอนุบาลแตกตางจาก
ลูกจางขององคกรอืน่ ซึง่ จัดการศึกษาปฐมวัย เนือ่ งจากเงินเดือนและเงือ่ นไขการจางงานของครู
นั้นจะมีการเจรจาตอรองกันระหวางสหพันธโรงเรียนอนุบาลกับคณะกรรมการการบริการแหงรัฐ
(State Services Commission)
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 ทัว่ ประเทศนิวซีแลนดมี
! สมาคมโรงเรียนอนุบาลระดับทองถิ่น 37 สมาคม
! โรงเรียนอนุบาล 591 โรง
! นักเรียนอนุบาล 47,208 คน
โรงเรียนอนุบาล เปนองคกรทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัยซึง่ มีผรู บั บริการมากเปนอันดับทีส่ องในนิวซี
แลนด เนื่องจากในป พ.ศ. 2538 มีเด็กทีเ่ ขารับการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลคิดเปนรอยละ 30
ของเด็กทีเ่ ขารับการศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัยรูปแบบตาง ๆ โดยรวม (รายละเอียดในตาราง
หนา 9 )
แนวโนมของการจัดบริการการศึกษาปฐมวัยในชวง 15 ปทผ่ี า นมาเห็นไดจากอัตราการเขาเรียน
ของเด็กทีค่ อ ยๆ สูงขึน้ และจํานวนและความหลากหลายขององคกรจัดการศึกษาทีเ่ พิม่ ขึน้
ในบริบทดังกลาวขางตน โรงเรียนอนุบาลไดกําหนดเปาหมายการใหบริการการศึกษาปฐมวัยแก
เด็กอายุ 3-5 ป ซึง่ เปนกลุม อายุทม่ี อี ตั ราการเขาเรียนเพิม่ ขึน้ อยางเดนชัด กลาวคือ ในป พ.ศ.
2533 มีเด็กกลุมอายุ 3-4 ป รอยละ 69 และเด็กกลุมอายุ4-5ป รอยละ 93 ไดเขารับบริการการ
ศึกษาปฐมวัย และในป พ.ศ. 2538 อัตราการเขาเรียนไดเพิม่ สูงขึน้ โดยอัตราการเขาเรียน
สําหรับเด็กกลุม อายุ 3-4 ป เพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 80 และเด็กกลุมอายุ 4-5 ป เพิม่ ขึน้ เปนรอยละ
101 3
อยางไรก็ตาม ในขณะทีจ่ านวนเด็
ํ
กโดยรวมซึง่ เขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลไดเพิม่ ขึน้ อยางตอ
เนือ่ งในชวง 15 ปที่ผานมานั้น 4 ปรากฏวาอัตราการขยายตัวของจํานวนผูเขารับการศึกษาระดับ
อัตราการเขาเรียนเกินกวารอยละ 100 เนือ่ งจากมีเด็กบางคนเขารับบริการการศึกษามากกวาหนึง่
ประเภท
4
จํานวนเด็กทีเ่ ขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลโดยรวม ในชวงระหวาง ป พ.ศ. 2524 และ 2538 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
รอยละ 1.5 ( Ministry of Education 1996 )
3

11

คุณภาพการจัดบริการการศึกษาระดับอนุบาลของนิวซีแลนด

นี้โดยรวมในแตละปกลับลดลง กลาวคือ ในระหวางป พ.ศ. 2524 และ 2525 จํานวนผูเ ขา
เรียนในโรงเรียนอนุบาลเพิม่ ขึน้ รอยละ 3.2 และในระหวางป พ.ศ. 2535 และ 2536 อัตราการ
ขยายตัวของผูเ ขาเรียนมี รอยละ 0.9 ในป พ.ศ. 2524 จํานวนผูเ ขาเรียนในโรงเรียนอนุบาล
คิดเปนรอยละ 69 ของจํานวนผูเ ขารับการศึกษาปฐมวัยโดยรวม ตอมาในป พ.ศ. 2530 จํานวน
ผูท เ่ี ขาเรียนคิดเปนรอยละ 46 และในป พ.ศ. 2538 คิดเปนรอยละ 30 ( Ministry of
Education 1996)
จํานวนสถานศึกษา/ศูนยทจ่ี ดั บริการการศึกษาปฐมวัย
และรอยละของเด็กที่เขารับการศึกษา
จําแนกตามประเภท/รูปแบบของการจัดบริการการศึกษา ป พ.ศ. 2538
ประเภท/รูปแบบของการจัด
บริการการศึกษา

จํานวนสถาน รอยละของ จํานวนเด็กที่ รอยละของ
ศึกษา/ศูนย การจัดบริการ เขารับบริการ เด็กที่เขารับ
การศึกษา บริการการ
การศึกษา
ศึกษา

โรงเรียนอนุบาล

591

15.5

47,208

29.6

ศูนยเด็กเลน

562

14.7

19,108

12.0

ศูนยดแู ลเด็กเล็ก

1,129

29.5

53,769

33.7

ศูนยดูแลและสอนภาษา สําหรับ
เด็กเล็กชาวเมารี

774

20.2

14,263

8.9

ศูนยเด็กเล็กทีไ่ ดรบั การสนับสนุน
งบประมาณจาก ECDU

482

12.6

14,330

9.0

ศูนยเด็กปฐมวัยแหงหมูเ กาะใน
มหาสมุทรแปซิฟก

173

4.5

3,709

2.3

การใหบริการดูแลและจัดการศึกษา
ทีบ่ า น

112

2.9

6,114

3.8

การจัดการศึกษาโดยใชสอ่ื ทางไกล

1

-

901

0.6

3,824

100.0

159,402

100.0

รวมทั้งสิ้น
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พัฒนาการของโรงเรียนอนุบาล
เนื้อหาของรายงานตอนนี้นาเสนอสาระสํ
ํ
าคัญเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของโครงสรางการ
บริหารและการจัดการโรงเรียนอนุบาลในประเทศนิวซีแลนด การศึกษาพัฒนาการของโรงเรียน
อนุบาลจะชวยใหเขาใจถึงโครงสรางการบริหารและการจัดการในปจจุบนั
จุดเริม่ ตนของโรงเรียนอนุบาล
เฟรเดอริก ฟรีเบล ( Frederick Froebel ) ซึง่ เปนนักปรัชญาและนักการศึกษาชาวเยอรมันได
เขียนหนังสือสองเลม ทีม่ อี ทิ ธิพลตอการจัดการศึกษาของเด็กเล็กในตนศตวรรษที่ 19 โดยเขามี
ความเชือ่ พืน้ ฐานวาวิถชี วี ติ ของปจเจกชนนัน้ พระผูเ ปนเจาไดกําหนดรูปแบบไวแลวลวงหนา ใน
ทัศนะของฟรีเบล เด็กมีการดําเนินชีวิตใกลเคียงกับ รูปแบบทีพ่ ระผูเ ปนเจากําหนดไวมากกวา
คนวัยอื่น เนื่องจากสภาพแวดลอมของสังคมโลกรอบ ๆ ตัวไมไดทาให
ํ ชวี ติ ของเด็กเสือ่ ม ทราม
ลง และดวยเหตุนี้ เด็กจึงเปนผูที่อยูใกลชิดกับพระผูเปนเจามากกวาใคร ๆ สําหรับฟรีเบลแลว
ความทาทายของการศึกษาปฐมวัยคือ ตองปลดปลอยเด็กใหพนจากผลกระทบของโลกซึ่งเปน
อุปสรรคที่ไมสามารถมองเห็นได เพื่อใหเด็กยังคงสามารถดําเนินชีวติ ตามวิถที างทีพ่ ระผูเ ปน
เจาไดกําหนดไวแลวตลอดไป
ฟรีเบลเชือ่ วา ความทาทายดังกลาวสามารถบรรลุผลสําเร็จไดดวยการปลอยใหเด็กไดมีพัฒนาการ “ที่เปนไปตามธรรมชาติ” ทัง้ นี้ การสงเสริมพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กสามารถดําเนิน
การได โดยใชวิธีการศึกษาธรรมชาติแบบงายๆ บทเพลง และการเลนที่กอใหเกิดความคิดสราง
สรรค รวมทัง้ การนําอุปกรณตางๆ มาใชอยางมีประสิทธิผลเพือ่ กระตุน ความสนใจในการเรียนรู
ของเด็ก
ฟรีเบลไดแบงกระบวนการในการจัดการศึกษาปฐมวัยออกเปนชวงระยะการพัฒนาทางรางกาย
และจิตใจทีไ่ มตอ เนือ่ งสัมพันธกนั
พรอมทัง้ ไดกาหนดอุ
ํ
ปกรณและกิจกรรมทางการศึกษาที่
หลากหลายซึ่งมีความสอดคลองกับการพัฒนาในแตละชวง (Shapiro 1983) นอกจากนีย้ งั ได
สรุปความเห็นวา สภาพแวดลอมในการพัฒนาดานอารมณและเชาวนปญ
 ญาของสถานรับเลีย้ ง
เด็กออนและศูนยดแู ลเด็กเล็กมีความจํากัดเกินไปสําหรับเด็กอายุ 4-6 ป แตถงึ กระนัน้ เขาก็ยงั
มีความเชือ่ วาเด็กวัยนีไ้ มพรอมสําหรับการเรียนในโรงเรียน
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ดวยเหตุนี้ ฟรีเบลจึงเสนอแนวความคิดวา ควรจะพัฒนาสถานศึกษารูปแบบใหมสาหรั
ํ บเด็กที่มี
อายุอยูใ นชวงระหวางวัยทารกและเด็กเล็กขึน้ มา และเรียกสถานศึกษาดังกลาววา “โรงเรียน
อนุบาล” ( kindergarten ) หรือ “ สวนเด็ก ” ( child garden )
ลักษณะสําคัญของโรงเรียนอนุบาลตามแนวความคิดของฟรีเบล มีดังนี้
่ วยงาม
!! โรงเรียนอนุบาลตองมีสภาพแวดลอมทางกายภาพทีส

เชน บริเวณสวนนอก
อาคารเรียน สวนนี้ควรเปนบริเวณที่ใหเด็กไดเลนกันทามกลางธรรมชาติ และปก
ปองคุม ครองเด็กจากอิทธิพลทีเ่ สือ่ มทรามของสังคม

!! หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลตองสงเสริมใหเด็กไดเลนอยางอิสระในสวน

โดยมี
อุปกรณการเลนที่มีขนาดเหมาะสมกับวัย จุดประสงคของหลักสูตรตองมุงเสริมสราง
พัฒนาการทางจิตใจ รางกาย และสังคมของเด็กแตละคน และประการสุดทาย

่ี า นการฝกอบรมมาแลว
!! โรงเรียนอนุบาลตองมีครูทผ

และสตรีทไ่ี มมคี วามผูกพันทาง
อารมณเฉกเชนผูท เ่ี ปนมารดา หรือไมมอี ารมณเย็นชาเหมือนกับครูประถมศึกษา ถือ
วาเปนผูท เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ ทีจ่ ะเปนครู ( Shapiro 1983)

การจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลตามแนวความคิดของฟรีเบลไดเริ่มขึ้นในประเทศสหรัฐ
อเมริกาตอนปลายศตวรรษที่ 19 และเปนทีน่ ยิ มอยางรวดเร็วในหลาย ๆ ประเทศแถบซีกโลก
ตะวันตก รวมทั้งประเทศนิวซีแลนดดวย
พัฒนาการของโรงเรียนอนุบาลในประเทศนิวซีแลนด
ในป พ.ศ. 2432 เมื่อสาธุคุณ ดร. รัทเธอรฟอรด วัดเดลล (Reverend Dr. Rutherford Waddell)
ไดสังเกตเห็นเด็กเล็กๆ ซึง่ เปนลูกของชนชัน้ แรงงาน เลนกันอยูใ นดินโคลนตามถนนของเมืองดู
เนอดิน * (Dunedin) จึงไดจดั ใหมกี ารประชุมสาธารณชน ผลจากการประชุมดังกลาว ชาวเมือง
ดูเนอดินที่มั่งคั่งกลุมหนึ่งไดรวมตัวกันจัดตั้งคณะกรรมการ และอีกหลายสัปดาหตอมา ไดมีการ
กอตัง้ โรงเรียนอนุบาลแหงแรกในนิวซีแลนดขน้ึ ในโบสถของ ดร. วัดเดลล
*

ดูเนอติน (Dunedin) เมืองสําคัญทางตอนใตของเกาะใต
เปนทีต่ ง้ั ของมหาวิทยาลัยโอตาโก
(University of Otago) ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเกาแกที่สุดของนิวซีแลนดและมีชื่อเสียงในสาขาวิชาทาง
การแพทย (ผูแ ปล)
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โดยทีก่ รรมการแกนนําจํานวนสามคนซึ่งมีสวนรวมในการกอตั้ง โรงเรียนอนุบาลแหงเมืองดูเนอดินเปนผูท ย่ี ดึ ถือปรัชญาของฟรีเบลอยางมัน่ คง ดังนั้น จึงมีการจางครูอนุบาลทีไ่ ดรบั การฝกอบ
รมตามปรัชญาของฟรีเบล และมีการนําอุปกรณการศึกษาทีฟ่ รีเบลไดพฒ
ั นาไวมาใชในการ
เรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาล ( Hughes 1989 )
ดวยเหตุนี้ ความเมตตาสงสารทีม่ ตี อ ลูกหลานของผูท ย่ี ากจนจึงเปนแรงจูงใจทีอ่ ยูเ บือ้ งหลังการ
กอตัง้ โรงเรียนอนุบาลขึน้ ในประเทศนิวซีแลนด เนื่องจากบริบทดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศนิวซีแลนดในชวงหัวเลี้ยวหัวตอระหวางศตวรรษเกาที่กาลั
ํ งจะสิ้นสุดลงและศตวรรษ
ใหมทก่ี าลั
ํ งจะเริม่ ตนนัน้
มีลกั ษณะของครอบครัวทีท่ ง้ั พอและแมออกไปทํางานนอกบานเปน
จํานวนมาก
บรรดาอาสาสมัครผูก อ ตัง้ โรงเรียนอนุบาลมีความเชือ่ วาเด็กเล็กๆ ของครอบครัวทีย่ ากจนเหลานี้
ไดรับการปฏิบัติอยางตํ่าตอยและสูญเสียสิทธิที่พึงไดรับ อันเนือ่ งมาจากสภาพแวดลอมของ
ครอบครัว รวมทัง้ ยังเชือ่ อีกดวยวา เด็กเหลานีจ้ ะไมสามารถพัฒนาตนเองและเรียนรูไ ดอยาง
เหมาะสมนอกจากจะมีปจ จัยแทรกแซงภายนอกบางอยางเกิดขึน้
การกอสรางโรงเรียนอนุบาลในสภาพแวดลอมซึง่ มีการออกแบบเปนพิเศษ และมีวัตถุประสงค
เพือ่ การใชประโยชนเฉพาะอยาง ( purpose - built surroundings )นัน้ ถือเปนจุดเนนตั้งแต
ระยะเริม่ แรกของการกอตัง้ โรงเรียนอนุบาล ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเปนไปตามขอกําหนดของฟรีเบลในเรือ่ ง
สภาพแวดลอมทางกายภาพทีส่ วยงาม และสมาคมโรงเรียนอนุบาลแหงเมืองโอคแลนด (The
Auckland Kindergarten Association ) ก็ไดกอ สรางอาคารโรงเรียนอนุบาลถาวรแหงแรก
ขึน้ ในป พ.ศ. 2453 ( Meade 1978 )
โรงเรียนอนุบาลทีก่ อ ตัง้ ขึน้ ในระยะแรกไดบรรจุครู ซึง่ เปนหญิงสาวทีม่ บี คุ ลิกดีจากครอบครัวชน
ชัน้ กลางและไดรบั การฝกอบรมเพือ่ การเปนครูอนุบาลมาแลว 5

5

ครูอนุบาลทีไ่ ดรบั การบรรจุรนุ แรกนีไ้ มไดรบั คาจางในชวงของการฝกอบรม และยังตองจายคาลงทะเบียน
เขาอบรมดวย และเมื่อไดรับการวาจางแลวก็ไดรับคาจางจํานวนทีต่ ามาก
่ํ
ฉะนั้น ครูเหลานี้จึงมักจะเปน
ผูที่มาจากครอบครัวชั้นกลางที่มีฐานะรํารวย
่
แตอยางไรก็ดี การฝกอบรมเพื่อเปนครูอนุบาลก็กอใหเกิด
ประโยชนในอนาคตตอการประกอบอาชีพทีส่ ําคัญที่สุดในชีวิตของสตรีเหลานี้ คือ การเปนภรรยาและ
มารดา
15
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พัฒนาการของสมาคมโรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลที่กอตั้งขึ้นในระยะแรกมีคณะกรรมการระดับทองถิ่นซึ่งเปนอาสาสมัครทําหนาที่
บริหารงาน คณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติงานอยางอิสระ ทัง้ ในการกอสรางโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบและการฝกอบรมครูอนุบาล โดยระยะเริม่ แรกเปน “การฝกอบรมระหวางประจําการ”
ตอมาจึงเปนการฝกอบรมในศูนยของตนเอง ในป พ.ศ. 2447 เมื่อรัฐบาลเริ่มมีนโยบายใหการ
สนับสนุนงบประมาณแกโรงเรียนอนุบาล ก็ไดใหเงินอุดหนุนแกคณะกรรมการ ดังกลาว
จนถึงป พ.ศ. 2490 สมาคมโรงเรียนอนุบาลแตละสมาคมจึงไดจดั ทําหลักสูตรฝกอบรมของ
ตนเองขึน้ รวมทั้งจัดฝกอบรมและใหประกาศนียบัตรดวย การจัดฝกอบรมครูใหแกโรงเรียน
อนุบาลทีอ่ ยูใ นเขตรับผิดชอบ และการไดรับความสนับสนุนดานการเงินจากรัฐบาลสําหรับการ
ดําเนินงานดังกลาว ทําใหสมาคมโรงเรียนอนุบาลมี สถานภาพเปนองคกรบริหารโรงเรียน
อนุบาลทีไ่ ดรบั การรับรองแลว (Hughes , Lindegren และ Lockhart 1993)
การยอมรับโครงสรางองคกรที่มีรูปแบบคลายกัน โดยการสรางศูนยเด็กเลนรูปแบบใหมในชวง
ทศวรรษระหวาง พ.ศ. 2483-2492 ไดเพิม่ การสนับสนุนการรับรองสถานภาพของสมาคมโรง
เรียนอนุบาล เนือ่ งจากผูบ ริหารและผูจ ดั การของโรงเรียนอนุบาลแตละโรงอยูภ ายใตการควบ
คุมดูแลของสมาคมดังกลาว สถานภาพของสมาคมโรงเรียนอนุบาลไดรบั การรับรองอยางเปน
ทางการเมือ่ มีการประกาศใชระเบียบขอบังคับโรงเรียนอนุบาล พ.ศ. 2502 (The
Kindergarten Regulations 1959)
การลงทุนของรัฐบาลในการจัดการศึกษาระดับอนุบาล
การลงทุนของรัฐบาลในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอดศตวรรษที่
20 ความสนับสนุนของรัฐบาล ในระยะแรกเริม่ ขึน้ เนือ่ งจากพิจารณาเห็นวา การศึกษาระดับนี้
จะชวยเตรียมบุตรหลานของชนชั้นแรงงานใหมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพมาก
ขึน้ ( New Zealand Government 1912 )
การตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาปฐมวัยซึ่งเสริมการเลี้ยงดูของครอบครัวใหสมบูรณ
ไดเพิม่ มากขึน้ ในชวงทศวรรษระหวาง พ.ศ. 2473-2482 ดังนั้น รัฐบาลจึงไดตอบสนองดวยการ
สนับสนุนอยางเปนทางการใหมกี ารดูแลเด็กแบบไมเต็มวัน
โรงเรียนอนุบาลในฐานะที่เปน
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หนวยงานหลักในการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบเปนชวงๆ จึงไดยึดครองตลาดการศึกษาปฐมวัย
รูปแบบใหมน้ี
ความตองการการศึกษาปฐมวัยที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วอันเปนผลจาก“ภาวะการเจริญพันธุสูง
มากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” (baby boom) ในชวงทศวรรษระหวาง พ.ศ. 2483-2502 ทํา
ใหมีการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นเพื่อเปนสถานศึกษาแหงแรกที่ใหการศึกษาปฐมวัยและในชวง
ระยะเวลาดังกลาว ความสนับสนุนดานการเงินของรัฐบาลทีใ่ หแกโรงเรียนอนุบาลไดเพิม่ ขึน้ สูง
สุดอยาง เห็นไดชดั
ในป พ.ศ. 2491 รัฐบาลนิวซีแลนดไดกาหนดอั
ํ
ตราเงินเดือนของครูอนุบาล เพื่อใหสมาคมโรง
เรียนอนุบาลสามารถตอบสนองความตองการที่เพิ่มขึ้นของประชากรในการเขารับการศึกษา
ระดับอนุบาล และขณะเดียวกันก็เปนการสานตอนโยบายของรัฐบาลในการใหเงินอุดหนุนตาม
จํานวนรายหัวนักเรียนแกสมาคมโรงเรียนอนุบาล ตอมาในป พ.ศ. 2498 รัฐบาลจึงไดปรับ
อัตราเงินเดือนของครูอนุบาลเพือ่ สงเสริมใหสตรีมาเปนครูมากขึน้ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความไม
เพียงพอกับความตองการของการจัดการศึกษาระดับนี้ ( Meade 1978 )
ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา พ.ศ. 2507 (Education Act 1964) ไดนบั รวมครูอนุบาลวาเปน
บุคลากรทางการศึกษาดวย ซึง่ นิยามของคําดังกลาวไดระบุไวในพระราชบัญญัตแิ หงรัฐ พ.ศ.
2531 (State Sector Act 1988) ฉะนั้น ครูอนุบาลจึงมีสถานภาพเชนเดียวกับบุคลากรทางการ
ศึกษาระดับอื่น ๆ ของรัฐ
สิง่ ทีก่ ลาวแลวขางตนมีความหมายดังนี้ 1) คณะกรรมการการบริการแหงรัฐ มีหนาที่รับผิดชอบ
การเจรจาตอรองในการทําสัญญาจางเปนหมูค ณะของครูอนุบาล 2) สมาคมโรงเรียนอนุบาลจะ
ตองปฏิบัติตามนโยบายการเปนผูวาจางที่ดีและพัฒนานโยบายและแผนงานเพื่อสรางโอกาส
การจางงานทีเ่ สมอภาคกัน และ 3) การแตงตัง้ ครูอนุบาลทุกคนซึง่ มีฐานะเปนลูกจางของรัฐจะ
ใชระบบคุณธรรมเปนเกณฑในการพิจารณา
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โรงเรียนอนุบาลในปจจุบัน
เนือ้ หาในตอนนีอ้ ธิบายถึงโครงสรางองคกรบริหารโรงเรียนอนุบาลในนิวซีแลนด ซึง่ โครงสรางการ
บริหารและการจัดการ มีลกั ษณะของการกระจายอํานาจที่ยืดหยุนและระดับความรับผิดชอบ
รวมกันหลายระดับ
องคกรระดับชาติ
ในป พ.ศ. 2469 ไดมกี ารจัดตัง้ องคกรบริหารโรงเรียนอนุบาลระดับชาติแหงแรกคือ สหภาพโรง
เรียนอนุบาลอิสระแหงนิวซีแลนด (New Zealand Free Kindergarten Union) เพือ่ ตอบสนอง
ความตองการในเรื่องความสอดคลองและการสรางเครือขาย ดวยการขยายการกอสรางโรงเรียน
อนุบาลอยางรวดเร็ว หนาที่หลักของสหภาพคือ จะตองอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน
ขาวสารขอมูลระหวางสมาคมโรงเรียนอนุบาล (Meade 1978) ตอมา สหภาพดังกลาวไดเปลี่ยน
ชือ่ เปนสมาคมโรงเรียนอนุบาลอิสระแหงนิวซีแลนด ในป พ.ศ. 2535 สมาคมโรงเรียนอนุบาล 4
สมาคม ประกอบดวย สมาคมโรงเรียนอนุบาลแหงเมืองโอคแลนด (Auckland)เมืองไวกาโต
(Waikato) กรุงเวลลิงตัน (Wellington) และเกาะเหนือตอนกลาง (Central North Island) ไดตัด
สินใจทีจ่ ะถอนตัวจากการเปนสมาชิกของสมาคมโรงเรียนอนุบาลอิสระแหงนิวซีแลนด และรวม
กันจัดตั้งสหพันธโรงเรียนอนุบาล ขึน้
บทบาทขององคกรระดับชาติทง้ั สองในปจจุบนั ก็คอื การรักษาสิทธิของสมาชิกในองคกร โดย
รวมมือกันดําเนินการในเรือ่ งทีเ่ ปนผลประโยชนรว มกัน เชน การเจรจาตอรองการทําสัญญาจาง
งาน
สมาคมโรงเรียนอนุบาลอิสระแหงนิวซีแลนด
สมาคมโรงเรียนอนุบาลอิสระแหงนิวซีแลนด
เปนตัวแทนผลประโยชนของสมาคมโรงเรียน
อนุบาล 33 สมาคม ซึง่ รับผิดชอบการจัดการโรงเรียนอนุบาล 362 โรง โดยสมาคมโรงเรียน
อนุบาลอิสระแหงนิวซีแลนดวา จางเจาหนาทีส่ องคนเปนผูป ฏิบตั งิ าน และมีคณะกรรมการบริหาร
ระดับชาติ ซึง่ มาจากการเลือกตัง้ จํานวนเจ็ดคนเปน ผูบ ริหารงาน
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การดําเนินงานของสมาคมโรงเรียนอนุบาลอิสระแหงนิวซีแลนด ครอบคลุมถึงการประสานความ
สัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางในระดับชาติ การเจรจาในประเด็นปญหาทีม่ คี วามสําคัญ
ระดับชาติกบั รัฐบาลและหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ การจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนานโยบายระดับ
ชาติ และการใหความสนับสนุนแกสมาคมโรงเรียนอนุบาลเฉพาะราย เงินทุนทีใ่ ชในการดําเนิน
งานของสมาคมโรงเรีย นอนุบาลอิสระแหงนิวซีแลนดไดมาจากคาสมาชิกประจําปที่เก็บจาก
สมาคมในสังกัด และรายไดจานวนเล็
ํ
กนอยจากดอกเบีย้ เงินบริจาคและแหลงอื่น ๆ
ในฐานะทีเ่ ปนองคกรซึง่ เกิดจากการรวมตัวกันของสมาคมโรงเรียนอนุบาล
สมาคมโรงเรียน
อนุบาลอิสระแหงนิวซีแลนดจึงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรสมาคม
พ.ศ. 2451 ( Incorporated Societies Act 1908) โดยจะตองแสดงสถานะทางการเงินที่
โปรงใส และสมาชิกของสมาคมโรงเรียนอนุบาลอิสระแหงนิวซีแลนดไมสามารถหาผลประโยชน
ดานการเงิน แตไดรบั การยกเวนในเรือ่ งการจํากัดความรับผิดชอบ
สหพันธโรงเรียนอนุบาล
สหพันธโรงเรียนอนุบาล
เปนสหพันธอาสาสมัครที่เกิดจากการรวมตัวของสมาคมโรงเรียน
อนุบาล 4 สมาคม ซึง่ เปนสมาคมอิสระ และไดรับการคาดหวังวาจะบริหารตนเองโดยอิสระ แต
ละสมาคมสามารถกําหนดนโยบายของตนเอง นอกเหนือจากจุดมุง หมายรวมทีก่ าหนดไว
ํ
และ
สมาคมอาสาที่จะดําเนินการรวมกัน
สหพันธโรงเรียนอนุบาลไมมโี ครงสรางองคกร ฐานการเงิน หรือสํานักงานกลางทีเ่ ปนทางการ
ไมมกี ารกําหนดนโยบาย กฎหรือระเบียบขอบังคับรวมสําหรับการดําเนินงาน คณะผูบริหารสห
พันธโรงเรียนอนุบาลจะพบกันในการประชุมวาระปกติและในการประชุมสมัยสามัญระหวาง
อาสาสมัครกับผูบริหาร ซึ่งจัดขึ้นปละสองครั้ง
การดําเนินงานของสหพันธโรงเรียนอนุบาลเปนไปตามถอยแถลง ภารกิจ ซึง่ เนนการใหความ
รวมมือของสวนรวม การใหความสําคัญกับการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการเสนอรูปแบบ
การจัดการทีน่ ําไปสูการใหบริการที่มีประสิทธิผล รวมทัง้ การพัฒนาบุคลากรของสหพันธ คณะ
กรรมการผูปกครองระดับทองถิ่น และกลุม เปาหมายใหมคี วามรูค วามสามารถ เพือ่ ทีจ่ ะตอบ
สนองความตองการการเรียนรูข องผูเ รียนใหมากทีส่ ดุ
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สมาคมโรงเรียนอนุบาล
สมาคมโรงเรียนอนุบาลทีด่ ําเนินการอยูท ว่ั ประเทศนิวซีแลนด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
มีจํานวนทั้งสิ้น 37 สมาคม ซึง่ แตละสมาคมรับผิดชอบโรงเรียนอนุบาลตัง้ แตหนึง่ ถึง 102 โรง
โดยรอยละ 46 ของสมาคมทีม่ อี ยู รับผิดชอบโรงเรียนอนุบาลนอยกวา 10 โรง และรอยละ 76
รับผิดชอบนอยกวา 20 โรง
สมาคมโรงเรียนอนุบาลดําเนินการในลักษณะเสมือนองคกร ‘ รม ’ คือ ดูแลโรงเรียนอนุบาลใน
ความรับผิดชอบทุกดาน ทัง้ กอสราง บริหารและจัดการโรงเรียนตามปรัชญาของสมาคม และ
ขอกําหนดของรัฐบาล รวมทัง้ จัดทํากรอบการบริหารงานสําหรับการดําเนินของโรงเรียนอนุบาล
แตละโรง
คณะกรรมการบริหารที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งตามปกติประกอบดวย ผูป กครองนักเรียนอนุบาล
จะทําหนาทีบ่ ริหารกิจการของแตละ สมาคม ในกรณีทเ่ี ปนสมาคมโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กซึง่
รับผิดชอบดูแลโรงเรียนอนุบาลจํานวนนอยโรง คณะกรรมการบริหารจะทําหนาทีจ่ ดั การดวย
สวนสมาคมโรงเรียนอนุบาลขนาดใหญซง่ึ รับผิดชอบดูแลโรงเรียนอนุบาลจํานวนมากนั้น คณะ
กรรมการบริหารมักจะมอบอํานาจหนาที่การจัดการใหกับผูจัดการและเจาหนาที่ฝายบริหารที่
จางมา
หนาที่รับผิดชอบของสมาคมโรงเรียนอนุบาล
สมาคมโรงเรียนอนุบาลไดทําสัญญากับรัฐบาลในนามของโรงเรียน ทีเ่ ปนสมาชิก เพือ่ ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
โดยสมาคมรับประกันวา การดําเนินการของโรงเรียน
อนุบาลทุกโรงจะบรรลุผลตามขอกําหนดทางกฎหมาย และภารกิจที่กาหนดไว
ํ
ในสัญญา
ความรับผิดชอบประการหนึง่ ของสมาคมโรงเรียนอนุบาล ตามขอ กําหนดดังกลาวคือ การรับ
ประกันวา โรงเรียนอนุบาลจะจัดการศึกษาปฐมวัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงใหแกเด็ก ๆ ครอบครัว และ
ชุมชนของเด็กเหลานัน้
สมาคมโรงเรียนอนุบาลรับผิดชอบการสรางปฏิสมั พันธทจ่ี าเป
ํ นกับรัฐบาลและหนวยงานตาง ๆ
ซึ่งครอบคลุมถึงการรับและการบริหารงบประมาณและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การประสานการ
ดําเนินงานตามขอบังคับของหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ การจดทะเบียนและการออกใบอนุญาตให
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จัดตัง้ โรงเรียน รวมทั้งการติดตอประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
นอกจากนี้ สมาคมโรงเรียนอนุบาลยังรับผิดชอบในเรือ่ ง
!! การบริหารบุคลากร

รวมทัง้ การจัดจางบุคลากร การจายเงินเดือนบุคลากร และการ
ใหโอกาสการพัฒนาวิชาชีพแกบคุ ลากร และ

ิ ของโรงเรียนอนุบาล
!! การจัดการทรัพยสน
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2539 โรงเรียนอนุบาลทีต่ ง้ั อยูบ นทีด่ นิ สวนพระมหากษัตริยม จี ํานวน 317
โรง เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนการใชที่ดินดังกลาว สมาคมโรงเรียนอนุบาลไดยนิ ยอมทีจ่ ะจัดทํา
แผนการบํารุงรักษาโรงเรียนระยะ 10 ป และนําแผนดังกลาวไปปฏิบัติ สําหรับโรงเรียนอนุบาล
บางโรงซึง่ ตัง้ อยูบ นทีด่ นิ ทีห่ นวยงานทองถิน่ หรือโบสถเปนเจาของนัน้ เจาของที่ดินก็มีขอตกลง
กับสมาคม โรงเรียนอนุบาลเกีย่ วกับการบํารุงรักษาทรัพยสนิ ในลักษณะที่ คลายกัน ในขณะที่
สมาคมโรงเรียนอนุบาลบางสมาคม และคณะกรรมการผูปกครองของโรงเรียนอนุบาลอิสระบาง
โรงเปนเจาของกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ ทีโ่ รงเรียนตัง้ อยู
สมาคมโรงเรียนอนุบาลมีหนาที่รับผิดชอบในการรับประกันวาจะดําเนินการบํารุงรักษาทรัพย
สินของโรงเรียนอยางสมําเสมอ
่
ปรับปรุงขอกําหนดการเปนเจาของกรรมสิทธิแ์ ละการถือครอง
ทรัพยสนิ ใหเปนปจจุบนั มีการทําประกันภัยทรัพยสิน และจัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับ
นักเรียนในโรงเรียน
นอกจากนี้
สมาคมโรงเรียนอนุบาลบางสมาคมยังรับผิดชอบการจัดบริการโรงเรียนอนุบาล
เคลื่อนที่ดวย ในปจจุบนั มีโรงเรียนอนุบาลเคลือ่ นทีจ่ านวน
ํ
9 โรง ที่ใหบริการการศึกษาปฐมวัย
เปนครัง้ คราวในเขตชนบท
สมาคมโรงเรียนอนุบาลไดรบั การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตัง้ แตเดือนมีนาคม พ.ศ.
2535 เปนตนมา และไดจดั สรรเงินดังกลาวใหกบั โรงเรียนอนุบาลเพือ่ ใชในการจัดการศึกษา
หนาทีอ่ กี ประการหนึง่ ของสมาคมคือ รับผิดชอบการจายเงินเดือนครูและคาใชจา ยในการดูแล
ทรัพยสนิ ของโรงเรียนอนุบาลแตละโรง เชน การบํารุงรักษา และการชําระเบี้ยประกันตามระยะ
เวลาทีก่ าหนด
ํ
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สมาคมโรงเรียนอนุบาลบางสมาคมจัดสรรงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาลสวนหนึ่งใหแกโรง
เรียนอนุบาลโดยตรง และบางสมาคมยังจัดสรรเงินชวยเหลือทีไ่ ดรบั จากสถานประกอบการและ
องคกรการกุศลใหแกโรงเรียนดวย
จํานวนเงินทีส่ มาคมจัดสรรใหแกโรงเรียนอนุบาล และเกณฑการจัดสรรเงินของแตละสมาคม
แตกตางกัน กลาวคือ อาจจะจัดสรรโดยกําหนดอัตราเดียวกันสําหรับแตละโรงเรียน หรืออาจ
จะคํานวณจากจํานวนครูในโรงเรียนนัน้ เกณฑการจัดสรรงบประมาณของบางสมาคมไดคานึ
ํ ง
ถึงความเสมอภาคเพือ่ ชวยเหลือโรงเรียนอนุบาลทีด่ อ ยโอกาส และมีบางสมาคมที่ไมไดจัดสรร
เงินชวยเหลือในรูปของเงินสดใหแกโรงเรียนอนุบาลโดยตรง
คณะกรรมการผูป กครอง
โรงเรียนอนุบาลแตละโรงมีคณะกรรมการผูป กครองทีม่ าจากการเลือกตัง้ และสมาชิกในชุมชน
ที่มีความสนใจ รับผิดชอบการบริหารงานประจําวันตามทีไ่ ดรบั มอบอํานาจจากสมาคมโรงเรียน
อนุบาล ซึ่งระดับความรับผิดชอบที่มอบใหแกคณะกรรมการผูปกครองนั้นแตกตางกันไปในแต
ละสมาคม
คณะกรรมการผูปกครองรับผิดชอบการจัดการดานการเงินของโรงเรียนอนุบาลและการบํารุง
รักษาอาคารและครุภัณฑ หนาทีส่ าคั
ํ ญของคณะกรรมการผูปกครองคือ การจัดหางบประมาณ
เพิม่ ขึน้ เพือ่ สนับสนุนคาใชจา ยดําเนินการของโรงเรียน
ผลประโยชนในการจัดซื้อและการเปนเจาของโรงเรียนอนุบาลของ รัฐบาล
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
สมาคมโรงเรียนอนุบาลตองลงนามใน
สัญญา ( หรือธรรมนูญโรงเรียน * ) กับรัฐบาล ธรรมนูญโรงเรียนนี้จะระบุสิ่งที่รัฐบาลคาดหวัง
จากโรงเรียนในรูปของแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน หรือ คําแถลงเปาหมายและแนว
ทางการดําเนินงานที่พึงประสงคสาหรั
ํ บการจัดบริการการศึกษาปฐมวัยที่ไดรับความสนับสนุน

*

ธรรมนูญโรงเรียน (school charter) เปรียบเสมือนแผนแมบทในการบริหารโรงเรียน โดยกระทรวงศึกษา
ธิการจะจัดทํารูปแบบกลางของ
ธรรมนูญโรงเรียนไว สําหรับใหโรงเรียนนําไปปรับใชตามความ
ตองการของทองถิน่ และชุมชน (ผูแ ปล)
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จากรัฐบาล (Statement of Desirable Objectives and practices for Chartered Early
Childhood Services - DOP )
หลังจากนัน้ รัฐบาลจึงจัดซือ้ บริการการศึกษาปฐมวัยจากสมาคม โรงเรียนอนุบาลดวยการให
งบประมาณสนับสนุนในลักษณะของเงินอุดหนุน โรงเรียนอนุบาลจะไดรบั เงินอุดหนุนสําหรับ
การจัดบริการการศึกษาปฐมวัยในอัตราพิเศษ โดยคํานวณจากจํานวนรายหัวนักเรียนตอชัว่ โมง
สําหรับการเรียน 8 คาบตอสัปดาห จนถึง 360 คาบตอป
สมาคมโรงเรียนอนุบาลมีอสิ ระในการจัดสรรเงินอุดหนุนทีไ่ ดรบั จากรัฐบาล เพื่อจัดการศึกษาให
บรรลุผลตามขอกําหนดในธรรมนูญโรงเรียน
สมาคมโรงเรียนอนุบาลบางแหงอาจจะมีอสิ ระในการบริหารเงินอุดหนุนซึง่ เปนการใหความชวย
เหลือดานงบลงทุนสําหรับการกอตั้งศูนยเด็กปฐมวัยแหงใหม หรือการเพิ่มศักยภาพในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลทีม่ อี ยูแ ลว
ในชวงทีร่ ฐั บาลยังไมไดเปนเจาของโรงเรียนอนุบาลนัน้ มีโรงเรียนอนุบาลจํานวนมากกวาครึ่ง
หนึ่งเทานั้นที่ตั้งอยูบนที่ดินสวนพระมหากษัตริยและมีเอกสารสิทธิ์แสดงการถือครองทรัพยสิน
ดังกลาว
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คุณภาพการจัดบริการการศึกษาระดับอนุบาล
รายงานฉบับนีจ้ ดั ทําขึน้ โดยนําขอมูลจากรายงานการตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษามาวิเคราะหเพือ่ ประเมินผล คุณภาพโดยรวมในการจัดบริการการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนอนุบาล
สมาคมโรงเรียนอนุบาลมีพันธะตามสัญญาที่ทาไว
ํ กับรัฐบาล (ธรรมนูญโรงเรียน) วาจะจัด
บริการการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพสูง สวนสํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจะจัดทํา
รายงานการติดตามประเมินผลการจัดบริการการศึกษาปฐมวัย โดยวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ของสมาคมในเรือ่ งตาง ๆ ตามสัญญาทีท่ าไว
ํ กบั รัฐบาล และประเมินคุณภาพการจัดบริการการ
ศึกษาของสมาคม รวมทัง้ ตรวจสอบคุณภาพการจัดบริการการศึกษาของกลุม ตัวอยางโรงเรียน
อนุบาลทีอ่ ยูใ นสังกัดของสมาคมเปนรายโรง ซึง่ นับเปนสวนหนึง่ ของการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของสมาคมโรงเรียนอนุบาลดวย
ระหวางวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2538 ถึงวันที่ 30 พ.ศ. 2539 สํานักงานตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาไดจัดทํารายงานการประเมินผลการจัดบริการการศึกษาของสมาคมโรงเรียนอนุบาล
จํานวน 12 สมาคม โดยไดประเมินผลการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลภายใตการบริหาร
ของสมาคม จํานวน 71 โรง ซึง่ นับเปนสวนหนึง่ ของรายงานดังกลาว
สมาคมโรงเรียนอนุบาลจํานวน 12 สมาคมที่สํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไดทาการ
ํ
ติดตามประเมินผลนั้น คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ 30 ของสมาคมโรงเรียนอนุบาลโดยรวม
ในประเทศนิวซีแลนด สมาคมเหลานี้มีขนาดแตกตางกัน ตั้งแตสมาคมที่เปน ตัวแทนโรงเรียน
อนุบาลหนึง่ โรงจนถึง 100 โรง ทีต่ ง้ั ของสมาคมกระจายอยูท ว่ั ประเทศ ทัง้ ในเขตชนบทและ
ในเมือง
รายงานการติดตามประเมินผลที่นาเสนอต
ํ
อไปนี้เปนผลการวิเคราะหการดําเนินงานของสมาคม
โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนอนุบาลในสังกัด วาบรรลุผลตามขอกําหนดในสัญญาและกฎหมาย
ในเรื่องใดบาง
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คุณภาพดานการบริหารโรงเรียนอนุบาล
สมาคมโรงเรียนอนุบาลแตละสมาคมรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนอนุบาลในสังกัดโดยมีสภา
บริหารของตนเอง ตามขอกําหนดทางกฎหมาย แตละสมาคมรับผิดชอบหนาที่หลักในการ
บริหาร 3 ประการตอไปนี้
!!

ทําหนาทีเ่ ปนผูบ ริหารธรรมนูญโรงเรียน

สมาคมโรงเรียนอนุบาลแตละสมาคมดําเนินการและรับผิดชอบการจัดการ การจัดบริการการ
ศึกษา และการบริหารใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและแนวปฏิบัติที่กาหนดไว
ํ
ในธรรมนูญโรง
เรียน กฎหมายการศึกษาและกฎ ระเบียบปฏิบตั เิ ฉพาะเรือ่ ง รวมทัง้ กฎหมายทัว่ ไปของนิวซี
แลนด เพือ่ ใหบรรลุผลตามขอกําหนดในสัญญาทีท่ ําไวกับรัฐบาล
!!

รับผิดชอบการพัฒนานโยบาย

ตามขอกําหนดในธรรมนูญโรงเรียน ใหสมาคมโรงเรียนอนุบาลมีหนาทีร่ บั ผิดชอบการพัฒนา
นโยบายเฉพาะเรือ่ งบางประเด็น และนํานโยบายเหลานั้นไปปฏิบัติ สวนขอกําหนดอื่น ๆ คือ
ใหสมาคม โรงเรียนอนุบาลพัฒนานโยบายและติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเหลานัน้
รวมทัง้ กําหนดกระบวนการดําเนินงานที่เปนมาตรฐานเพื่อประกันความสอดคลองกับนโยบาย
!!

รับผิดชอบการวาจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานและจะตองปฏิบัติตนเปน “ นายจางทีด่ ี ”

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงรัฐ พ.ศ. 2531 กําหนดใหสมาคมโรงเรียนอนุบาลแตละสมาคม
เปนผูว า จางเจาหนาที่ และจะตองปฏิบัติตามนโยบายการบริหารบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับหลัก
การวาดวยการเปนนายจางทีด่ ี
การเปน ‘นายจางทีด่ ’ี คือ จะตองพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายการบริหารบุคลากร ซึง่ รวมถึง
การจัดใหมสี ภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย และตระหนักถึงความตองการและสิ่งจูงใจ
ของลูกจางแตละคน
สมาคมโรงเรียนอนุบาลในฐานะผูบ ริหาร
เนือ้ หารายงานการประเมินผลในตอนนีไ้ ดมาจากการวิเคราะห รายงานของสํานักงานตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของสมาคมโรงเรียนอนุบาล 12 สมาคม รวมทัง้ ขอ
มูลการดําเนินงานของสมาคมในสวนทีไ่ มเปนไปตามขอกําหนดในธรรมนูญโรงเรียนดวย
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การบริหารธรรมนูญโรงเรียน
ในฐานะทีเ่ ปนผูจ ดั ทําธรรมนูญโรงเรียน สมาคมโรงเรียนอนุบาลจึงมีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการให
ความมัน่ ใจวา ธรรมนูญโรงเรียนจะสะทอนใหเห็นแนวทางการจัดบริการการศึกษา และความ
สอดคลองของบริการการศึกษากับความตองการของชุมชน
ฉะนั้น ธรรมนูญโรงเรียนจึงเปนสัญญา ระหวางสมาคมโรงเรียนอนุบาลกับรัฐบาล เพือ่ การจัด
บริการการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง และระหวางสมาคมโรงเรียนอนุบาลกับชุมชน เพื่อการจัดบริการ
การศึกษาทีส่ ามารถตอบสนองความตองการของชุมชน
ดวยเหตุนี้สมาคมโรงเรียนอนุบาลจึง
ตองการที่จะตรวจสอบการดําเนินงานของตนเองอยางสมําเสมอ
่
เพือ่ ใหมน่ั ใจวาการดําเนินงานที่
ระบุไวในธรรมนูญโรงเรียนบรรลุผลตามสัญญาทัง้ สองประการ ในจํานวนสมาคมโรงเรียนอนุบาล
12 สมาคมนี้ พบวา มี 7 สมาคมที่จัดบริการการศึกษายังไมสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กาหนด
ํ
ไวในธรรมนูญโรงเรียน ซึง่ สมาคมเหลานีจ้ าเป
ํ นตองทบทวนธรรมนูญโรงเรียน ของตน เพือ่ ใหมน่ั
ใจวาสิง่ ทีโ่ รงเรียนระบุวา จะดําเนินการและจะดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จนัน้ สอดคลองกับการ
ปฏิบัติจริง
สวนสมาคมโรงเรียนอนุบาลอีก 3 สมาคมจําเปนตองจัดทํารายงานเกีย่ วกับแนวทางการดําเนิน
งานตามธรรมนูญโรงเรียน
และวิธีการใชจายงบประมาณเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุ
ประสงคของธรรมนูญโรงเรียนเสนอตอผูป กครองอยางสมํ่าเสมอ และมี 1 สมาคมทีจ่ ําเปนตอง
พัฒนาแนวทางการใหคาปรึ
ํ กษา เพือ่ ใหความมัน่ ใจวา ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก และครอบครัว
สามารถเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่ในกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานตามที่กาหนดไว
ํ
ในธรรมนูญโรงเรียน
สมาคมโรงเรียนอนุบาลทัง้ 10 สมาคมนีไ้ มสามารถทําหนาที่ใหคาปรึ
ํ กษาหารือแกผปู กครอง และ
ครอบครัวของเด็ก และรายงานตอ ผูปกครองและครอบครัวใหบรรลุผล ซึง่ ดูเหมือนสมาคมเหลานี้
จะไมยอมรับวา ธรรมนูญโรงเรียนเปนกลไกทีส่ ามารถจะประเมินความตองการของชุมชนในเรือ่ ง
การศึกษาปฐมวัย และดวยเหตุนี้ จึงตองใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ
การบริหารนโยบาย
เพือ่ ใหเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายและในสัญญา สมาคม โรงเรียนอนุบาลจําเปนตอง
พัฒนานโยบายใน 4 เรือ่ งหลัก ๆ ตอไปนี้
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การบริหารจัดการหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ

!!

การจัดการและการบริหารงานทัว่ ไป

!!

สุขภาพและความปลอดภัยของเจาหนาที่ และ

!!

การจัดการทรัพยสนิ

การพัฒนานโยบายเรือ่ ง การบริหารจัดการหลักสูตร และการนํา หลักสูตรไปสูการปฏิบัติ
การพัฒนานโยบายเรือ่ ง การบริหารจัดการหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ ที่
สมาคมโรงเรียนอนุบาลดําเนินการนัน้ โดยทั่วไปมีคุณภาพอยูในระดับสูง ซึง่ สมาคมทีไ่ ดพฒ
ั นา
นโยบายเกีย่ วกับหลักสูตรทุกเรือ่ งทีก่ ําหนดไวมี 6 สมาคม
นอกจากนี้ มีสมาคมโรงเรียนอนุบาล 1 สมาคมที่ไดปฏิบัติตามนโยบายที่ยืดหยุนเกี่ยวกับการ
กําหนดจํานวนการรับเขาเรียนโดยคํานึงถึงความตองการทางการศึกษาของเด็ก โดยโรงเรียน
อนุบาลเหลานี้สามารถที่จะลดจํานวนการรับเขาเรียน และในบางกรณีมีการจางครูเพิ่มเติมเพื่อ
ชวยตอบสนองความตองการเฉพาะของนักเรียน
การพัฒนานโยบายเรือ่ ง การจัดการและการบริหารงานทัว่ ไป
จากการประเมินผล พบวา สมาคมโรงเรียนอนุบาล 9 สมาคมไดพฒ
ั นานโยบายเรือ่ งการจัดการ
และการบริหารงานทัว่ ไปใหมปี ระสิทธิผล เพือ่ ใหครอบคลุมการบริหารงานประจําวันของโรงเรียน
อนุบาล รวมทัง้ วิธกี ารในการรวบรวมขอมูลจํานวนเด็กทีเ่ ขาเรียน ติดตามการมาเรียน และการ
คงอัตราการลงทะเบียนเรียนโดยไมตั้งใจ นโยบายเหลานี้เปนกรอบการดําเนินงานและความ
สนับสนุนทีส่ มบูรณสาหรั
ํ บผูท ไ่ี ดรบั มอบหมายหนาทีร่ บั ผิดชอบการบริหาร
อยางไรก็ดี เปนทีส่ งั เกตวา สมาคมโรงเรียนอนุบาลไมมกี ารวางแผนนโยบายระยะยาว กลาว
คือ สมาคมโรงเรียนอนุบาล 7 สมาคมไมไดพฒ
ั นาวิธกี ารในการตรวจสอบนโยบายและแนวทาง
การดําเนินงานประจําปโดยขอคําปรึกษาจากผูป กครองและเจาหนาทีข่ องโรงเรียน และสมาคม
โรงเรียนอนุบาล 6 สมาคมไมมแี ผนการบริหารจัดการโรงเรียนทีเ่ ปนปจจุบนั
นโยบายซึง่ บรรยายภาระหนาทีอ่ ยางคราว ๆ นับวาเปนตัวแปรที่มีประสิทธิผลตอการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการผูป กครองและเจาหนาทีร่ ะดับทองถิน่ จากการประเมินผล พบวา สมาคมโรง
เรียนอนุบาล 3 สมาคมไมไดอธิบายอยางชัดเจนถึงหนาที่รับผิดชอบที่มอบใหแกคณะกรรมการ
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ผูปกครองและครู ซึ่งสิ่งนี้กอใหเกิดอุปสรรคบางประการในการติดตอสื่อสารภายใน เชน คณะ
กรรมการผูปกครองของแตละสมาคมไมเขาใจวานโยบายของสมาคมเรื่องใดบางที่ไมสามารถ
เจรจาตอรองได และนโยบายใดบางสามารถนํามาปรับใชเพื่อใหเหมาะสมกับโรงเรียนของตน
การพัฒนานโยบายเรือ่ ง สุขภาพและความปลอดภัย
จากการประเมินผล พบวา สมาคมโรงเรียนอนุบาล 6 สมาคมไดพฒ
ั นานโยบายเรือ่ งสุขภาพ
และความปลอดภัยที่กําหนดไวทกุ เรือ่ ง รวมทัง้ วิธกี ารในการเดินทางมาโรงเรียนและเดินทาง
กลับบานที่ปลอดภัยของเด็ก นโยบายทีเ่ สนอเงือ่ นไขการรับสงเด็กระหวางการเรียน และ
นโยบายที่เสนอวิธีการสําหรับการรักษาทางการแพทย
อยางไรก็ดี มีสมาคมโรงเรียนอนุบาลอีก 6 สมาคมทีย่ งั ไมไดพฒ
ั นานโยบายเรือ่ งสุขภาพและ
ความปลอดภัยทุกๆ เรื่องตามที่ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาปฐมวัยไดกาหนดไว
ํ
1 สมาคม
จําเปนตองปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการดูแลพยานหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กที่ตอง
สงสัย และอีก 1 สมาคมตองการนโยบายเชิงปฏิบัติซึ่งรับประกันวาเด็กที่เจ็บปวยไมตองมาเรียน
การพัฒนานโยบายเรือ่ ง การบริหารจัดการทรัพยสนิ ของโรงเรียน
สมาคมโรงเรียนอนุบาลเกือบทุกสมาคมไดพัฒนานโยบายเกี่ยวกับทรัพยสินตามที่กาหนดไว
ํ
นโยบายดังกลาวไดเสนอวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยสินและสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ของโรงเรียน ซึ่งใหแนวทางการดําเนินงานแกคณะกรรมการผูป กครองระดับ ทองถิน่ และ
ระบุสิ่งที่ตองการการบํารุงรักษาเรงดวนและจัดลําดับแผนการทํางานสําหรับสมาคม
สมาคมโรงเรียนอนุบาลสวนใหญมีแผนยุทธศาสตรระยะยาวเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสิน
ซึง่ แผนยุทธศาสตรดงั กลาวแมวา จะไมไดเปนขอกําหนดทางกฎหมาย
แตกเ็ อือ้ อํานวยความ
สะดวกในการวางแผนและจัดทํางบประมาณสําหรับการพัฒนาทรัพยสนิ หลักๆ ในอนาคต และนํา
ไปสูก ารพัฒนานโยบายเรือ่ งการบํารุงรักษาและการพัฒนาทรัพยสนิ ของโรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
การบริหารบุคลากร
สมาคมโรงเรียนอนุบาล 8 สมาคมไดรับการยอมรับจากครูใหเปนนายจางที่ดี สมาคมเหลานี้ได
กําหนดวิธีการและหลักเกณฑที่ชัดเจนในการคัดเลือกครู และใหโอกาสครูมสี ว นรวมในกระบวน
การตัดสินใจทางดานวิชาชีพของสมาคม ซึง่ ครอบคลุมถึงการเปนกรรมการในคณะกรรมการ
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สมาคม การเปนคณะอนุกรรมการ และการพัฒนาสิง่ ริเริม่ ใหม ๆ อันเปนผลลัพธจากความ
ตองการเฉพาะเรือ่ งของครู
อยางไรก็ดี จากการประเมิน พบวา การดําเนินงานของสมาคม โรงเรียนอนุบาล 5 สมาคมยังไม
บรรลุผลตามขอกําหนดเกีย่ วกับการบริหารจัดการบุคลากรทุกเรือ่ ง ตัวอยางเชน สมาคม 3
สมาคมยังไมไดดาเนิ
ํ นการพัฒนานโยบายและโครงการเกี่ยวกับโอกาสการจางงานที่เสมอภาค
(Equal Employment Opportunities - EEO ) 4 สมาคมละเลยที่จะรายงานผลการดําเนิน
งานตามนโยบายและโครงการ ดังกลาวตอหัวหนาคณะเจาหนาทีต่ ดิ ตามตรวจสอบ และอีก 2
สมาคมไมไดเตรียมการพัฒนานโยบายเกีย่ วกับการสูบบุหรีใ่ นทีท่ างาน
ํ
การละเลยการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับการใหโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากร
เปนเรื่องที่นาเปนหวงมากที่สุดในการพัฒนานโยบายการบริหารบุคลากรของสมาคมโรงเรียน
อนุบาลเกือบทุกสมาคม มีเพียง 2-3 สมาคมที่ไดใหลาดั
ํ บความสําคัญกับการพัฒนาวิชาชีพ
ของครู 5 สมาคมยังไมมีการจัดเตรียมแผนดังกลาว และอีก 8 สมาคมละเลยทีจ่ ะจัดทําแผน
ประจําปในการจัดลําดับความสําคัญของการฝกอบรมสําหรับกรรมการสมาคมทีไ่ ดรบั การเลือก
ตัง้ เขามา นอกจากนี้ การพัฒนาวิชาชีพครูทบ่ี างสมาคมดําเนินการนัน้ ไดมกี ารจัดทําหลักสูตร
มาตรฐานเพือ่ ใชกบั ครูทกุ คน ซึ่งไมตรงกับความ ตองการของครูรายบุคคล
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คุณภาพดานการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาล
เนื้อหาในตอนนี้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาคมโรงเรียนอนุบาลในฐานะผูจัด
การโรงเรียน ซึ่งดําเนินการโดยการวิเคราะหรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสมาคม
โรงเรียนอนุบาล 12 สมาคมและโรงเรียนอนุบาล 71 โรง และประเมินผลในเรื่องที่สมาคมได
ปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎหมายและในสัญญา
การประเมินผลการบริหารจัดการของสมาคมโรงเรียนอนุบาลครอบคลุมถึงการนํานโยบายของ
สมาคมไปสูการปฏิบัติ เพือ่ วาการดําเนิน งานจะไดบรรลุวัตถุประสงค ซึง่ รวมทัง้ การจัดการ
ดานการเงิน
การบริหารงานและการบริหารบุคลากรประจําวันของสมาคมดวย โดยทัว่ ไป
สมาคมโรงเรียนอนุบาลจะมอบอํานาจการจัดการใหแกเจาหนาทีฝ่ า ยบริหารทีจ่ า งมา คณะ
กรรมการผูปกครองและครูผูสอน ทัง้ นี้ ลักษณะ ระดับ และประสิทธิผลของการมอบอํานาจใน
การจัดการจะแตกตางกันไปในแตละสมาคม
สมาคมโรงเรี ย นอนุบาลขนาดใหญหลายสมาคมไดวาจางเจาหนาที่ระดับบริหารและมอบ
อํานาจหนาทีร่ บั ผิดชอบการบริหารจัดการทัง้ หมดให สวนสมาคมโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กกวา
ซึง่ โดยปกติมโี รงเรียนอนุบาลในความรับผิดชอบนอยกวา 10 โรงนัน้ การจาง ผูบ ริหารอาจจะ
เปนไปไมไดในแงของการเงิน สมาคมจึงทําหนาทีใ่ นการบริหารจัดการเอง
นอกจากนี้ สมาคมยังไดมอบอํานาจการบริหารจัดการใหแกคณะกรรมการผูป กครองดวย โดย
ตัวแทนคณะกรรมการผูป กครองสามารถรับผิดชอบการบริหารงานธุรการ การบํารุงรักษาทรัพย
สินและอาคารสถานที่ การตรวจสุขภาพและดูแลความปลอดภัย และการจัดการดานการเงิน
ของโรงเรียนแตละโรง และเพื่อใหสามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิผล คณะ
กรรมการผูป กครองก็ควรจะพัฒนาระบบและแผนบริหารงานประจําป เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการ
ทบทวนแผนงานเหลานีแ้ ลวเปนประจําทุกป และยังสะทอนใหเห็นการปฏิบตั งิ านในปจจุบนั ดวย
อยางไรก็ดี การดําเนินงานของคณะกรรมการผูปกครองตามที่สมาคมไดมอบอํานาจหนาทีใ่ หนน้ั
ไมไดมปี ระสิทธิภาพเสมอไป จากรายงานการตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบคุณภาพการ
ศึกษาแสดงใหเห็นวา คณะกรรมการผูปกครองหลายคณะยังไมตระหนักถึงสิ่งที่ตนไดรับการคาด
หวังวาจะทํา ไมไดรบั ทราบขอมูลภูมหิ ลังเกีย่ วกับขอกําหนดของธรรมนูญโรงเรียน และผลที่ตาม
มาก็คือ คณะกรรมการ ผูปกครองไมเขาใจหนาที่รับผิดชอบของตน บางสมาคมไมไดแจงใหคณะ
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กรรมการผูป กครองทราบถึงบริการการศึกษาทีโ่ รงเรียนจัด และความสนับสนุนทีค่ ณะกรรมการผู
ปกครองจะไดรับ บางสมาคมมีการติดตอกับคณะกรรมการผูปกครองนอยมาก ไมไดใหคาํ
ปรึกษาแกคณะกรรมการเมือ่ มีการตัดสินใจในเรือ่ งสําคัญๆ และใหความสนับสนุนนอยมาก
ในลักษณะทีค่ ลายกันนี้ ครูอนุบาลจํานวนมากก็ไมไดมคี วามมัน่ ใจเกีย่ วกับหนาทีร่ บั ผิดชอบที่
ตนไดรบั มอบหมาย ครูบางคนไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการบริหารและปฏิบัติงานซึ่งเปน
หนาทีข่ อง เจาหนาที่ฝายบริหารของสมาคมและคณะกรรมการผูปกครอง ซึง่ เรือ่ งนีท้ ําใหครูมี
เวลาในการวางแผนและประเมินผลหลักสูตรการศึกษาของตนนอยลงไป
อาจารยใหญในฐานะผูบริหารดานวิชาการ
สมาคมโรงเรียนอนุบาลสวนใหญ ไมวา จะเปนสมาคมอิสระหรือกลุม สมาคมขนาดเล็ก จะจาง
อาจารยใหญมาเปนผูบ ริหาร
โดยทัว่ ไป อาจารยใหญมภี าระหนาที่ 2 ประการ 6
ํ
าและแนะแนวการสอนแกครู ประเมินการดําเนินงาน
ประการแรก อาจารยใหญจะใหคาแนะนํ
ติดตามการพัฒนาวิชาชีพ จัดการประชุมบุคลากร และจัดใหครูและบุคลากรกาวทันกับการ
พัฒนาและความรูใ นการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งติดตอสื่อสารการตัดสินใจระดับนโยบาย
ของสมาคมใหครูไดทราบ
ประการทีส่ อง ใหความสนับสนุนทางวิชาการและใหการแนะแนวแกนายจาง คือ สมาคม
โดยจั ด ทํารายงานเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รโรงเรียนอนุบาลซึ่งอยูใ นความรับผิดชอบของ
สมาคม และมีสว นรวมในการบรรจุบคุ ลากรในฐานะทีป่ รึกษาทางวิชาการ ซึง่ ชวยใหมคี วามมัน่
ใจวาไดมกี ารนํานโยบายของสมาคมไปปฏิบัติ และการดําเนินงานตามขอกําหนดที่ระบุไวใน
กฎหมายและสัญญาบรรลุผล

6

หนาทีข่ องอาจารยใหญแตกตางกันไปในแตละสมาคม สมาคม หนึง่ ๆ จะแตงตัง้ ผูบ ริหารระดับเขตพืน้
ที่ ซึ่งจะทําหนาทีต่ รวจเยีย่ มโรงเรียนอนุบาล เพื่อใหมั่นใจวาผลการดําเนินงานเปนไปตามขอกําหนดใน
กฎหมาย หรือธรรมนูญโรงเรียน และไดมีการปฏิบัติตามนโยบายของสมาคม มากกวาจะเพิ่มความรู
และทักษะของครูอนุบาล
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ฉะนั้น อาจารยใหญจึงไดรับมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
ของโรงเรียน สําหรับงบประมาณในการจางอาจารยใหญนน้ั รวมอยูใ นเงินอุดหนุนของรัฐทีจ่ ดั
สรรใหแกสมาคม
ผลการปฏิบตั หิ นาทีข่ องอาจารยใหญในฐานะผูบ ริหารบุคลากรฝายวิชาการ และผูบ ริหารหลัก
สูตร พบวา การบริหารงานของอาจารยใหญใน 8 สมาคมมีคุณภาพในระดับสูง บุคลากรฝาย
วิชาการของสมาคมเหลานีไ้ ดรบั การพัฒนา เพือ่ ใหสามารถจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูแ บบไม
มีการชีน้ ํา (non-directive) และการเรียนรูท ใ่ี หเด็กเปนศูนยกลาง สําหรับเด็กในโรงเรียนของตน
โรงเรียนอนุบาลเหลานีไ้ ดรบั การจัดสรรทรัพยากรอยางเต็มที่ พรอมทั้งครุภัณฑวัสดุอุปกรณที่
เหมาะสมและทันสมัย
สวนคุณภาพการบริหารงานของอาจารยใหญในอีก 8 สมาคมที่เหลือนั้นมีความแตกตางกันไป
กลาวคือ การบริหารงานของอาจารยใหญใน 3 สมาคมไมไดทําใหมน่ั ใจวา การวางแผนหลัก
สูตรในโรงเรียนยึดถือความตองการของเด็กตามที่สังเกตเห็น สวนในอีก 2 สมาคม การบริหาร
งานของอาจารยใหญไมไดทาให
ํ มั่นใจวาหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของเด็กที่ตองการ
ความชวยเหลือเปนพิเศษ และอาจารยใหญท่ี 3 สมาคมวาจางมาก็ไมไดทําใหมน่ั ใจวา หลัก
สูตรอนุบาลในความรับผิดชอบแสดงถึงการยอมรับนับถือในมรดกทางวัฒนธรรมของนิวซีแลนด
อยางเพียงพอตามทีก่ ําหนดไว
คณะกรรมการผูป กครองในฐานะผูบ ริหาร
สําหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผูปกครองในฐานะผูบริหารการเงินประจําวันของโรง
เรียนอนุบาล พบวา มีมาตรฐานในระดับสูง เปนเรื่องธรรมดาที่จะมีการแตงตั้งผูควบคุมดานการ
เงิน เพือ่ ใหมหี นาทีร่ บั ผิดชอบในการเก็บรักษาระบบและรายงานการเงิน ผูควบคุมดานการเงิน
สวนใหญไดจดั เก็บสถิตเิ งินบริจาคของผูป กครองอยางชัดเจน และจัดทําบัญชีการเงินทีเ่ ปน
ปจจุบันเพื่อการตรวจสอบและรายงานตอผูปกครองและสมาคม ผูควบคุมดานการเงินหลาย
คนไดปรับปรุงงบประมาณประจําปซง่ึ ใหแนวทางการใชจา ยเงินระหวางปนน้ั
ภายหลังจากที่
ไดมีการปรึกษาหารือกับครูและผูปกครองแลว
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อยางไรก็ดี มีคณะกรรมการผูปกครองบางคณะไมไดรับความสนับสนุนจากสมาคมในการทํา
หนาทีเ่ ปนผูบ ริหารดานการเงินตามทีไ่ ดรบั มอบอํานาจ สมาคมโรงเรียนอนุบาล 4 สมาคมยังไม
มีระบบการติดตามตรวจสอบรายไดของตนและของโรงเรียนเปนรายโรง และมีคณะกรรมการผู
ปกครอง 1 คณะไดรับรายงานการเงินประจําเดือนจากสมาคม ซึง่ กรรมการไมสามารถแปล
ความหมายได และดวยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงไมสามารถนํารายงานดังกลาวมาใชในการ
พิจารณาตัดสินใจ
นอกจากนี้ พบวา คณะกรรมการผูปกครองประมาณ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้ หมดยัง
ไมไดพฒ
ั นาแผนการบริหารโรงเรียนโดยการปรึกษาหารือกับผูป กครอง ครอบครัว ครู และ
บุคลากร ซึง่ แผนงานดังกลาวเปนสิง่ จําเปนในการทีจ่ ะกําหนดลําดับความสําคัญในการดําเนิน
งานประจําปของสมาคม และสรางความตอเนือ่ งในการบริหารจัดการเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
คณะกรรมการในแตละป
ครูอนุบาลในฐานะผูบ ริหาร
ครูอนุบาลไดรบั มอบหนาทีค่ วามรับผิดชอบในการติดตามการเขาเรียน จัดทําเอกสารจํานวนนัก
เรียน และเก็บสถิตอิ บุ ตั เิ หตุและการรักษาทางการแพทย ซึง่ งานดานบริหารเหลานี้ โดยทั่วไปครู
ปฏิบัติไดดี มีมาตรฐานสูง โรงเรียนอนุบาลจํานวนมากกวาครึง่ หนึง่ ไดจดั ทําบันทึกการเขาเรียน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และรายละเอียดเกีย่ วกับเด็กทีเ่ ขาเรียนทีบ่ นั ทึกไวมมี าตรฐานในระดับสูง
อยางไรก็ดี พบวา ครูอนุบาลในโรงเรียน 11 โรงจากจํานวน 71 โรง ยังไมไดบันทึกรายละเอียด
การใหการรักษาทางการแพทยแกเด็ก และเอกสารเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุในชวงทีโ่ รงเรียนเปดทําการ
สอนของโรงเรียนอนุบาล 8 โรงยังมีไมเพียงพอ
สมาคมโรงเรียนอนุบาลในฐานะผูบ ริหารบุคลากร
การปฏิบัติงานของสมาคมโรงเรียนอนุบาลในฐานะผูวาจางและผูบริหารบุคลากรไมไดมีคุณ
ภาพเสมอไป ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ทําใหความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในสมาคมบางสมาคม
เกิดความตึงเครียด การขาดการใหคาปรึ
ํ กษาแกครู และการขาดความชัดเจนเมือ่ มีการมอบ
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเปนผลใหเกิดความสับสนและความไมพอใจ
เรือ่ งสําคัญที่นาเปนหวงก็คือ การใหโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพแกครูและบุคลากรของโรงเรียน
สมาคมโรงเรียนอนุบาล 4 สมาคมยังไมไดจัดทําแผนพัฒนาวิชาชีพสําหรับครูของตน ไมไดมี
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การปรึกษาหารือกับครู และใหโอกาสทีจ่ ํากัดสําหรับการฝกอบรมประจําการ บางสมาคมจัด
เพียงหลักสูตรฝกอบรมมาตรฐานซึ่งไมสอดคลองกับความตองการของครูทุกๆ คน การให
โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพทีไ่ มนา พึงพอใจจากสมาคม ก็คือ การทีค่ รูจํานวนมากเขารับการ
ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เพือ่ ทีจ่ ะเพิม่ ความรูท างวิชาชีพของตนโดยเสียคาใชจา ยเองและใช
เวลานอกเวลาทําการ
ครูในโรงเรียนอนุบาล 20 โรง มีความเห็นวา ความสนับสนุนดานวิชาชีพทีส่ มาคมจัดใหนน้ั อยู
ในระดับทีไ่ มนา พึงพอใจ เนือ่ งจากครูเหลานีม้ สี ญ
ั ญาการจางงานทีม่ ขี อบเขตจํากัดกับอาจารย
ใหญ ซึง่ ทําใหครูถกู กีดกันจากสมาคมและพัฒนาการใหม ๆ ในวิชาชีพ
นอกจากนีม้ สี มาคมโรงเรียนอนุบาล 7 สมาคมยังไมไดใหโอกาสการฝกอบรมสําหรับผูบ ริหาร
และบุคลากรฝายบริหาร และโดยทีก่ รรมการของสมาคมทีม่ าจากการเลือกตัง้ และคณะกรรมการ
ผูปกครองจะทําหนาทีบ่ ริหารและจัดการเปนสวนใหญ ดังนั้น บุคคลเหลานี้จึงควรไดรับการฝก
อบรมเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานของตน
สมาคมโรงเรียนอนุบาล 5 สมาคมจัดหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพ สําหรับผูปกครอง โดย
สรางหองสมุดสําหรับผูป กครองซึง่ มีหนังสือ วีดิทัศน นิตยสารและแผนพับ จัดสงจดหมายขาว
ซึง่ ใหขา วสารเกีย่ วกับการพัฒนาและการเรียนรูข องเด็กไปยังผูป กครองอยางสมํ่าเสมอ และมี
กระดานขาวซึง่ นําเสนอประเด็นและหัวขอที่นาสนใจตอผูปกครอง
การจัดการดานสุขภาพและความปลอดภัย
สมาคมโรงเรียนอนุบาลสวนใหญไดมอบอํานาจความรับผิดชอบในการรักษากฎ ระเบียบ ดาน
สุขภาพและความปลอดภัยใหแกคณะกรรมการผูปกครองและครู คณะกรรมการผูปกครองและ
ครูสว นใหญมคี วามมัน่ ใจวา การดําเนินงานตามขอกําหนดดานสุขอนามัยบรรลุผล กลาวคือ
สมาคมโรงเรียนอนุบาล 8 สมาคมมีโรงเรียนทุกโรงซึ่งมีความสะอาดถึงระดับมาตรฐานที่กาหนด
ํ
ไว โรงเรียนอนุบาลอีก 29 โรงมีมาตรฐานความสะอาดในระดับดี ซึง่ สูงกวามาตรฐานทีก่ ําหนด
ครูอนุบาลจํานวนมากกวารอยละ 40 มีความมัน่ ใจวา อาหารและเครือ่ งดืม่ ทีจ่ ดั ใหเด็กไดรบั
ประทานนั้นตอบสนองความตองการทางโภชนาการของเด็ก และมีสมาคมโรงเรียนอนุบาล 8
สมาคมไดวาจางครูที่มีคุณวุฒิดานปฐมพยาบาล
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การดําเนินงานตามขอกําหนดดานความปลอดภัยที่บริหารงานโดยคณะกรรมการผูปกครอง
และครูมักจะไมไดผลเสมอไป เนือ่ งจากครูสว นใหญไดจดั มาตรการสําหรับการเดินทางมาเรียน
และกลับบานของเด็กทีป่ ลอดภัยเพียงพอ
และไดพฒ
ั นาระบบซึง่ คุม ครองเด็กทีอ่ อกจากโรง
เรียนไปกับบุคคลทีไ่ ดรบั มอบหมายเทานัน้ การปฏิบตั อิ ยางเชน การบันทึกการเปลีย่ นเครือ่ งแตง
กายของเด็ก และการมีผูใหญอื่นๆ อยูด ว ยในขณะทีก่ ําลังเรียนเพื่อตอบสนองความตองการสวน
บุคคลของเด็ก ไดมีการดําเนินการอยูใ นโรงเรียนสวนใหญ
อยางไรก็ดี มีสมาคมโรงเรียนอนุบาลอยางนอยทีส่ ดุ 6 สมาคมซึง่ มีโรงเรียนอนุบาลทีม่ สี ภาพ
แวดลอมไมปลอดภัยหรือเปนอันตราย โรงเรียนอนุบาล 1 โรงเต็มไปดวยขยะ หนาตางดานหนา
อาคารมี รอยขูดขีดมากในระหวางที่เด็กพยายามจะลบขอความที่เขียนไวเปะปะบนผนังอาคาร
ออก ซึ่งครูที่มีประสบการณเรื่องนี้ไดใหคาแนะนํ
ํ
าแกเด็กอยางเพียงพอ
โรงเรียนอนุบาล 33 โรงมีสง่ิ ทีเ่ ปนอันตรายบางอยางซึง่ จําเปนตองใหความเอาใจใสอยางเรง
ดวน กอนที่โรงเรียนจะไดรับการตรวจสอบวามีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับเด็กหรือไมจาก
สํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล 3 โรงมีพชื ทีเ่ ปนพิษปลูกอยูใ นสวนซึง่ นักเรียนใชวง่ิ เลน โรงเรียน 6 โรงมีชงิ ชา
ซึ่งไมไดมาตรฐานในดานความปลอดภัยของนิวซีแลนด โรงเรียน 3 โรงเก็บวัตถุอนั ตรายซึง่ เด็ก
สามารถ เอือ้ มถึง และอีก 13 โรงมีรั้วเขตโรงเรียนที่ไมปลอดภัย
การจัดการทรัพยสนิ
ความรับผิดชอบในการจัดการทรัพยสนิ ของโรงเรียนอนุบาลเปนหนาทีท่ ส่ี มาคมสงวนไว หรือ
มอบอํานาจใหแกคณะกรรมการผูป กครอง ตามปกติ สมาชิกของคณะกรรมการทองถิน่ จะรับ
ผิดชอบการบํารุงรักษาในเรือ่ งทัว่ ๆ ไป และการซอมแซมโรงเรียนอนุบาลของตน ทัง้ นี้ คณะ
กรรมการจําเปนตองไดรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการซอมแซมและปรับปรุงอาคาร
และครุภณ
ั ฑเพือ่ ใหมมี าตรฐานสูงกวาขัน้ ตํ่าเพือ่ การไดรบั ใบอนุญาต การซอมแซมและปรับ
ปรุงในเรือ่ งหลัก ๆ ตองไดรับการอนุญาตจากสมาคมกอนที่งานจะเริ่มดําเนินการ สวนการ
ตรวจสอบอาคาร สนาม และครุภณ
ั ฑนน้ั เปนงานทีค่ ณะกรรมการทองถิน่ ดําเนินการตามปกติ
อยูแ ลว สําหรับครูมีหนาที่รับผิดชอบการบํารุงรักษาทรัพยสนิ ของโรงเรียนในแตละวัน โดยติด
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ตามตรวจสอบทรัพยสนิ เพือ่ การบํารุงรักษาตามขอกําหนด และประเมินสนามเด็กเลนและครุ
ภัณฑเพือ่ การพัฒนาคุณภาพหรือสรางขึน้ ใหม
สมาคมโรงเรียนอนุบาลบางสมาคมขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญเพื่อปฏิบัติหนาที่การจัดการ
ทรัพยสนิ ของตนใหสมบูรณ บางสมาคมวาจางทีป่ รึกษาเพือ่ ใหมาพัฒนาแผนดําเนินงานจัดการ
ทรัพยสนิ และจัดสรรงบประมาณการบํารุงรักษา
ทรัพยสินมากกวาครึ่งหนึ่งของโรงเรียนอนุบาลยังไมไดมาตรฐานของทรัพยสินทุกรายการตามที่
กฎหมายกําหนด มีโรงเรียนอนุบาลเพียง 31 โรงเทานัน้ ทีซ่ อ มแซมอาคารใหอยูใ นสภาพดี และ
ไดมาตรฐานตามขอกําหนด
สมาคมโรงเรียนอนุบาล 2 สมาคมยังไมมีแผนการตรวจสอบทรัพยสินที่เปนระบบ
พัฒนาแบบรายการตรวจสอบความปลอดภัยของทรัพยสนิ ของแตละโรงเรียน

และการ

ความไมเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนในชวง
ทีโ่ รงเรียนเปดทําการ เปนเรือ่ งทีน่ า หวง จากการประเมินผล พบวา โรงเรียนอนุบาล 16 โรง ยัง
ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอสําหรับการเปลี่ยนผาเช็ดมือหรือการทําความสะอาดเด็ก
ทีเ่ จ็บปวย โรงเรียนอีก 13 โรง จําเปนตองปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในการลางมือเพือ่ ให
มัน่ ใจวาผาเช็ดมือสะอาดถูกสุขอนามัย อุณหภูมใิ นอางลางมือของเด็กไมรอ นจนเกินไป และมี
นํ้าอุนใชตลอดเวลา
โรงเรียนอนุบาลจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งมีวิธีการปองกันภัยจากแผนดินไหวและไฟไหมที่มีคุณ
ภาพ และรอยละ 40 ของโรงเรียน ทั้งหมดมีการจัดสภาพแวดลอมที่ดี ซึง่ ชวยใหเด็ก ๆ สามารถ
เลนไดหลากหลายรูปแบบ
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คุณภาพดานการจัดการศึกษาระดับอนุบาล
เนื้อหาในตอนนี้นําเสนอสาระสําคัญเกี่ยวกับการประเมินผลคุณภาพหลักสูตรการศึกษาในโรง
เรียนอนุบาล 71 โรง และการปฏิบัติการสอนของครูในโรงเรียนดังกลาว
ขอกําหนดของสมาคมโรงเรียนอนุบาลและครูในเรื่องหลักสูตรอนุบาลเปนสาระสําคัญที่ระบุไวใน
คําแถลงเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานที่พึงประสงคสาหรั
ํ บการจัดบริการการศึกษา
ปฐมวัยทีไ่ ดรบั ความสนับสนุนจากรัฐบาลและระเบียบการจัดการศึกษา พ.ศ. 2533 (Education
(ECC) Regulations 1990)
โดยที่กฎหมายและระเบียบปจจุบันไมไดกําหนดไวเฉพาะเจาะจงในเรือ่ งมาตรฐานคุณภาพของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนั้น จึงเปนการยากสําหรับผูปกครอง ครู ผูบ ริหาร และนัก
ประเมินผล ทีจ่ ะตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เมือ่ โรงเรียนจัดการเรียน การสอนมี
คุณภาพไดมาตรฐานสูง
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุบาล
หลักสูตรอนุบาลไดรับการคาดหวังวาจะสนองความตองการทางการศึกษาโดยรวมของเด็กแต
ละคน และจะใหโอกาสสําหรับการเรียนรูจ ากการเลน ซึง่ สงเสริมพัฒนาการทางรางกาย สังคม
อารมณ การคิดสรางสรรค วัฒนธรรม และสติปญ
 ญาของเด็กเล็กๆ ความคาดหวังดังกลาว
จะบรรลุผลไดกด็ ว ยการจัดกิจกรรมการพัฒนาและทรัพยากรทีเ่ หมาะสม
ในจํานวนโรงเรียนอนุบาล 71 โรงที่ศึกษา พบวา มีโรงเรียนอนุบาล 49โรงทีจ่ ดั กิจกรรมหลาก
หลายรูปแบบซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก กิจกรรมดังกลาวประกอบดวยการเลนแบบ
อิสระและการเรียนรูท ผ่ี ใู หญเปนผูร เิ ริม่ ทัง้ การเลนทีม่ ชี วี ติ ชีวาและการเลนแบบสุภาพ เรียบรอย
การใชทกั ษะในการเคลือ่ นไหวทีเ่ ชือ่ งชาหรือสงางาม และการจัดกิจกรรมกลุม เล็ก ๆ และราย
บุคคล ทัง้ ในหองเรียนและนอกหองเรียน
เด็ก ๆ สามารถทีจ่ ะเลือกระดับ ประเภท และวิธกี ารของการเขารวมกิจกรรม ทั้งกิจกรรมที่ไดมี
การวางแผนไวแลวและทีเ่ กิดขึน้ เอง มีการจัดเตรียมอุปกรณเพือ่ สงเสริมเด็กในการคนหารูปแบบ
การเลนทีห่ ลากหลาย และเพือ่ ทีจ่ ะเริม่ ตนพัฒนาทักษะการคิดคํานวณและการอานเบือ้ งตน
หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลมากกวารอยละ 45 เกิดขึ้นจากการสังเกตในตัวเด็กของครู โดย
ครูรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเกร็ดประวัติของเด็กจากการสังเกต และวางแผนจัดกิจกรรมซึ่งตอบ
สนองความตองการในการพัฒนาทีก่ ําหนดไว การประเมินผลความสําเร็จในการเรียนรูข องเด็ก
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ซึง่ มีเนือ้ หากวางขวางทีก่ าลั
ํ งดําเนินการอยูไดใหความมั่นใจวาเด็ก ๆ ไดรบั ทักษะทีส่ มั พันธกบั
จุดมุง หมายของหลักสูตร
หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลรอยละ 80 ( 57 โรง ) สอดคลองกับหลักการ แนวความคิด และ
จุดมุง หมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (Te Whariki ) ซึง่ เปนหลักสูตรทีไ่ ดรบั การออกแบบ
ขึน้ เปนพิเศษทีเ่ หมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
อยางไรก็ดี พบวา การจัดการเรียนการสอนเพือ่ กระตุน พัฒนาการของเด็กในโรงเรียนอนุบาล
14 โรง ยังไมไดรบั ความสนับสนุนจาก โรงเรียนในการจัดสภาพแวดลอมในการเลนทีเ่ หมาะสม
โรงเรียนเหลานีไ้ ดรบั การจัดสรรงบประมาณนอย และไมมอี ปุ กรณการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสม
มีผลใหการเรียนการสอนขาดความเราใจและการคิดสรางสรรค
ตัวอยางของกรณีดังกลาวขางตน เชน สภาพแวดลอมภายนอก หองเรียนทีค่ บั แคบของโรงเรียน
แหงหนึ่งบีบบังคับใหครูจําเปนตองติดตามดูแลความปลอดภัยของเด็กจนถึงระดับสังเกตการณ
การเลน ซึ่งเปนการแทรกแซงความเปนอิสระของเด็ก โตะชางไมซง่ึ มีเครือ่ งมือสอง-สามอยาง
ทําใหจากั
ํ ดความหลากหลายในการทํากิจกรรมที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรคที่เด็กสามารถมี
สวนรวมได ดังนั้น เด็กจึงไดแตเดินไปเดินมาอยางไรจดุ หมาย เพือ่ คนหากิจกรรมและการเลนที่
นาสนใจ ซึง่ มักจะเปนกิจกรรมและการเลนทีท่ ําใหพฤติกรรมของเด็กเปลีย่ นไปจากทีเ่ ปนอยู
ความครอบคลุมของหลักสูตรอนุบาล
หลักสูตรอนุบาลที่มีคุณภาพสูงจะใหโอกาสในการเขาเรียนอยางเสมอภาคสําหรับเด็กทุกคน
กฎ ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาปฐมวัย และคําแถลงเปาหมายและแนวทางการดําเนินงาน
ที่ พึ ง ประสงค สาหรั
ํ บ การจั ด บริ ก ารการศึ ก ษาปฐมวั ย ที่ ไ ด รั บ ความสนั บ สนุ น จากรั ฐ บาล
กําหนดวาโรงเรียนอนุบาลจะตองใหโอกาส ผูปกครองและครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในการบริหาร โรงเรียนและไดรบั การสงเสริมสนับสนุนใหเขารวมในกิจกรรมของโรงเรียน การจัด
การเรียนการสอนของครูจะตองครอบคลุมความเทาเทียมกันระหวางเพศ สะทอนถึงมรดกทาง
วัฒนธรรมจากการลงนามในสนธิสญ
ั ญาไวทังกิ * (Treaty of Waitangi ) และครอบคลุมถึงวัฒน
*

สนธิสญ
ั ญาไวทังกิ (Treaty of Waitangi) เปนสนธิสัญญาที่ขจัดขอขัดแยงระหวางชาวผิวขาวกับชนเผาเมารี โดยยอม
รับสิทธิในการถือครองทีด่ นิ ของชนเผาเมารี และผนวกนิวซีแลนดเปนประเทศหนึง่ ในเครือจักรภพอังกฤษ โดยมีการลง
นามระหวางผูแ ทนรัฐบาลอังกฤษกับหัวหนาชนเผาเมารี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2383 (ผูแ ปล)
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ธรรมของเด็กทีเ่ ขาเรียนดวย เนือ้ หาในตอนนีเ้ ปนการประเมินผลความสําเร็จในการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรอนุบาลตามขอกําหนดในธรรมนูญโรงเรียน
การมีสวนรวมของผูปกครอง
หลักสูตรอนุบาลที่มีคุณภาพสูงจะใหโอกาสผูปกครองใชสิทธิในฐานะหุนสวนในการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยของบุตรหลาน และมีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานของตน
ครูอนุบาลที่มีความสามารถจะใหโอกาสผูปกครองและครอบครัวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พัฒนาการของบุตรหลานและการเรียนการสอนประจําวัน และสงเสริมสนับสนุนใหผปู กครอง
อยูด ว ยในชวงทีม่ กี ารเรียนการสอน
หลักสูตรอนุบาลสวนใหญครอบคลุมถึงการมีสวนรวมของผูปกครองดวย
ผูป กครองไดรบั เชิญใหเขารวมในบรรยากาศการเรียนการสอนในชัน้ เรียน และไดรับการสงเสริม
ใหมสี ว นรวมในกิจกรรมดวย หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลจํานวนมากซึ่งผูปกครองและครูรวม
กันจัดทําและติดตามผลมีจุดมุงหมายที่จะกระตุนใหเด็กเกิดพัฒนาการดานตางๆ การกําหนด
จุดมุงหมายรวมกันดังกลาวนี้ไดสรางเสริมความสัมพันธที่แนนแฟนระหวางบานและโรงเรียน
อนุบาล และทําใหผูปกครองไดตระหนักถึงประโยชนทางการศึกษาของหลักสูตรดังกลาว
ครูไดใชวิธีการตางๆ เพือ่ ใหผปู กครองมีสว นรวมในการแสดงความเห็นเกีย่ วกับหลักสูตรของโรง
เรียน โดยครูไดพัฒนาการจัดนิทรรศการที่ดึงดูดความสนใจ ซึง่ อธิบายอยางชัดเจนถึงปรัชญาที่
เปนรากฐานของการศึกษาปฐมวัยและนโยบายเรื่องประโยชนของการศึกษาที่มีตอผูปกครอง
ครูบางคนไดสารวจความรู
ํ
ข องผูป กครองเกีย่ วกับการศึกษาปฐมวัย และจัดเตรียมแฟมขอมูล
ขาวสารและการจัดนิทรรศการตาง ๆ เพื่อเติมเต็มชองวางในดานความรูตามที่ระบุไว นอก
จากนี้ครูยังไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรูในการวางแผนจัดทําหลักสูตร
การพัฒนาทักษะ การประเมินผลการเรียน และการประเมินผลการจัดการศึกษากับผูปกครอง
ความครอบคลุมในเรื่องความหลากหลายของเผาพันธุ
หลักสูตรอนุบาลและทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงจะใหความมั่นใจวาการเรียนรูไมไดจากั
ํ ดเผาพันธุ
และยังคํานึงถึงชาติกาเนิ
ํ ดของเด็กแตละคน สํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไดศกึ ษา
พบวา มีโรงเรียนอนุบาลจํานวน 29 โรงทีจ่ ดั การศึกษามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีก่ ําหนด
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ครูไดดําเนินการดวยวิธกี ารตาง ๆ เพื่อสรางความมั่นใจวาหลักสูตรอนุบาลไดสะทอนถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม หลักสูตรของโรงเรียนจํานวนมากมีเนือ้ หาครอบคลุมการเรียนการ
สอนเกีย่ วกับโอกาสทีจ่ ะแสดงความชืน่ ชม ยกยองความแตกตางทางวัฒนธรรม โดยจัดใหมีการ
แลกเปลีย่ นความรูเ กีย่ วกับงานประเพณี การแตงกายและอาหารประจําชาติกับผูปกครองรวมไว
เปนสวนหนึง่ ของหลักสูตร ครูบางคนซึ่งพูดไดสองภาษาจะติดตอสื่อสารกับเด็กและผูปกครอง
โดยใชภาษาประจําชนเผา และจัดนิทรรศการอุปกรณ เครื่องหมาย และชื่อดวยภาษาตางๆ
สวนครูบางคนก็ไดนาหั
ํ วขอเรือ่ ง “การใหความเคารพนับถือความแตกตาง” ในหลักสูตรไป
ปฏิบัติไดประสบผลสําเร็จ และไดพฒ
ั นาวิธกี ารสงเสริมปฏิสมั พันธทส่ี รางสรรคระหวางเด็กทีม่ ี
วัฒนธรรมแตกตางกัน
ความครอบคลุมในเรื่องความเทาเทียมกันระหวางเพศ
หลักสูตรอนุบาลและทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงจะชวยสงเสริมพฤติกรรมการไมคานึ
ํ งถึงเพศและ
ภาษาของเด็ก ผูปกครอง ครอบครัว และครู รวมทัง้ สงเสริมเด็กทุกคนใหไดเรียนและเลนภายใน
ขอบเขตทีห่ ลักสูตรกําหนดโดยไมคํานึงถึงเพศของเด็ก หลักสูตรบางหลักสูตรไดพยายามจัดการ
เรียนการสอนเกีย่ วกับความเทาเทียมกันระหวางเพศใหไดมาตรฐานสูง ครูผจู ดั การเรียนการ
สอนหลักสูตรดังกลาวไดตดิ ตามผลการใชทว่ี า งและทรัพยากรของโรงเรียน และสงเสริมใหมกี าร
รับเด็กทุกคนเขาเรียน หลีกเลี่ยงอคติในดานเพศและภาษา และอนุญาตใหเด็กทุกคนมีสว นรวม
ในกิจกรรมตามที่ตนได เลือกไวแลว
เรือ่ งทีก่ ลาวขางตนไมไดเปนเชนกรณีนท้ี ง้ั หมด กลาวคือ ในคาบการสอนของโรงเรียนคาบหนึ่ง
เด็กชายที่โตกวากลุมหนึ่งไดใชเวลาอันยาวนานโดยไมมีการจับเวลาในการขี่จักรยานบนลูที่จัด
ทําขึน้ พฤติกรรมทีม่ อี านาจเหนื
ํ
อกวาของเด็กชายไดกีดกันไมใหเด็กผูหญิงไดขี่จักรยาน และครู
ไมไดดาเนิ
ํ นการใหเด็กผูห ญิงมีโอกาสเขารวมในการทํากิจกรรมนี้

การยอมรับนับถือในมรดกทางวัฒนธรรมของนิวซีแลนด
หลักสูตรอนุบาลที่มีคุณภาพสูงจะสะทอนถึงมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศผูลงนามในสนธิ
สัญญาไวทังกิ และเอือ้ อํานวยใหเยาวชนไดรบั การเพิม่ พูนความรูใ นสภาพแวดลอมซึง่ เปนที่
ยอมรับวาเปน มรดกทางวัฒนธรรมของนิวซีแลนด
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โรงเรียนอนุบาลรอยละ 65 ไดมอบหมายใหครูและผูป กครองมีหนาทีใ่ นการสงเสริมและพัฒนา
ความสัมพันธเชิงบวกกับเด็กชาวเมารีและ ผูปกครองของเด็กเหลานั้น โดยใชภาษาเมารี ทั้งใน
โอกาสทีเ่ ปนพิธกี ารและไมเปนพิธกี าร ระบบการติดตอสื่อสารแบบเปดกวางและในเชิงใหคาํ
ปรึกษาระหวางครู คณะกรรมการผูปกครอง และผูปกครอง ไดใหความมัน่ ใจในเรือ่ งความเกีย่ ว
ของและการมีสว นรวมในการเรียนการสอนของผูป กครองชาวเมารี
อยางไรก็ดี ยังมีโรงเรียนอนุบาลจํานวน 14 โรงจากจํานวนทีศ่ กึ ษาทีไ่ มไดบรู ณาการเรือ่ งความ
เทาเทียมกันระหวางเชือ้ ชาติไวในหลักสูตรใหไดมาตรฐานในระดับทีน่ า พอใจ กลาวคือ ไมมกี าร
พูดหรือใชภาษาเมารีในการแสดงนิทรรศการ ทรัพยากรทางการศึกษาไมไดสะทอนใหเห็นถึง
วิสยั ทัศนของชาวเมารี และหลักสูตรไมไดครอบคลุมถึงวัฒนธรรมของชาวเมารี
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมที่มีความตองการพิเศษ
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษครอบคลุมถึงการพัฒนาวัตถุ
ประสงคเฉพาะ ซึ่งไดมีการวางแผนและดําเนินการเพือ่ ทีจ่ ะสรางความเขมแข็งทางวิชาการของ
เด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษใหมากทีส่ ดุ
โรงเรียนอนุบาลมากกวารอยละ 40 ไดดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กซึ่งมีความตองการ
เฉพาะบุคคลและเด็กที่มีความตองการพิเศษไดผลดี ผูเ ชีย่ วชาญมืออาชีพ ครู และผูปกครอง
ไดรวมกันพัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนรายบุคคล ครูไดจัดทํารายการ
ความสนับสนุนดานอุปกรณจากผูเชี่ยวชาญเพื่อบูรณาการเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาใน
หลักสูตรกระแสหลัก (mainstream programme ) จากนัน้ ครูจึงไดประเมินผลการเรียนของ
เด็กและรายงานผลขอกําหนดทางการศึกษาของเด็กที่มีความตองการพิเศษที่บรรลุวัตถุประสงค
ของหลักสูตรไปยังผูปกครอง
การปฏิบตั กิ ารสอนของครูอนุบาล
เปนทีค่ าดหวังวา ครูอนุบาลจะมีปฏิสัมพันธเชิงบวกกับเด็กตลอดเวลา ซึง่ ครูอนุบาลสวนใหญ
ไดดําเนินการบรรลุผลตามขอกําหนดนี้ โดยครูที่มีปฏิสัมพันธเชิงบวกกับเด็ก และปฏิสัมพันธดัง
กลาวไดนําไปสูก ารจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรูท ม่ี คี ณ
ุ ภาพ เปนผูจ ดั การเรียนการสอนหลัก
สูตรอนุบาลจํานวนมากกวา 2 ใน 3 ของหลักสูตรทัง้ หมด
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ครูอนุบาลไดรับการกําหนดใหเปนผูวางแผนและจัดการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็ก รวมทั้งประเมินผลการเรียนดวยเพื่อวาหลักสูตรจะไดตอบสนองความตองการในการ
พัฒนาของเด็กทีเ่ รียนในวิชานัน้ ๆ
ในดานการวางแผนการจัดการเรียนการสอน พบวา การวางแผนการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนอนุบาลมากกวารอยละ 63 มีคุณภาพสูง ซึง่ โดยทัว่ ไปครูอนุบาลเปนผูด ําเนินการดวย
ความรอบคอบ โดยศึกษาความตองการของเด็กรายบุคคลจากเกร็ดประวัติของเด็กและการ
สังเกตความกาวหนาในพัฒนาการของเด็กรายบุคคล โดยใชแบบรายการตรวจสอบ และนําขอ
มูลดังกลาวมาเปนพืน้ ฐานสําหรับการวางแผน ความครอบคลุมของขอมูลดังกลาวในกระบวน
การวางแผนไดชว ยใหครูจดั ทําแผนการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความตองการ ความ
สมบูรณและความสนใจของเด็ก
ครูอนุบาลมากกวารอยละ 58 ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนเปนอยางดี โดยใช
ขอมูลจากการสังเกตเพือ่ ทีจ่ ะสรางความคาดหวังทีช่ ดั เจนสําหรับเด็ก
และภายหลังจากที่ได
ประเมินผลความกาวหนาในการเรียนของเด็กทัง้ กลุม และของเด็กรายบุคคลแลว ครูจงึ พัฒนา
การเรียนการสอนเพือ่ เสริมการเลนของเด็กในแนวทางทีเ่ หมาะสมไวในหลักสูตรตอไป
การวางแผนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาล 13 โรง ไมไดศึกษาความตองการของ
เด็กจากการสังเกตหรือประเมินผล เพือ่ ใหเปนแผนการจัดการเรียนการสอนทีม่ มี าตรฐานสูง ครู
อนุบาลเหลานีจ้ งึ ไมไดจดั การเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
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บทสรุป และ ขอเสนอแนะ
โรงเรียนอนุบาลและสมาคมโรงเรียนอนุบาล
สมาคมโรงเรียนอนุบาลมีบทบาทสําคัญในการวางพื้นฐานการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลในนิวซี
แลนด คณะกรรมการอาสาสมัครคณะแรกนี้ไดชวยใหเด็กๆ นิวซีแลนดจํานวนมากไดรับ
ประโยชนจากการศึกษาปฐมวัย ดวยการจัดตัง้ โรงเรียนอนุบาลแหงใหมขน้ึ และยังใหความมั่น
ใจวา ครูอนุบาลเปนผูที่ไดรับการฝกอบรมและมีคุณสมบัติในการจัดการศึกษาระดับนี้เปนพิเศษ
ดวยการจัดการฝกอบรมครู และใหการ รับรองคุณวุฒแิ กครูทเ่ี ขารับการฝกอบรม
ในปจจุบนั สมาคมโรงเรียนอนุบาลมีบทบาทหนาที่แตกตางไปจากเดิม เนือ่ งจากไดทําสัญญา
กับรัฐบาลในการจัดบริการการศึกษาปฐมวัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตามที่กาหนดในธรรมนู
ํ
ญโรงเรียน
โดยสมาคมมีหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายคือการวาจางครูและบุคลากร การจัดสรรทรัพยากร
ทางการศึกษา และการจัดการดานการเงินและทรัพยสนิ ของโรงเรียน
โดยทัว่ ๆ ไป สมาคมโรงเรียนอนุบาลจะปฏิบตั หิ นาทีท่ ร่ี บั ผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ นอก
จากนี้ ยังไดพฒ
ั นานโยบายสําหรับการบริหารงานประจําวันของโรงเรียนในสังกัดดวย
ในขณะนี้ สมาคมโรงเรียนอนุบาลจําเปนตองใหความเอาใจใสในการจัดทําแผนงานระยะยาว
และการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิง่ การจัด
การทรัพยสนิ การบริหารบุคลากร และการบริหารหลักสูตร ซึ่งควรมีการพัฒนาในระดับ โรง
เรียนและนําไปดําเนินการในระดับปฏิบัติตอไป แผนงานระยะยาวดังกลาวควรจะใหขอ มูลเกีย่ ว
กับบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแกคณะกรรมการผูปกครองซึ่งไมไดพัฒนาแผนบริหาร
งานประจําป และไมไดจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการสําหรับปนน้ั
สมาคมโรงเรียนอนุบาลจําเปนตองมีนโยบายเชิงยุทธศาสตรที่มีพลัง เพือ่ ทีจ่ ะใหแนวทางในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
กรอบการดําเนินงานซึง่ เปนแนวทางการ
พัฒนาในอนาคตหมายถึงวาสมาคมอยูในสถานะที่แข็งแกรงในการดําเนินการใหมั่นใจวาการ
จัดบริการการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลมีคณ
ุ ภาพยัง่ ยืน ซึง่ เรือ่ งนีม้ คี วามสําคัญเปนพิเศษ ใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลจํานวนมากในคณะกรรมการผูป กครอง
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ในขณะทีร่ ายงานฉบับนีแ้ สดงใหเห็นวา สมาคมโรงเรียนอนุบาลใหบริการหลากหลายประเภทที่
เปนประโยชนสาหรั
ํ บโรงเรียนอนุบาลในสังกัด ทัง้ การพัฒนานโยบายโดยรวม และหนาทีก่ าร
บริหารจัดการ ในการวาจางครูและบุคลากร การจัดการทรัพยสนิ และการเงิน ซึง่ เอือ้ อํานวยให
โรงเรียนสามารถทีจ่ ะมุง เนนการดําเนินงานไปทีก่ ารจัดการเรียนการสอนของตน ซึง่ โดยทัว่ ไป
การปฏิบัติงานไดผลดี อยางไรก็ดี ในบางกรณีซง่ึ การมอบหมายหนาทีใ่ นการบริหารงานระดับ
ตาง ๆ ไมเปนทีเ่ ขาใจชัดเจน ก็จะเปนอุปสรรคตอการปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางมี ประสิทธิภาพของ
โรงเรียนอนุบาลในทองถิน่
สมาคมโรงเรียนอนุบาลปฏิบตั ิหนาทีใ่ นการพัฒนานโยบายซึง่ ตระหนักถึงความแตกตางของเด็ก
และครูในโรงเรียนแตละโรงไดอยางมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ขณะทีก่ ารจัดหลักสูตรการพัฒนา
วิชาชีพที่ไดมาตรฐานสําหรับครูทุกคน ดูเหมือนวาจะดําเนินการไดผลนอยกวา
ในกรณีทโ่ี รงเรียนอนุบาลแตละโรงพบวา นโยบายของสมาคมเปนอุปสรรคตอความสามารถใน
การตอบสนองความตองการของชุมชน โรงเรียนอาจจะตองการแสวงหาแนวทางทีจ่ ะเปนผูจ ดั
ทํา ธรรมนูญโรงเรียนเอง และไดรบั การสนับสนุนงบประมาณอยางอิสระ ซึ่งในกรณีนี้โรงเรียน
ควรจะมอบหนาที่รับผิดชอบดานการบริหาร และจัดการใหแกคณะกรรมการผูปกครอง
ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลแตละโรงจึงสามารถทีจ่ ะสํารวจรูปแบบของการจัดบริการการศึกษาทีเ่ ปน
ทางเลือก โดยมีการประชุมปรึกษากับชุมชนทีโ่ รงเรียนตัง้ อยู โรงเรียนอนุบาลบางโรงอาจจะเลือก
จัดแบบเต็มวัน ในขณะทีโ่ รงเรียนอืน่ ๆ อาจจะจัดการเรียนการสอนซึง่ ใหครอบครัวและชุมชนเผา
เมารีมสี ว นรวมอยางเต็มทีโ่ ดยใชภาษาของชุมชนซึง่ เปนทีน่ ยิ มกวา (immersion programmes)
และในเขตพืน้ ทีซ่ ง่ึ หลายครอบครัวมีเด็กเล็ก ๆ อาจจะตองลดอายุของเด็กทีเ่ ขารับบริการลงไป
ในสถานการณเชนนี้ สมาคมโรงเรียนอนุบาลสามารถใหบริการตาง ๆ ซึง่ โรงเรียนอนุบาลเลือก
ทีจ่ ะจัดซือ้ ได เชน ทักษะของครูใหญ และการวาจางผูใหคาแนะนํ
ํ
าและคําปรึกษาในการ
พัฒนาแผนงานบริหารและจัดการทรัพยสนิ ประจําป นอกจากนี้ โรงเรียนอนุบาลยังอาจจะเลือก
ซื้อบริการดังกลาวจากผูใหบริการรายอื่นไดดวย
การลงทุนของรัฐในการจัดการศึกษาระดับอนุบาล
รัฐบาลลงทุนจัดการศึกษาปฐมวัยโดยมีเปาหมายที่จะวางพื้นฐานที่มั่นคงสําหรับการเรียนรูใน
อนาคต และผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนรูใ นชวงขวบปแรก ๆ ของวัยเด็ก และรัฐยังคาดหวังดวยวา
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จะใหประโยชนตอ สังคมโดยรวมจากการลงทุนดังกลาว ในแงของ การศึกษา ตลาด แรงงาน
สวัสดิการสังคม และภาษาและวัฒนธรรม
รายงานฉบับนี้มีขอสรุปวา การจัดบริการการศึกษาระดับอนุบาลไดกอใหเกิดประโยชนทางการศึกษา
ตอสังคมเปนพิเศษ เนือ่ งจากเด็กทีเ่ ขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลโดยทัว่ ไปจะไดรบั ประโยชนทาง
การศึกษาจากการเขามีสว นรวมในการจัดการเรียนการสอนระดับดังกลาว
องคกรในการบริหารการศึกษาประกอบดวย สมาคมโรงเรียนอนุบาลซึง่ เปนผูจ ดั ทํานโยบาย
สําหรับการบริหารงานประจําวันของโรงเรียนใหดาเนิ
ํ นไปดวยดี อาจารยใหญทาหน
ํ าทีบ่ ริหาร
บุคลากรฝายวิชาการใหมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการผูปกครองทําหนาทีจ่ ดั การดานการเงิน
และหนาทีอ่ น่ื ๆ เพือ่ ใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดมาตรฐาน และครูเปนผูวางแผนและจัด
การเรียนการสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของชาติและขอกําหนดใน
ธรรมนูญโรงเรียน
จากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมซึง่ สตรีจํานวนมากกลับเขาสูกาลั
ํ งแรงงาน บริการ
การศึกษาปฐมวัยแบบเต็มวันจึงเปนทีต่ อ งการเพิม่ ขึน้
การทีจ่ ํานวนผูป กครองในชวงเวลาทํา
การมีนอ ยลง มีผลใหปจ จัยโดยตรงทีม่ สี ว นรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัยทีเ่ ปนผูป กครองลด
ลงไปดวย และความตองการบริการการศึกษาปฐมวัยเพือ่ ใหการ ดูแลและใหการศึกษาควบคู
กันไปสําหรับเด็กปฐมวัยก็ไดเพิม่ สูงขึน้
รัฐบาลไดพยายามแสวงหาแนวทางที่จะสงเสริมผูจัดการศึกษารายใหมจานวนมากให
ํ
เขามาสู
ตลาดการศึกษาปฐมวัย เพือ่ ใหมน่ั ใจวายังมีการจัดบริการการศึกษาปฐมวัยทีห่ ลากหลายเพือ่
ตอบสนองความตองการในเรือ่ งนีท้ เ่ี พิม่ ขึน้
ดังนั้น ในชวง 15 ปทผ่ี า นมาจํานวนและประเภทของผูจ ดั บริการการศึกษาปฐมวัยจึงไดเพิม่ ขึน้
เชนเดียวกับจํานวนเด็กทีม่ าเขารับบริการ แตหลังจากชวงเวลานีไ้ ปแลว สัดสวนของเด็กทีเ่ ขา
รับการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลไดลดลงไป
ในขณะนี้ศูนยเด็กปฐมวัยจํานวนมากใหบริการแบบเต็มวันสําหรับเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ
5 ป สวนโรงเรียนอนุบาลมีเปาหมายรับเด็กอายุ 3 และ 4 ป และจัดการเรียนการสอนเปนชวง
ผูปกครองที่ทํางานในสถานประกอบการแบบเต็มเวลาตองการบริการการดูแลและการศึกษา
สําหรับบุตรหลาน ซึง่ ชวยใหตนสามารถทํางานในชวงเวลาทําการปกติ ผูป กครองซึง่ ทํางาน
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และเลือกโรงเรียนอนุบาลเปนทางเลือกในการใหการศึกษาปฐมวัยแกบุตรหลานจะทราบวาชั่ว
โมงการสอนของโรงเรียนอนุบาลไมใชชว งเวลาเดียวกับของคนทํางานปกติ ดังนั้น ผูปกครองจํา
เปนตองเตรียมทางเลือกอืน่ สําหรับบุตรหลานในชวงเวลาทีเ่ หลือของวัน เชน ไปเขารับบริการที่
ศูนยเด็กปฐมวัยประเภทอืน่ เปนตน
ดวยเหตุนี้การลงทุนของรัฐบาลในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจึงไมจําเปนตองกอใหเกิดผล
ในดานตลาดแรงงานตอสาธารณชน
รัฐบาลคาดหวังวาผูจัดบริการการศึกษาปฐมวัยจะจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไดมาตร
ฐาน ซึง่ ตอบสนองความตองการทีห่ ลากหลายของเด็กปฐมวัยชาวนิวซีแลนด ในการสงเสริม
และใหการสนับสนุนงบประมาณเพือ่ จัดการศึกษาปฐมวัยหลากหลายประเภทนัน้
รัฐบาลไม
อาจจะคาดหวังวาประโยชนทั้งหมดตอสังคมจะเกิดขึ้นจากผูจัดบริการการศึกษาประเภทใด
ประเภทหนึง่ เพราะประโยชนสาธารณะ 4 ดานซึง่ ไดแก ดานการศึกษา ตลาดแรงงาน สวัสดิ
การสังคม และภาษาและวัฒนธรรม อาจจะเกิดไดจากผูจ ดั บริการการศึกษาทุกประเภท
ในปจจุบนั
ความตองการทีห่ ลากหลายของเด็กปฐมวัยชาวนิวซีแลนดดเู หมือนวาจะไดรบั การ
ตอบสนองจากผูจ ดั บริการการศึกษาปฐมวัยหลากหลายประเภท
มากกวาจะไดรบั จากผูจ ดั
บริการการศึกษาทีจ่ าเป
ํ นตองสรางความหลากหลายในการจัดบริการการศึกษาของตน ในการ
ขยายการกําหนดเปาหมายกลุม อายุเฉพาะและจัดโปรแกรมการเรียนเปนชวงนัน้
สมาคมโรง
เรียนอนุบาลและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดยังไมไดจดั บริการการศึกษาใหมหี ลายรูปแบบ เพือ่ ทีจ่ ะ
สนองความตองการทีห่ ลากหลายของเด็ก ในกรณีที่เด็กตองการบริการการศึกษาที่จัดแบบเต็ม
วัน หรือกอนทีเ่ ด็กมีอายุ 3 ป ผูปกครองจําเปนตองแสวงหาบริการการศึกษาดังกลาวจากทีอ่ น่ื
โรงเรียนอนุบาลยังคงไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในระดับที่สูงกวาผูจัดบริการ
การศึกษาปฐมวัยประเภทอืน่
และในฐานะทีเ่ ปนสถานศึกษาหลักในการจัดบริการการศึกษา
ปฐมวัยมาเปนเวลามากกวาหนึง่ ศตวรรษ โรงเรียนอนุบาลจึงเปนที่ยอมรับในตลาดการศึกษา
ปฐมวัย และไมจําเปนตองจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกคา
(ผูเ รียน) ไดมีผูจัดบริการการศึกษารายอื่นเกิดขึ้นเพื่อจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการ
ทางการศึกษา เชน ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมอยางเต็มที่ จัดสอนแบบเต็มวัน จัดแบบ
ไมเปนทางการ และจัดบริการการศึกษาสําหรับทารกและเด็กทีเ่ ริม่ หัดเดิน
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สิง่ ทาทายในอนาคต
การตอบสนองความตองการของผูเรียน
สิง่ ทาทายตอโรงเรียนอนุบาล คือ โรงเรียนอนุบาลจะตองตอบสนองความตองการของเด็ก
ปฐมวัยในชุมชนตาง ๆ ใหมากขึน้ เพือ่ วาสวนแบงการจัดบริการการศึกษาปฐมวัยจะไดไมลด
ลง และเพือ่ ทีจ่ ะดําเนินกิจการสืบตอไปและเจริญรุง เรืองในศตวรรษหนา โรงเรียนอนุบาลใน
ฐานะผูจัดบริการการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพสูงอาจจําเปนตองคนหายุทธศาสตรในการจัด
บริการการศึกษาทีเ่ หมาะสมและตอบสนองความตองการของชุมชนในเขตพืน้ ทีใ่ หมากขึน้
ภาวะความเปนผูนาทางการศึ
ํ
กษา
สิง่ ทาทายตอโรงเรียนอนุบาลอีกประการหนึง่ คือ โรงเรียนอนุบาลจะตองเพิม่ คุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนอยางตอเนือ่ ง โรงเรียนอนุบาลควรสํารวจวิธที โ่ี รงเรียนสามารถใชประโยชน
จากโครงสรางองคกรที่จัดตั้งขึ้น ครูทม่ี คี ณ
ุ วุฒิ เครือขายการศึกษาระดับชาติ และสถานภาพที่
โดดเดนในตลาดการศึกษาปฐมวัย เพื่อคนหาความคิดริเริ่มใหมๆ ในการจัดการศึกษา โรงเรียน
อนุบาลและครูในโรงเรียนควรจะอยูแถวหนาสุดของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยาง
ตอเนือ่ ง ดวยการนําประสบการณและงานวิจยั เกีย่ วกับพัฒนาการของเด็กจากตางประเทศมาใช
ประโยชน
ซึง่ จะกอใหเกิดประโยชนทางการศึกษาทีเ่ ด็กในสหัสวรรษหนาจะมีความตองการ
สําหรับการเรียนรูแ ละการบรรลุสมั ฤทธิผลในการเรียนรูใ นอนาคต
ประโยชนดานการศึกษาที่มีตอสังคม
สิ่ ง ที่ ท า ทายรั ฐ บาลโดยการลงทุ น ในการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ทุ ก ด า นคื อ เพื่ อ ให มั่ น ใจว า
ประโยชนสาธารณะของการศึกษาปฐมวัยจะตกอยูก บั เด็กทุกคนอยางเสมอภาคกัน เพือ่ ทีจ่ ะ
วางพืน้ ฐานทีม่ น่ั คงสําหรับการเรียนรูใ นอนาคตใหแกเด็กเหลานัน้
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การไมเรียกรองสิทธิของสํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินผลโรงเรียนเปนรายโรงและศูนยเด็กปฐมวัยเปนรายศูนยของสํานักงาน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปนขอมูลสาธารณะ และอาจจะมีการอัดสําเนาหรือสงทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส อยางไรก็ตาม สํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสามารถรับรองความเชือ่
ถือไดของขอมูล เฉพาะขอมูลที่ไดจากเอกสารตนฉบับในฉบับสําเนาปกแข็งซึง่ ไดรบั โดยตรงจาก
สํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในทองถิน่ หรือสํานักงานสาขาของสํานักงานตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาในกรุงเวลลิงตัน โปรดคนหาหมายเลขติดตอจากสมุดโทรศัพทของทาน
หรื อ ดู จ ากเว็ บ เพจของสํานั ก งานตรวจสอบ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได ต ามที่ อ ยู ต อ ไปนี้
http://www.ero.govt.nz
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2540 โดยสํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ปรับปรุงครั้งลาสุด : ตุลาคม 2540
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บรรณาธิการ

นางสุรางค

ผูประสานงาน

นางสาววิภสั รินทร ประพันธสิริ

ผูจัดพิมพตนฉบับ

นางสาวสมศรี

โพธิ์พฤกษาวงศ

จงจําเริญทรัพย
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