คํานําของผูวิจัย
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาเลมนี้ เกิดจากการ
ศึกษาคนควารวบรวม จากหนังสือตําราและเอกสารงานวิจัยเลมกอน ๆ จากการสัมภาษณ
พูดคุยกับนักการศึกษาอเมริกัน เชน ศาสตราจารย จอรจ เจ. ปาปาจีอานิส, ศาสตราจารย
อลิสเบท แจ็กกโบสกี้ฯ แหงมหาวิทยาลัยฟลอริดา สเตต และการสืบคนจากอินเตอรเน็ต
สหรัฐอเมริกาจัดวาเปนประเทศที่ยึดมั่นในเสรีภาพ
และมีความเปน
ประชาธิปไตยอยางเต็มที่ แตก็อยูในขอบขายของกฎหมายที่มีความยุติธรรมเสมอภาค มีการ
ปกครองแบบสหพันธรัฐ (Federal Government) ซึ่งนับเปนการกระจายอํานาจสูมลรัฐ
(States) เปนเบื้องแรก และเปนบทเรียนที่มลรัฐตาง ๆ กระจายอํานาจลงสูท อ งถิน่
การบริหารจัดการการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเปนหนาที่ขององคกรการศึกษา
ทองถิน่ คือ เขตการศึกษา (School Districts) ทําใหเกิดการพัฒนาการศึกษาจากการมีสวน
รวมของประชาชน โดยเฉพาะชุมชน เปนการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ตอเนื่อง และเปนการสรางพื้น
ฐานของความเปนประชาธิปไตยในพื่นที่ที่สมบูรณ
รัฐบาลกลาง (Federal Government) มิไดบริหารจัดการดานการศึกษา แมมี
กระทรวงการศึกษา (Department of Education) แตทําหนาที่สนับสนุนชวยเหลือมลรัฐ
(States) ในฐานะผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษา โดยมีกระทรวงศึกษา (Department of
Education) ของมลรัฐดําเนินการภายใตคณะกรรมการการศึกษา (State Boards of
Education)
ในแตละมลรัฐมีองคกรการศึกษาทองถิ่น คือ เขตการศึกษา เปนผูดําเนินการ
บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการการศึกษา (Boards of Education หรือ
School Boards) รวมกับศึกษาธิการเขต (สวนใหญมาจากการเลือกตั้ง) เปนผูบริหารจัดการ
ซึ่งสรุปไดวาการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น นับเปนหนาที่
(function) โดยแทขององคกรการศึกษาระดับลางรวมกับโรงเรียน/สถานศึกษา จัดการศึกษา
12 ป ไมเก็บคาใชจาย จัดเปนกลยุทธทางการศึกษาที่สําคัญยิง่
เอกสารนี้สําเร็จไดดวยความตั้งใจจริงของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติที่ปรารถนาจะปฏิรูปปรับเปลี่ยนโครงสรางทางการศึกษา ใหสอดรับกับเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ที่วา

“บุคคลยอมมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดให
อยางทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไมเก็บคาใชจา ย”
ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติที่มอบใหผูเขียนได
วาดภาพการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสองปของสหรัฐอเมริกา ที่มีความเปนไปไดสูงยิ่ง
ตอการพัฒนาการศึกษาไทย
กมล สุดประเสริฐ

การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา
บทนํา
ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) หรือเรียกสั้น ๆ วา สหรัฐฯ
(United States) นั้น ตั้งอยูในทวีปอเมริกาเหนือ เปนประเทศที่มีพื้นที่กวางขวาง สวนกวาง
ของผืนแผนดินใหญจากชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติคทางตะวันออก
ไปจนจดชายฝง
มหาสมุทรแปซิฟค ทางตะวันตก นับเปนระยะทาง 4,500 กิโลเมตร ทิศเหนือจดประเทศแค
นาดา ทิศใตจดประเทศเม็กซิโกและอาวเม็กซิโก สวนฮาวายอยูในมหาสมุทรแปซิฟค หาง
จากแผนดินใหญ 3,200 กิโลเมตร เมื่อรวมเอาอลาสกาและฮาวายเขาดวยแลว จะมีพื้นที่ถึง 9
ลานตารางกิโลเมตร โดยมีอลาสกาเปนมลรัฐใหญที่สุดในจํานวน 50 มลรัฐ (State) รองลง
มาคือ มลรัฐเทกซัส เฉพาะเทกซัส มลรัฐเดียวก็มีขนาดใหญกวาประเทศไทยแลว
ประเทศสหรัฐไดชื่อวาเปนดั่ง “เบาหลอม” ขนาดใหญ (สํานักขาวสารอเมริกัน)
เนื่องจากประชาชนสืบเชื้อสายมาจากชนชาติตาง ๆ ทั่วโลก มีการปกครองแบบสหพันธรัฐ
ประกอบดวยรัฐ 50 มลรัฐ และอาณานิคมภายใตการปกครองอีก 6 แหงดวยกัน โดยมีเขตปก
ครองอิสระคือ ดิสตริค ออฟ โคลัมเบีย (District of Columbia) เปนศูนยกลางการปกครอง
ของชาติ ซึง่ มีกรุงวอชิงตัน (Washington) เปนเมืองหลวงของรัฐบาลกลาง ตั้งอยูในเขตอิสระ
นี้ โดยเรียกชื่อเต็มวา Washiington D.C. และในแตละมลรัฐตางมีเมืองหลวงเปนศูนยกลาง
ของการบริหารงานในมลรัฐของตน
การปกครองทุกระดับของสหรัฐ เปน “ของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน”
สมาชิกรัฐสภา ประธานาธิบดี ผูวาการรัฐ ตลอดจนเจาหนาที่ผูปกครองในมลรัฐ และแขวง
เมืองตาง ๆ จะไดรบั การเลือกตัง้ มาจากเสียงขางมากของประชาชนทัง้ สิน้ ประธานาธิบดีเปน
ผูแตงตั้งรัฐมนตรีประจํากระทรวงตาง ๆ สวนตุลาการนั้น ประชาชนจะเปนผูเลือกตั้งขึ้นโดย
ตรง หรืออาจจะไดรับการแตงตั้งโดยเจาหนาที่ที่ไดรับเลือกขึ้นเพื่อการนี้อีกทีหนึ่งก็ได
รัฐธรรมนูญแบงอํานาจการปกครองออกเปน 3 ฝาย คือ ฝายบริหารมีประธานาธิบดี
เปนประมุข ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตซิ ง่ึ ประกอบดวยรัฐสภาหรือสภาคองเกรสทัง้ สอง คือ สภาสูง (วุฒิ
สภา) และสภาลาง (สภาผูแทนราษฎร) และฝายตุลาการ ซึ่งมีศาลฎีกาเปนประธาน
รัฐ
ธรรมนูญจํากัดขอบเขตอํานาจของแตละฝาย และปองกันการกาวกายอํานาจซึ่งกันและกัน
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การบริหารการปกครองและการบริหารการศึกษาเปนหนาที่ของแตละมลรัฐ โดย
ดําเนินงานตามแบบรัฐบาลกลาง ผูวาการมลรัฐเปนประมุขฝายบริหาร อํานาจการปกครอง
แบงออกเปน 3 ฝาย คือ ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ รัฐบาลของแตละ
มลรัฐจะรับภาระทางดานธํารงรักษาความเปนระเบียบวินัย ใหการศึกษาแกเด็กและเยาวชน
ในขณะทีฝ่ า ยรัฐบาลกลางดําเนินการในดานความสัมพันธภายในประเทศ และความสัมพันธ
ระหวางประเทศ และปญหาสวนภูมิภาคที่เกี่ยวของกับมลรัฐตาง ๆ
แผนภูมิแสดงการบริหารงานการศึกษาของรัฐบาลกลาง
ศาลสูง

ประธานาธิบดี

รัฐสภา

สํานักประธานาธิบดี
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงตางประเทศ
กระทรวงการคลัง

กระทรวงสาธารณสุข
และบริการประชากร

กระทรวงกลาโหม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการพลังงาน
กระทรวงคมนาคม

กระทรวงการศึกษา
ดูบทบาทหนาที่ในแผนภูมิที่ 2

กระทรวงเกษตรกรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงทหารผานศึก
กระทรวงการเคหะและพัฒนาเมือง

แหลงขอมูล : สํานักขาวสารอเมริกนั สหรัฐอเมริกา, นีค่ อื สหรัฐอเมริกา และ ขอมูลจากอินเตอรเน็ต
แผนภูมิที่ 1

งานการศึกษานั้นไมมีระบบการศึกษาในระดับชาติ การศึกษาแตเดิมมารวมอยู
เปนกระทรวงเดียวกันกับงานดานสาธารณสุขและสวัสดิการที่เรียกวา Department of
Health, Education and Welfare (DHEW คือ กระทรวงสาธารณสุข การศึกษา และสวัสดิ
การ) ในป พ.ศ. 2522 ไดแบงออกเปนสองกระทรวงคือ กระทรวงการศึกษา (Department of
Education และกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชากร (Department of Health and
Human Services)
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โครงสรางการบริหารการศึกษาของประเทศ
เปนที่ทราบกันดีวา การบริหารการศึกษาในสหรัฐอเมริกานั้นไมมีการบริหารแบบ
รวมอํานาจหรือสั่งการจากขางบน แตตรงกันขาม กลับเปนการบริหารจากองคกรระดับลางสุดหรือ
ทองถิ่นเหมือนกับการปกครองดานอื่น ๆ เปนสําคัญ ดังไดกลาวมาแลววา การจัดการศึกษาของ
สหรัฐฯ เปนหนาที่ของแตละมลรัฐทั้ง 50 มลรัฐ แมรัฐบาลกลาง (Federal Government) จะมี
กระทรวงการศึกษา แตก็ทาหน
ํ าทีเ่ พียงดําเนินงานดานประสานงานโครงการ ใหความชวยเหลือ
ในดานการศึกษาแกมลรัฐตาง ๆ ทั้งประเทศ ตามที่รัฐตาง ๆ รองขอมา (ดังแผนภูมทิ ่ี 1)
บทบาทหนาทีก่ ระทรวงการศึกษารัฐบาลกลาง
ในปจจุบันกระทรวงการศึกษาของรัฐบาลกลางบริหารงานในรูปบริหารโครงการ
ซึ่งมีโครงการในการใหความชวยเหลือดานการศึกษาทั้งประเทศมากกวา 200 โครงการ ทุก ๆ ป
รัฐสภาที่เรียกวาสภาคองเกรสจะจัดสรรเงินกองทุนชวยมลรัฐตาง ๆ เพือ่ ขยายโครงการ
แผนภูมิที่ 2 โครงสรางกระทรวงการศึกษา
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การศึกษาแกประชาชน ในป พ.ศ. 2508 กองทุนชวยเหลือนีไ้ ดครอบคลุมไปถึงโรงเรียนเอก
ชนและโรงเรียนทางศาสนาเปนครั้งแรก กองทุนของรัฐบาลกลางมีเปนจํานวนมากที่ชวยมล
รัฐตาง ๆ ใหปรับปรุงคุณภาพของระบบการศึกษาของตนใหดยี ง่ิ ขึน้
ตัวอยางในรอบปที่แลวมา (1998) กระทรวงการศึกษาของรัฐบาลกลางซึง่ บริการ
การชวยเหลือใหแกมลรัฐตาง ๆ เชน โครงการปฏิรูปการศึกษาตามเปาหมายการศึกษาแหง
ชาติ (National Education Goals) โครงการชวยเหลือดานวิจัยและปรับปรุง การแกปญหา
ดานการแบงแยกผิว การชวยเหลือชนกลุม นอยในมลรัฐตาง ๆ โครงการชวยเหลือโรงเรียน
ประถมและมัธยมศึกษาในมลรัฐตางๆที่รองขอ โครงการขอมูลขาวสารการศึกษากับการเมือง
การชวยเหลือระดับอุดมศึกษา โครงการชวยเหลือดานอาชีวศึกษาและการศึกษาผูใหญ เปนตน
องคกรบริหารงานการศึกษาของรัฐบาลกลาง คือ กระทรวงการศึกษาซึ่งตั้งอยูเลขที่
400 Maryland Ave. SW 20202 Washington D.C. ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ระดับสูงและ
ผูช ว ยตําแหนงตาง ๆ ที่ทําหนาที่ในสํานักงานเพื่อบริการใหแกมลรัฐตาง ๆ ดังปรากฎตาม
แผนภูมิที่ 2 ดังตอไปนี้
1. รัฐมนตรีวาการ (Secretary of Education) ประสานงานกับคณะกรรมการเปาหมายการ
ศึกษาแหงชาติ และสภามาตรฐานการศึกษา
2. รัฐมนตรีชวยวาการ (Deputy Secretary)
3. ปลัดกระทรวง (Under Secretary)
4. สํานักงานทีป่ รึกษาทัว่ ไป (Office of General Counsel)
5. สํานักผูตรวจราชการ (Office of Inspector General)
6. สํานักงานประชาสัมพันธ (Office of Public Affairs)
และมีผูชวยรัฐมนตรีบริหารงานในสํานักงานตาง ๆ คือ -ก. งานวิเทศสัมพันธ (External Relations)
7. สํานักงานกฎหมายและการรัฐสภา (Office of Legislation and Congressional Affairs)
8. สํานักงานสัมพันธรัฐและหนวยงาน (Office of Intergovernmental and Interagency
Affairs)
ข. งานงบประมาณ นโยบาย และวางแผน(ฺBudget, Policy and Planning)
9. สํานักบริการงบประมาณ (Budget Services)
10. สํานักบริการวางแผนและประเมินผล (Planning and Evaluation Services)
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ค. งานสนับสนุนการตัดสินใจ/ยุทธวิธี (Decision/Strategy Supports)
11. สํานักงานคณะกรรมการบริหารจัดการ (Executive Management Committee)
12. สํานักงานสภาประสานงานดานการปรับสรางสรรค (Reinvention Coordinating
Council)
ง. งานปฏิบตั กิ าร (Operations)
13. สํานักงานบริหารจัดการ (Office of Management)
14. สํานักงานผูบ ริหารขอมูล (Office of Chief Information Officer)
15. สํานักงานผูบริหารการคลัง (Office of Chief Finance Officer)
จ. งานโครงการ
16. สํานักงานการอุดมศึกษา (Office of Post Secondary Education)
17. สํานักงานการประถมและมัธยมศึกษา (Office of Elementary and Secondary
Education)
18. สํานักงานการวิจัยและปรับปรุงการศึกษา (Office of Education Research and
improvement )
19. สํานักงานการอาชีวศึกษาและการศึกษาผูใหญ (Office of Vocational and Adult
Education)
20. สํานักงานการศึกษาสองภาษาและภาษาของคนกลุม นอย (Office of Bilingual
Education and Minority Language Affairs)
21. สํานักงานการศึกษาพิเศษและบริการฟนฟู (Office of Special Education and
Rehabilitation Services )
22. สํานักงานสิทธิพลเมือง (Office of Civil Right)
กระทรวงการศึกษาของรัฐบาลกลางนัน้ มิไดทําหนาที่บริหารจัดการการศึกษา มี
แตการบริหารจัดการการชวยเหลือใหแกมลรัฐ โดยไดสรางภาวะผูน ําใหหนวยงานระดับลาง
คือแตละมลรัฐรับผิดชอบในการบริหารจัดการทางการศึกษามากที่สุด การที่เปนเชนนี้เพราะ
ดวยอิทธิพลทีส่ ําคัญสองประการทีม่ ตี อ การศึกษาของชนชาติอเมริกนั ประการแรกคือ ดาน
กฎหมายและการปกครอง
และประการที่สองคือดานวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
นับเปนการศึกษาที่เรียกวา ขาดระบบ (lack of system) ในระดับชาติ
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(Campbell et al. 1966 p. 25) ดังคํากลาวขางลางวามีความแตกตางจากประเทศที่มีระบบ
การศึกษาระดับชาติ แตชาวอเมริกันก็เชื่อวาคุณภาพดานนี้เปนสิ่งหนึ่งที่ตองรักษาเอาไว:
“Perhaps it is this same characteristic of American education that accounts for
what many critics call ‘lack of system.’ But on one point protagonists and
antagonists of American schools agree: These schools have a quality of
uniqueness that distinguishes them from schools in countries with a national
system of education. American generally believe that this quality is something to
be maintained.”
กระทรวงศึกษามลรัฐ (State Government)
การจัดการศึกษาของสหรัฐฯ เปนหนาที่ของแตละมลรัฐ ดังไดกลาวมาแลววารัฐบาลกลาง (Federal Government) มีกระทรวงการศึกษาที่เรียกเปนภาษาอังกฤษวา
Department of Education ทําหนาที่เพียงประสานงานการศึกษา เปนสวนใหญ ดังหลักฐาน
คํากลาวของสตีเวนสัน (Stevenson 1987 : 47) ที่วา :
The United States does not have a national system of education. Education is
considered to be a matter for the people of each state. Although there is a federal
Department of Education, its function is merely to gather information, to advice,
and to help finance certain educational programs. Education, Americans say, is “a
national concern, a state responsibility, and a local function.” Since the
constitution does not state that education is the responsibility of the federal
government, all educational matters are left to the individual states.
ซึ่งสรุปไดวา สหรัฐฯ ไมมีระบบการศึกษาในระดับชาติ ระบบการศึกษาเปนไปตาม
ความรับผิดชอบของแตละมลรัฐ รัฐบาลกลางยอมรับในความรับผิดชอบทางการศึกษาของแตละ
มลรัฐ รัฐบาลกลางจึงทําหนาที่เพียงประสานงาน เก็บรวบรวมขอมูล แนะนํา ชวยเหลือดานการ
เงินในโครงการตาง ๆ เฉพาะดาน คนอเมริกันจะกลาวกันวา การศึกษา “เปนความผูกพันของ
รัฐบาลกลาง เปนความรับผิดชอบของมลรัฐ และเปนหนาที่ของทองถิ่น” เนือ่ งจาก
กฎหมายรัฐธรรมนูญมิไดกาหนดให
ํ
รัฐบาลกลางจัดการศึกษา การบริหารจัดการการศึกษาจึงตก
เปนความรับผิดชอบของมลรัฐตาง ๆ โดยแตละมลรัฐมีผูวาการรัฐและรัฐมนตรีบริหารจัดการใน
มลรัฐของตนเอง
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กระทรวงศึกษา (Department of Education) ของแตละมลรัฐบริหารจัดการโดยสภา
การศึกษาที่เรียกวา State Board of Education ของมลรัฐ มีรัฐมนตรีศึกษา (Commissioner)
ของมลรัฐเปนผูบริหารจัดการ ดังกรณีตัวอยางของมลรัฐฟลอริดา ตามแผนภูมิที่ 3 และแผนภูมทิ ่ี
4 ในใบแทรก ในแตละมลรัฐ มีเขตการศึกษา (School Districts) หลายสิบเขต แตละเขตการ
ศึกษามีคณะกรรมการการศึกษา (Board of Education) ซึง่ เรียกยอ ๆ วา School Board
ทําหนาที่บริหาร จัดการการศึกษารวมกับเจาหนาที่ คือ ศึกษาธิการเขต (Superintendent)
เขตการศึกษาเหลานี้สวนใหญจะมีอาณาเขตพื้นที่ตรงกันกับอาณาเขตของเมือง
(county
หรือ city) ทั้งสหรัฐอเมริกาจะมีเขตการศึกษาประมาณ 15,600 เขตการศึกษา (school
districts)
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โครงสรางองคกรและการบริหารการศึกษาของมลรัฐฟลอริดา
แผนภูมิที่ 3
โครงสรางการบริหารการศึกษาในรัฐฟลอริดา (Florida’s Education Administration)
ระดับมลรัฐ
ผูว า การรัฐ
คณะรัฐมนตรี

รัฐสภารัฐฟลอริดา

Commissioner of Education
รัฐมนตรีการศึกษา
(มาจากการเลือกตัง้ )

กรรมาธิการปฎิรปู และ
ประกันคุณภาพการศึกษา

สภาการศึกษาของรัฐ
State Board of Education
กรรมาธิการวางแผนอุดมศึกษา

หนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงการศึกษา
ระดับทองถิน่ : เขตการศึกษา

ศึกษาธิการเขต
(District Superin- tendent)
(มาจากการเลือกตัง้ )

คณะกรรมการบริหารการศึกษา
(District Board of Education or School
Board - มาจากการเลือกตัง้ )
หนวยงานในเขตการศึกษา
ระดับทองถิน่ : โรงเรียน/สถานศึกษา
สภาทีป่ รึกษาโรงเรียน
(School Advisory Council)
กรรมการบริหารโรงเรียน (SITE)
องคกรครูผปู กครอง (PTO)

โรงเรียนพืน้ ที่ 1*
โรงเรียน/สถานศึกษา

โรงเรียนพืน้ ที่ 2*
โรงเรียนพืน้ ที่ 3*

* มีเฉพาะในเขตเมือง LEON และเขตการศึกษาอื่นบางเขต

เนื่องจากการบริหารจัดการการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนหนาที่ของ
มลรัฐมาตั้งแตตน นับวาเปนการกระจายหรือมอบอํานาจการจัดการศึกษาใหมลรัฐจัดการ
และในทางปฏิบัติมลรัฐตาง ๆ ก็มีวิธีการจัดการการศึกษาในมลรัฐของตนแตกตางกันไป
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บางมลรัฐยังรวบอํานาจการตัดสินใจบางอยาง ไวทส่ี ภาการศึกษาของมลรัฐ (State Board of
Education) บางมลรัฐ ไดกระจายอํานาจการตัดสินใจใหเปนภาระหนาที่ของเขตการศึกษา
หรือสภาการศึกษาของเขตที่เรียกวา School Board โดยที่ยังมิไดกระจายอํานาจการตัดสินใจ
ใหแกสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียน เทาที่ควร
โครงสรางของกระทรวงศึกษามลรัฐ
ดังไดกลาวมาแลววาการบริหารจัดการการศึกษาของสหรัฐอเมริกานั้น เปนที่ยอมรับ
กันวา เปนความรับผิดชอบอยางเต็มที่ของกระทรวงศึกษาแหงมลรัฐ (Department of
Education) ในทางปฏิบัติ กระทรวงศึกษาแหงมลรัฐจะมอบอํานาจ ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหแกเขตการศึกษาทุกเขตภายใตคณะกรรมการการศึกษา (School Boards) ในการ
บริหารจัดการ ในขณะทีก่ ระทรวงศึกษาของมลรัฐ จะเปนผูจัดสรรงบประมาณและชวยเหลือ
งานดานวิชาการใหกับเขตการศึกษาแตละเขต สวนการศึกษาระดับอุดมศึกษาและงานดาน
นโยบายและงานสงเสริมดานวิชาการ ตลอดจนการปฏิรูปการศึกษานัน้ ยังอยูใ นความดูแลของ
กระทรวงศึกษาแหงมลรัฐ
ภายในกระทรวงศึกษาของแตละมลรัฐนัน้ จะมีนักการศึกษาขั้นวิชาชีพจํานวน
มากที่มีภาวะผูนํา มีหนาที่ในดานการวางระเบียบแบบแผนและทําการศึกษาวิจัย แตจะมี
จํานวนหนึ่งทําหนาที่บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาของมลรัฐโดยทั่วไปจะแบงเปนแผนก
(divisions) และมีผอู านวยการ
ํ
(directors) เปนหัวหนา โดยทั่วไปจะมีแผนกตาง ๆ ดังตอไปนี้
การอาชีวศึกษา (Vocational education)
การฟน ฟูอาชีพ (Vocational rehabilitation)
การสอน (Instruction)
อาหารกลางวันของโรงเรียน (School lunch)
การบริหาร (Administration)
มัธยมศึกษา (Secondary education)
ประถมศึกษา (Elementary education)
การศึกษาพิเศษ (Special education)
การรับรอง ออกประกาศนียบัตร (Certification)
การเงิน (Finance)
การศึกษาครู (Teacher education)
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การขนสงนักเรียน (Transportation)
การศึกษาพลานามัย (Health and physical education)
การหองสมุด (Libraries) ปจจุบันรวมสื่อ (media)
อาคารเรียน (School plant)
วิจัย (Research)
โครงการจากรัฐบาลกลาง (Federal programs)
แตละแผนกเหลานี้จะมีแขนงวิชาออกไปอีกสองสาขาหรือมากกวา แตละสาขาจะ
อยูภ ายใตนกั วิชาการ ตัวอยาง เชน แผนกบริหารก็อาจจะมีแขนงวิชาดานกฎหมาย (law)
ดานองคกรเขตการศึกษา (school district organization) ดานสถิติศึกษา (statistical studies)
หรือดานการจัดการฝายธุรกิจ (business management) จะเห็นไดวางานบริการเหลานี้หลาย ๆ
อยางจัดเปนการบริหารการศึกษาเชนกัน
ขอยกกรณีตวั อยางมลรัฐฟลอริดาซึ่งมีเขตการศึกษา 67 เขตการศึกษา (เขตการ
ศึกษาหนึ่ง ๆ เทียบไดเทากับจังหวัดหนึ่ง ๆ ของประเทศไทย) จากแผนภูมิขางบน และ
ขยายใหเห็นรายละเอียดในแผนภูมติ อ ไป จะเห็นวากระทรวงศึกษาแหงมลรัฐฟลอริดา (ซึ่ง
อาจเทียบเทากับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย) แบงโครงสรางเปน 7 หนวยงานใหญ ๆ
โดยมีรองรัฐมนตรี, ผูชวยรัฐมนตรี และผูอํานวยการเปนผูดูแล ไดแก
1. ฝายโครงการการศึกษา มีรองรัฐมนตรีเปนผูดูแลประกอบดวยเจาหนาที่ดังตอไปนี้
1.1 รองผูอ ํานวยการฝายการเรียนการสอน ดูแล -- สํานักงานบริการดานการบริหารโครงการ
- สํานักปรับปรุงโรงเรียนและการเรียนการสอน
- สํานักการศึกษาสําหรับนักเรียนพิเศษ
- สํานักงานสนับสนุนนักเรียนและชวยเหลือทางวิชาการ
- สํานักงานการเขาแทรกแซงแตแรกและเตรียมความพรอมของโรงเรียน
- สํานักงานการศึกษาภาษาของนักเรียนหลากวัฒนธรรม
1.2 สํานักงาน รถรับ-สงนักเรียน
1.3 สํานักบริการขอมูลและประเมินผลการศึกษา
1.4 สํานักงานวิจัยนโยบายและการประกันคุณภาพ
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1.5 สํานักพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร
- การศึกษาดานสิ่งแวดลอม
2. ฝายอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา มีรองรัฐมนตรีเปนผูดูแล
ประกอบดวย
2.1 ฝายวางแผนอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก และการบริหาร
งบประมาณการเงิน
2.2 ฝายพัฒนาและบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางเทคนิค
3. ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีรองรัฐมนตรีเปนผูดูแลงาน -3.1 สํานักฝกหัด คัดเลือกและสงเสริมครู
3.2 สํานักการรับรองครู
3.3 สํานักสอบสวนและออกระเบียบการรับรองครู ซึ่งมีคณะกรรมการการปฏิบัติ
ทางการศึกษารวมอยูดวย
3.4 คณะกรรมาธิการมาตรฐานการศึกษา
3.5 คณะกรรมาธิการการปฏิบัติทางการศึกษา
4. ฝายบริหารจัดการ มีผูชวยรัฐมนตรีเปนผูดูแลงานและสํานักตาง ๆ คือ
4.1 กิจกรรมดานทุนการศึกษา
4.2 กองการบริหาร
- สํานักบุคลากร
- สํานักบริการสนับสนุน
- โครงการโอกาสการศึกษาที่เทาเทียม
4.3 งานประสานงานอุดมศึกษา ซึง่ มีบอรดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรวมอยูด ว ย
4.4 กองเทคโนโลยีประยุกตและการศึกษาผูใหญ
- สํานักงานนโยบายการอาชีวศึกษาและการศึกษาผูใหญ
- สํานักวางแผนการพัฒนาอาชีวศึกษาและระบบขอมูล
- สํานักโครงการและบริการอาชีวะ
- สํานักพัฒนาอาชีพและพัฒนาการศึกษา
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- สํานักการศึกษาผูใหญและการศึกษาชุมชน
และมีบอรดวิทยาลัยเทคนิค อาชีวะ และโรงเรียนพาณิชยเอกชนรวมอยูดวย
5. ฝายวางแผนการศึกษา งบประมาณและการจัดการ มีรองรัฐมนตรีเปนผูดูแลงาน -5.1 สํานักวางแผนและงบประมาณ
5.2 สํานักเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึง่ มีเครือขายแหลงขอมูลฟลอริดา รวมอยูด ว ย
5.3 สํานักติดตามขอมูลทางการศึกษาอบรมของนักเรียน
5.4 สํานักตรวจเงินงบประมาณ
5.5 สํานักตรวจสอบทั่วไป
5.6 ศูนยขอมูลการศึกษา
5.7 กองบริการผูพ กิ ารทางจักษุ
- สํานักบริการภาษาเบรลลและหนังสือพูด
- สํานักองคกรวิสาหกิจ
- สํานักบริการและสนับสนุน
6. กองวิทยาลัยชุมชน (ดูแลวิทยาลัยชุมชน - Community Colleges) อยูภ ายใตการดูแล
ของรัฐมนตรีและ
6.1 ผูช ว ยผูอ ํานวยการบริหาร ดูแล -- สํานักบริการและสนับสนุนโครงการ
6.2 รองผูอ ํานวยการบริหารฝายระบบขอมูลและการเงิน ดูแล -- สํานักบริการการเงินและธุรกิจ
- สํานักวิจัยและระบบขอมูล
7. กองมหาวิทยาลัย (ดูแลมหาวิทยาลัย) อยูภ ายใตการดูแลของรัฐมนตรีประกอบดวย
7.1 รองอธิการฝายประชาสัมพันธ
7.2 รองอธิการฝายสุขภาพ
7.3 รองอธิการฝายวิชาการ
7.4 รองอธิการฝายการเงินและงบประมาณ
7.5 รองอธิการฝายบริหาร
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จากโครงสรางขางบนนั้นจะเห็นไดวารัฐบาลมลรัฐ (เทียบเทากระทรวงศึกษาธิการ
ของไทย) มิไดทาหน
ํ าที่บริหารจัดการโรงเรียน/สถานศึกษาโดยตรง การบริหารจัดการการ
ศึกษาโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียน/สถาบันการศึกษา ทัง้ ดานอาคาร
สถานที่ ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานนักเรียน และอื่น ๆ ลวนดําเนินการ (operate) โดย
เขตการศึกษา (school districts) ซึ่งเทียบเทาจังหวัดของประเทศไทย โดยรัฐบาลมลรัฐให
การสนับสนุนดานงบประมาณแกเขตการศึกษาตามที่เขตฯทําแผนงบประมาณขึ้นไป ซึง่ ใน
ปจจุบันงานดานตาง ๆ เหลานี้จะบริหารจัดการ โดยโรงเรียนและสถาบันการศึกษาเองภายใต
สภาที่ปรึกษาโรงเรียน (school advisory councils - SAC)
บทบาทหนาที่ของกระทรวงศึกษาแหงมลรัฐฟลอริดา
บทบาทหนาทีข่ องหนวยงานในกระทรวงศึกษาของมลรัฐตามขางบนนี้ จะเห็นได
วา มลรัฐฟลอริดา มีความรับผิดชอบอยางเต็มที่ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการจัดการศึกษา
โดยมีเขตการศึกษาของตนเปนผูดําเนินงาน กระทรวงศึกษาของมลรัฐสนับสนุนใหเขตการ
ศึกษาตาง ๆ ซึ่งเปนองคกรการศึกษาทั้ง 67 เขตดําเนินงานพัฒนาการศึกษาในเขตการ
ศึกษาของตน สําหรับหนวยงานตางๆของกระทรวงศึกษามลรัฐทําหนาที่ใหการสนับสนุน
รับฟงขอมูลจากเขตการศึกษาและบริการเขตการศึกษาตามที่เขตรองขอมา มลรัฐสามารถ
ออกกฎหมายการศึกษาของตนเอง กฎหมายการศึกษาของมลรัฐใหสิทธิแกประชาชนจัดตั้ง
โรงเรียนในชุมชนของตน ประชาชนไดรับอนุญาตใหเก็บภาษีเพื่อบํารุงโรงเรียนของตนไดถา
ปรารถนา โดยมีฝา ยปกครองของเมืองและองคกรปกครองตาง ๆ ตามเขตการศึกษาตาง ๆ
ใหการสนับสนุนดวยเชนกัน
ดวยกระบวนการนี้เองจึงอาจกลาวไดวา การบริหารการศึกษาเปนกระบวนการ
ขององคกรการศึกษาทองถิน่
องคกรการศึกษาทองถิ่น : เขตการศึกษา(School Districts)
การบริหารจัดการการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตํ่ากวาอุดมศึกษานั้น
เปนหนาที่ของทองถิ่นคือเขตการศึกษา (School Districts) และโรงเรียน/สถานศึกษา ซึง่ ถือ
วาเปนองคกรระดับทองถิ่นในการจัดการศึกษา เปนที่นาสังเกตวาองคกรทองถิ่นที่เกี่ยวกับ
การปกครอง เชน County หรือ City และเทศบาลนั้นมิไดเปนผูจัดการศึกษา แตเปนผูสนับสนุน
ใหเขตการศึกษา (School Districts) ระดมนักการศึกษาในทองถิ่นมาดําเนินงาน
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หลักการพื้นฐานที่มีผลตอวิวัฒนาการของระบบโรงเรียน หลักการพืน้ ฐาน
สําคัญทีน่ ําไปสูการมีระบบโรงเรียนที่บริหารจัดการโดยองคกรการศึกษาทองถิ่น ซึง่ ไดแก
เขตการศึกษาและโรงเรียน/สถานศึกษานั้นมีหลายประการ เชน
1. การศึกษาพื้นฐานเปนสิ่งจําเปน (universal education is essential) หมายถึง
การศึกษาเพื่อคนทุก ๆ คนหรือมวลชน
2. การศึกษาควรจัดใหฟรี (education should be free) โดยเฉพาะในระดับประถม
และมัธยมศึกษา รวมถึงอุดมศึกษาที่เสียคาใชจายนอย
3. มลรัฐตองรับผิดชอบ (the state has the responsibility) ผูกพันตอการปรับปรุง
โรงเรียน
4. เขตการศึกษาแตละทองถิ่นบริหารจัดการโรงเรียน (local districts operate
the schools) ภายใตคณะกรรมการการศึกษา (district boards หรือ school
boards) ที่เลือกตั้งมาจากประชาชนเปนสวนใหญ
5. การมีสว นรวมของรัฐบาลกลางเปนสิง่ พึงปรารถนา (federal participation is
desirable)
ดังไดกลาวมาแลววา มลรัฐฟลอริดา แบงเขตการศึกษาออกเปน 67 เขตการศึกษา
ในแตละเขตการศึกษาเทียบเทาจังหวัดในประเทศไทย มีทั้งขนาดเล็กและใหญ เขตการ
ศึกษาใหญ เชน เขตไมอามี่ (Miami) แตละเขตการศึกษา มีคณะกรรมการบริหารการศึกษา
(District Board of Education หรือ School Board) ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ทํางานรวมกับ
ศึกษาธิการเขต (superintendent) ซึ่งศึกษาธิการเขตก็มาจากการเลือกตั้งเชนกัน
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการการศึกษาของเขตการศึกษาและศึกษาธิการเขต
คือ การวางนโยบายและหลักการสําหรับเขตการศึกษาในดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
นโยบายของมลรัฐ โดยทํางานรวมกับครูใหญ ครู และผูปกครอง และสภาที่ปรึกษาโรงเรียน
เชน การกําหนดปรัชญาและความมุงหมาย วางภาระหนาที่ในการสรางภาวะแวดลอมที่มีคุณ
ภาพ สงเสริมใหเกิดภาวะผูนําในการจัดโครงสรางองคกรโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ สราง
ความเปนเลิศในการสอนซึ่งเปนกุญแจสูความสําเร็จของนักเรียน สนับสนุนใหเกิดการปรับ
และพัฒนาหลักสูตร เงินเดือนครู แผนพัฒนาโรงเรียน การดําเนินงานประจําวันของโรงเรียน
ตาง ๆ ในเขตการศึกษา นอกจากนัน้ ยังทําหนาที่ติดตามการทํางานของเขตการศึกษาใหเปน
ไปตามนโยบายและหลักการที่วางไว โดยศึกษาธิการเขตเปนผูนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
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โดยสรุปการบริหารจัดการการศึกษาในระดับพื้นที่หรือทองถิ่น สามารถแบงเปน
งานสําคัญ ๆ 6 อยาง คือ
1. การบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
(school-community
relationships) เชน การกําหนดวิสัยทัศนทางการศึกษารวมกัน จัดทําแผนปรับปรุงโรงเรียน
ประกันคุณภาพการศึกษา วางระบบจัดการขอมูลขาวสารของโรงเรียน (management
information system) ฯลฯ
2. การบริหารหลักสูตร การสอนการเรียน (curriculum and instruction) เชน
กําหนดเปาหมาย และมาตรฐานการเรียนรูของนักเรียน (standards และ benchmarks
ของแตละขัน้ (cycle) การพัฒนาการเรียนการสอน ไดแก การสอนดวยการบูรณาการแบบ
ตาง ๆ เชน การสอนเปนเรื่อง (thematic interdisciplinary approach) ชุดการเรียนแบบ
บูรณาการ (integrated module) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การสรางศูนยสื่อ (media
centers) เปนตน
3. การบริหารกิจการนักเรียน (pupil personnel) เชน การรับเด็กเขาเรียน การมา
เรียนของนักเรียน การบริการนักเรียนดานตาง ๆ การควบคุมความประพฤตินักเรียน
4. การบริหารบุคลากรครูและคณะ (staff personnel) เปนการบริหารงานหลักของ
เขตการศึกษา โรงเรียน/สถานศึกษา เริ่มตั้งแตการรับรองคุณวุฒิครูผูสอน ครูแนะแนว ตลอดจน
ผูบริหารโรงเรียน การพัฒนานโยบายบุคลากรที่เหมาะสม การรับครูที่มีความสามารถ การ
นิเทศครู และบุคลากร การประเมินประสิทธิภาพทางการสอน เปนตน
5. การบริหารอาคารสถานที่ (physical facilities) ไดแก อาคารสําหรับการเรียน
การสอน อาคารสําหรับงานโครงการ เปนตน
6. การบริหารการเงินและธุรการ (finance and business management) ไดแก
การจัดทํางบประมาณ ซึง่ มาจากแหลงตาง ๆ สามสวน คือ จากทองถิน่ จากมลรัฐ และจาก
รัฐบาลกลาง การจัดซื้อจัดจาง เหลานี้เปนตน
ในดานการเงินนั้นเขตการศึกษาและโรงเรียน/สถานศึกษาจะไดงบประมาณจาก
แหลงการเงินสามแหลง คือ (1) จากทองถิน่ ซึง่ สวนใหญเก็บจากภาษีในทองที่ โดยเฉพาะ
ภาษีทรัพยสิน (property tax) โดยเฉลี่ยทั้งประเทศคิดเปนรอยละ 56 ของงบประมาณทั้งหมด
(2) จากมลรัฐซึ่งเก็บจากภาษีสําหรับรัฐ เชน ภาษีรายได ภาษีการคาสวนของมลรัฐ คิดเปน
รอยละ 40 ของงบประมาณทัง้ หมด และ (3) จากรัฐบาลกลางซึง่ สวนใหญไดจากภาษีตา ง ๆ
อีกประมาณรอยละ 4 ของงบประมาณ
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ตัวอยางบทบาทการบริหารจัดการของเขตการศึกษาเมืองลีออน มลรัฐฟลอริดา
กอนการปฏิรูปการศึกษาที่เรียกวาการปรับรื้อโครงสรางทางการศึกษานั้น เขตการ
ศึกษาโดยทั่วไปจะมีบทบาทในการควบคุม สัง่ การ โดยมีโครงสรางการบริหารงานแบงออก
เปน 13 ฝาย เขตการศึกษาของลีออนก็เชนกัน โครงสรางดังนีค้ อื
1. ผูเชี่ยวชาญโครงการอาสาสมัคร
2. หัวหนาตรวจสอบภายใน
3. ผูอ ํานวยการบริหารทรัพยากรมนุษย
4. ผูอ ํานวยการบริหารบริการขอมูล
5. ผูอ ํานวยการบริหารบริการและปฏิบัติการ
6. ผูอ ํานวยการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
7. ผูอ ํานวยการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
8. ผูอ ํานวยการบริหารการเรียนการสอน
9. ผูอ ํานวยการบริหารการอาชีวศึกษา การศึกษาผูใหญและชุมชน
10. ผูอ ํานวยการบริหาร การสอนภาษา
11. ผูอ ํานวยการบริหารโครงการพิเศษ
12. ผูอ ํานวยการบริหารนโยบายและแผน และ
13. หัวหนาเจาหนาที่การเงิน
การบริหารงานตามโครงสรางการบริหารงานขางบนนั้น กอใหเกิดความขัดแยงใน
การบริหารงานในดานการจัดสรรงบประมาณและการประสานงานโดยทั่วไป ตอมาเมื่อมีการ
กระจายอํานาจทางการศึกษา ไดมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของเขตการศึกษา จากการควบคุม
สัง่ การ เปนการใหการสนับสนุนทางวิชาการ ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เตรียม
อุดมศึกษา และการศึกษาผูใหญ ประกอบกับมีการเลือกตั้งศึกษาธิการเขตคนใหม ซึ่งเห็น
วาโครงสรางการบริหารงาน 13 ฝายนัน้ มีมากเกินความจําเปน จึงไดปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารงานใหม โดยมีแนวคิดวา “ควรจัดองคกรใหใกลชิดกับตัวนักเรียนมากที่สุด และ
ใหนักเรียน บุคลากรสามารถทํางานรวมกันได” ซึง่ มีการปรับปรุงโครงสรางดังนี้
1. ลดกลุม ผูท ม่ี อี ํานาจในการตัดสินใจใหมีขนาดเล็กลง จาก 13 คน เหลือ 7 คน
2. ลดขนาดของหนวยงานใหสมดุลกับปริมาณงานทีร่ บั ผิดชอบ
3. แบงพื้นที่โรงเรียนตามเขตเชิงภูมิศาสตร ใหนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนใกล
บาน เชน จากการศึกษากรณีตัวอยาง (case study) ของเขตการศึกษา เมืองลีออน ซึ่งเปน
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ทีต่ ง้ั ของเมืองหลวงทาลาแฮสซี่ (Tallahassee) แหงมลรัฐฟลอริดา
นั้นแบงเขตการ
ศึกษาออกเปน 3 พื้นที่ และบริหารงานใหมีหลาย ๆ อยางในแตละพื้นที่ และพยายามใหแตละ
พื้นที่เกิดความเทาเทียมกัน นอกจากนี้ในแตละพื้นที่ใหมีโรงเรียนทุกประเภท คือ โรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา และเตรียมอุดมศึกษาอยูในพื้นที่เดียวกัน โดยใหหลักสูตรการ
เรียนการสอนสอดคลองกันตั้งแตระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับเตรียมอุดมศึกษา
จากแผนภูมิในหนา 19 จะเห็นวากลุมพื้นที่โรงเรียนแบงเปน 3 กลุม คือ กลุม 1
และกลุม 2 มีโรงเรียนประถมศึกษา (1) โรงเรียนมัธยมศึกษา (2) และโรงเรียนเตรียมอุดม (3)
อยูรวมกัน สวนกลุมที่ 3 เปนกลุมโรงเรียนพิเศษ ที่แตกตางจากกลุมที่ 1 และ 2 เนือ่ งจาก
เปนกลุมโรงเรียนสําหรับนักเรียนกลุมพิเศษ เชน เด็กพิการ เด็กมีปญหาดานจิตใจและ
อารมณ นักเรียนที่มีปญหาความประพฤติ ตลอดจนการศึกษาผูใหญและการศึกษาชุมชน
ซึง่ กลุม พืน้ ทีท่ ่ี 3 กลุมนี้จะไดรับการสนับสนุนทางวิชาการจากกลุมบริการการเรียนการสอน
อีก 4 กลุม ซึ่งเปนศูนยรวมของผูเชี่ยวชาญที่จะใหการสนับสนุนแกโรงเรียน
4. จัดใหมีผูนําพื้นที่และเจาหนาที่ผูประสานงานในพื้นที่กลุมโรงเรียน โดยผูน ําพื้น
ที่เปนผูประสานงานระหวางเขตการศึกษากับโรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบ
รวมทั้ง
พิจารณากรอบอัตรากําลังของโรงเรียน อัตราครู งบประมาณ ประสานงานระหวางโรงเรียน
ตาง ๆ ในกลุมเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหมากที่สุด และใหความชวยเหลือโรงเรียนใน
การดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการชวยแกปญหาในระดับโรงเรียน สําหรับเจาหนาที่ผู
ประสานงานในพืน้ ทีก่ ลุม โรงเรียน ทําหนาที่ติดตาม ชี้แจง ชี้แนะ ประสานงานในกระบวน
การพัฒนาโรงเรียนอยางใกลชดิ ตลอดจนชวยเหลือประสานงานกับสภาที่ปรึกษาโรงเรียนใน
การเขียนและจัดแผนปรับปรุงโรงเรียนซึ่งจัดเปนแผนยุทธศาสตร
กลาวโดยสรุป องคกรการศึกษาทองถิน่ คือ เขตการศึกษาทั้งประเทศสหรัฐ
อเมริกาจํานวนประมาณ 15,600 เขต ทําหนาที่ในการพัฒนาการศึกษาภายใตความรับผิดชอบ
ของมลรัฐจํานวน 50 มลรัฐ และเขตอิสระบางแหง ในทางปฏิบัตินั้นเขตการศึกษาจํานวนมาก
ไดพยายามกระจายอํานาจการตัดสินใจในการพัฒนาลงสูระดับโรงเรียนและสถานศึกษา
โดยเขตการศึกษาจัดทําคูมือการพัฒนาโรงเรียนใหเปนแนวทาง
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การบริหารโรงเรียน/สถานศึกษา
ตัวอยาง โรงเรียนทุกแหงในมลรัฐฟลอริดา ตองดึงชุมชนเขารวมในกระบวนการ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนโดยการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน ชุมชนดังกลาวหมายถึง ผูบริหาร
ครู บุคลากร นักเรียนมัธยม พอแม และกลุมธุรกิจ/สมาชิกของชุมชน บุคคลเหลานี้บางคนจะ
เขารวมอยูในสภาที่ปรึกษาโรงเรียน (School Advisory Councils หรือ SACs) ที่โรงเรียนนําเสนอ
ใหมีการจัดตั้งขึ้น โดยครูใหญชวยเหลือใหสภาฯสามารถเรียนรูและพัฒนา ปรับปรุงแกไขดําเนิน
งาน และรายงานความกาวหนาของแผนปรับปรุงโรงเรียนได สภาที่ปรึกษาโรงเรียนอาจเลือก
สมาชิกของสภาฯ คนใดคนหนึง่ ใหเปนประธานหรือผูอ านวยความสะดวกสํ
ํ
าหรับปนั้น ๆ
สภาที่ปรึกษาโรงเรียนประกอบดวยครูใหญ ครูอยางนอย 1 คน บุคลากรอืน่ อยาง
นอย 1 คน นักเรียนระดับมัธยมอยางนอย 1 คน (กรณีโรงเรียนมัธยม) พอแมนักเรียนอยาง
นอย 4 คน และนักธุรกิจ/สมาชิกชุมชนอยางนอย 2 คน สมาชิสภาการศึกษา (ครู ผูป กครอง
นักเรียน บุคลากร) มาจากการเลือกตั้งตามกฎหมาย สภาฯ จะตองเปนตัวแทนของชุมชน
ครูใหญจะตองนํารายชือ่ สมาชิกสภาทีป่ รึกษาโรงเรียน เสนอตอคณะกรรมการบริหารการ
ศึกษาของเขตการศึกษา (School Board)
ตามปกติโรงเรียน/สถานศึกษาตาง ๆ ดําเนินการตามคําแนะนําของสภาทีป่ รึกษา
โรงเรียน และในบางโรงเรียนไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทําหนาที่ตัดสินสั่งการ ที่
เรียกวาการบริหารจัดการในพื้นที่ (Site-Based Decision Making) ซึง่ เรียกยอ ๆ วา SITE
หรือ SDBM หรือ SDB ในกรณีของมลรัฐฟลอริดา นัน้ สวนใหญดําเนินการตามคําแนะนํา
ของ SACs
หนาทีบ่ ทบาทของโรงเรียน/สถานศึกษานั้นเปนที่ทราบกันดีวา เปาหมายสูงสุดคือ
การพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ค วามรู ค วามสามารถตามเปาหมายและมาตรฐานหรือปทัดฐานที่
กําหนดไวทั้งในระดับโรงเรียนและระดับมลรัฐ โรงเรียนจะตองดําเนินการสรางแผนปรับปรุงโรง
เรียนดวยกระบวนการวิสัยทัศนใหเปนที่ยอมรับของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
ใหมีการ----กําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน (Vision) มุงความเปนเลิศในอนาคต แลว----กําหนดภาระหนาที่ของโรงเรียน ( Mission) ตอจากนั้น----กําหนดงานหลักของการพัฒนา (Key Performance Areas) ดานตาง ๆ และ
---กําหนดงานเหลานัน้ ออกเปนเปาหมาย และปทัดฐานหรือมาตรฐาน (Goals
and Benchmark or Standard) โดยจัดทําเปน--
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---แผนปรับปรุงโรงเรียนที่เรียนวา แผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) ไดแผนแลว----ลงมือทําตามแผน (Action) หรือโครงการกิจกรรม แลวจัดใหม-ี ---การประเมินผล (Evaluation) เพื่อศึกษาปรับปรุงใหไดตามเปาหมายและ
มาตรฐานหรือปทัดฐาน แลว----จัดทํารายงาน นําเสนอใหสาธารณชนทราบความกาวหนา และการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน
กระบวนการของวิสัยทัศนขางบนนี้เปนกระบวนการตอเนื่องหรือวงจรของการ
ปฏิบัติงานโดยมีคุณลักษณะตาง ๆ เชน เจตคติ การจัดการขอมูล ฯลฯ เปนพืน้ ฐานดังภาพ :
การรายงาน

การติดตาม
ประเมินผล

ลงมือปฏิบตั ิ

วิสัยทัศน

ภาระหนาที่

เจตคติ
การจัดการขอมูล
การวิจยั ปฏิบตั กิ าร
ความรวมมือ

งานหลัก
ที่ตองปฏิบัติ

แผนปรับปรุงโรงเรียน
หรือแผนยุทธศาสตร

เปาหมายและ
มาตรฐาน

โครงสรางองคกรและการบริหารการศึกษาของมลรัฐอื่น ๆ
ดังไดกลาวมาแลวในตอนตนวา ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศใหญที่มีการ
ปกครองแบบสหพันธ ในดานการศึกษานัน้ รัฐบาลกลางเพียงทําหนาที่ประสานงานและให
การชวยเหลือ โดยมลรัฐทัง้ 50 มลรัฐมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานและพัฒนาการ
ศึกษาในมลรัฐของตน แตละมลรัฐมีระบบการศึกษาของตนแตกตางกันไป เชน กรณีมล
รัฐฟลอริดา มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเปน PreK 5-3-4 คือ มีเด็กเล็กอนุบาล และระดับ
ประถมศึกษา (Elementary) 5 ป (Grade 1-5) ระดับมัธยมตน (Middle School) 3 ป และ
ระดับมัธยมปลาย (High School) 4 ป บางมลรัฐมีระบบ K 6-3-3 แบบเดียวกับประเทศ
ไทย แดบางมลรัฐมีหลายระบบผสมกัน
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อยางไรก็ตาม ในดานการบริหารการศึกษานั้นมลรัฐตาง ๆ มีการดําเนินงานคลายคลึงกัน คือ มีกระทรวงศึกษา (Department of Education) ของแตละมลรัฐรับผิดชอบและ
บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารการศึกษาของมลรัฐ (State Board of Education) แตละ
มลรัฐมีหลายเขตการศึกษา (School Districts) บางมลรัฐมีเขตการศึกษามากกวา 100 เขต
การศึกษา เชน มลรัฐเคนตั๊กกี้ (Kentucky) มลรัฐตาง ๆ สวนใหญมอบใหเขตการศึกษาของ
ตนมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาการศึกษา นับเปนการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นโดยแท
บางรัฐยังมีการรวบอํานาจในบางเรือ่ งไวในระดับมลรัฐ
การรวบอํานาจการศึกษาทําใหมีปญหาขอขัดแยงในการบริหารการศึกษา และทําให
เกิดการฟองรอง ดังกรณีมลรัฐเคนตั๊กกี้ กระทรวงศึกษามลรัฐเคนตั๊กกี้ถูกเขตการศึกษารวม
66 เขต พรอมดวยประชาชนและศึกษาธิการเขตการศึกษาฟองกระทรวงศึกษามลรัฐเคนตั๊กกี้
วาบริหารงานผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ เกิดความเหลื่อมลํ้าในการจัดการศึกษา ศาลสูงแหง
มลรัฐเคนตั๊กกี้ไดศึกษาและสอบสวนเห็นวาเปนความจริงและพบมากไปกวานั้นวา คุณภาพ
การศึกษาก็ไมไดมาตรฐานดวย จึงไดตัดสินยุบกระทรวงศึกษาของมลรัฐเคนตั๊กกี้ในวันที่ 30
มิถนุ ายน 2533 และไดตั้งกระทรวงศึกษาขึ้นใหมในวันรุงขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2533
โดยใหกระทรวงศึกษาใหมนี้ทําหนาทีเ่ พียงดานวิชาการ
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ขอคิดเห็นของศาลสูงแหงมลรัฐเคนตั๊กกี้
THE CHARGE FOR ACTION
“The sole responsibility for providing the system of common
schools is that of our General Assembly. It is a duty — it is a
constitutional mandate placed by the people on the 138 members of
that body who represent those self-same people.
The General Assembly must not only establish the system, but it
must monitor it on a continuing basis so that it will always be
maintained in a constitutional manner. The General Assembly must
carefully supervise it, so that there is no waste, no duplication, no
mismanagement, at any level.
The system of common schools must be adequately funded to
achieve its goals. The system of common schools must be
substantially uniform throughout the state. Each child, every child, in
this Commonwealth must be provided with an equal opportunity to have
an adequate education.”
ซึง่ แปลความไดดงั นี้:
“ความรับผิดชอบเดียวที่จัดใหเกิดระบบโรงเรียนสําหรับสาธารณชนขึ้นนั้นเปนของ
รัฐสภา อันเปนหนาที่ – เปนประกาศิตจากรัฐธรรมนูญ ที่มอบใหแกสมาชิกที่เปนตัวแทน
ประชาชนทัง้ 138 คน
รัฐสภาตองไมเพียงจัดตัง้ ระบบขึน้ เทานัน้ แตตองติดตามอยางตอเนื่องวาจะเปนไป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ รัฐสภาตองนิเทศดวยความรอบคอบ เพื่อวาจะไมสิ้นเปลือง
ไมลอกแบบกัน ไมจดั การผิดพลาด ในทุก ๆ ระดับ
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ระบบโรงเรี ย นสาธารณชนต อ งได รั บ เงิ น ทุ น เพี ย งพอทีจ่ ะสัมฤทธิ์ในเปาหมาย
ระบบโรงเรียนสาธารณชนตองเปนแบบฉบับเดียวกันอยางเปนแกนสาร เด็กแตละคน และ
ทุก ๆ คนในมลรัฐแหงนี้ตองไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกันที่จะมีการศึกษาเพียงพอ”
บทสรุปทายรายงาน
การบริหารการศึกษาของสหรัฐอเมริกา มีความหลากหลายในแตละมลรัฐ ทั้ง 50
มลรัฐ ความหลากหลายนั้นมีตั้งแตความหลากหลายในเชิงตัวระบบ วามีระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ระดับละกี่ป มีความหลากหลายในเชิงปจจัยปอน (Input) เชน คน (ครู)
เงินงบประมาณฯ ความหลากหลายในการบริหารจัดการซึ่งมลรัฐตาง ๆ มีความรับผิดชอบ
ที่จะใหเขตการศึกษา (School District) ของตนแตละเขต มีหนาที่ดําเนินงานการศึกษาและ
ปรับปรุงการศึกษาในแตละเขตการศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไว
ขณะนี้สหรัฐอเมริกากําลังดําเนินงานปรับรื้อโครงสรางทางการศึกษาตามแนวทาง
ของรัฐบาลกลางคือ กฎหมายการศึกษาอเมริกาป 2000 (Goals 2000 Educate America
Act) ของรัฐบาลกลาง (Federal Government) และการปฏิรูปปรับรื้อโครงสรางการศึกษาของ
แตละมลรัฐ (State Government) ทําใหเกิดแรงผลักดันทีม่ ตี อ เขตการศึกษาในการปรับปรุงคุณ
ภาพการศึกษาตลอดทัง้ ประเทศ
เปนที่นาสังเกตวาสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มี
การกระจายอํานาจสูท อ งถิน่ นับเปนการสรางภาวะผูนําใหแตละทองถิ่นไดมีบทบาทหนาที่ใน
การพัฒนาทองถิน่ ของตนเองอยางเต็มที่ อันเห็นไดจากการใหทองถิ่นสามารถแสวงหางบ
ประมาณเพื่อการศึกษา เชน เก็บภาษีทรัพยสิน (property tax) เอง สัดสวนของงบประมาณ
โดยเฉลี่ยประมาณวา ทองถิน่ ออกเองระหวาง 65 ถึง 70 เปอรเชนต (ในขณะที่รัฐบาลมลรัฐ
ออกชวยประมาณ 25 ถึง 30 เปอรเซนต และรัฐบาลกลางออกชวยไมถึง 10 เปอรเซนต) มลรัฐ
ใดที่มีฐานะการเงินดีและไมตองการใหรัฐบาลกลางเขามาแทรกแซงมากเกินไป ก็จะขอเงิน
จากรัฐบาลกลางในอัตราสวนทีน่ อ ยมาก
ในดานบุคลากรนัน้ ก็เชนกันทีร่ ฐั บาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐ สรางภาวะผูน ําใหแต
ละเขตการศึกษา และสถานศึกษาเปนผูสรรหาและจางบุคลากรเขาทํางานเอง โดยเฉพาะ
บุคลากรทางการศึกษา เชน ครูนั้นไมเปนขาราชการ จึงเปนระบบทีเ่ ขางายออกงาย ตาม
แนวการปฏิรูปปรับรื้อโครงสรางการศึกษานั้น ไดมีการปรับรื้อใหหนวยงานตาง ๆ เล็กลง
จํานวนบุคลากรตาง ๆ ก็นอ ยลงเชนกัน การใหโรงเรียนและสถานศึกษามีคณะกรรมการที่
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ปรึกษาโรงเรียนที่มาจากพอแมผูปกครอง นักธุรกิจ ชุมชน และนักเรียน นับเปนจุดสําคัญที่
ทําใหมกี ารปรับปรุงการศึกษาอยางไดผล องคกรระดับเหนือ เชน เขตการศึกษาและกระทรวง
ศึกษาของมลรัฐไดเปลี่ยนรูปแบบการจัดการการศึกษา โดยหันมาทําหนาที่ใหการสนับสนุน
สงเสริมในดานหลักสูตร สื่อ การเรียนการสอน ใหไดตามเปาหมายและมาตรฐาน พรอมดวย
การติดตามประเมินผลที่ประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางแทจริง
บุคลากรที่ทางานในกระทรวงการศึ
ํ
กษาของรัฐบาลกลางก็ดี กระทรวงศึกษาของ
มลรัฐก็ดี หรือแมแตในแตละเขตการศึกษาแตละเขตก็ดี จะไดรับการเลือกสรรจากคนที่มี
ความรูความสามารถเฉพาะดาน และมีการใชเทคโนโลยีเขาชวย ทําใหไมสิ้นเปลืองบุคลากร
มากเกินไป มีการประมาณวา มีนักวิชาการที่ทํางานในกระทรวงการศึกษาของรัฐบาลกลาง
ทีก่ รุงวอชิงตัน ดี ซี ไมถึง 3,000 คน สวนในกระทรวงศึกษาของมลรัฐตาง ๆ และเขตการ
ศึกษานั้นมีจานวนบุ
ํ
คลากรแตกตางกันไปตามขนาดของมลรัฐและเขตการศึกษา ยิง่ กวานัน้
ยังเปนไปตามแนวปฏิรูปปรับรื้อโครงสรางการศึกษาของแตละมลรัฐและเขตการศึกษา เชน
เขตการศึกษาชิคาโก และซานตาเฟ ไดลดบุคลากรลงเปนจํานวนมาก (ซานตาเฟเหลือ
บุคลากรหลักเพียง 5 คน) ทําใหสานั
ํ กงานเขตการศึกษาใชงบประมาณในสํานักงานเพียง 3%
ของงบประมาณ สวนชิคาโกก็สามารถลดจํานวนคนลงทําใหลดงบประมาณในสํานักงานเขต
การศึกษาลงมาก และสามารถนําเอาเงินไปใชในการพัฒนาโรงเรียน/สถานศึกษาไดมากขึ้น
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