บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ระบบบริหารการศึกษาในสหราชอาณาจักรแบงออกเปน 3 ระบบ คือ ใน
อังกฤษและเวลส ในไอรแลนดเหนือ และในสกอตแลนด การบริหารการศึกษาทัง้ 3 ระบบ
มีลกั ษณะเปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังทองถิน่ และสถานศึกษา
จึงไมมี
โครงสรางการบริหารการศึกษาในระดับภูมภิ าค
โครงสรางการบริหารการศึกษาในระดับชาติ
การบริหารการศึกษาในระดับชาติในสหราชอาณาจักรอยูในการควบคุมดู
แลของกระทรวงการศึกษาและการจางงานในอังกฤษ สํานักงานแหงเวลส สํานักงานแหง
ไอรแลนดเหนือ และสํานักงานแหงสกอตแลนด โดยแตละแหงมีรฐั มนตรีวา การ (Secretary
of State) ซึง่ ไดรบั การแตงตัง้ จากนายกรัฐมนตรี และขึน้ ตรงตอรัฐสภาทีก่ รุงลอนดอน โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษาและการจางงานในอังกฤษนั้นรับผิดชอบการจัดการ
ศึกษาโดยตรง และมีรฐั มนตรีชว ยวาการ (Minister of State) และผูช ว ยรัฐมนตรีทเ่ี ปน
ส.ส. (Parliamentary Under-Secretary of State) รับผิดชอบบริหารการศึกษาโดยเฉพาะ
สําหรับในเวลส ไอรแลนดเหนือ และสกอตแลนดนั้น รัฐมนตรีวา การตอง
รับผิดชอบกิจการทุกดานในเขตปกครอง รวมทัง้ งานดานการศึกษา ดังนั้น หนวยงานที่
รับผิดชอบการบริหารการศึกษา จึงมีฐานะตํ่ากวากระทรวง โดยมีรฐั มนตรีชว ย และ/หรือ
ผูช ว ยรัฐมนตรีทไ่ี ดรบั มอบหมายเปนผูร บั ผิดชอบงานดานการศึกษา กลาวคือ หนวยงานที่
รับผิดชอบการศึกษาในสํานักงานแหงเวลส
และสํานักงานแหงไอรแลนดเหนือมีฐานะ
เทียบเทากรม อยูใ นความรับผิดชอบของผูช ว ยรัฐมนตรีทเ่ี ปน ส.ส. แตในไอรแลนดเหนือมี
รัฐมนตรีชว ยวาการทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการศึกษาดวย ในขณะทีร่ ฐั มนตรีวา การแหงเวลส
ไมมรี ฐั มนตรีชว ยวาการ สวนในสกอตแลนดนั้น มีรฐั มนตรีชว ยวาการดานการศึกษาและ
อุตสาหกรรม รับผิดชอบดูแลทบวงการศึกษาและอุตสาหกรรม
โครงสรางการบริหารการศึกษาในระดับทองถิน่
การบริหารการศึกษาระดับทองถิน่ ในสหราชอาณาจักรอยูใ นความ
รับ
ผิดชอบขององคกรทองถิน่ ไดแก องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ (Local Education
Authorities) ในอังกฤษและเวลส คณะกรรมการการศึกษาและหองสมุด (Education and
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Library Boards) ในไอรแลนดเหนือ และองคการบริหารทองถิน่ สกอตแลนด (Scottish
Local Authorities) ในองคกรระดับทองถิน่ แตละแหงจะมีคณะกรรมการการศึกษา ซึง่
ประกอบดวย ผูแ ทนจากกลุม ตาง ๆ ในทองถิน่ รวมทัง้ ผูป กครองและกลุม ธุรกิจเอกชน โดย
องคกรทองถิ่นจะจัดใหมีผูอานวยการศึ
ํ
กษาเปนเจาหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ระดับทองถิ่น
โครงสรางการบริหารการศึกษาในระดับสถานศึกษา
การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาแบงออกเปน 3 ระดับ คือ การศึกษาใน
โรงเรียน การศึกษาตอเนือ่ ง และการอุดมศึกษา โดยในแตละระดับมีทั้งสถานศึกษาของ
ภาครัฐและเอกชน
ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาทุ ก ระดับจะมีคณะกรรมการบริหารของสถาน
ศึกษารับผิดชอบในการใหคาปรึ
ํ กษาและตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของ
สถานศึกษา ทัง้ ในดานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การควบคุมคุณภาพ และการ
บริหารงานทัว่ ไป
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุนจากรัฐ ประกอบดวย ผู
แทนของชุมชน ผูปกครอง ครูใหญและครูในโรงเรียนนัน้ สวนโรงเรียนในอุปถัมภขององค
การบริ หารการศึ ก ษาท อ งถิ่ นทุ ก แห ง ก็ มี อ งค ป ระกอบคลายคลึงกับโรงเรียนที่ไดรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐ แตตอ งมีผแู ทนจากองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ เปนกรรมการอยูด ว ย
สถาบันในภาคการศึกษาตอเนื่องและอุดมศึกษามีการบริหารงานของตัวเอง
เปนอิสระ คณะกรรมการบริหารสถาบันการศึกษาตอเนือ่ งมีบทบาทคลายคลึงกับกรรมการ
อํานวยการของบริษทั ประกอบดวย กรรมการสวนใหญทม่ี าจากภาคธุรกิจและอุตสาห
กรรม รวมทัง้ อาจารยใหญ ครู นักศึกษา และสถานศึกษาบางแหงมีกรรมการทีเ่ ปนผูป ก
ครองดวย สวนสถาบันอุดมศึกษานั้น มีคณะกรรมการบริหารสูงสุด คือ สภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน ประกอบดวย คณาจารยอาวุโสและกรรมการจากภายนอกทีม่ าจากการเลือก
ตั้ง มีหนาทีต่ ดั สินใจเกีย่ วกับนโยบายทัว่ ไป องคกรบริหารระดับรองลงมา คือ สภาบริหาร
ของสถาบัน ประกอบดวย บุคลากรวิชาชีพ สหภาพการคา และอืน่ ๆ โดยมีหนาที่ตัดสิน
ใจเรือ่ งทีน่ อกเหนือความสามารถของคณะวิชา
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สวนการบริหารงานประจําภายในสถาบันการศึกษาทุกระดับนั้นเปนหนาที่
รับผิดชอบของผูบ ริหารสถานศึกษาแตละแหง
ตามนโยบายและแนวทางของคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษานัน้ ๆ
การกระจายอํานาจและการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษาในสหราชอาณาจักรมีลักษณะเปนการกระจายอํานาจ
จากสวนกลางไปยังทองถิน่ และสถานศึกษา และมีการแบงความรับผิดชอบระหวางรัฐบาล
กลาง องคกรทองถิน่ สถานศึกษา ชุมชน และครู ทัง้ ในดานการบริหารทัว่ ไป การบริหาร
งบประมาณ และการบริหารวิชาการ
ก. การบริหารทัว่ ไป
เขตปกครองตาง ๆ ในสหราชอาณาจักร ไดแก อังกฤษ เวลส ไอร
แลนดเหนือ และสกอตแลนด มีอสิ ระในการบริหารการศึกษาของตนเอง รัฐบาลกลางมี
อํานาจและหนาทีใ่ นการกําหนดนโยบายระดับชาติ วางแผนและกําหนดทิศทางการจัดการ
ศึกษาในภาพรวม โดยแตละเขตปกครองมีรัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรีชว ยวาการ และ/หรือ
ผูช ว ยรัฐมนตรีทเ่ี ปน ส.ส. รับผิดชอบดูแลการบริหารการศึกษาในระดับชาติ
ในระดับทองถิ่น องคกรบริหารระดับทองถิน่ มีคณะกรรมการการ
ศึกษาทําหนาที่ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาในทองถิ่นตามนโยบายและแนวทางที่สวน
กลางกําหนด นอกจากนี้ องคกรบริหารทองถิน่ ยังมีหนาทีใ่ นการใหบริการคําปรึกษาและ
แนวทางในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ
โดยมอบอํานาจให
สถานศึกษาทําหนาทีบ่ ริหารงานของตนเอง ทัง้ นีส้ ถานศึกษาแตละแหงจะมีคณะกรรมการ
บริหารและผูบ ริหารสถานศึกษารับผิดชอบในการบริหารงาน
ข. การบริหารงบประมาณ
รั ฐ บาลกลางมี ห น า ที่ ใ นการจัด สรรงบประมาณสําหรับจัดการ
ศึกษาใหแกหนวยงานทางการศึกษาในระดับชาติ องคกรบริหารทองถิน่ และสถานศึกษา
โดยจัดสรรเงินอุดหนุนผานองคกรบริหารทองถิ่นใหแกโรงเรียนที่อยูในความดูแลขององคกร
ทองถิน่ สวนโรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุนจากรัฐจะไดรบั งบประมาณจากรัฐบาลกลาง โดย
ตรง
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องคกรบริหารทองถิน่ รับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณใหแกโรง
เรียน ซึง่ ประกอบดวยงบประมาณทีเ่ ปนเงินอุดหนุนจากสวนกลางและรายไดของ ทองถิน่
โดยใหโรงเรียนรับผิดชอบในการบริหารงบประมาณของตนเอง
สําหรับสถาบันในภาคการศึกษาตอเนือ่ งในอังกฤษและเวลสนน้ั
จะไดรับงบประมาณผานสภาจัดสรรงบประมาณการศึกษาตอเนื่อง ในบางกรณีสภาจัด
สรรงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาโดยผานองคการบริหารการศึกษาทอง
ถิ่น สวนในไอรแลนดเหนือและสกอตแลนด สถานศึกษาจะไดรบั งบประมาณจากรัฐบาล
กลางโดยผานคณะกรรมการการศึกษาและหองสมุดและทบวงการศึกษาและอุตสาหกรรม
สกอตแลนดตามลําดับ
สถาบันอุดมศึกษาในอังกฤษ เวลส และสกอตแลนด ไดรับ
งบประมาณจากรัฐบาลกลางผานสภาจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา
สวนในไอรแลนด
เหนือสถาบันอุดมศึกษาไดรบั งบประมาณผานกรมการศึกษา นอกจากนี้ สถาบันอุดม
ศึกษาในอังกฤษ เวลส และไอรแลนดเหนือยังไดรบั เงินอุดหนุนเพิม่ เติมผานองคกรทองถิน่
ดวย ในอังกฤษและเวลสนน้ั
ยังมีงบประมาณทีจ่ ดั สรรผานสํานักงานฝกอบรมครูใหแก
สถาบันอุดมศึกษาดวย
ค. การบริหารวิชาการ
ในดานวิชาการ รัฐบาลกลางในอังกฤษ เวลส และไอรแลนด
เหนือไดจัดใหมีหลักสูตรแหงชาติเปนแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนของรัฐ
และองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ สวนในสกอตแลนดไมมีหลักสูตรแหงชาติ มีเพียง
แนวทางระดับชาติทร่ี ฐั มนตรีกําหนดไว
นอกจากนี้ยังมีองคกรระดับชาติที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรและ
วุฒกิ ารศึกษา ไดแก องคการวุฒิการศึกษาและหลักสูตร (QCA) ในอังกฤษ องคการหลัก
สูตรและการประเมินผลแหงเวลส (ACCAC) สภาหลักสูตร การสอบ และการประเมินผล
(CCEA) ในไอรแลนดเหนือ และองคการวุฒิการศึกษาแหงสกอตแลนด (SQA)
สถานศึกษาทุกระดับมีหนาทีใ่ นการประเมินตนเอง โดยอยูใน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ในระดับโรงเรียนนัน้ ครูใหญมี
หนาที่ รับผิดชอบในการประเมินการจัดองคกรและมาตรฐานการศึกษา และรายงานผล
การประเมินตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน องคการบริหารการศึกษาทองถิน่
และ
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ผูปกครอง สวนองคกรบริหารระดับทองถิน่ มีหนาทีใ่ หคาปรึ
ํ กษาเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพการ
ศึกษาในโรงเรียน ใหความสนับสนุนดานหลักสูตร การประกันคุณภาพ การติดตามผล
การประเมินผล และการตรวจสอบคุณภาพ
ในระดับชาติ มีหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบตรวจสอบคุณภาพการ
ศึกษาในโรงเรียน คือ สํานักงานมาตรฐานการศึกษา (OFSTED) ในอังกฤษ สํานักงาน
ผูต รวจการของสมเด็จพระราชินใี นเวลสและในสกอตแลนด สวนในไอรแลนดเหนืออยูใ น
ความรับผิดชอบของกรมการศึกษาไอรแลนดเหนือ
การตรวจสอบคุณภาพของสถาบันการศึกษาตอเนือ่ งในอังกฤษ
และเวลสอยูในความรับผิดชอบของสภาจัดสรรงบประมาณการศึกษาตอเนื่อง ในไอรแลนด
เหนือดําเนินการโดยกรมการศึกษาและผูต รวจการโรงเรียนของสมเด็จพระราชินี สวนใน
สกอตแลนดเปนหนาทีข่ องทบวงการศึกษาและอุตสาหกรรม
การตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดในสหราชอาณา
จักร ดําเนินการโดยสํานักงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance Agency) นอกจากนี้
ในแตละเขตปกครองยังมีหนวยงานทีม่ หี นาทีป่ ระเมินคุณภาพการศึกษาและวิจยั ในสถาบัน
อุดมศึกษา ไดแก สภาจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาแหงอังกฤษ เวลส และสกอตแลนด
และสภาการอุดมศึกษาไอรแลนดเหนือ
จุดเดนของการบริหารการศึกษาในสหราชอาณาจักร ก็คือ การมี
สวนรวมจากทุกสวนของสังคมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิง่ ชุมชนทองถิน่ เอก
ชน และผูปกครอง โดยมีผแู ทนจากกลุม ตาง ๆ ในสังคมรวมเปนกรรมการในการบริหารการ
ศึกษาทุกระดับ

5

ระบบบริหารการศึกษาของสหราชอาณาจักร
1. บทนํา
สหราชอาณาจักร (United Kingdom) ประกอบดวยบริเตนใหญ (อังกฤษ
เวลส และสกอตแลนด) และไอรแลนดเหนือ มีพน้ื ที่ 244,160 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
ประมาณ 58.8 ลานคน ประกอบดวยชนชาติองั กฤษ สกอต เวลส ไอริช และอืน่ ๆ สวน
ใหญนับถือศาสนาคริสตนิกาย Anglican ทัง้ นี้ ในสหราชอาณาจักรมีศาสนาทางราชการ
คือ The Church of England (ในอังกฤษ) และ The Church of Scotland (ในสกอต
แลนด)
สหราชอาณาจักรมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมี
พระมหากษัตริยเ ปนประมุขภายใตรฐั ธรรมนูญ
รัฐบาลประกอบดวยฝายนิติบัญญัติ
(Legislature) คือ รัฐสภา ฝายบริหาร (Executive) คือ คณะรัฐมนตรี ซึง่ มีรฐั มนตรี
ประมาณ 20 คน และฝายตุลาการ (Judiciary) รัฐสภา ประกอบดวยพระมหากษัตริย
สภาขุนนาง และสภาผูแ ทนราษฎร
สภาขุนนาง (The House of Lords) ประกอบดวยสมาชิก 1,198 คน โดยมี
สมาชิกจากฝายศาสนาทีเ่ รียกวา Lords Spiritual คือ พระสังฆราชา 2 องค ไดแก
Archbishop of Canterbery และ Archbishop of York สังฆราชา (bishop) 3 องค
จาก London Durham และ Winchester และพระราชาคณะชัน้ ผูใ หญอกี 24 องค สวน
สมาชิกทีเ่ ปนฝายฆราวาส เรียกวา Lords Temporal คือขุนนาง ซึง่ ไดรบั สิทธิเปนสมาชิก
สภาโดยการสืบทอด สภาขุนนางมีวาระการประชุมประมาณปละ 165 วัน
สภาผูแทนราษฎร (The House of Commons) สมาชิกมาจากการเลือกตัง้
จํานวน 659 คน โดยมาจากแควนอังกฤษ 532 คน เวลส 38 คน สกอตแลนด 72 คน และ
ไอรแลนดเหนือ 17 คน อยูในตําแหนงครัง้ ละ ไมเกิน 5 ป มีสมัยประชุมประมาณ 170 วัน
ระหวางเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคมปถัดไป
พรรคการเมืองทีส่ าคั
ํ ญ ไดแก พรรคอนุรกั ษนยิ ม (Conservative) พรรค
แรงงาน (Labour) และพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democrats) ซึง่ มีชอ่ื เปนทางการ
วา Social and Liberal Democrats พรรคการเมืองทีไ่ ดรบั เสียงขางมากในสภาผูแ ทน
ราษฎรจะจัดตัง้ คณะรัฐมนตรีขน้ึ รับผิดชอบการบริหารประเทศ โดยหัวหนาพรรคจะไดรบั
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การรับรองจากพระมหากษัตริยใ หเปนนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีเปนผูเ สนอราย
ชือ่ รัฐมนตรีใหพระมหากษัตริยท รงแตงตัง้ นายกรัฐมนตรีคนปจจุบนั คือ นายโทนี แบลร
(Tony Blair) หัวหนาพรรคแรงงาน ดํารงตําแหนงตัง้ แตวนั ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
การปกครองสวนทองถิน่ แบงออกเปน 3 ระดับใหญ ๆ คือ ระดับ County
(เทียบเทาจังหวัด) มี 53 จังหวัด ระดับ District (เทียบเทาเขต/อําเภอ) มี 369 อําเภอ
และระดับ Parish Council (เทียบเทาตําบล) มีประมาณ 10,000 ตําบล ในแตระดับจะ
มีสภา (Council) ทําหนาทีบ่ ริหารกิจการตาง ๆ สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง
อยูในตําแหนงครัง้ ละ 4 ป
2. ระบบและโครงสรางการบริหารการศึกษา
ระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักรแบงออกเปน 3 ระบบ คือ ในอังกฤษ
และเวลส ในไอรแลนดเหนือ และในสกอตแลนด โดยมีโครงสรางการบริหารการศึกษาใน
ระดับชาติและทองถิน่ เทานัน้ ไมมโี ครงสรางการบริหารการศึกษาในระดับภูมภิ าค ระบบ
การศึกษาในอังกฤษ เวลส และไอรแลนดเหนือมีลักษณะคลายคลึงกัน สวนระบบการ
ศึกษาในสกอตแลนดจะแยกออกไปโดยสิน้ เชิง โดยมีกฎหมายและวิธีดาเนิ
ํ นการของตนเอง
โดยเฉพาะ
2.1 โครงสรางการบริหารการศึกษาในระดับชาติ
2.1.1 หนวยงานทีม่ หี นาทีร่ บั ผิดชอบการศึกษา
ในระดับชาติ หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการศึกษาในสหราชอาณาจักร
ไดแก กระทรวงการศึกษาและการจางงาน
(Department for Education and
Employment- DfEE) ในอังกฤษ สํานักงานแหงเวลส (Welsh Office) ในเวลส กรมการ
ศึกษาไอรแลนดเหนือ (Department of Education Northern Ireland- DENI) ขึน้ อยูก บั
สํานักงานแหงไอรแลนดเหนือ สวนในสกอตแลนดมที บวงการศึกษาและอุตสาหกรรมแหง
สกอตแลนด (The Scottish Office Education and Industry Department-SOEID) ซึง่
ขึน้ อยูก บั สํานักงานแหงสกอตแลนด รับผิดชอบงานดานการศึกษา (แผนภูมิ 1)
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1) กระทรวงการศึกษาและการจางงาน (Department for Education
and Employment - DfEE)
กระทรวงการศึกษาและการจางงาน เปนหนวยงานรัฐบาลกลางทีร่ บั
ผิดชอบดานการวางแผนและควบคุมดูแลบริการทางการศึกษาในอังกฤษ
บุคลากรของ
กระทรวงนีป้ ระกอบดวยขาราชการประจํา ซึ่งมีปลัดกระทรวง (Permanent Secretary)
เปนผูบังคับบัญชา
ขึน้ ตรงตอรัฐมนตรีวา การกระทรวงการศึกษาและการจางงาน
(Secretary of State for Education and Employment) กระทรวงการศึกษาและการจาง
งาน ไมมีโครงสรางระดับภูมิภาค แตแบงออกเปนสํานักงานคณะกรรมการบริหารชุดตาง ๆ
(Directorates) ซึง่ รับผิดชอบบริหารการศึกษาและการจางงานดานตาง ๆ สํานักงานคณะ
กรรมการบริหารแตละแหงประกอบดวยหลายแผนก สํานักงานคณะกรรมการบริหารบาง
แหงตัง้ อยูน อกกรุงลอนดอน
2) สํานักงานแหงเวลส (Welsh Office)
สํานักงานแหงเวลสขน้ึ ตรงตอรัฐมนตรีวา การแหงเวลส (Secretary of
State of Wales) หนาทีส่ าคั
ํ ญของสํานักงานแหงนีค้ อื การพัฒนานโยบาย ภารกิจทาง
ดานบริหารมีคอ นขางนอย แตควบคุมดูแลและชี้แนะการดําเนินนโยบายรัฐบาลโดยองคกร
ทองถิน่ ตาง ๆ หนวยบริการดานสาธารณสุข หนวยงานของรัฐทีไ่ มสงั กัดกระทรวงใด และ
สภาการฝกอบรม (Training and Enterprise Councils - TECS) โครงสรางของสํานักงาน
แบงออกเปน 12 กลุม ซึง่ แบงออกเปนเกือบ 60 แผนก และในจํานวนนีม้ ี 4 แผนก ทีเ่ กีย่ ว
ของกับนโยบายดานการศึกษา ลักษณะของสํานักงานแหงเวลส ซึง่ มีหลากหลายหนาทีท่ าํ
ใหตอ งมีขอบขายและขอกําหนดเกีย่ วกับการศึกษา นโยบายดานอุตสาหกรรม และการฝก
อบรมทีเ่ ปนแบบบูรณาการ
3) สํานักงานแหงไอรแลนดเหนือ (Northern Ireland Office)
สํานักงานแหงไอรแลนดเหนือ อยูใ นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีวา การ
แหงไอรแลนดเหนือ ภารกิจดานการศึกษาอยูใ นความดูแลของกรมการศึกษาแหงไอรแลนด
เหนือซึง่ มีหนาทีใ่ นการสงเสริมการศึกษาของประชาชนไอรแลนดเหนือ
และจัดใหมีการ
ดําเนินงานตามนโยบายและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของอยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินงานรวม
กับคณะกรรมการการศึกษาและหองสมุด (Education and Library Boards) และอืน่ ๆ
หนาทีส่ าคั
ํ ญของกรมการศึกษาคือ การกําหนดนโยบายการศึกษาระดับชาติ และการรักษา
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มาตรฐานระดับชาติ รับผิดชอบการจัดสรรทรัพยากรเพือ่ การศึกษา อัตราและการกระจาย
ของอาคารเรียน การจัดหา ฝกอบรม และการเกษียณอายุของครู ทัง้ นีโ้ ดยมีปลัดกระทรวง
(Permanent Secretary) เปนผูบังคับบัญชา แบงสายการบังคับบัญชาเปน 2 สาย แตละ
สายควบคุมดูแลโดยรองปลัดกระทรวง
และสํานักผูตรวจการศึกษาและฝกอบรม
(Education and Training Inspectorate) ซึง่ มีหวั หนาผูต รวจการ (Chief Inspector)
เปนผูควบคุมดูแล
4) สํานักงานแหงสกอตแลนด (The Scottish Office)
ทบวงการศึกษาและอุตสาหกรรมแหงสกอตแลนด เปนหนวยงานรัฐบาล
ที่รับผิดชอบนโยบายการศึกษาและฝกอบรมในสกอตแลนด จัดตัง้ ขึน้ โดยการรวมกรมการ
ศึกษาและกรมอุตสาหกรรมของสํานักงานแหงสกอตแลนดเขาดวยกัน เมือ่ พ.ศ.2538 โดย
ขึน้ อยูก บั สํานักงานแหงสกอตแลนด (The Scottish Office) ในความรับผิดชอบของรัฐ
มนตรีวาการแหงสกอตแลนด (Secretary of State for Scotland) ซึง่ เปนรัฐมนตรีในคณะ
รัฐบาลทีร่ บั ผิดชอบกิจการในสกอตแลนดทง้ั หมด รัฐมนตรีชว ยวาการดานการศึกษาและอุต
สาหกรรม (Minister of State for Education and Industry) เปนหนึง่ ในคณะทํางานระดับ
กระทรวงรวมกับรัฐมนตรีวา การแหงสกอตแลนส (Secretary of State for Scotland)
2.1.2 รัฐมนตรีและผูบ ริหารทีร่ บั ผิดชอบการศึกษาในระดับชาติ
เขตปกครองตาง ๆ ในสหราชอาณาจักรไดแก อังกฤษ เวลส ไอรแลนดเหนือ และสกอตแลนดตางก็มีรัฐมนตรีและผูบริหารระดับกระทรวงที่รับผิดชอบการ
บริหารการศึกษาในระดับชาติ ดังนี้
รัฐมนตรีวา การ (Secretary of State) เปนรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลที่
นายกรัฐมนตรีแตงตัง้ รัฐมนตรีวา การมีผชู ว ยปฏิบตั งาน คือรัฐมนตรีชว ยวาการ (Minister
of State) และผูช ว ยรัฐมนตรีทเ่ี ปน ส.ส. (Parliamentary Under- Secretary)
รัฐมนตรีชว ยวาการ (Minister of State) อยูในสายการบังคับ
บัญชาลําดับทีส่ องรองจากรัฐมนตรีวา การ
ผูช ว ยรัฐมนตรีทเ่ี ปน ส.ส. (Parliamentary Under - Secretary)
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทีส่ นับสนุนและชวยเหลือรัฐมนตรีวา การ และรัฐมนตรีชว ยวา
การ แลวแตกรณี
ปลัดกระทรวง (Permanent Secretary) เปนหัวหนาขาราชการใน
กระทรวง ซึง่ ขึน้ ตรงตอรัฐมนตรีวา การ
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1) รัฐมนตรีทม่ี หี นาทีร่ บั ผิดชอบการศึกษาในอังกฤษ
อั ง กฤษมี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการศึ ก ษาและการจ า งงาน
(Secretary of State for Education and Employment) ทีร่ บั ผิดชอบการศึกษา โดยไดรบั
แตงตั้งจากนายกรัฐมนตรีและมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและใหแนวทาง
การจัดการศึกษาของรัฐในอังกฤษ รัฐมนตรีวา การไดรบั ความชวยเหลือจากรัฐมนตรีชว ย
(Minister of State) 3 คน และผูช ว ย รมต. ทีเ่ ปน ส.ส. (Parliamentary Under-Secretary)
3 คน นอกจากนีย้ งั มีเจาหนาทีด่ า นวิชาชีพและดานบริหารของกระทรวง และเจาหนาที่
ของหนวยงานของรัฐทีไ่ มสงั กัดกระทรวงใด เชน สํานักงานมาตรฐานการศึกษา (Office for
Standards in Education - OFSTED) และองคการวุฒิการศึกษาและหลักสูตร
(Qualifications and Curriculum Authority - QCA) ซึ่งเดิมเรียกวาองคการหลักสูตรการ
ศึกษาและการประเมินผล (SCAA) รัฐมนตรีวา การจะเปนผูแ ทนดานการศึกษาและการ
จ า งงานในคณะรั ฐ บาลรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการศึกษาและการจางงานจะกําหนด
นโยบายการศึกษา ปรึกษาหารือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และรับผิดชอบในการติดตามดูแล
คุณภาพของการศึกษาและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ.
2539 ซึง่ ใชแทนพ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2487 และกฎหมายทีต่ ามมาไดใหอานาจแก
ํ
รฐั
มนตรีวา การในการดูแลองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ (LEAs) และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน มิใหปฏิบัติการที่ไมถูกตองตามเหตุผล และใหทําหนาทีเ่ ปนตุลาการในกรณีทม่ี ี
ความขัดแยงระหวางองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ตาง ๆ ระหวางผูปกครองและคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนหรือองคการบริหารการศึกษาทองถิน่
รัฐมนตรีที่ทาหน
ํ าที่บริหารการศึกษาในกระทรวงการศึกษาและการจาง
งานในคณะรัฐบาลชุดปจจุบันมีการแบงหนาที่รับผิดชอบดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ (แผนภูมิ 2)
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(1)
(The
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษาและการจางงาน
Secretary of State for Education and Employment)
มีหนาทีร่ บั ผิดชอบโดยรวมตอกระทรวง
นโยบายและยุทธศาสตรของ
กระทรวง การเงินและงบประมาณ และการแตงตั้งในตําแหนงสําคัญ ๆ
(2) รัฐมนตรีชวยวาการดานการจางงาน สวัสดิการในการทํางาน และ
ความเสมอภาคดานโอกาส (The Minister for Employment, Welfare to Work and
Equal Opportunities)
มีหนาทีร่ บั ผิดชอบในดานตอไปนี้
• นโยบายการจางงาน
• เขตการจางงาน
• การดําเนินงานและโครงการดานบริการการจางงาน
• นโยบาย New Deal 1 (สําหรับผูปกครองคนเดียวและความสัมพันธซึ่งกัน
และกันในการเลี้ยงดูเด็ก)
• สถิติดานตลาดแรงงาน
• สหภาพยุโรปและนโยบายการจางงานระหวางประเทศ
• นโยบายเกีย่ วกับผูอ ยูอ าศัยในเมืองและภูมภิ าค
• ความสามารถในการแขงขัน
• ความเสมอภาคดานโอกาส
• การกีดกันดานอายุ
• สนับสนุนรัฐมนตรีชว ยวาการในเรือ่ งเกีย่ วกับเศรษฐกิจและ
การปฏิรปู ดานสิทธิประโยชนและเงินชวยเหลือผูห างานทํา
(3) รัฐมนตรีชวยวาการดานมาตรฐานการศึกษา (The Minister for
School Standards)
มีหนาทีร่ บั ผิดชอบในดานตอไปนี้
• มาตรฐานการศึกษา

New Deal เปนนโยบายของรัฐบาลเพื่อชวยเหลือผูที่วางงานโดยมีมาตรการสําคัญ คือ การใหการศึกษาและฝกอบรมเพื่อใหมีความ
สามารถในการหางานทํามากขึน้
1
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• หนวยมาตรฐานและประสิทธิภาพ (Standards and Effectiveness Unit)
• โรงเรียนเฉพาะทาง วิทยาลัยเทคโนโลยีและเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ เด็กที่
มีความสามารถพิเศษ
• โรงเรียนเอกชน
• ยุทธศาสตรดานการรูหนังสือและการคิดเลขเปน
• ประสานงานและรับผิดชอบ สํานักงานมาตรฐานการศึกษา (OFSTED)
• เขตปฎิบตั กิ ารทางการศึกษา
• ขนาดชัน้ เรียน
• เครือขายธุรกิจการศึกษา
• ภาพรวมเกีย่ วกับหลักสูตรแหงชาติ (รวมทั้งการศึกษาดานบุคคล สังคม
และสุขภาพอนามัย และความเปนพลเมืองและประชาธิปไตย)
• ภาพรวมเกี่ยวกับการรับนักเรียนอายุ 5-16 ป และนโยบายการจัดโรง
เรียน
• องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ (รวมทัง้ รหัสใหม การจัดสรรงบ
ประมาณทีเ่ ปนธรรม)
• การจัดโรงเรียนและการรับนักเรียนรายกรณี (การแบงตามพืน้ ที)่
• งบดําเนินการของโรงเรียน
• ภาพรวมเกีย่ วกับเด็กปฐมวัย
• ภาพรวมเกีย่ วกับความตองการทางการศึกษาพิเศษ
• การดําเนินงานตามรายงานของ Social Exclusion Unit
• สนับสนุนรัฐมนตรีวา การเกีย่ วกับเงือ่ นไขและเงินเดือนครูและรายงาน
ปกเขียวเกีย่ วกับการปฏิรปู ครู
(4) รัฐมนตรีชวยวาการดานการศึกษาและการจางงาน (The
Minister for Education and Employment)
มีหนาทีร่ บั ผิดชอบในดานตอไปนี้
• การเรียนรูต ลอดชีวติ
• ภาพรวมเกีย่ วกับการอุดมศึกษา การศึกษาตอเนือ่ ง และการศึกษาผูใหญ
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• ภาพรวมเกีย่ วกับเปาหมายแหงชาติเพือ่ การศึกษาและฝกอบรม
• องค ก รพิ จ ารณางบประมาณ และองค ก รเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยทีม่ ชี น้ั มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษา
ตอเนือ่ งและการฝกอบรม
• ทักษะพืน้ ฐาน
• ความชวยเหลือทีใ่ หแกนกั ศึกษาและบริษทั เงินกูน กั ศึกษา
• Investors in People
• มหาวิทยาลัยเพือ่ การอุตสาหกรรม (University for Industry)
• บัญชีการเรียนรูร ายบุคคล (Individual Learning Accounts)
• การปฏิรปู ระบบราชการ
• สหภาพยุโรปและนโยบายการศึกษาระหวางประเทศ
• การกีดกันทางสังคม (Social Exclusion)
• ดําเนินงานรวมกับ รมต. ชวยวาการดานมาตรฐานการศึกษาเกีย่ วกับวุฒิ
การศึกษาและการสอบ และองคการวุฒิการศึกษาและหลักสูตร
(Qualifications and Curriculum Authority)
• กิจการของกระทรวงการศึกษาและการจางงานทัง้ หมดในสภาขุนนาง
(5) ผูช ว ย รมต. ดานการเรียนรูต ลอดชีวติ (The Parliamentary
Under-Secretary of State for Lifelong Learning
มีหนาทีร่ บั ผิดชอบดังนี้
• สนับสนุน รมต. ชวยวาการดานการศึกษาและการจางงาน เกีย่ วกับ
- การเรียนรูต ลอดชีวติ
- การอุดมศึกษาและการศึกษาตอเนื่อง การศึกษาผูใ หญและทักษะ
พืน้ ฐาน (กิจการในสภาผูแ ทนราษฎร)
- สภาการฝกอบรมและวิสาหกิจ (Training and Enterprise Councils)
- การประเมิน
- บัญชีการเรียนรูร ายบุคคล (Individual Learning Accounts)
- การฝกงานสมัยใหม
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• ติดตามการดําเนินงานตามเอกสารปกเขียววาดวยยุคแหงการเรียนรู
(Learning Age Green Paper)
• ประสานงานระหวางสภาการฝกอบรมและวิสาหกิจ (TECs) การศึกษา
ตอเนือ่ ง และองคการบริหารทองถิน่ เกีย่ วกับการศึกษาและฝกอบรมหลัง
อายุ 16 ป
• สนับสนุน รมต. ชวยวาการดานการจางงาน สวัสดิการในการทํางาน
และความเสมอภาคดานโอกาสเกี่ยวกับ
- ความสามารถในการมีงานทํา - ทักษะ และการฝกอบรม
- นโยบาย New Deal และปญหาดานเศรษฐกิจ
• พัฒนางานของ Skills Task Force และสวนทีเ่ กีย่ วของกับความ
สามารถในการแขงขัน
• องคกรการฝกอบรมระดับชาติ
• Investors in Young People
• บริการอาชีพ
• การปฏิรปู ตามรัฐธรรมนูญ (รวมทัง้ Regional Development Agencies)
• นโยบายฟน ฟู
• นโยบายเยาวชนและบริการเยาวชน
• ปฏิบัติงานรวมกับผูชวย รมต. ดานมาตรฐานการศึกษาเกีย่ วกับ
หุน สวนภาครัฐกับเอกชน
• สนับสนุน รมต. วาการเกีย่ วกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระทรวง (รวมทัง้ ดานงบประมาณ)
(6) ผูช ว ยรมต. ดานการจางงานและความเสมอภาคดานโอกาส (The
Parliamentary Under - Secretary of State for Employment and Equal
Opportunities)
• สนับสนุน รมต. ชวยวาการเกีย่ วกับ
- การจางงาน รวมทัง้ นโยบาย New Deal สําหรับผูปกครองเดี่ยว
- ปญหาดานโอกาสการใหความชวยเหลือแกครอบครัว ปญหา
ความเสมอภาคดานโอกาส
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• นโยบาย New Deal สําหรับบุคคลพิการ
• สิทธิของผูไ รความสามารถ
• การอนุญาตใหทํางาน
• สนับสนุน รมต. ชวยวาการดานมาตรฐานการศึกษาเกีย่ วกับการศึกษา
ระดับปฐมวัยและการเลี้ยงดูเด็ก
• บริการดูแลเด็ก (Day care services )
• สนับสนุน รมต. วาการเกีย่ วกับนโยบายดานอาสาสมัคร
(7) ผูชวย รมต. ดานมาตรฐานการศึกษา (The Parliamentary Under - Secretary
of State for School Standards)
• สนับสนุน รมต. ชวยวาการเกีย่ วกับ
- มาตรฐานการศึกษา
- การจัดโรงเรียนและการรับนักเรียนรายกรณี (การแบงตามพืน้ ที)่
- ความตองการทางการศึกษาพิเศษ
• โรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุน
• หลักสูตรแหงชาติ ขอมูลการประเมินผลและการดําเนินงาน
• การเรียนรูน อกเวลาเรียน และ New Opportunities Fund
• การจัดหาครู และครูใหญ การฝกอบรมและการประเมิน
• การประพฤติผิดของครู
• บํานาญครู
• General Teaching Council และ ประสานงานกับสํานักงานฝกอบรมครู
(Teacher Training Agency)
• สํานักงานจัดสรรงบประมาณสําหรับโรงเรียน (The Funding Agency for
School)
• สภาการถายโอนการศึกษา (Education Transfer Council)
• สนับสนุน รมต. ชวยวาการดานการศึกษาและการจางงาน
• การตัดลดระบบราชการ
• สวัสดิการนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน
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• เงินลงทุนของโรงเรียนและหุน สวนระหวางรัฐกับเอกชน
• ปญหาความเสมอภาคในการศึกษา (รวมทัง้ เรือ่ งเพศ)
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ในโรงเรียนและวิทยาลัย รวมทัง้
โครงขายแหงชาติเพือ่ การเรียนรู (National Grid for Learning) และ
การฝกอบรมสําหรับครู
• ยานพาหนะของโรงเรียน
• โรงเรียนในชนบท รวมทัง้ การปดโรงเรียน
• ปญหาดานชนบทและสภาพแวดลอม
• การวิจยั
2) รัฐมนตรีทม่ี หี นาทีร่ บั ผิดชอบการศึกษาในเวลส
รัฐมนตรีวา การแหงเวลส (The Secretary of State for Wales) ไดรับการ
แตงตัง้ จากนายกรัฐมนตรี และขึน้ ตอรัฐสภาในทุกเรือ่ งทีไ่ ดรบั มอบหมายทีเ่ กีย่ วกับเวลส
โดยมีผชู ว ยรัฐมนตรี ทีเ่ ปน ส.ส. 2 คน พรอมดวยเจาหนาทีส่ านั
ํ กงานแหงเวลสและสํานัก
งานหัวหนาผูตรวจการของสมเด็จพระราชินีเปนผูใหความชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่
(แผนภูมิ 3)
รัฐมนตรีวา การแหงเวลสรบั ผิดชอบทุกเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา
และฝก
อบรมในเวลส ยกเวนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับระยะเวลาและเงือ่ นไขการทํางานของครู ซึ่งยังคงอยู
ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีวา การกระทรวงการศึกษาและการจางงาน
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แผนภูมิ 3

โครงสรางการบริหารของสํานักงานแหงเวลส
สํานักงานแหงเวลส

รัฐมนตรีวา การแหงเวลส

ผูช ว ย รมต. ทีเ่ ปน ส.ส.

หนาทีร่ บั ผิดชอบ
• สภาแหงเวลส
ิ าค
• การพัฒนาระดับภูมภ
• การศึกษา
• การฝกอบรม
• ยุโรป
• การพัฒนาเศรษฐกิจ
• ปญหาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
• การขนสง
• การกีดกันทางสังคม

ผูช ว ย รมต. ทีเ่ ปน ส.ส.

•

หนาทีร่ บั ผิดชอบ
• สภาแหงเวลส
• สาธารณสุข
• บริการสังคม
่
• รัฐบาลทองถิน
• การเคหะ
• การวางแผน
สิ่งแวดลอม
• เกษตรและปาไม
 นเด็ก
• รัฐมนตรีดา
(Minister for Children)
• รัฐมนตรีสง่ิ แวดลอม
(Green Minister)
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3) รัฐมนตรีทม่ี หี นาทีร่ บั ผิดชอบการศึกษาในไอรแลนดเหนือ
รัฐมนตรีวา การแหงไอรแลนดเหนือ (The Secretary of State for
Northern Ireland) ไดรบั การแตงตัง้ โดยนายกรัฐมนตรีและขึน้ ตอรัฐสภาในทุกเรือ่ งทีไ่ ดรบั
มอบหมายเกีย่ วกับไอรแลนดเหนือ
โดยมีผูชวยในการปฏิบัติงานคือ รัฐมนตรีชว ย
(Minister of State) 2 คน ซึง่ คนหนึง่ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการศึกษา และมีผชู ว ยรัฐ
มนตรีทเ่ี ปน ส.ส. 2 คน รัฐมนตรีชว ยทีร่ บั ผิดชอบการศึกษา จะมีเจาหนาทีด่ า นวิชาชีพและ
ดานบริหารของกรมศึกษาไอรแลนดเหนือ และสํานักงานผูต รวจการศึกษาและฝกอบรมของ
กรมศึกษาไอรแลนดเหนือชวยในการปฏิบตั งิ าน
รัฐมนตรีวา การแหงไอรแลนดเหนือรับผิดชอบการศึกษาทัง้ หมด ตั้ง
แตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา รวมทัง้ กีฬาและนันทนาการ บริการเยาวชน
ศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้ หองสมุด และการพัฒนาความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
หนาที่รับผิดชอบดานการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมอยูที่สํานัก
งานฝกอบรมและการจางงาน (Training and Employment Agency)
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แผนภูมิ 4

โครงสรางการบริหารของสํานักงานแหงไอรแลนดเหนือ
สํานักงานแหงไอรแลนดเหนือ

รัฐมนตรีวา การแหงไอรแลนดเหนือ

รัฐมนตรีชว ยวาการ
•
•
•
•

การพัฒนาทางการเมือง
กรมคลังและบุคลากร
บริการสารสนเทศ
การประสานงานเกีย่ วกับการโอน
อํานาจในสกอตแลนดและเวลส
และดูแลเรือ่ งเกีย่ วกับสหภาพยุโรป
• ดูแล Employment Equality Review

ผูช ว ยรัฐมนตรีทเ่ี ปน ส.ส.
• กรมสิง่ แวดลอมและโครงการปฏิรปู
เบลฟาสต
• กรมการเกษตร

รัฐมนตรีชว ยวาการ
• กฎหมายและระเบียบ
• กรมพัฒนาการเศรษฐกิจ
• ดูแลเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความรวม
มือระหวางไอรแลนดเหนือ
และสาธารณรัฐไอรแลนด
ดานเศรษฐกิจและสังคม และ
ความปลอดภัย

ผูช ว ยรัฐมนตรีทเ่ี ปน ส.ส.
• กรมการศึกษา (Department of
Education)
• กรมสาธารณสุขและบริการสังคม
• ดูแลบทบาทดานความสัมพันธชมุ ชน
ของสํานักงานสัมพันธชุมชนกลาง
• สํานักงานฝกอบรมและการจางงาน
(Training and Employment Agency)
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4) รัฐมนตรีทม่ี หี นาทีร่ บั ผิดชอบการศึกษาในสกอตแลนด
รัฐมนตรีวา การแหงสกอตแลนด (The Secretary of State for Scotland)
มีหนาทีร่ บั ผิดชอบงานในสกอตแลนดทง้ั หมด
ซึง่ ในอังกฤษและเวลสเปนหนาทีข่ องรัฐ
มนตรีวา การกระทรวงตาง ๆ โดยขึน้ ตรงตอรัฐสภาในกรุงลอนดอน ทัง้ นี้ หนาทีร่ บั ผิดชอบ
งานดานการศึกษาในสกอตแลนดอยูในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีชวยวาการดานการ
ศึกษา (The Minister of State - Education) ซึ่งรับผิดชอบงานการศึกษาของสกอตแลนด
ไดแก การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาตอเนือ่ ง
และอุดมศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต รับผิดชอบในการประสานงานและนําเสนอดาน
นโยบาย และเปนรัฐมนตรีดา นกิจการสตรี
ในป พ.ศ. 2542 นี้ จะมีการจัดตั้งรัฐสภาสกอตแลนด (Scottish
Parliament) ขึน้ หลังจากนัน้ หนาทีร่ บั ผิดชอบระบบการศึกษาในภาพรวมจะไปอยูใ นความ
รับผิดชอบของรัฐมนตรีคนที่ 1 (First Minister) ซึง่ จะตัง้ ขึน้ ใหม อยางไรก็ตาม หนาทีร่ บั ผิด
ชอบในการบริหารงานประจํา จะยังคงมอบหมายไปยังรัฐมนตรีชว ยวาการดานการศึกษา
และเจาหนาที่ระดับสูงตอไป
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แผนภูมิ 5

โครงสรางการบริหารของสํานักงานแหงสกอตแลนด
สํานักงานแหงสกอตแลนด

รัฐมนตรีวา การ

รัฐมนตรีชว ยวาการดาน
กิจการภายใน การโอน
อํานาจ และรัฐบาล
ทองถิน่

รัฐมนตรีชว ยวาการดาน
การเคหะ การขนสง
และกิจการยุโรป

รัฐมนตรีชว ยวาการดาน
การเกษตร สิง่ แวดลอม
และการประมง

รัฐมนตรีชว ยวาการดาน
สาธารณสุขและศิลปะ

รัฐมนตรีชว ยวาการ
ดานการศึกษาและ
อุตสาหกรรม
ทบวงการศึกษาและอุตสาหกรรม
-ฝายศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรม
-กลุม กิจการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
-ฝายสถิตกิ ารศึกษา
-ฝายวิสาหกิจและการทองเทีย่ ว
-การเรียนรูต ลอดชีวติ
-นโยบาย New Deal และการดูแลเด็ก
-การประถมและมัธยมศึกษา
-ผูตรวจการโรงเรียนของสมเด็จพระราชินี
-สํานักงานบําเน็จบํานาญ
-สํานักงานรางวัลนักศึกษา
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2.1.3 สรุป
กลาวโดยสรุป การบริหารการศึกษาในสหราชอาณาจักรแบงออกเปน
3 ระบบ คือ ในอังกฤษและเวลส ในไอรแลนดเหนือ และในสกอตแลนด การบริหารการ
ศึกษาทัง้ 3 ระบบมีลกั ษณะเปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังทองถิน่ และสถาน
ศึกษา จึงมีโครงสรางการบริหารการศึกษาในระดับชาติและทองถิน่ เทานัน้
การบริหารการศึกษาระดับชาติในอังกฤษอยูใ นความรับผิดชอบของ
กระทรวงการศึกษาและการจางงาน (Department for Education and Employment) โดย
มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษาและการจางงานรับผิดชอบงานดานการศึกษาทั้งหมด
ทัง้ นี้ ไดมกี ารแบงงานในกระทรวงออกเปน 3 กลุม ใหญ ซึง่ มีรฐั มนตรีชว ยวาการ (Minister
of State) รับผิดชอบ 3 ทาน คือ ดานการจางงาน สวัสดิการในการทํางานและความเสมอ
ภาคดานโอกาส ดานมาตรฐานการศึกษา และดานการศึกษาและการจางงาน นอกจากนี้
ยังมีผชู ว ยรัฐมนตรีทเ่ี ปน ส.ส. (Parliamentary Under-Secretary of State) อีก 3 ทาน
รับผิดชอบงานในกระทรวง 3 ดาน คือ ดานการจางงานและความเสมอภาคดานโอกาส
ดานมาตรฐานการศึกษา และดานการเรียนรูต ลอดชีวติ
การบริหารการศึกษาในเวลสขน้ึ อยูก บั สํานักงานแหงเวลส (Welsh
Office) ซึง่ มีรฐั มนตรีวา การแหงเวลส (Secretary of State for Wales) รับผิดชอบกิจการ
ทุกดานในเวลส โดยไมมรี ฐั มนตรีวา การกระทรวงการศึกษาโดยเฉพาะเหมือนในอังกฤษ
งานดานการศึกษาเปนงานหนึง่ ทีอ่ ยูใ นความดูแลของผูช ว ยรัฐมนตรีทเ่ี ปน ส.ส. โดยมีฐานะ
เทียบเทากรม (Department of Education) ทัง้ นี้ รัฐมนตรีวา การแหงเวลสจะเปนผูร บั ผิด
ชอบเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาและฝกอบรมในเวลสทกุ เรือ่ ง ยกเวนเรือ่ งระยะเวลาและเงือ่ น
ไขการทํางานของครู ซึง่ ยังคงอยูใ นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีวา การกระทรวงการศึกษา
และการจางงาน
ในไอรแลนดเหนือ การบริหารการศึกษาขึน้ อยูก บั สํานักงานแหงไอรแลนดเหนือ (Northern Ireland Office)
โดยมีรฐั มนตรีวา การแหงไอรแลนดเหนือ
(Secretary of State for Northern Ireland) เปนผูด แู ล และมีรฐั มนตรีชว ย (Minister of
State) 1 คน ในจํานวน 2 คน รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา งานดานการศึกษาและฝกอบ
รมอยูใ นความรับผิดชอบของกรมการศึกษาแหงไอรแลนดเหนือ
(Department of
Education Northern Ireland-DENI)
และสํานักงานฝกอบรมและการจางงาน
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(Training and Employment Agency) โดยอยูใ นความดูแลของผูช ว ยรัฐมนตรีทเ่ี ปน
ส.ส. 1 คน ในจํานวน 2 คน
สําหรับระบบการศึกษาในสกอตแลนดจะแยกออกจากระบบการศึกษา
ในอังกฤษ เวลส และไอรแลนดเหนือ โดยมีกฎหมายและกระบวนการดําเนินงานเปนของ
ตนเองโดยเฉพาะ การบริหารการศึกษาในสกอตแลนดขน้ึ อยูก บั สํานักงานแหงสกอตแลนด
(The Scottish Office) ซึง่ มีรฐั มนตรีวา การแหงสกอตแลนด (Secretary of State for
Scotland) เปนผูรับผิดชอบกิจการทั้งหมดในสกอตแลนด และมีรฐั มนตรีชว ยวาการดาน
การศึกษา (Minister of State - Education) ดูแลทบวงการศึกษาและอุตสาหกรรมแหง
สกอตแลนด (The Scottish Office Education and Industry Department-SOEID)
2.2 การบริหารการศึกษาในระดับทองถิน่
การจัดการและการบริหารการศึกษาในระดับทองถิ่นครอบคลุมหนาที่รับ
ผิดชอบซึ่งมอบหมายไปยังองคการบริหารการศึกษาทองถิ่น (Local Education AuthoritiesLEAs)ในอังกฤษและเวลส คณะกรรมการศึกษาและหองสมุด (Education and Library
Boards) ในไอรแลนดเหนือ และองคการบริหารทองถิน่ สกอตแลนด (Scottish Local
Authorities - SLAs) ในสกอตแลนด
2.2.1 การบริหารการศึกษาทองถิน่ ในอังกฤษและเวลส
องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ (LEAs) ในอังกฤษและเวลส แตเดิม
จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ. 2487 จังหวัด (County) เขต/อําเภอ (district) (ใน
กรณีของเวลส คือ county borough หรือ เทศบาลจังหวัด)
หรือสภาเทศบาล
(borough councils) ทีไ่ ดรบั จัดตัง้ เปนองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ มีหนาทีใ่ นการจัด
บริการการศึกษาของรัฐ สมาชิกสภา (council members) เปนผูแ ทนและไดรบั เลือกตัง้
จากผูอ ยูอ าศัยในพืน้ ทีน่ น้ั
หนาทีแ่ ละอํานาจขององคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ใน
ปจจุบนั กําหนดไวใน พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2539
แมวาตั้งแตพ.ศ.2536 จะไมมีขอบังคับใหจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษา
(Education Committee) แตองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ทุกแหงก็ยงั คงดําเนินการอยู
คณะกรรมการประกอบดวยสมาชิกสภาที่ไดรับเลือกตั้ง (สวนใหญ) และกรรมการทีม่ ี
ประสบการณในดานการศึกษาหรือคุน เคยกับสภาวะทางการศึกษาในทองถิน่
ในทาง
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ปฏิบัติ หนาทีร่ บั ผิดชอบดานการศึกษาทัง้ หมดจะมอบหมายใหคณะกรรมการการศึกษา
แตละจังหวัด (county) เขต/อําเภอ (district) เทศบาลจังหวัด (ในกรณีของเวลส) หรือสภา
เทศบาล (borough council) ยังคงมีหนาทีร่ บั ผิดชอบตามกฎหมาย องคการบริหารการ
ศึกษาทองถิน่ ทีจ่ ะตองจัดใหมผี อู านวยการศึ
ํ
กษา (Chief Education Officer) และการ
บริหารจัดการเกีย่ วกับบริการการศึกษาก็จะมอบหมายไปทีเ่ จาหนาทีด่ งั กลาวนี้ (บางครั้ง
เรียกวา Director of Education) ซึ่งมีผูชวยปฏิบัติงาน ไดแก เจาหนาทีก่ ารศึกษาทีเ่ ปน
นักวิชาชีพ ทีป่ รึกษา และเจาหนาทีฝ่ า ยบริหาร
ผลจากการจัดองคกรของรัฐบาลทองถิน่ ใหม ทําใหองคการบริหารการ
ศึกษาทองถิน่ มีจํานวนเพิม่ ขึน้ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2540 มี 153 แหง
สภาองคการบริหารการศึกษาทองถิน่
(The Council of Local
Education Authorities) จัดตัง้ ขึน้ ในพ.ศ.2517 โดยปฏิบตั งิ านในนามของคณะกรรมการ
การศึกษาขององคการบริหารทองถิน่ ในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารดําเนินงานรวมกัน โดยมีจดุ มุง หมาย
ทีจ่ ะสงเสริมสถานะและอิทธิพลของภาคการศึกษาของรัฐบาลทองถิน่ ตั้งแต 1 เมษายน
2540 สภาองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ (CLEA) ไดกลายมาเปนคณะทํางานของคณะ
กรรมการการศึกษา (Task Group of Education Committee) ของสมาคมรัฐบาลทองถิน่
(Local Government Association - LGA) ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม
คณะกรรมการการศึกษารวมแหงเวลส
(The Welsh Joint
Education Committee - WJEC) เดิมทําหนาทีเ่ ปนคณะกรรมการรวมขององคการ
บริหารการศึกษาทองถิน่ ในเวลส แตขณะนีเ้ ปนบริษทั จํากัดโดยมีสภา 22 แหงในเวลส
เปนเจาของและควบคุม WJEC ทําหนาทีด่ า นกิจกรรมการศึกษาทุกระดับในเวลส WJEC
เปนคณะกรรมการการทดสอบในเวลสเพือ่ รับวุฒิ GCSE และ GCE A level และ
Certificate of Educational Achievement (COE) WJEC ปฏิบตั งิ านโดยเปนหุน สวน
รวมกับ City and Guilds of London Institute ในการใหบริการวุฒกิ ารศึกษาดานอาชีพใน
เวลสและมีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการใหคะแนนภายนอกในการสอบหลักสูตรแหงชาติ ระดับ
2 และ 3 สําหรับโรงเรียนในเวลส
องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ในอังกฤษและเวลสมหี นาทีร่ บั ผิดชอบ
เกีย่ วกับการจัดการศึกษาในระดับทองถิน่ หลายประการ ไดแก การจัดสถานทีเ่ รียน การ
บริหารงบประมาณ การประกันคุณภาพ บุคลากร ดําเนินการใหมกี ารเขาเรียนสมําเสมอ
่
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การใหบริการตามความตองการพิเศษ ดําเนินการเกีย่ วกับการรองเรียน จัดบริการอาหาร
โรงเรียน การจายเงินอุดหนุนและเงินชวยเหลือ และหนาทีร่ บั ผิดชอบอืน่ ๆ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
1) การจัดสถานทีเ่ รียน
หนาทีส่ าคั
ํ ญขององคการบริหารการศึกษาทองถิน่ (LEA) โดยรวมมือกับ
Funding Agency for Schools ก็คือดําเนินการใหมน่ั ใจวามีโรงเรียนเพียงพอทีจ่ ะใหการ
ศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ สนองความตองการของประชากรในพืน้ ที่ และจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแหงชาติ องคการฯ ไมจําเปนตองจัดใหมโี รงเรียนดังกลาวนีด้ ว ยตัวเอง องคการฯ
จะตองประสานนโยบายการรับเขาเรียนและอํานวยความสะดวกตามคํารองขอของผูปก
ครองเกีย่ วกับสถานทีเ่ รียน
2) การบริหารงบประมาณ
องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ (LEAs) รับผิดชอบในการจัดสรรงบ
ประมาณใหแกโรงเรียนในอุปถัมภขององคการฯ และสถาบันการศึกษาผูใหญที่องคการฯ
อุปถัมภ
โดยการตั้งงบประมาณสําหรับบริการการศึกษาในเขตของตนและกําหนดงบ
ประมาณสําหรับสถานศึกษาแตละแหง งบประมาณของโรงเรียนจะตองคํานวณและจัด
สรรไปใหตามสูตรการบริหารโรงเรียนทองถิน่ (Local Management of Schools - LMS)
ซึง่ กําหนดโดยองคการฯ และไดรบั อนุมตั จิ ากรัฐมนตรีวา การ
องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ไดรบั งบลงทุน (capital settlement) จาก
รัฐบาลกลางโดยผานกองทุนรวมขององคการบริหารทองถิน่ และจายใหตามโครงการทีใ่ ชงบ
ลงทุน องคการฯ รับผิดชอบในการยืน่ ขอและบริหารเงินอุดหนุนพิเศษจากรัฐบาลกลางเพือ่
สนับสนุนการดําเนินงานตามลําดับความสําคัญตาง ๆ
นอกจากนี้ องคการฯ จะตองบริหารเงินอุดหนุนคาใชจา ยตามกฎหมายที่
จายใหแกนกั ศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในหลักสูตรอุดมศึกษา สําหรับคาใชจา ยดังกลาวนีร้ ฐั
บาลจะจายคืนใหแกองคการฯ ในภายหลัง
3) การประกันคุณภาพ
องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาของตน องคการฯ อาจใหบริการคําปรึกษา เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน ใหการแนะแนวแกครูเกีย่ วกับวิธแี ละอุปกรณการสอน อาจจัดหลัก
สูตรพัฒนาวิชาชีพสําหรับครูทก่ี ําลังปฏิบตั หิ นาที่ หรือชวยเหลือโรงเรียนในการแกไขขอบก
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พรอง ซึง่ อาจจะปรากฏหรือมีการระบุถงึ ในระหวางทีม่ กี ารตรวจสอบเปนทางการ
เจา
หนาที่ของหนวยบริการประกันคุณภาพขององคการฯอาจเชี่ยวชาญในระดับการศึกษา
เฉพาะ (เชน ระดับกอนประถมศึกษา) หลักสูตรดานใดดานหนึ่ง (เชน ภาษาสมัยใหม)
หรือนโยบายใหบริการในวงกวาง (เชน ความเสมอภาคในโอกาส) เจาหนาทีเ่ หลานีจ้ ะแจง
ใหองคการฯ ทราบถึงคุณภาพของบริการการศึกษาโดยทัว่ ไปภายในเขตรับผิดชอบขององค
การฯ โดยผานผูอํานวยการการศึกษา (Chief Education Officer) นอกจากนี้ องคการฯ
ยังรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการเบือ้ งตน เมือ่ พบวาโรงเรียนไดรบั การพิจารณาจากการ
ตรวจสอบอยางเปนทางการวาโรงเรียนไมสามารถ หรือมีแนวโนมวาจะไมสามารถจัดการ
ศึกษาทีม่ มี าตรฐานเปนทีย่ อมรับใหแกนกั เรียนได
นอกจากนี้ เจาหนาหนาทีข่ ององคการฯ อาจเสนอทีจ่ ะดําเนินการตรวจสอบ
โรงเรียนตาม พ.ร.บ. การตรวจสอบโรงเรียน พ.ศ. 2539 โดยเจาหนาทีอ่ งคการฯ ทีจ่ ะ
ดําเนินการตรวจสอบดังกลาวจะตองเปน “ผูต รวจการขึน้ ทะเบียน” ทั้งนี้การดําเนินงาน
ดังกลาวนีจ้ ะตองใชงบประมาณของตนเอง
4) บุคลากร
องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ มีหนาทีต่ รวจสอบดูแลครู และบุคคลที่
จางปฏิบตั งิ านในโรงเรียนทีต่ นดูแลทุกคน องคการฯ เปนผูดําเนินการจางครูในโรงเรียน
จังหวัด (county schools)1 โรงเรียนอาสาสมัครในความควบคุมของรัฐ (voluntary controlled schools) และโรงเรียนขอตกลงพิเศษ (special agreement schools) สวน
ในโรงเรียนอาสาสมัครในความชวยเหลือของรัฐ (voluntary - aided schools) มีคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนเปนผูว า จาง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะเปนผูต ดั สินใจเกีย่ ว
กับการแตงตั้งและปลดครู แตองคการฯ มีหนาทีใ่ หคําปรึกษาเกี่ยวกับการแตงตั้งครูใหญ
องคการฯใหความสนับสนุนแกครูโดยผานทางศูนยทรัพยากรของครู คณะทํางานตางๆทีใ่ ห
คําปรึกษาและความสนับสนุนในดานหลักสูตรเฉพาะ และการจัดหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ
อยางตอเนือ่ ง องคการฯจะทําหนาทีค่ วบคุมดูแลการประเมินครู นอกจากนีย้ งั ปรึกษา
กับสหภาพครูและอืน่ ๆ

2

โรงเรียนซึ่งรัฐบาลอุปถัมภและสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดผานองคการบริหารการศึกษาทองถิ่น

24
5) ดําเนินการใหมกี ารเขาเรียนสมํ่าเสมอ
ตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2539 ผูป กครองมีหนาทีด่ ําเนินการใหเด็ก
ที่มีอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ (5-16 ป) ไดรับการศึกษาเต็มเวลาที่มีประสิทธิ
ภาพเหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความถนัด และความตองการทางการศึกษาพิเศษ
องคการบริหารศึกษาทองถิน่ (LEAs) มีหนาทีด่ ําเนินการใหผปู กครอง
ปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาว องคการฯ สามารถออกคําสัง่ การเขาเรียน (School Attendance
Order) กําหนดใหผูปกครองตองนําเด็กไปเขาเรียนในโรงเรียนทีป่ ระกาศไวในคําสั่ง (หาก
ไมดาเนิ
ํ นการถือวาเปนการกระทําผิดกฎหมาย)
องคการฯ สามารถดําเนินการตาม
กฎหมายกับผูปกครองของนักเรียนทีม่ อี ายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับซึง่ ไมไปเขาเรียน
อยางสมํ่าเสมอ หรืออาจใชอํานาจศาลใหมีคาสั
ํ ง่ การนิเทศการศึกษา
(Education
Supervision Order) เกีย่ วกับเด็กบางคนเปนการเฉพาะ
หนาทีใ่ นการบังคับการเขาเรียนขององคการฯ โดยปกติดาเนิ
ํ นการโดยเจา
หนาทีข่ ององคการทีเ่ รียกวา เจาหนาทีส่ วัสดิการดานการศึกษา (Education Welfare
Officers) ซึง่ บางพืน้ ทีเ่ รียกวา นักสังคมสงเคราะหดานการศึกษา (Education Social
Workers) เจาหนาทีส่ วัสดิการดานการศึกษาจะปฏิบตั งิ านอยางใกลชดิ กับโรงเรียนและ
ครอบครัวเกีย่ วกับการเขาเรียนและเรือ่ งสวัสดิการนักเรียน ทัง้ นีเ้ ปนหนาทีข่ ององคการฯ ที่
จะตัดสินใจวาจะจางเจาหนาทีส่ วัสดิการดานการศึกษาจํานวนเทาใด
และจะบรรจุให
เหมาะสมทีส่ ดุ อยางไร โดยมีสมาคมระดับชาติ 2 แหง ทีเ่ ปนตัวแทนผลประโยชนของเจา
หนาที่ ดังกลาว คือ Association of Chief Education Social Workers และ National
Association of Social Workers in Education
6) การใหบริการตามความตองการพิเศษ
องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ รับผิดชอบในการประเมินและจัดการ
ศึกษาตามความตองการทางการศึกษาพิเศษของเด็กอายุระหวาง 2 - 19 ป ในโรงเรียน
สายหลัก หรือในหนวยงานพิเศษ หรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษ องคการบริหารการศึกษา
ทองถิ่นจะตองจัดใหมีบริการดานจิตวิทยาทางการศึกษา เพือ่ ประเมินความตองการทาง
การศึกษาพิเศษของเด็กแตละคน และใหคําปรึกษาแกผูปกครองและครู เพือ่ ชวยให
สามารถตอบสนองความตองการดังกลาว พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2539 ไดใหอํานาจองค
การบริหารการศึกษาทองถิน่ ในการกําหนดขอยกเวนในโรงเรียนหรือไมกด็ าเนิ
ํ นการอยางอืน่
เชน ใน pupil referral units ซึง่ องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ในอังกฤษและเวลส จะ
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ตองจัดตั้งขึ้นสําหรับใหการศึกษาแกเด็กทีไ่ มสามารถเขาเรียนในโรงเรียนสายหลักได อัน
เนือ่ งมาจากการไรความสามารถ การหนีโรงเรียน หรือการเจ็บปวยเปนระยะเวลานาน
7) ดําเนินการเกีย่ วกับการรองเรียน
มาตรา 409 ของ พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2539 กําหนดใหองคการ
บริหารการศึกษาทองถิ่นดําเนินการอยางเปนทางการเพื่อจัดการกับขอรองเรียนจากผูปก
ครองหรืออืน่ ๆ
ขอรองเรียนดังกลาวอาจเปนการรองเรียนตอองคการบริหารการศึกษา
ทองถิ่นหรือตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเกีย่ วกับโรงเรียนในอุปถัมภขององคการบริหาร
การศึกษาทองถิน่ และอาจเกีย่ วของกับการจัดหลักสูตรแหงชาติ และเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของอืน่ ๆ
ในโรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุน หนาทีร่ บั ผิดชอบดังกลาวนีอ้ ยูท ค่ี ณะกรรมการบริหารโรง
เรียน
8) อาหารโรงเรียน
องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ จะตองจัดใหมีอาหารโรงเรียนฟรี
สําหรับนักเรียนทีส่ ทิ ธิไ์ ดรบั บริการดังกลาว ซึง่ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2529 กําหนดไว
วาเด็กดังกลาวนัน้ เปนเด็กทีพ่ อ แมไดรบั การชวยเหลือดานรายไดจากรัฐ
ทัง้ นี้ อาจจัด
อาหารกลางวันใหแกนกั เรียนทุกคนดวย แตถาจัดก็ตองเก็บเงินตามที่จัดให องคการฯจะ
พิจารณาความสมดุลระหวางเงินอุดหนุนและบริการทีต่ อ งจายเงิน แตจะตองใชนโยบาย
กําหนดราคาทีเ่ สมอภาค ซึง่ นักเรียนทุกคนจะตองเสียคาใชจา ยเหมือนกัน ตามระเบียบการ
บริหารโรงเรียนทองถิน่ (LMS) นัน้ การจัดบริการในระดับโรงเรียนอาจมอบใหเปนหนาทีร่ บั
ผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได
9) เงินอุดหนุนและเงินชวยเหลือ
ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2539 องคการบริหารการศึกษา
ทองถิน่ มีอํานาจทีจ่ ะจัดเสือ้ ผาใหแกเด็ก ซึ่งถาไมดาเนิ
ํ นการดังกลาว เด็กเหลานัน้ จะไม
สามารถรับประโยชนจากการศึกษาทีจ่ ดั ใหได องคการฯอาจจายเงินอุดหนุนเพือ่ ให นัก
เรียนสามารถรับประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาที่จัดใหโดยที่ตัวเอง
หรือผูปกครองไมลาบาก
ํ
นอกจากนี้ องคการฯ มีอํานาจทีจ่ ะจายเงินชวยเหลือใหแกเด็กใน
วัยการศึกษาภาคบังคับได
10) หนาทีร่ บั ผิดชอบอืน่ ๆ
องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ จะตอง
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•
จัดใหมยี านพาหนะรับสงโดยไมเสียคาใชจา ยสําหรับนักเรียนที่
อาศัยอยูห า งไกลจากโรงเรียน
• จัดใหมบี ริการเยาวชนและการศึกษาผูใ หญ
• รวบรวมขอโตแยงและรายงานและตอบการซักถามจากกระทรวง
การศึกษาและการจางงาน และหนวยงานตามกฎหมายอืน่ ๆ เชน คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในวงราชการและคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี
• กําหนดวันปดเทอมและวันหยุดของโรงเรียนในอุปถัมภขององคการ
บริหารการศึกษาทองถิน่ (ยกเวนโรงเรียนอาสาสมัครในความชวยเหลือของรัฐ)
• จัดทําและจัดพิมพคาแถลงหลั
ํ
กสูตร จัดตั้งและใหบริการสภาที่
ปรึกษาการศึกษาดานศาสนา
• กําหนดนโยบายและมาตรการดานสุขภาพและความปลอดภัย และ
ใหมกี ารปฏิบตั ติ ามระเบียบสถานทีต่ ง้ั โรงเรียน
• ใหมกี ารฝกอบรมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2.2.2 การบริหารการศึกษาทองถิน่ ในไอรแลนดเหนือ
ในไอรแลนดเหนือ การศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยม
ศึกษา และการศึกษาตอเนือ่ งมีการบริหารในระดับทองถิน่ โดยคณะกรรมการการศึกษา
และหองสมุด (Education and Library Boards) 5 แหง การจัดองคกรบริหารของรัฐบาล
ทองถิน่ ในไอรแลนดเหนือนัน้ ในพ.ศ. 2515 ไดจัดตั้งสภาเขต/อําเภอ (District Councils)
ขึน้ คณะกรรมการการศึกษาและหองสมุดไดรับการจัดตั้งจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในพ.ศ. 2516
และไดรับการแตงตั้งใหมทุก 4 ปหลังการเลือกตัง้ สภาเขต/อําเภอ คณะกรรมการแตละ
แหงประกอบดวยสภาเขต/อําเภอตัง้ แตหนึง่ พืน้ ทีข่ น้ึ ไป กรรมการรอยละ 40 เปนสมาชิก
สภาที่ไดรับแตงตั้ง
รอยละ 22 เปนผูแ ทนผลประโยชนของโบสถโปรเตสแตนทและ
แคธอลิค กรรมการทีเ่ หลือประกอบดวยครู กลุม ผลประโยชนดา นหองสมุดและเยาวชน
สหภาพการคา กลุม ผลประโยชนทางธุรกิจ และบุคคลอื่น ๆ ในชุมชนทองถิน่
กรรมการ
ทุกคนไดรบั การแตงตัง้ จากรัฐมนตรีทร่ี บั ผิดชอบการศึกษาโดยการเสนอชือ่
คณะ
กรรมการมีสถาบันทางการเงินและบริการดานสถาปตยกรรมของตนเองและเปนอิสระจาก
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องคกรปกครองทองถิน่ อืน่ ๆ
กรรมการไมไดหารายไดของตนเองจากภาษีอากร
แต
ไดรบั งบประมาณสนับสนุนทัง้ หมดจากกรมการศึกษาไอรแลนดเหนือ
คณะกรรมการการศึกษาและหองสมุดมีหนาทีร่ บั ผิดชอบบริการการ
ศึกษา บริการเยาวชนและบริการสารสนเทศและหองสมุดในชุมชนทองถิน่ ตองดําเนินการ
ใหมีโรงเรียนและวิทยาลัยเพียงพอกับความตองการของทองถิ่นสําหรับการศึกษาระดับ
อนุบาลระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาตอเนือ่ ง คณะกรรมการเปนผู
ดําเนินการจางครูและรับผิดชอบโรงเรียนทัง้ หมดภายใตการบริหารงานของตน ซึง่ เรียกกัน
วา โรงเรียนในความควบคุม (controlled schools) แมวา หลายโรงเรียนและวิทยาลัยการ
ศึกษาตอเนื่องทุกแหงจะไดรับมอบอํานาจในการบริหารงบประมาณของตนเองและการ
ดําเนินงานรับ นักเรียน อยางไรก็ตาม คณะกรรมการไมมอี านาจตรวจสอบคุ
ํ
ณภาพการ
ศึกษาในโรงเรียนทีต่ นควบคุม เนือ่ งจากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปนหนาทีข่ อง
กรมการศึกษาไอรแลนดเหนือ คณะกรรมการมีหนาทีใ่ นการบังคับการมาโรงเรียนและให
บริการสนับสนุนและปรึกษาดานหลักสูตรแกทกุ โรงเรียนในพืน้ ที่ นอกจากนี้ ยังจัดใหมี
บริการอาหารโรงเรียนและยานพาหนะรับสงไปโรงเรียน
คณะกรรมการจัดใหมที นุ การ
ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและอื่น ๆ นอกจากนีย้ งั ตองพัฒนาบริการหองสมุดทีม่ ปี ระสิทธิ
ภาพและครอบคลุมกวางขวาง และรับผิดชอบการจัดบริการเยาวชนในพืน้ ทีข่ องตน
คณะกรรมการการศึกษาและหองสมุดไมมสี ว นเกีย่ วของโดยตรงใน
การฝกหัดครูหรือการอุดมศึกษา แมวาจะเปนผูแทนในคณะกรรมการบริหารของสถาบัน ดัง
กลาวนั้น
2.2.3 การบริหารการศึกษาทองถิ่นในสกอตแลนด
ในสกอตแลนด องคการบริหารทองถิ่น (Local Authorities) ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของรัฐบาลทองถิ่น มีหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในทองถิ่น
โครงสรางขององคการบริหารการศึกษาทองถิ่นสกอตแลนด (Scottish
Local Authority - SLA)
พ.ร.บ. รัฐบาลทองถิน่ (สกอตแลนด) พ.ศ. 2537 ทําใหมโี ครงสราง
ใหมขององคการบริหารทองถิน่ ทีม่ รี ะดับเดียวเกิดขึน้ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 โดยมี
สภาใหม 29 แหง แทนสภาระดับจังหวัด 53 แหง และสภาระดับภูมิภาค 9 แหงเดิม และมี
สภาประจําเกาะ (island councils) เดิมอีก 3 แหง ที่ยังคงเดิม รวมเปนทัง้ หมด 32 แหง
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องคการบริหารทองถิน่ ทุกแหงมีคณะกรรมการการศึกษา (Education Committee) และผู
อํานวยการการศึกษา (Director of Education) หรือเทียบเทา โดยปกติผูอํานวยการการ
ศึกษาจะบังคับบัญชาเจาหนาทีจ่ ํานวนหนึง่ ทีม่ หี นาทีร่ บั ผิดชอบพิเศษ องคการบริหารการ
ศึกษาทองถิ่นสกอตแลนดรับผิดชอบในการจางครูและบุคลากรอื่น ๆ นอกจากนีย้ งั มีอสิ ระ
ที่ จ ะตั ด สิ นใจว า โรงเรี ยนควรจัดบุคลากรอยางไรตามขอตกลงระดับชาติกับสหภาพครู
รวมทัง้ เรือ่ งอืน่ ๆ
คณะกรรมการบริหารการศึกษา (The Education Directorate) ในองค
การบริหารการศึกษาทองถิน่ สกอตแลนด มีหนาทีร่ บั ผิดชอบหลักในการสนับสนุนนโยบาย
และการตัดสินใจของคณะกรรมการการศึกษา (The Education Committee) ไดแก
● การวางแผนยุทธศาสตร
● การจัดทํานโยบาย
● การนํานโยบายไปปฏิบัติ
● การประกันคุณภาพ
● การแสดงความรับผิดชอบ (accountability) การสนับสนุนและการ
พัฒนา
● การติดตามผล การประเมินผล และการตรวจสอบ
นอกจากนี้ องคการฯ ยังดําเนินการจางนักจิตวิทยาการศึกษา เจาหนา
ทีด่ แู ลการเขาเรียนในการศึกษาภาคบังคับ (school attendance staff) และอืน่ ๆ
หนาที่รับผิดชอบขององคการบริหารการศึกษาทองถิ่นสกอตแลนด
องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ในสกอตแลนดทกุ แหงมีหนาที่ ดังนี้
ดูแลใหมกี ารจัดการศึกษาในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพและพอเพียง
ในพืน้ ทีข่ องตน ใหมีการจัดการศึกษาภาคบังคับสําหรับเด็กวัยเรียน (อายุ 5-16 ป) การ
ศึกษาในโรงเรียนเปนแบบบูรณาการ กาวไปทีละขัน้ และเหมาะสมกับความตองการของนัก
เรียน โดยพิจารณาถึงอายุ ความสามารถ และความถนัด
● ประเมินความตองการทางการศึกษาพิเศษของเด็กและจัดความชวย
เหลือพิเศษใหตามความเหมาะสม
●
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จัดสิ่งอํานวยความสะดวกอยางพอเพียงใหแกนกั เรียนสําหรับการ
ศึกษาและฝกอบรมดานพลศึกษาและสําหรับกิจกรรมดานสังคม
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการอืน่ ๆ และอาจจัดสิง่ อํานวยความสะดวกดังกลาวนีใ้ หแกประชาชนในชุมชนทอง
ถิ่นดวย
●

●

จัดหลักสูตรการสอนบางเวลาและเต็มเวลาแบบอาสาสมัครสําหรับ

บุคคลทีพ่ น วัยเรียนแลว
นอกจากนี้ องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ยังมีนโยบายในการจัด
บริการการศึกษากอนวัยเรียนและการดูแลเด็กนอกโรงเรียนดวย
2.2.4 สรุป
การจัดการและบริหารการศึกษาระดับทองถิน่ ในอังกฤษและเวลส อยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารการศึกษาทองถิน่ (Local Education Authorities)
โดยองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ จะมีคณะกรรมการการศึกษา
(Education
Committee) ประกอบดวย กรรมการสวนใหญทม่ี าจากการเลือกตัง้ และกรรมการทีม่ ี
ประสบการณทางการศึกษาหรือคุน เคยกับสภาพในทองถิน่ คณะกรรมการการศึกษามีหนา
ทีร่ บั ผิดชอบงานดานการศึกษาในทองถิน่ ทัง้ หมด โดยมีผูอํานวยการศึกษารับผิดชอบการ
บริหารจัดการเกีย่ วกับการศึกษา
สําหรับคณะกรรมการการศึกษาขององคการบริหารทองถิน่ ตางๆ ใน
อังกฤษ ที่มีการดําเนินงานรวมกันนัน้ เดิมมีสภาองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ทีส่ ง เสริม
การศึกษาของรัฐบาลทองถิน่ แตไดเปลีย่ นมาเปนคณะทํางานของคณะกรรมการการศึกษา
(Task Group of Education Committee) ของสมาคมรัฐบาลทองถิน่ (Local Government
Association) สวนในเวลสนน้ั มีคณะกรรมการการศึกษารวมแหงเวลส (The Welsh Joint
Education Committee) รับผิดชอบกิจกรรมการศึกษาทุกระดับในเวลส
หนาทีร่ บั ผิดชอบขององคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ในอังกฤษและ
เวลส โดยสรุปไดแก การจัดสถานทีเ่ รียน การบริหารงบประมาณ การประกันคุณภาพ งาน
ดานบุคลากร ดําเนินการใหมกี ารเขาเรียนสมําเสมอ
่
การใหบริการตามความตองการพิเศษ
ดําเนินการเกีย่ วกับการรองเรียน จัดบริการอาหารโรงเรียน การจายเงินอุดหนุนและเงินชวย
เหลือ เปนตน
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การบริหารการศึกษาทองถิน่ ในไอรแลนดเหนืออยูใ นความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาและหองสมุด (Education and Library Boards) ซึง่ มี 5 แหง โดย
ไดรับการแตงตั้งทุก 4 ป หลังจากทีม่ กี ารเลือกตัง้ สภาเขต/อําเภอ คณะกรรมการแตละแหง
จะมีสภาเขต/อําเภอ ตั้งแต 1 พืน้ ทีข่ น้ึ ไป องคประกอบของคณะกรรมการการศึกษาและ
หองสมุด รอยละ 40 เปนสมาชิกสภาที่ไดรับการแตงตั้ง รอยละ 22 เปนผูแ ทนของโบสถโปร
เตสแตนทและแคธอลิค กรรมการทีเ่ หลือไดแก ครู กลุม ผลประโยชนดา นหองสมุดและเยาว
ชน สหภาพการคา กลุมธุรกิจ และบุคคลอื่นๆ ในทองถิน่
คณะกรรมการการศึกษาและหองสมุดในไอรแลนดเหนือมีหนาทีร่ บั ผิด
ชอบบริการการศึกษา บริการเยาวชน และบริการสารสนเทศและหองสมุดในทองถิน่ โดยรับ
ผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาตอเนือ่ ง
ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะตองดําเนินการใหมโี รงเรียนและวิทยาลัยอยางเพียงพอ ดําเนินการ
จางครู แตไมมอี ํานาจตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนทีอ่ ยูใ นความดูแล นอกจาก
นี้ ยังไมมสี ว นเกีย่ วของโดยตรงในการฝกอบรมครู หรือการอุดมศึกษา แตจะเปนผูแ ทนใน
คณะกรรมการบริหารของสถาบันดังกลาว
สําหรับในสกอตแลนด องคการบริหารทองถิน่ (Local Authorities) มีหนา
ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับทองถิ่น ซึง่ มีทง้ั หมด 32 แหง โดยแตละแหงจะมีคณะ
กรรมการการศึกษา (Education Committee) และผูอํานวยการการศึกษาหรือเทียบเทา
นอกจากนี้ องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ในสกอตแลนดยงั มีคณะกรรมการบริหารการ
ศึกษา (The Education Directorate) ซึง่ รับผิดชอบในการสนับสนุนนโยบายและการตัดสิน
ใจของคณะกรรมการการศึกษา (Education Committee) ในดานการวางแผนยุทธศาสตร
การจัดทํานโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประกันคุณภาพ การแสดงความรับผิด
ชอบ (accountability) การสนับสนุนและการพัฒนา การติดตามผล การประเมินผล และ
การตรวจสอบ
ในภาพรวม องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ในสกอตแลนดมหี นาทีด่ แู ล
การจัดการศึกษาภาคบังคับอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ รวมทัง้ การจัดการศึกษา
กอนวัยเรียนและการดูแลเด็กนอกโรงเรียน ประเมินความตองการทางการศึกษาพิเศษ จัด
สิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนกั เรียนอยางเพียงพอ และจัดหลักสูตรสําหรับบุคคลทีพ่ น วัย
เรียนแลว
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2.3 การบริหารการศึกษาในระดับสถานศึกษา
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักร แบงออกเปน 3 ระดับ คือ การศึกษาใน
โรงเรียน การศึกษาตอเนือ่ ง และการอุดมศึกษา ทัง้ นี้ ในแตละระดับจะมีการจัดการศึกษา
ทัง้ ของภาครัฐและภาคเอกชน
2.3.1 การศึกษาในโรงเรียน
2.3.1.1 สถานภาพทางกฎหมายของโรงเรียน
1) โรงเรียนในอังกฤษและเวลส
การศึกษาของรัฐสําหรับนักเรียนทีอ่ ยูใ นวัยเรียนตาม
กฎหมาย (5-16 ป) ในอังกฤษและเวลสจดั ในโรงเรียนทีร่ ฐั อุปถัมภ 2 ประเภทคือ โรงเรียนที่
อยูใ นอุปถัมภขององคการบริหารการศึกษาทองถิน่ (LEA-maintained) และโรงเรียนทีไ่ ด
รับเงินอุดหนุน (grant-maintained) บทบัญญัติตามกฎหมายที่ครอบคลุมการจัดตั้ง และ
การดําเนินงานของโรงเรียนทีอ่ ยูใ นอุปถัมภของรัฐ (maintained schools) ทุกแหงขึน้ อยูก บั
พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2539 ซึง่ ใชแทนพ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2487 วิทยาลัยเทคโนโลยีใน
เมือง (city technology colleges) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีศลิ ปะในเมือง (city colleges
for the technology of the arts) ไดรับการจัดตั้งตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2531 แตถอื วาเปนโรง
เรียนเอกชน (independent schools) แมวา จะไดรบั งบประมาณสนับสนุนจากรัฐเปนสวน
ใหญ ก็ตาม
ประเภทของโรงเรียนตามกรอบกฎหมายใหม มีดังนี้
(ก)
โรงเรียนทีอ่ ยูใ นอุปถัมภขององคการบริหารการศึกษาทองถิน่
(LEA-maintained schools) อาจเปนโรงเรียนจังหวัด (county schools) หรือโรงเรียน
อาสาสมัคร (voluntary schools) ก็ได โรงเรียนจังหวัด (county schools) ไดรับงบ
ประมาณและคาใชจา ยจากรัฐทัง้ หมดโดยผานองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ โรงเรียน
อาสาสมัคร (voluntary schools) คือโรงเรียนทีแ่ ตเดิมจัดตัง้ ขึน้ โดยมูลนิธิ (โดยปกติเปนมูล
นิธทิ างศาสนาหรือการกุศล) และแบงออกเปน 3 ประเภท ตาม พ.ร.บ.การศึกษา
พ.ศ.2487 ไดแก โรงเรียนอาสาสมัครในความชวยเหลือของรัฐ (voluntary - aided
schools) โรงเรียนอาสาสมัครในความควบคุมของรัฐ (voluntary - controlled schools)
และโรงเรียนขอตกลงพิเศษ (special agreement schools)
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โรงเรียนอาสาสมัครในความชวยเหลือของรัฐ (voluntary - aided
schools) เปนโรงเรียนในอังกฤษและเวลสซง่ึ เดิมจัดตัง้ ขึน้ โดยมูลนิธิ โรงเรียนเหลานีไ้ ดรบั
งบดําเนินการผานองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ และมีสิทธิไดรับงบลงทุน (capital
costs) รอยละ 85 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ โดยหนวยงานทีจ่ ดั ตัง้
(คณะกรรมการมูลนิธ)ิ จะตองมีจํานวนมากกวาคณะกรรมการบริหารอืน่ ๆ รวมทั้งผูไดรับ
แตงตัง้ จากองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ และผูแ ทนครู/ผูปกครอง
โรงเรียนอาสาสมัครในความควบคุมของรัฐ (Voluntary-controlled
school) เปนโรงเรียนในอังกฤษและเวลสซง่ึ เดิมจัดตัง้ ขึน้ โดยมูลนิธิ โดยปกติคือ Church of
England โดยไดรับงบดําเนินการและงบลงทุนทัง้ หมดจากองคการบริหารการศึกษาทอง
ถิ่น
โรงเรียนขอตกลงพิเศษ (special agreement school) เปนโรงเรียนอาสา
สมัครในอังกฤษและเวลสซง่ึ เกิดขึน้ ตามขอตกลงระหวางหนวยงานอาสาสมัครและรัฐ โรง
เรียนดังกลาวไดรับงบดําเนินการทั้งหมดผานองคการบริหารการศึกษาทองถิ่นและมีสิทธิได
รับงบลงทุน (capital costs) รอยละ 85
(ข) โรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุน (Grant-maintained school) แตเดิมจัด
ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ปฏิรปู การศึกษา พ.ศ.2531 แตการดําเนินงานปจจุบนั อยูภ ายใตบท
บัญญัตขิ อง พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2539 โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกแหงที่
อยูในอุปถัมภขององคการบริหารการศึกษาทองถิ่นมีสิทธิยื่นขอสถานภาพเปนโรงเรียนที่ได
รับเงินอุดหนุนจากรัฐมนตรีวา การกระทรวงการศึกษา ตามผลการลงคะแนนเสียงสวนใหญ
ของผูปกครอง ทรัพยสนิ ทีเ่ ปนขององคการบริหารการศึกษาทองถิน่ เพือ่ วัตถุประสงคของ
โรงเรียนโดยปกติจะโอนไปยังคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตลอดอายุของโรงเรียนที่ไดรับ
เงินอุดหนุน เจาหนาทีซ่ ง่ึ ปฏิบตั งิ านทีโ่ รงเรียนเพียงอยางเดียว จะโอนจากการวาจางของ
องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ไปขึน้ อยูก บั คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
โรงเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนไดรับงบประมาณจากรัฐมนตรีวาการโดยผาน
สํานักงานจัดสรรงบประมาณสําหรับโรงเรียน (The Funding Agency for schools)
โรงเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนจะเปนอิสระจากองคการบริหารการศึกษาทอง
ถิ่น คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจหนาทีใ่ นการบริหารกิจการของโรงเรียนอยาง
เต็มทีภ่ ายในกรอบของกฎหมาย ซึง่ บังคับใชกบั โรงเรียนของรัฐทุกแหง โรงเรียนทีไ่ ดรบั เงิน
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อุดหนุนจะไดรับงบประมาณสนับสนุนในระดับเดียวกับโรงเรียนขององคการบริหารการ
ศึกษาทองถิน่ ผนวกกับงบประมาณเพิม่ เติมเปนคาใชจา ยสําหรับหนาทีร่ บั ผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้
พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2537 ไดขยายสิทธิการมีสถานภาพเปนโรงเรียนทีไ่ี ด
รับเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนพิเศษ (special schools) และทําใหเอกชนสามารถเสนอขอ
จัดตัง้ โรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุนแหงใหมได ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2539 มีโรงเรียนทีไ่ ด
รับเงินอุดหนุนในอังกฤษ 1,089 โรง ในเวลสมี 16 โรง แตไมมโี รงเรียนทีม่ สี ถานภาพนีใ้ น
ไอรแลนดเหนือ
2) โรงเรียนในไอรแลนดเหนือ
โรงเรียนทีไ่ ดรบั งบประมาณสนับสนุนจากรัฐในไอรแลนด เหนือ เรียกวา grant-aided schools โรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุนระดับประถมศึกษารับนัก
เรียนทุกคนเขาเรียนโดยไมคานึ
ํ งถึงความสามารถ โรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุนในไอรแลนด
เหนือขณะนีม้ ี 4 ประเภท คือ โรงเรียนในความควบคุมของรัฐ (controlled schools) โรง
เรียนในอุปถัมภของรัฐ (maintained schools) โรงเรียนแบบบูรณาการทีไ่ ดรบั เงิน
อุดหนุน (grant-maintained integrated schools) และโรงเรียนแบบบูรณาการทีอ่ ยูใ น
ความควบคุมของรัฐ (controlled integrated schools)
โรงเรียนในไอรแลนดเหนือเปดกวางสําหรับนักเรียนทุกคน โดย
ไมคานึ
ํ งถึงนิกายทางศาสนา และเชนเดียวกับเขตปกครองอืน่ ๆ ในสหราชอาณาจักร
กฎหมายบัญญัตใิ หผปู กครองมีโอกาสเลือกโรงเรียนตามความตองการ โรงเรียนหลายแหง
ในไอรแลนดเหนือมีทง้ั นักเรียนทีน่ บั ถือโปรเตสแตนทและโรมันแคธอลิค
แตเด็กโรมัน
แคธอลิคสวนใหญเขาเรียนในโรงเรียนในอุปถัมภของโรมันแคธอลิค และนักเรียนโปรเตส
แตนทสว นใหญเรียนในโรงเรียนในความควบคุมของรัฐ
สภาโรงเรียนในอุปถัมภของแคธอลิค (The Council for Catholic
Maintained Schools - CCMS)
สภาโรงเรียนในอุปถัมภของแคธอลิคจัดตั้งขึ้นตามคําสั่งปฏิรูปการศึกษา
(ไอรแลนดเหนือ) พ.ศ.2532
และมีหนาทีร่ บั ผิดชอบโรงเรียนในอุปถัมภของแคธอลิค
กรรมการของสภาประกอบดวย ผูแ ทนทีแ่ ตงตัง้ โดยสังฆราชาไอรแลนดเหนือ บุคคลที่แตง
ตัง้ โดยผูบ ริหารกรมการศึกษาไอรเลนดเหนือโดยหารือกับสังฆราชา ผูปกครอง และครู
วัตถุประสงคหลักของสภาก็คือ
สงเสริมการศึกษาในโรงเรียนของตนใหมมี าตรฐานสูง
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ดําเนินการจางครูและสงเสริมการบริหารที่มีประสิทธิภาพและมีหลักการในการจัดโรงเรียน
ในอุปถัมภของแคธอลิค ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําแกคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (boards of
governors) เกีย่ วกับเกณฑในการรับนักเรียน สนับสนุนโรงเรียนในการกําหนดและทบ
ทวนหลักสูตร จัดทําแผนสําหรับการคัดชือ่ ออก และดําเนินการใหมกี ารจัดการศึกษาพิเศษ
สําหรับนักเรียนทีม่ คี วามตองการทางการศึกษาพิเศษ
คณะกรรมการการศึกษาและหองสมุด (Education and Library Boards)
จะตองปรึกษากับสภาเกี่ยวกับการจัดงบประมาณของโรงเรียนและเกี่ยวกับการใหการฝก
อบรมและคําปรึกษาตอเนือ่ งแกครูใหญ ครู และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน สภาจะจัด
เตรียมแผนการบริหารสําหรับทุกโรงเรียนในความควบคุมและประสานกับคณะกรรมการ
การศึกษาและหองสมุดเกี่ยวกับบุคลากรผูสอนและไมใชผูสอนสําหรับโรงเรียนที่ไดรับงบ
ประมาณเปนบางสวน
3) โรงเรียนในสกอตแลนด
โรงเรียนของรัฐในสกอตแลนด แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
• โรงเรียนรัฐบาล (state schools) อยูในความอุปถัมภและ
ควบคุมขององคการบริหารการศึกษาทองถิน่
• โรงเรียนทีไ่ ดรบ
ั เงินอุดหนุน (grant-aided schools)
ซึง่ รวมถึงโรงเรียนสําหรับความตองการทางการศึกษาพิเศษ
• โรงเรียนทีป
่ กครองตนเอง (self-governing schools)
ซึง่ เทียบเทากับโรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุน (grant-maintained schools) ในอังกฤษ
2.3.1.2 การบริหารโรงเรียนในอังกฤษ เวลส และไอรแลนด
เหนือ
1) อังกฤษ เวลส และไอรแลนดเหนือ
จากการนําแผนการบริหารโรงเรียนทองถิน่ (LMS) มาใชตาม
พ.ร.บ.การปฏิรปู การศึกษา พ.ศ.2531 และคําสั่งการปฏิรูปการศึกษา (ไอรแลนดเหนือ)
พ.ศ.2532
หนาทีใ่ นการบริหารและจัดการโรงเรียนทัง้ หมดจะดําเนินการในระดับสถาน
ศึกษา เพือ่ ทีจ่ ะใหการบริหารตนเองของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ กระทรวงการศึกษาและ
การจางงานจึงไดเสนอแนะใหมกี ารใชแผนพัฒนาโรงเรียน (School Development Plan)
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และมีการมอบอํานาจในการจัดการและบริหารสถานศึกษาไปยังคณะกรรมการบริหารของ
สถานศึกษา และครูใหญ อาจารยใหญ รวมทั้งคณะครู
(ก) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
โรงเรียนในอุปถัมภขององคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ทุก
แหงในอังกฤษและเวลสจะตองมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย ผูแ ทนของ
องคการฯ ชุมชน ผูปกครอง และครูผสู อนของโรงเรียนนัน้ องคประกอบของคณะกรรมการ
บริหารของโรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุนจากรัฐ (grant-maintained schools) ก็มลี กั ษณะ
คลายคลึงกัน แตไมรวมผูแ ทนขององคการฯ สมาชิกภาพ หนาที่ และการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะกําหนดไวใน Instrument of Government และ Articles
of Government สําหรับแตละโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีหนาทีต่ ดั สินใจเกีย่ วกับแนว
ทางทัว่ ไปของโรงเรียนและหลักสูตร
ตามขอกําหนดในหลักสูตรแหงชาติ (National
Curriculum) คณะกรรมการฯ จะตองดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามหลักสูตรแหงชาติ และ
มีการสอนดานศาสนา คณะกรรมการฯ จะตัดสินใจวาจะใชงบประมาณอยางไรและโรง
เรียนควรจะมีบคุ ลากรจํานวนเทาใด โดยทําหนาทีค่ ดั เลือกครูรวมทัง้ ครูใหญ และรับผิด
ชอบในดานการสงเสริมและรักษาวินยั บุคลากรอืน่ ๆ นอกจากครูใหญ นอกจากนีค้ ณะ
กรรมการฯ ผูท ําหนาทีเ่ ปนตัวเชือ่ มระหวางชุมชนทองถิน่ และโรงเรียน ในทางปฏิบตั ิ คณะ
กรรมการฯ จะมอบหนาทีร่ บั ผิดชอบดานการบริหารโรงเรียนปกติใหแกครูใหญ ในขณะที่
รักษาบทบาทในการพัฒนาและติดตามผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีโ่ รงเรียน ทัง้ นี้ กฎหมาย
กําหนดใหคณะกรรมการฯ จัดทํารายงานประจําปและจัดการประชุมผูป กครองเปนประจํา
ในไอรแลนดเหนือ พระราชกฤษฎีกาการศึกษาและหองสมุด
พ.ศ. 2529 และคําสั่งการปฏิรูปการศึกษา (ไอรแลนดเหนือ) พ.ศ.2532 กําหนดเกีย่ วกับ
สมาชิกภาพ ขั้นตอนการดําเนินงานและหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหาร (Board of
Governors) ของโรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุน (grant-aided schools) ซึง่ เปนโรงเรียนทีไ่ ด
รับการสนับสนุนดานงบประมาณจากกรมการศึกษาไอรแลนดเหนือ คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนในความควบคุมของรัฐ (controlled schools) และโรงเรียนในอุปถัมภของรัฐ
(maintained schools) ประกอบดวยผูปกครองและครูที่ไดรับเลือกตั้ง และมีบทบัญญัตใิ ห
สมาชิกของชุมชนทองถิ่นและธุรกิจไดรับการแตงตั้งเขามารวมในคณะกรรมการบริหารโรง
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เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาอาสาสมัคร (voluntary grammar schools) บริหารโดยคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน ซึง่ บางคนไดรบั การเสนอชือ่ โดยคณะกรรมการการศึกษาและหอง
สมุด คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนแบบบูรณาการทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุนจากรัฐ (grantmaintained integrated schools) จะตองประกอบดวยบุคคล 16 หรือไมก็ 24 คน ซึง่ เรียก
กันวาคณะกรรมการทีล่ งคะแนนเสียง และครูใหญและสมาชิกทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ ซึง่ อาจเขา
รวมและมีสว นรวมในการประชุมแตอาจจะไมลงคะแนนเสียง คณะกรรมการทีล่ งคะแนน
เสียง 6 หรือ 9 คน (ขึน้ อยูก บั ขนาดของคณะกรรมการฯ) เปน “คณะกรรมการกอตั้ง”
กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป และจัดประชุมผูปกครองประจําป
(ข) หนาทีร่ บั ผิดชอบของครูใหญ
โรงเรียนทุกแหงมีครูใหญรบั ผิดชอบในการจัดองคกรภายใน
การบริหารและควบคุมดูแลโรงเรียน ครูใหญจะมีครู 1 คนขึน้ ไปทีไ่ ดรบั มอบหมายใหเปนผู
ชวยครูใหญ หรืออาจมีครูอาวุโสอืน่ ๆ เปนผูช ว ย
ครูใหญจะตองปฏิบตั หิ นาทีด่ า นวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาและอํานาจหนาทีอ่ น่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ในการปฏิบตั หิ นาที่ ครูใหญจะตองปรึกษา
หารือตามความเหมาะสมกับองคการบริหารการศึกษาทองถิน่
คณะกรรมการบริหารโรง
เรียน บุคลากรของโรงเรียนและผูป กครอง ครูใหญมกั มอบหมายหนาทีเ่ ฉพาะเกีย่ วกับการ
จัดหลักสูตร วิธกี ารสอนใหแกครูอาวุโส
หนาทีร่ บั ผิดชอบทีส่ ําคัญของครูใหญ มีดังนี้
• การจัดองคกร
ครูใหญรับผิดชอบการกําหนดและปฏิบัติตามจุดมุง
หมายและวัตถุประสงคในภาพรวมของโรงเรียนที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการประเมินผล
และสวัสดิการและความประพฤติของนักเรียนและครูทุกคน
• บุคลากร
ครู ใ หญ มี ส ว นร ว มในการสรรหาและแตงตั้งครูและ
บุคลากรที่ไมใชครู รับผิดชอบในการมอบหมายหนาที่ นิเทศและรวมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู และสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนือ่ งของครูทกุ คน
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หลักสูตร
ครูใหญ พรอมดวยองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะตองดําเนินการใหมีการสอนหลักสูตรแหงชาติแกนักเรียน
ทุกคนในโรงเรียน ยกเวนผูท ม่ี คี วามตองการทางการศึกษาพิเศษ
• การสือ
่ สารและประสานงาน
ครูใหญจะตองสงเสริมความสัมพันธทด่ี รี ะหวางโรงเรียน
และผูปกครองโดยการจัดใหมีการรายงานอยางสมําเสมอเกี
่
่ยวกับความกาวหนาของนัก
เรียนและขอมูลเกีย่ วกับหลักสูตร การจัดองคการและเรือ่ งอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลกระทบตอโรงเรียน
ครูใหญจะตองใหคําปรึกษาและชวยเหลือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในเรือ่ งงานโดยเขา
รวมประชุม รายงานผลงาน หรือโดยวิธอี น่ื ๆ ครูใหญโรงเรียนในอุปถัมภขององคการบริหาร
การศึกษาทองถิน่ จะตองรายงานเกีย่ วกับหนาทีร่ บั ผิดชอบตอองคการฯ
• ทรัพยากร
ครูใหญรับผิดชอบในการจัดสรร ควบคุมดูแล และชีแ้ จง
เกีย่ วกับทรัพยากรดานการเงินและวัสดุอปุ กรณของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังตองจัดการใหมี
ความปลอดภัยและการดูแลอาคารเรียนและพืน้ ทีบ่ ริเวณโรงเรียน
• การสอน
ครูใหญควรมีสว นรวมในการสอนนักเรียนในโรงเรียน รวมทัง้
จัดใหมกี ารสอนแทนครูทข่ี าด
• การประเมินผล
ครูใหญมีหนาที่รับผิดชอบการประเมินการจัดองคกรของโรง
เรียนและมาตรฐานการเรียนการสอนอยางสมําเสมอ
่
•

2) สกอตแลนด
จากนโยบายโอนอํานาจการบริหารโรงเรียน (Devolved School
Management) มีผลใหอํานาจขององคการบริหารทองถิ่นในสกอตแลนดในการควบคุมดู
แลสถานศึกษาลดนอยลง หนวยงานการศึกษาจะตองจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
(School Boards) ขึน้ ประกอบดวยกรรมการสวนใหญทเ่ี ปนผูป กครองซึง่ มาจากการเลือก
ตั้ง ครู และกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีหนาทีห่ ลายประการ ซึง่ รวมถึงการ
สงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีสว นรวมในการแตงตัง้
บุคลากรในโรงเรียน อนุมตั แิ ผนการใชเงินของครูใหญเกีย่ วกับตําราเรียนและวัสดุอปุ กรณ
และสงเสริมใหชมุ ชนใชอาคารสถานทีข่ องโรงเรียน
2.3.2 การศึกษาตอเนื่อง3( Further education)
นับตัง้ แตเดือนเมษายน พ.ศ. 2536 สถาบันการศึกษาตอเนือ่ ง ซึง่
เคยไดรบั เงินอุดหนุนโดยตรงจากรัฐบาล ไดรับอํานาจอิสระในการดําเนินกิจการของตนเอง
การจัดองคกรภายใน เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับงบประมาณและการบริหาร รวมทัง้ คาจางและเงือ่ นไข
ในสัญญาการปฏิบตั งิ านเปนเรือ่ งของวิทยาลัยแตละแหงทีจ่ ะกําหนด สถาบันทุกแหงมีคณะ
กรรมการบริหาร (Governing Bodies) ซึง่ ประกอบดวยผูแ ทนของชุมชนธุรกิจในทองถิน่
และหลายหลักสูตรดําเนินการรวมกับนายจางในทองถิน่
การบริหารของสถาบันการศึกษาตอเนือ่ งสวนใหญดาเนิ
ํ นการตาม
กฎหมายทีใ่ ชกบั สถาบันตางๆ ไดแก สถาบันในภาคของสภาจัดสรรงบประมาณการศึกษา
ตอเนือ่ ง ( Further Education Funding Council Sector ) ในอังกฤษและเวลส ศูนยการ
ศึกษาผูใหญในอังกฤษและเวลส และวิทยาลัยการศึกษาตอเนือ่ งในไอรแลนดเหนือ และ
สถาบันการศึกษาตอเนื่องในสกอตแลนด
1) สถาบันในภาคการศึกษาตอเนื่องในอังกฤษและเวลส
สถาบันในภาคการศึกษาตอเนือ่ งเปนหนวยงานอิสระ ซึง่ มีสถานภาพทางกฎหมายเปนบริษทั มหาชน คณะกรรมการบริษทั ของสถาบัน (โดยปกติยังคงเรียก
วาคณะกรรมการบริหาร)
มีบทบาทคลายคลึงกับคณะกรรมการอํานวยการของบริษทั
คณะกรรมการ พรอมทัง้ อาจารยใหญ และผูบ ริหารอาวุโส รับผิดชอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
สถาบัน ภายในขอบเขตของกฎหมาย บริษทั การศึกษาตอเนือ่ ง (Further Education
Corporation) เปนคณะกรรมการบริหารของสถาบัน คณะกรรมการวิชาการจะใหคาแนะ
ํ
นําเกีย่ วกับเรือ่ งวิชาการ
3

การศึกษาตอเนื่อง หมายถึง การศึกษาเต็มเวลาและบางเวลาที่ไมอยูในภาคการอุดมศึกษาสําหรับผูที่มีอายุพนเกณฑการศึกษา
ภาคบังคับ (16 ป) ซึ่งรวมทั้งหลักสูตรวิชาชีพ วิชาการ สังคม พลศึกษา และนันทนาการ อยางไรก็ตาม การศึกษาสําหรับบุคคลที่พน
วัยการศึกษาภาคบังคับจะไมถือวาเปนการศึกษาตอเนื่องถาหากจัดในโรงเรียน แตถือเปนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
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สถานภาพทางกฎหมายของสถาบันการศึกษาตอเนื่อง
ในอังกฤษและเวลส พ.ร.บ. การศึกษาตอเนื่องและอุดมศึกษา พ.ศ. 2535 ได
จัดตัง้ บริษทั การศึกษาตอเนือ่ ง และสถาบันในภาคของสภาจัดสรรงบประมาณการศึกษา
ตอเนือ่ งขึน้ ใหม สถาบันในภาคการศึกษาตอเนื่อง ประกอบดวยวิทยาลัยการศึกษาตอเนื่อง
(ทัง้ สายสามัญและเฉพาะทาง) Tertiary Colleges4 และ sixth-form colleges5 สถาบัน
สวนใหญเปนบริษทั การศึกษาตอเนือ่ ง (further education corporations) ซึง่ เปนบริษทั
มหาชน จึงขึน้ อยูก บั กฎหมายบริษทั สถาบันซึ่งจัดหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องบางเวลา
สําหรับผูใ หญเปนสวนใหญจะอยูใ นการดูแลขององคการบริหารการศึกษาทองถิน่ สําหรับ
สภาจัดสรรงบประมาณการศึกษาตอเนือ่ งมี 2 แหง คือ ในอังกฤษ และในเวลส
หนาทีร่ บั ผิดชอบ
(ก) หนาที่รับผิดชอบของอาจารยใหญ
อาจารยใหญรบั ผิดชอบเกีย่ วกับการจัดองคกร ทิศทางและการบริหาร
ของสถาบัน และเปนผูน ําฝายบุคลากร รวมทัง้ การกําหนดกิจกรรมทางวิชาการของสถาบัน
หลังจากปรึกษาหารือกับคณะกรรมการวิชาการตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังรับผิด
ชอบเกีย่ วกับการรักษาวินยั ของนักศึกษา
(ข) หนาทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารสถาบันในภาคการศึกษาตอเนื่องควรประกอบดวย
คณะกรรมการระหวาง 10 ถึง 20 คน รวมทัง้ อาจารยใหญและกรรมการ 1 คน จากสภา
การฝกอบรมและวิสาหกิจทองถิน่ (Training and Enterprise Council - TEC) กรรมการ
อืน่ ๆ สวนใหญมาจากธุรกิจและอุตสาหกรรมทองถิน่ แตรวมถึงกรรมการทีเ่ ปนครู และ
กรรมการทีเ่ ปนนักศึกษา 1 คนดวย ใน sixth - form collegesนัน้ มีกรรมการทีเ่ ปนผูป ก
ครองดวย คณะกรรมการมีวาระ 4 ป และควรประชุมกันอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารอาจแตงตัง้ คณะกรรมการ (Committees) และมอบหนาทีใ่ หแกคณะ
กรรมการ หรือประธานหรืออาจารยใหญ คณะกรรมการอาจใหคําปรึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งตาง
ๆ เชน นโยบายการเงินและการจางงาน หนาทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการรวม
4

สถาบันการศึกษาสําหรับกลุมอายุ 16-19 ป ซึ่งรวมภารกิจของวิทยาลัยการศึกษาตอเนื่อง และ sixth- form college ไวดวยกัน และ
จัดหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องทั้งวิชาชีพและวิชาการ
5
สถานศึกษาหลังการศึกษาภาคบังคับในภาคการศึกษาตอเนือ่ ง ซึง่ มีเฉพาะในอังกฤษและเวลส โดยจัดหลักสูตรวิชาการเต็มเวลาเปน
สวนใหญ สําหรับนักศึกษาอายุ 16-19 ป แตก็อาจจัดหลักสูตรวิชาชีพดวยเชนกัน

40
ถึงการกําหนดลักษณะทางการศึกษาและภารกิจของสถาบัน และดําเนินการใหมกี ารใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ งั รับผิดชอบเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการแตงตัง้ การตอบ
แทน และเงือ่ นไขการปฏิบตั งิ านของบุคลากรอาวุโส และกําหนดกรอบการจายคาจางและ
เงือ่ นไขของบุคลากรทีไ่ มใชระดับอาวุโส ตองจัดทํารายงานบัญชีประจําปตามแนวทางทีไ่ ด
รับจากสภาจัดสรรงบประมาณการศึกษาตอเนือ่ งของอังกฤษและเวลส
(ค) คณะกรรมการวิชาการ (Academic Board)
ในสถาบันตางๆ นอกเหนือจาก sixth - form colleges นัน้ จะตองมี
คณะกรรมการวิชาการเพือ่ ใหคาปรึ
ํ กษาแกอาจารยใหญเกีย่ วกับมาตรฐานการวางแผน การ
ประสานงาน การพัฒนา และการควบคุมดูแลงานดานวิชาการของสถาบัน รวมทัง้ การ
ดําเนินงานดานการรับนักศึกษา การประเมินผล และการสอบของนักศึกษา และวิธีการไล
นักศึกษาออกดวยเหตุผลทางวิชาการ
(ง) การจัดองคกรภายใน
การจั ด องค ก รภายในนั้ น ไม ไ ด มี ก ารเสนอแนะโครงสร า งไว ใ นระดั บ
ประเทศ
วิทยาลัยตางๆ จึงมีอิสระที่จะปรับโครงสรางใหสอดคลองกับสถานการณ
วิทยาลัยสวนใหญแบงองคกรเปนภาควิชาตาง ๆ หัวหนาภาครับผิดชอบหลักสูตรแตละกลุม
ภาควิชาใหญ ๆ อาจมีผบู รรยายอาวุโสรับผิดชอบงานของฝายตาง ๆ ในคณะ ในวิทยาลัย
ขนาดใหญ ภาควิชาตาง ๆ อาจรวมกันเปนคณะ (faculties หรือ schools)
2) ศูนยการศึกษาผูใหญในอังกฤษและเวลส
ศูนยการศึกษาผูใหญอยูในความควบคุมดูแลขององคการบริหารการ
ศึกษาทองถิน่ พ.ร.บ. ปฏิรปู การศึกษา พ.ศ. 2531 อนุญาตใหองคการบริหารการศึกษา
ทองถิน่ จัดทําแผนงานเพือ่ การบริหารระดับทองถิน่ ของสถาบันเหลานี้ ซึง่ สงผลใหมกี ารมอบ
อํานาจหนาทีก่ ารบริหารบางสวนไปยังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ในศูนยการศึกษาผูใหญ องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ มอบอํานาจ
การบริหารปกติของสถาบันไปยังอาจารยใหญและผูอ ํานวยการ องคการบริหารการศึกษา
ทองถิ่นไดรับการสงเสริมแตไมไดเปนการบังคับใหจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ในศูนยการศึกษาผูใหญ และมอบอํานาจการบริหารงบประมาณและบุคลากรไปให
ศูนยการศึกษาผูใหญอาจจัดองคกรเปนภาควิชาในลักษณะเดียวกับ
สถาบันในภาคการศึกษาตอเนื่อง โดยปกติศูนยการศึกษาผูใหญจะมีศูนยกลางการบริหาร
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แหงเดียว โดยมีการสอนทัว่ ทุกสถานทีต่ ง้ั ซึง่ บางแหงอาจใชสถานทีข่ องโรงเรียนทีย่ งั คงเปด
อยูในตอนคํา่ ศูนยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาจํานวนนอย โดยเปนผูท ป่ี ระสานงานกับ
บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านบางเวลาเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม การจัดองคกรการศึกษาผูใหญ
จะแตกตางกันระหวางองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ตาง ๆ
3) วิทยาลัยการศึกษาตอเนือ่ งในไอรแลนดเหนือ
วิทยาลัยการศึกษาตอเนื่องในไอรแลนดเหนืออยูในความควบคุมของ
คณะกรรมการการศึกษาและหองสมุด คําสั่งการปฎิรูปการศึกษา (ไอรแลนดเหนือ) พ.ศ.
2532 กําหนดใหคณะกรรมการการศึกษาและหองสมุด จัดทําแผนงานเพือ่ การบริหาร
ระดับทองถิน่ ของวิทยาลัยการศึกษาตอเนือ่ ง คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแตละแหงรับ
ผิดชอบการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ของสถาบัน
คณะกรรมการการศึกษาและหองสมุด มอบอํานาจการบริหารวิทยาลัย
ไปยังคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะตองประกอบดวยคณะกรรมการไมเกิน 25 คน โดย
กรรมการรอยละ 50 จะตองมาจากชุมชนธุรกิจหรือวิชาชีพในทองถิน่ รอยละ 20 แตงตั้งโดย
คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการรอยละ 10 ควรเปนครูในสถานศึกษานั้นและไดรับเลือก
ตั้งจากบุคลากรทั้งหมด หนาทีข่ องคณะกรรมการบริหารกําหนดไวใน Articles of
Government ของวิทยาลัย และรวมถึงการบริหารบุคลากร การควบคุมงบประมาณ การ
ใหเชาอาคารสถานที่ การเก็บคาสินคาและบริการตามเงือ่ นไขบางอยาง สวนการบริหารงาน
ปกติประจําวันจะดําเนินการโดยอาจารยใหญ และบุคลากรอาวุโส
วิทยาลัยการศึกษาตอเนือ่ งในไอรแลนดเหนือ จะจัดองคกรเปนภาควิชา
คลายคลึงกับในอังกฤษและเวลส
วิทยาลัยการศึกษาตอเนื่องเปนอิสระจากคณะกรรมการการศึกษาและ
หองสมุด ตัง้ แตเดือนเมษายน พ.ศ. 2541 และมีสถานภาพตามกฎหมายคลายคลึงกับ
บริษทั มหาชน
4) การศึกษาตอเนื่องในสกอตแลนด
วิทยาลัยการศึกษาตอเนื่องในสกอตแลนดสวนใหญเปนของเอกชนและ
รวมตัวกันเปนรูปบริษทั
โดยไดรบั งบประมาณจากกรมการศึกษาและอุตสาหกรรมแหง
สกอตแลนด และมี 2 แหง ทีไ่ ดรบั งบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารทองถิน่ และได
รับการสนับสนุนโดยกรมการศึกษาและอุตสาหกรรมแหงสกอตแลนดจายเงินใหโดยตรง
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วิทยาลัยการศึกษาตอเนื่องในสกอตแลนดจะดําเนินกิจการของตนเองเชนเดียวกับอังกฤษ
วิทยาลัยที่รวมตัวกันในรูปบริษัทจะมีการบริหารงานเฉพาะแหงโดยคณะกรรมการบริหาร
(Boards of Management) ซึง่ กรรมการประกอบดวยนายจางดานอุตสาหกรรมและการ
คา บุคลากรของวิทยาลัยและนักศึกษา
2.3.3 การอุดมศึกษา
พ.ร.บ. การศึกษาตอเนือ่ งและการอุดมศึกษา พ.ศ. 2535 สงผลใหมี
การปฏิรปู ทีส่ าคั
ํ ญ ๆ ในอังกฤษและเวลส รวมทัง้ ทําใหมีการรวมภาคการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาในสถาบันตาง ๆ เปนภาคเดียวในอังกฤษ และอีกภาคหนึ่งในเวลส โดยไดรบั งบ
ประมาณจากสภาจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม ยังคงมีความแตกตางใน
ดานโครงสรางระหวางสถาบันทีเ่ รียกกันวา มหาวิทยาลัย “เกา” และมหาวิทยาลัย “ใหม”
และสถาบันระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ ซึง่ ไมไดใชชอ่ื วา “มหาวิทยาลัย”
สถานภาพทางกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนใหญจดั ตัง้ ขึน้ โดย Royal Charter แตบางแหง
อาศัยกฎหมายรัฐสภา (Parliamentary Statue) พ.ร.บ. ปฏิรปู การศึกษา พ.ศ. 2531
บัญญัติใหมีบริษัทการอุดมศึกษา (higher education corporations) และโดยทัว่ ไป
มหาวิทยาลัย “ใหม” จะบริหารโดยบริษทั ดังกลาว มหาวิทยาลัย “ใหม” สวนใหญคือ
วิทยาลัยโพลีเทคนิคเดิม สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ แตเดิมจัดตัง้ ขึน้ โดยองคการบริหารการ
ศึกษาทองถิน่ แตปจ จุบนั เปนหนวยงานอิสระ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจะกําหนดเกีย่ วกับปริญญาและวุฒกิ าร
ศึกษาอืน่ ๆ ทีจ่ ะเปดสอนพรอมทัง้ เงือ่ นไขตางๆไว อยางไรก็ตาม สถาบันทุกแหงมีการจัด
องคการในลักษณะคลายคลึงกัน และเปดโอกาสใหมีการวิจัยและมีหลักสูตรที่เปดสอนใน
ระดับปริญญาตรี หลังปริญญาตรี และวุฒิการศึกษาวิชาชีพในระดับบัณฑิตศึกษา นอก
จากนีย้ งั เปดสอนระดับอนุปริญญา วุฒกิ ารศึกษาวิชาชีพและวุฒกิ ารศึกษาบางประเภทที่
ตํ่ากวาระดับปริญญา แตถือวาเปนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การบริหารสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยทุกแหงและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆเปนหนวยงานอิสระ
ดังนัน้ จึงรับผิดชอบการจัดองคกรบริหารภายในของตนเอง อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันมีรปู
แบบการบริหารคลายคลึงกัน ผูบ ริหารมหาวิทยาลัยโดยทัว่ ไป เรียกกันวา รองอธิการบดี
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(Vice - Chancellor) ตําแหนงอธิการบดี (Chancellor) เปนตําแหนงกิตติมศักดิ์ ไมใช
ตําแหนงบริหาร
คณะกรรมการบริหารระดับสูงสุด เรียกวา สภามหาวิทยาลัย หรือ
สถาบัน (Court) และประกอบดวยคณาจารยอาวุโสและกรรมการจากภายนอกทีม่ าจาก
การเลือกตั้ง สภามหาวิทยาลัย (Court) จะตัดสินใจเรือ่ งทีเ่ ปนนโยบายทัว่ ไปและจะไม
เกีย่ วของกับการบริหารงานประจําของมหาวิทยาลัย องคกรระดับรองลงมา คือ สภาบริหาร
ของสถาบัน (Senate) ซึ่งโดยทั่วไปประกอบดวยบุคลากรวิชาชีพ สหภาพการคา และอืน่ ๆ
โดยทําหนาทีต่ ดั สินใจเรือ่ งทีอ่ ยูน อกเหนือความสามารถของคณะวิชา
ภาควิชาทีเ่ กีย่ วของจะรวมกันเปนคณะวิชา โดยมีผูบริหารคือคณบดี
และตําแหนงนีม้ กั จะหมุนเวียนกันระหวางอาจารยอาวุโสของภาควิชาตาง ๆ ภายในคณะ
ทัง้ นีจ้ ะอยูใ นตําแหนงเปนเวลา 1 ป หรือ 2 ป หรืออาจจะ 3 ป ในบางมหาวิทยาลัย คณบดี
อุทศิ เวลาทัง้ หมดใหแกกจิ การของคณะโดยไมสอนระหวางทีอ่ ยูใ นตําแหนง
ในบาง
มหาวิทยาลัยคณบดีอาจลดภาระการสอนลง
ทุกคณะจะจัดตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ขึน้ และจะมีความแตกตางกัน
ระหวางมหาวิทยาลัยในเรื่องความถี่ของการประชุมเต็มคณะและจํานวนคณะกรรมการ
ในองคกรที่กลาวขางตนนี้ไมมีกฎหมายที่กาหนดให
ํ
มีผูแทนนักศึกษาเปนกรรมการอยูดวย
แตหลายแหงมีผแู ทนนักศึกษาหนึง่ หรือสองคน
ซึง่ มักจํากัดการมีสวนรวมโดยไมใหลง
คะแนนเสียง ผูแ ทนนักศึกษาอาจถูกขอใหออกจากทีป่ ระชุมระหวางทีม่ กี ารพิจารณาในบาง
ประเด็น
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ก็มีการแบงงานภายในคลายคลึงกัน แมวา ชือ่
อาจจะแตกตางกันและโครงสรางโดยทัว่ ไปไมซบั ซอนเทา ผูบ ริหารสถานศึกษาอาจใชวา
Provost หรือ Rector หรืออาจารยใหญ และหัวหนาฝายบริหารอาจเรียกวานายทะเบียน
หรือเลขานุการ คณะกรรมการบริหารจะรวมถึงผูแ ทนจากชุมชนภายนอกเชนเดียวกับใน
มหาวิทยาลัย
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2.3.4 การศึกษาเอกชน
โดยทัว่ ไป การศึกษาเอกชนคือการศึกษาทีจ่ ดั ในสถานศึกษาซึง่ ไดรบั
งบประมาณสวนใหญจากเอกชน โดยมีรายไดสว นใหญจากคาเลาเรียน การจัดการศึกษา
เอกชนมีอยูใ นทุกระดับการศึกษา
1) การจัดการศึกษาระดับอนุบาลของเอกชน
การจัดการศึกษาเอกชนระดับนี้ดาเนิ
ํ นการในรูปของสถาน
เลี้ยงเด็กกลางวัน (day nurseries) กลุมการเลน (play - groups) โรงเรียนอนุบาลที่
ดําเนินการโดยเอกชน และชัน้ อนุบาลในโรงเรียนเอกชน (independent schools) ซึง่ จะ
ตองขึน้ ทะเบียนกับกระทรวงการศึกษาและการจางงาน หรือสํานักงานแหงเวลส โรงเรียน
อนุบาลของเอกชนและสถานเลีย้ งเด็กกลางวันจะตองขึน้ ทะเบียนกับแผนกบริการสังคมของ
องคการบริหารทองถิน่
2) โรงเรียนเอกชน (private schools)
โรงเรียนเอกชนมักเรียกกันวา independent schools คือ
โรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาใหแกนกั เรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต 5 คนขึน้ ไป โดยไม
เปนโรงเรียนทีอ่ ยูใ นอุปถัมภขององคการบริหารการศึกษาทองถิน่
โรงเรียนทีไ่ ดรบั เงิน
อุดหนุนจากรัฐ หรือโรงเรียนพิเศษ โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาทีจ่ ดั ตัง้ มาเปนเวลา
นานบางแหงเรียกวา “public schools”
โรงเรียนเอกชนจะตองรับการตรวจสอบตาม พ.ร.บ. การ
ตรวจสอบโรงเรียน พ.ศ. 2539 และรายงานผลการตรวจสอบจะตองเปดเผยตอสาธารณะ
เชนเดียวกัน หากการจัดการศึกษาดานใดไมเปนทีพ่ งึ พอใจจะตองมีการปรับปรุงแกไข และ
โรงเรียนที่ไมสามารถดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนดอาจถูกถอนจากทะเบียนโรงเรียน
เอกชน
หลักสูตรของโรงเรียนเอกชนอยูในความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริหารของโรงเรียนและไมขน้ึ อยูก บั ขอกําหนดของหลักสูตรแหงชาติ อยางไรก็
ตาม หลักสูตรเปนเรือ่ งสําคัญเรือ่ งหนึง่ ทีพ่ จิ ารณาในการตรวจสอบโรงเรียน และความกวาง
และความลึกของหลักสูตรที่จัดจะตองเหมาะสมกับอายุ ความถนัด ความสามารถ และ
ความตองการทางการศึกษาพิเศษของนักเรียน
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เงื่อนไขในการจางครูที่กาหนดขึ
ํ
้นโดยคณะกรรมการบริหาร
ของโรงเรียนอาจเปนไปตามหรือไมเปนไปตามเงื่อนไขที่ใชกับครูในภาคที่อยูในอุปถัมภของ
รัฐ แมวาระดับเงินเดือนโดยปกติจะคลายคลึงกับของครูในอุปถัมภของรัฐ แตอาจจะตํ่า
กวาหรือสูงกวา โดยทัว่ ไปเปนทีค่ าดกันวาครูในโรงเรียนเอกชนจะเขามีสว นรวมอยางจริงจัง
ในกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียน และอาจระบุไวอยางชัดเจนในสัญญา ครูในโรงเรียน
เอกชนไมตอ งมีสถานภาพของครูทม่ี คี ณ
ุ วุฒเิ หมาะสม (Qualified Teacher Status)6
วิทยาลัยเทคโนโลยีในเมือง (city technology colleges)
วิทยาลัยเทคโนโลยีในเมือง (city technology colleges)
และวิทยาลัยเทคโนโลยีศลิ ปะในเมือง (city colleges for technology of the arts) เปน
โรงเรียนเอกชนประเภทหนึง่ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในอังกฤษตาม พ.ร.บ. ปฏิรปู การศึกษา พ.ศ. 2531
พ.ร.บ. ดังกลาวมีบทบัญญัตใหจดั ตัง้ วิทยาลัยเทคโนโลยีในเมืองขึน้ ในเขตเมือง เพือ่ จัดการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาสําหรับนักเรียนทีม่ อี ายุ 11-18 ป ทีม่ คี วามสามารถในดานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยเทคโนโลยีศิลปะในเมืองเนนในดานศิลปะสรางสรรค
และนาฎศิลป วิทยาลัยทัง้ 2 ประเภทนีเ้ ปนอิสระจากองคการบริหารการศึกษาทองถิน่
และดําเนินการโดยมีผอู ปุ ถัมภและผูส ง เสริมสนับสนุนจากวงการอุตสาหกรรม ซึ่งไดรับการ
คาดหวังใหสนับสนุนคาใชจายดานอาคารและอุปกรณ กระทรวงการศึกษาและการจาง
งานรับผิดชอบในการจายเงินเดือนบุคลากรและคาใชจายดานวัสดุอุปกรณและการบํารุง
รักษา โดยโรงเรียนตองปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน วิทยาลัยดังกลาวนี้อาจไมเก็บคา
เลาเรียน ซึง่ ตางจากโรงเรียนเอกชนอืน่ ๆ
3) สถาบันการศึกษาตอเนื่องของเอกชน
สถาบันการศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาหลังภาคบังคับสวน
ใหญจดั การศึกษาเพือ่ รับประกาศนียบัตรการศึกษาสายสามัญชัน้ สูง (GCE A Level) และ
เพือ่ การสอบประกาศนียบัตรการศึกษาสายสามัญเสริมชัน้ สูง (GCE AS examinations)
นอกจากนีย้ งั มีสถาบันเฉพาะทางจํานวนหนึง่ เชน วิทยาลัยเลขานุการและธุรกิจและ
วิทยาลัยศิลปะ วิทยาลัยสอนพิเศษฝกนักเรียนสําหรับการสอนเฉพาะดาน ซึ่งโดยปกติเปน
หลักสูตรระยะสั้น
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ในอังกฤษและเวลส ครูทุกคนที่สอนนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ (5-16 ป) ในโรงเรียนที่รัฐอุปถัมภและผูที่ไดรับการแตงตั้งให
สอนในโรงเรียนอนุบาล (2-5 ป) ตั้ง 1 กันยายน พ.ศ. 2532 จะตองมีสถานภาพของครูที่มีวุฒิเหมาะสม (QTS) ซึง่ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการศึกษาและการจางงาน เปนผูมอบใหเมื่อสําเร็จหลักสูตรฝกหัดครูในระดับที่นาพอใจ

สภารับรองวิทยฐานะการศึกษาตอเนือ่ งและการอุดมศึกษา
เอกชนแหงอังกฤษ (The British Accreditation Council for Independent Further and
Higher Education) ทําหนาทีค่ วบคุมมาตรฐาน และสถาบันทีม่ มี าตรฐานตามเกณฑ
เฉพาะจะไดรบั การรับรองวา “มีประสิทธิภาพ”
สมาคมการศึกษาตอเนือ่ งเอกชน The Conference for
Independent Further Education) จัดทําแนวทางสําหรับการศึกษาเอกชน สถานศึกษาที่
เปนสมาชิกจะตองไดรบั การตรวจสอบทุก 3 ป เปนอยางนอย
4) สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
มหาวิทยาลัยเอกชนมีเพียงแหงเดียวคือ มหาวิทยาลัยบัก๊ กิง้
แฮม (University of Buckingham) ซึง่ ไมไดรบั งบประมาณจากรัฐบาลโดยตรง อยางไรก็
ตาม เมือ่ วุฒกิ ารศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรบั การรับรองจากรัฐบาล นักศึกษาก็มีสิทธิได
รั บ ความช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จากองค ก ารบริ ห ารการศึ ก ษาท อ งถิ่ น ในรูปของคาบํารุง
(maintenance allowance) และการชวยเหลือคาเลาเรียน
นอกจากมหาวิทยาลัยบัก๊ กิง้ แฮมแลวยังมีสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนอืน่ ๆ อีก แตมจี ํานวนนอยมาก
2.3.5 สรุป
กลาวโดยสรุป การบริหารการศึกษาในระดับสถานศึกษา แบงออกเปน
3 ระดับ คือ การศึกษาในโรงเรียน การศึกษาตอเนือ่ ง และการอุดมศึกษา โดยในแตละ
ระดับจะมีสถานศึกษาทัง้ ของภาครัฐและภาคเอกชน
สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาในโรงเรียนสําหรับเด็กกอนวัยเรียนจนถึงอายุ
16 ป ไดแก โรงเรียนทีอ่ ยูใ นอุปถัมภขององคกรระดับทองถิน่ โรงเรียนทีไ่ ดรบั การอุดหนุน
จากรัฐบาลกลาง และโรงเรียนของภาคเอกชน หลังจากการประกาศใช พ.ร.บ. ปฏิรูปการ
ศึกษา พ.ศ. 2531 และคําสั่งการปฏิรูปการศึกษา (ไอรแลนดเหนือ) พ.ศ. 2532 แลว ไดมี
การนําแผนการบริหารโรงเรียนทองถิน่ (Local School Management) มาใชในอังกฤษ
เวลส ไอรแลนดเหนือ
สวนในสกอตแลนดมนี โยบายโอนอํานาจการบริหารโรงเรียน
(Devolved School Management) มีผลใหการบริหารและจัดการโรงเรียนทั้งหมดเปนหนาที่ของ
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สถานศึกษา โรงเรียนจะทําแผนพัฒนาโรงเรียน (School Development Plan) เปนแนวทางใน
การบริหารงาน
และมีการมอบอํานาจการจัดการและบริหารสถานศึกษาไปยังคณะ
กรรมการบริหารของสถานศึกษานั้น และครูใหญหรืออาจารยใหญ ซึ่งรวมถึงคณะครู
ตาง ๆ ดวย ซึง่ ใหมหี นาทีโ่ ดยสรุปดังนี้
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีหนาทีร่ บั ผิดชอบ
• แนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนทัว่ ไป
• การปฏิบัติตามหลักสูตรแหงชาติ
• งบประมาณของโรงเรียน
• การกําหนดจํานวนบุคลากรและการคัดเลือกครูและครูใหญ
• การจัดทํารายงานประจําป
• การสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
ครูใหญ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบการบริหารงานประจําของโรงเรียน ดังนี้
• การกําหนดและปฏิบัติตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคในภาพ
รวมของโรงเรียน
• มีสวนรวมในการสรรหาและแตงตั้งบุคลากร
• มอบหมายหนาที่นิเทศ และรวมในการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน
ของครู และสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู
• ใหมีการสอนตามหลักสูตรแหงชาติ / แนวทางระดับชาติทก
่ี ําหนด
ไว
• สงเสริมความสัมพันธทด
่ี รี ะหวางโรงเรียนและผูป กครอง
• การจัดสรร ควบคุมดูแล และชีแ้ จงเกีย
่ วกับการเงินและวัสดุอปุ กรณ
• ดูแลอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน
• มีสว นรวมในการสอน
• การประเมินโรงเรียนและมาตรฐานการเรียนการสอน
• ใหคาปรึ
ํ กษาและชวยเหลือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในการ
ปฏิบัติงาน
สถาบันในภาคการศึกษาตอเนื่อง มีอสิ ระในการบริหารงาน เนือ่ งจากมี
ลักษณะเปนบริษทั
สถาบันมีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีบทบาทคลายคลึงกับคณะ
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กรรมการอํานวยการของบริษทั คณะกรรมการบริหาร พรอมทัง้ อาจารยใหญ และผูบ ริหาร
อาวุโสรับผิดชอบการตัดสินใจเกีย่ วกับสถาบันภายในขอบเขตของกฎหมาย
นอกจากนี้
สถาบันการศึกษาตอเนื่องตางๆ ยกเวน six - form colleges จะตองมีคณะกรรมการวิชา
การ เพือ่ ใหคาปรึ
ํ กษาแกอาจารยใหญในดานวิชาการดวย
คณะกรรมการบริหารของสถาบันการศึกษาตอเนือ่ ง มีหนาทีโ่ ดยสรุป
ดังนี้
• ใหคาปรึ
ํ กษาเรือ่ งตางๆ
• กําหนดลักษณะทางการศึกษาและภารกิจของสถาบัน
• ดําเนินการใหมก
ี ารใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
• การบริหารบุคลากร
• ควบคุมงบประมาณ
• จัดทํารายงานบัญชีประจําป
อาจารยใหญ ในสถาบันการศึกษาตอนือ่ งมีหนาทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
• การจัดองคกร การกําหนดทิศทาง และการบริหารงานของสถาบัน
•การกําหนดกิจกรรมทางวิชาการ โดยปรึกษาหารือกับคณะกรรมการวิชาการ
• การรักษาวินย
ั ของนักศึกษา
ในสวนของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
เปนหนวยงานอิสระ รับผิดชอบการจัดองคกรบริหารภายในของตนเอง ซึ่งมีรูปแบบคลายคลึงกัน
ทุกสถาบัน ผูบ ริหารมหาวิทยาลัยโดยทัว่ ไป คือ รองอธิการบดี (Vice-Chancellor) สวน
ตําแหนงอธิการบดีเปนตําแหนงกิตติมศักดิ์ ไมใชตาแหน
ํ
งบริหาร
สถาบันอุดมศึกษามีคณะกรรมการบริหารสูงสุด คือ สภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน ซึง่ ประกอบดวยคณาจารยอาวุโสและกรรมการจากภายนอกทีม่ าจากการเลือก
ตั้ง มีหนาทีต่ ดั สินใจเรือ่ งทีเ่ ปนนโยบายทัว่ ไปและไมเกีย่ วของกับการบริหารงานประจําของ
มหาวิทยาลัย
สภาบริหารของสถาบัน (Senate) เปนองคกรทีอ่ าวุโสรองลงมา ประกอบ
ดวยบุคลากรวิชาชีพ สหภาพการคา และอืน่ ๆ มีหนาทีต่ ดั สินใจเรือ่ งทีน่ อกเหนือความ
สามารถของคณะวิชา
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คณะวิชามีคณบดีเปนผูบริหาร อยูในตําแหนง 1-3 ป โดยหมุนเวียนกัน
ระหวางอาจารยอาวุโสของภาควิชาตาง ๆ นอกจากนี้ทุกคณะจะจัดตั้งคณะกรรมการตาง ๆ
ขึน้ มาบริหารงานในคณะ
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3. การกระจายอํานาจและการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา
3.1 การบริหารทัว่ ไป
การจัดการศึกษาในสหราชอาณาจักรมีการกระจายอํานาจหนาที่รับผิด
ชอบและมีการแบงสรรความรับผิดชอบระหวางรัฐบาลกลาง องคการบริหารการศึกษาทอง
ถิ่น วัดและหนวยงานอาสาสมัคร สถาบันการศึกษา และผูสอน รัฐบาลกลางมีอํานาจ
และหนาทีร่ บั ผิดชอบในการจัดบริการการศึกษาทัง้ หมด ในการกําหนดนโยบายระดับชาติ
และในการวางแผนแนวทางของระบบในภาพรวม สวนองคการบริหารการศึกษาทองถิน่
และคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน สถาบันการศึกษาตอเนือ่ ง และสถาบันอุดมศึกษา
เปนผูป ฏิบตั แิ ละบริหารงานตามนโยบาย ในขณะเดียวกันก็มอี านาจตามกฎหมายเช
ํ
นกัน
(ตาราง 1)
นอกจากนี้ ระบบบริหารการศึกษาในสหราชอาณาจักรยังเนนการมีสว น
รวมของชุมชนในวงกวาง วิธีการหลักคือ การใหมตี ัวแทนของกลุม ตางๆ อยูในคณะ
กรรมการบริหารของสถาบันการศึกษาทุกระดับ รัฐบาลไดเชิญใหกลุมตางๆ เชน สหภาพ
ครู สมาคมผูปกครอง และผูแ ทนภาคการคาและอุตสาหกรรมเขารวมในขัน้ ตอนการ
ปรึกษาหารือเปนประจํากอนการปฏิรปู ธรรมนูญสําหรับผูปกครอง (ในกรณีของโรงเรียน)
ธรรม- นูญการศึกษาตอเนื่องและการอุดมศึกษา จะกําหนดเคาโครงหนาที่รับผิดชอบและสิทธิ
ของทุกคนทีเ่ กีย่ วของ ไมวา จะเปนผูป กครองนักเรียน หรือนักศึกษา หรือนายจาง
ในอังกฤษและเวลส การทีช่ มุ ชนทองถิน่ เลือกตัง้ สมาชิกสภาเขาไปในองค
การบริหารทองถิน่ และตอมาเปนผูแ ทนขององคการฯ ในคณะกรรมการบริหาร เปนสวน
หนึง่ ในการแสดงความรับผิดชอบของทองถิน่ (local accountability) รัฐบาลไดประกาศ
เจตนารมณไวในสมุดปกขาว ทีจ่ ะใหผปู กครองเขาไปมีสว นในนโยบายการศึกษาโดยตรง
โดยใหมผี ปู กครองอยางนอย 1 คน ไดรบั เลือกตัง้ เปนกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา
โดยมีสทิ ธิในการลงคะแนนเสียง สําหรับในองคการบริหารการศึกษาขนาดใหญใหมไี ดถงึ
3 คน
ในไอรแลนดเหนือ คณะกรรมการการศึกษาและหองสมุด ประกอบดวย
กรรมการซึง่ ไดรบั แตงตัง้ โดยสภาเขต/อําเภอจากสมาชิกสภาทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ กรรมการที่
เหลือไดรับการแตงตั้งโดยรัฐมนตรีชวยวาการดานการศึกษาจากบุคคลที่กลุมผลประโยชน
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ในทองถิน่ เสนอชือ่ เชน วัด ครูผูสอน ธุรกิจทองถิน่ สหภาพการคา ผูปกครอง และกลุม
ตาง ๆ ในชุมชน
สําหรับการบริหารการศึกษาในสกอตแลนดนน้ั จะมีการรวมมือเปนหุน สวน
อยางใกลชิดระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น โดยรัฐมนตรีวา การแหงสกอตแลนด
รับผิดชอบดูแล และพัฒนาการจัดบริหารการศึกษาในภาพรวมทัง้ หมด ซึ่งสงผลใหมีการ
กําหนดแนวทางจากสวนกลางอยางมากโดยมีการปรึกษาหารือทั้งระบบ ซึง่ เปนเอก-ลักษณ
ของระบบการศึกษาในสกอตแลนด
ในระดับชาตินั้น
ทบวงการศึกษาและอุตสาหกรรมในสํานักงานแหง
สกอตแลนด เปนผูควบคุมดูแล ใหคาปรึ
ํ กษานโยบายระดับชาติ และประสานกิจกรรมของ
หนวยงานการศึกษาและอืน่ ๆ นอกจากนี้ ทบวงการศึกษาฯ จะใหขอ มูลและแนวทางเกีย่ ว
กับการออกแบบอาคารทางการศึกษา และเรือ่ งเกีย่ วกับสุขภาพและความปลอดภัย หลัก
สูตร และวิธีการสอน เปนตน
สวนในระดับทองถิ่น ไดมกี ารมอบหนาทีใ่ นการจัดการศึกษาไปทีอ่ งคการ
บริหารทองถิน่ โดยใหมหี นาทีต่ ามกฎหมายในการจัดการศึกษาในโรงเรียน และการศึกษา
ตอเนือ่ งใหเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ จัดบริการความตองการทางการศึกษา
พิเศษ และจัดการสอนหลักสูตรพิเศษ โดยมีหนาทีร่ บั ผิดชอบหลักสูตรทีส่ อนในโรงเรียน ซึง่
พิจารณาตามแนวทางแหงชาติ เนือ่ งจากสกอตแลนดไมมหี ลักสูตรแหงชาติ นอกจากนี้
ยังรับผิดชอบการกอสรางอาคาร การจางครูและบุคลากรอื่น ๆ รวมทัง้ การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ
ในระดับโรงเรียน ชุมชนมีสว นรวมในการบริหารการศึกษา โดยการเปนตัว
แทนในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึง่ ในอังกฤษและเวลสเรียกวา School Governing
Body ในไอรแลนดเหนือเรียกวา Board of Governors และในสกอตแลนดเรียกวา
School Board นอกจากนี้ ยังสามารถเปนกรรมการในสมาคมผูปกครองและครูไดดวย
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะมีผูแทนของชุมชนภาคตาง ๆ
รวมทั้งชุมชนธุรกิจทองถิ่น
และผูปกครอง
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ตาราง 1 หนวยงานและหนาที่รับผิดชอบในการบริหารการศึกษาในสหราชอาณาจักร
ระดับ
ระดับชาติ

ระดับทองถิ่น

หนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
หนาที่รับผิดชอบ
● กระทรวงการศึกษาและการจาง
- การจัดบริการการศึกษาในภาพรวมทั้งหมด
งาน (อังกฤษ)
- การกําหนดนโยบายระดับชาติ
● กรมการศึกษาในสํานักงานแหง
- การวางแผนและแนวทางของระบบในภาพรวม
เวลส
● กรมการศึกษาไอรแลนดเหนือ
● ทบวงการศึกษาและอุตสาหกรรม
สกอตแลนด
- การจัดใหมีสถานที่เรียนอยางเพียงพอ
- การบริหารงบประมาณ
- การประกันคุณภาพ
- งานดานบุคลากร
- ดําเนินการใหมีการเขาเรียนสมําเสมอใน
่
ในระดับการศึกษาภาคบังคับ
- การจัดบริการตามความตองการพิเศษ
- ดําเนินการเกี่ยวกับการรองเรียน
- จัดบริการอาหารโรงเรียน
- การจายเงินอุดหนุนและเงินชวยเหลือ
● คณะกรรมการการศึกษาและ
- การจัดบริการการศึกษา บริการเยาวชนและ
หองสมุด (ไอรแลนดเหนือ)
บริการสารสนเทศและหองสมุดในทองถิน่
- การจัดการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และการศึกษาตอเนื่อง โดย
จัดใหมีสถานศึกษาอยางเพียงพอ
- ดําเนินการจางครู
● องคการบริหารทองถิ่นสกอตแลนด
- จัดการศึกษาภาคบังคับใหมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริหารการศึกษา และเพียงพอ
- คณะกรรมการการศึกษา
- จัดการศึกษานอกโรงเรียนและดูแลเด็ก
นอกโรงเรียน
- ประเมินความตองการทางการศึกษาพิเศษ
- จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักเรียน
- จัดหลักสูตรสําหรับบุคคลที่พนวัยเรียนแลว
●

องคการบริหารการศึกษาทองถิ่น
(อังกฤษและเวลส)
- คณะกรรมการการศึกษา
- คณะทํางานของคณะกรรมการ
การศึกษา (อังกฤษ)
- คณะกรรมการการศึกษารวม
แหงเวลส
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ตาราง 1 (ตอ)
ระดับ
ระดับสถานศึกษา

หนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
การศึกษาในโรงเรียน
● คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

●

ครูใหญ

หนาที่รับผิดชอบ
- ตัดสินใจและดูแลเกี่ยวกับ
! แนวทางการดําเนินงานของโรงเรียน
! การปฏิบัติตามหลักสูตรแหงชาติ
! งบประมาณของโรงเรียน
! จํานวนบุคลากรและการคัดเลือกครูและ
ครูใหญ
! การจัดทํารายงานประจําป
! การสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียน
ผูป กครอง และชุมชน
- บริหารงานประจําของโรงเรียน
- ใหมีการสอนตามหลักสูตรแหงชาติ/แนวทาง
ระดับชาติ
- ใหคาปรึ
ํ กษาและชวยเหลือคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
- ประเมินโรงเรียนและมาตรฐานการเรียน
การสอน
- มีสวนรวมในการสอน
- สงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนและ
ผูป กครอง

การศึกษาตอเนื่อง
● คณะกรรมการบริหารของสถาบัน - ใหคาปรึ
ํ กษาแกสถาบัน
การศึกษาตอเนื่อง
- กําหนดลักษณะทางการศึกษาและภารกิจ
ของสถาบัน
- ดูแลการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ
- บริหารบุคลากร
- ควบคุมงบประมาณ
- จัดทํารายงานบัญชีประจําป
● อาจารยใหญ
- การจัดองคกร การกําหนดทิศทาง และการ
บริหารงานของสถาบัน
- การกําหนดกิจกรรมทางวิชาการ
- การรักษาวินัยของนักศึกษา
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ตาราง 1 (ตอ)
ระดับ

หนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
หนาที่รับผิดชอบ
การอุดมศึกษา
● สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
- ตัดสินใจเรื่องนโยบายทั่วไป
(Court)
● สภาบริหารของสถาบัน (Senate) - ตัดสินใจเรื่องที่นอกเหนือความสามารถของ
คณะวิชา
● รองอธิการบดี (Vice-Chancellor)
- บริหารงานประจําของมหาวิทยาลัย
● คณบดี (Dean)
- บริหารงานของคณะวิชา

การบริหารโรงเรียนทองถิน่ ในอังกฤษและเวลส
(Local Management of Schools - LMS)
พ.ร.บ.ปฏิรปู การศึกษา พ.ศ. 2531 ในอังกฤษและเวลส กําหนดไววา โรง
เรียนแตละแหง ควรทําหนาทีบ่ ริหารงานของตนเองมากขึน้ นโยบายนีท้ าให
ํ มกี ารมอบ
อํานาจหนาทีร่ บั ผิดชอบในดานการบริหารงบประมาณ และการบริหารทัว่ ไปของโรงเรียน
รวมทัง้ หนาทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการสรรหา การแตงตั้ง และการจายคาตอบแทนใหแกครู
และบุคลากรที่ไมใชผูสอน
จากองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ไปยังคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
การบริหารโรงเรียนทองถิน่ (LMS) กําหนดใหการบริหารการศึกษาทองถิน่
มอบอํานาจหนาที่ในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกแหงในความดู
แลขององคการฯ ไปยังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคาใชจายในการดําเนินงานของ
โรงเรียนจะตองไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียนและบริหารโดย
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (school governing body) โรงเรียนจะตองใหมกี ารทํา
สัญญาโดยการประมูลในลักษณะแขงขัน หรือใหไดรบั การจัดบริการไมวา จากภาคเอกชน
หรือจากองคการ ในทุกกรณี จะตองมีการจัดพิมพลกั ษณะและมาตรฐานของงานที่
ตองการ และการพิจารณางานประมูล การมอบอํานาจความรับผิดชอบนี้ จะตองมีการ
ปรึกษาหารืออยางตอเนือ่ งระหวางองคการฯ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในเรือ่ ง
การบริหาร
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บุคลากร การบริหารโรงเรียนทองถิน่ (LMS) นี้ ไมใชบงั คับกับโรงเรียนอนุบาล หรือ pupil
referral units7
การบริหารโรงเรียนทองถิน่ (LMS) ในไอรแลนดเหนือ
การปฏิรปู การศึกษาทีส่ ําคัญอยางหนึง่ คือ การนําวิธกี ารสนับสนุนงบ
ประมาณตามสูตรมาใชและการมอบอํานาจความรับผิดชอบดานการเงินและการบริหาร
หลักการสําคัญก็คือ
การมอบความรับผิดชอบดานการเงินและการบริหารใหแกคณะ
กรรมการบริหาร (Boards of Governors) ใหมากทีส่ ดุ ใหสอดคลองกับการยกเลิกหนาที่
ตามกฎหมายของกรมการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาและหองสมุด และสภาโรงเรียน
ในความดูแลของแคธอลิค
การโอนอํา นา จ ก า รบริ หา รโรงเรี ย น (Devolved School
Management - DSM) ในสกอตแลนด
อํานาจขององคการบริหารทองถิ่นในสกอตแลนดที่มีตอสถาบันการศึกษาที่
อยูในความดูแลลดนอยลง อันเปนผลมาจากนโยบายการโอนอํานาจการบริหารโรงเรียน
(Devolved School Management) หนวยงานการศึกษาจะตองจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ประกอบดวย ผูปกครอง ครู และกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง กรรมการ
สวนใหญเปนผูป กครอง
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะตองสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางผู ป กครอง โรงเรียน และชุมชน และมีหนาทีเ่ ฉพาะตาง ๆ อยางเชน มีสวนรวมใน
กระบวนการแตงตัง้ บุคลากรอาวุโสและการใหชมุ ชนใชอาคารสถานทีข่ องโรงเรียน
ในขัน้ การศึกษาตอเนือ่ ง ชุมชนจะมีสว นรวมไดโดยการเปนตัวแทนในสภา
จัดสรรงบประมาณการศึกษาตอเนือ่ ง (FEFC) และคณะกรรมการบริหารของสถานศึกษา
(governing bodies) นอกจากนี้ ยังมีองคกรทีป่ รึกษาอีกหลายคณะ สภาจัดสรรงบ
ประมาณการศึกษาตอเนือ่ ง ประกอบดวยกรรมการทีแ่ ตงตัง้ โดยรัฐมนตรีวา การ กรรมการ
ทีม่ าจากองคกรธุรกิจ อุตสาหกรรมและวิชาชีพ และองคการบริหารทองถิน่ รวมทัง้
กรรมการทีม่ าจากภาคการศึกษาตอเนือ่ ง ทัง้ นี้ สภาจะมีการปรึกษาหารือกันอยางกวาง
ขวางกอนทีจ่ ะนํานโยบายและวิธีปฏิบัติใหม ๆ มาใช
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องคการบริหารการศึกษาทองถิ่นในอังกฤษและเวลส จะตองจัดตัง้ pupil referral units สําหรับใหการศึกษาแกเด็กที่ไมสามารถเขา
เรียนในโรงเรียนสายหลักได อันเนื่องมาจากการไรความสามารถ การหนีโรงเรียน หรือการเจ็บปวยเปนระยะเวลานาน

ในระดับอุดมศึกษา ภาคตาง ๆ ในชุมชนจะมีผแู ทนอยูใ นสภาจัดสรรงบ
ประมาณอุดมศึกษาในอังกฤษ เวลส และสกอตแลนด สภาการอุดมศึกษาไอรแลนดเหนือ
และคณะกรรมการบริหารของสถานศึกษา ธรรมนูญการอุดมศึกษา (The Charter for
Higher Education) จะกลาวถึงมาตรฐานบริการของสถาบันอุดมศึกษาในทองถิน่ ทีก่ ลุม
ตางๆ ในชุมชนจะไดรบั
สําหรับสภาจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาในอังกฤษ เวลส และสกอต
แลนด และสภาการอุดมศึกษาไอรแลนดเหนือนัน้ จะประกอบดวยกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการ กรรมการจากองคกรธุรกิจ อุตสาหกรรม วิชาชีพ และองคกร
ทองถิน่ รวมทัง้ กรรมการจากสาขาการอุดมศึกษา
3.2 การบริหารงบประมาณ
3.2.1 หนวยงานสนับสนุนงบประมาณ
ในอังกฤษและเวลส งบประมาณสําหรับสถานศึกษาตาง ๆ จะจัด
สรรผานองคการบริหารการคึกษาทองถิน่ และผานหนวยงานระดับชาติ รวมทัง้ สํานักงาน
จัดสรรงบประมาณสําหรับโรงเรียน (Funding Agency for Schools) สภาจัดสรรงบ
ประมาณการศึกษาตอเนื่องและอุดมศึกษา (Further and Higher Education Funding
Councils) และสํานักงานฝกอบรมครู (Teacher Training Agency) ในไอรแลนดเหนือ จะ
จัดสรรผานกรมการศึกษาในสํานักงานแหงไอรแลนดเหนือ
โรงเรียนของรัฐในสกอตแลนด จะไดรับงบประมาณจากองคการ
บริหารทองถิน่ สกอตแลนด สถาบันการศึกษาตอเนือ่ งจะไดรบั งบประมาณผานทบวงการ
ศึกษาและอุตสาหกรรม สวนสถาบันอุดมศึกษานั้น จะไดรับงบประมาณสําหรับการสอน
การวิจยั และกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของจากสภาจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาแหงสกอตแลนด
(ตาราง 2)
3.2.2 แหลงงบประมาณที่สําคัญของรัฐบาลทองถิ่น
ในอังกฤษและเวลส งบประมาณของรัฐบาลทองถิน่ มาจากสอง
แหลงหลัก ๆ คือ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางและเงินทีอ่ งคกรทองถิน่ จัดหาดวยตัวเอง
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จากภาษีทอ งถิน่ (Council Tax) ซึง่ เก็บจากผูอ ยูอ าศัยเปนคาใชจา ยบริการในทองถิน่
กระทรวงสิ่งแวดลอม การขนสง และภูมภิ าค (Department of the Environment
Transport and the Regions) จะกําหนดจํานวนรายไดทอ่ี งคกรทองถิน่ ควรจะจัดเก็บจาก
ภาษีทอ งถิน่ (Council Tax) จากการลงทุน และจากคาบริการ นอกจากนี้ ยังจะประมาณ
การจํานวนงบประมาณที่องคการบริหารการศึกษาทองถิ่นแตละแหงจะตองใชในการจัด
บริการการศึกษาทีไ่ ดมาตรฐาน (Standard Spending Assessments) ซึง่ พิจารณาจาก
ปจจัยตาง ๆ เชน ขอไดเปรียบทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึง่ หมายความวาองคการบริหาร
การศึกษาทองถิน่ บางแหงจําเปนตองใชจา ยมากกวาบางแหง หลังจากนัน้ กระทรวงสิง่
แวดลอมฯ จึงจะกําหนดระดับเงินอุดหนุนรายได (Revenue Support Grant) ขององคการ
พ.ร.บ. การวางแผนทีด่ นิ และรัฐบาลทองถิน่ พ.ศ. 2523 ไดนาระบบมาใช
ํ
ในการกําหนดการใหสทิ ธิเกีย่ วกับเงินอุดหนุน และไดนําบทลงโทษมาใชสําหรับองคกร
ทองถิน่ ซึง่ ใชจา ยสูงกวาระดับทีร่ ฐั บาลกลางเสนอแนะ กระทรวงสิง่ แวดลอมฯ และสํานัก
งานแหงเวลส จะจายเงินอุดหนุนรายได (Revenue Support Grant) สําหรับบริการของ
องคกรทองถิน่ ทัง้ หมด รวมทัง้ การศึกษา
การจัดการศึกษาทางดานการเงินในเวลสมีลักษณะคลายคลึงกัน แตการ
สนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลกลางทัง้ หมดสําหรับการศึกษาในเวลส จะใหผา นสํานัก
งานแหงเวลส ทัง้ นี้ สํานักงานแหงเวลสจะกําหนดจํานวนทีจ่ ะใชในกิจกรรมตาง ๆ รวมทัง้
การศึกษา และกระจายทรัพยากรไปยังองคกรทองถิน่ สภาจัดสรรงบประมาณการศึกษา
ตอเนื่องและอุดมศึกษา และโรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุน
นอกจากนี้ องคกรทองถิน่ ในอังกฤษและเวลสยงั ไดรบั เงินอุดหนุนเฉพาะ
เรือ่ งสําหรับการศึกษาจากกระทรวงการศึกษาและการจางงาน และจากหนวยงานรัฐบาล
กลางอื่น ๆ ดวย ดังตอไปนี้
กองทุนมาตรฐาน (The Standards Fund/ GEST)
สําหรับองคการบริหารสวนทองถิน่ ในอังกฤษ โครงการเงินอุดหนุนหลักของ
กระทรวงการศึกษาและการจางงานก็คอื กองทุนมาตรฐาน ซึง่ ใชแทน GEST (Grants for
Education Support and Training) ตั้งแตป พ.ศ.2541-2542 จุดเนนหลักของเงิน
อุดหนุนที่ใหอยูในขณะนี้คือ การปรับปรุงตนเองของโรงเรียน โดยอาศัยเปาหมายที่ตกลงไวกับ

58
องคการบริหารการศึกษาทองถิน่
และปรากฏอยูท ง้ั ในแผนพัฒนาของโรงเรียนและของ
องคการฯ
กระทรวงการศึกษาและการจางงานจัดสรรงบประมาณสําหรับเงินอุดหนุน
ดังกลาวนี้รอยละ 50 โดยองคการฯ จะตองสนับสนุนสวนทีเ่ หลืออีกรอยละ 50
มีโครงการเงินอุดหนุนในลักษณะเดียวกันนี้บริหารโดยสํานักงานจัดสรรงบ
ประมาณสําหรับโรงเรียน โดยใหเปนเงินอุดหนุนวัตถุประสงคพเิ ศษ (Special Purpose
Grant) สําหรับโรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุน
ในเวลส โครงการเงินอุดหนุนเพือ่ สนับสนุนการศึกษาและฝกอบรม (GEST)
บริหารโดยสํานักงานแหงเวลส จุดเนนสําคัญสําหรับป พ.ศ.2541-2542 คือ การปรับปรุง
โรงเรียน แตโครงการมีลกั ษณะแตกตางจากของอังกฤษ ทั้งในดานโครงสรางและความ
ครอบคลุม เงินอุดหนุนจะใหแกกจิ กรรมดานตาง ๆ 12 ดาน รวมทั้งภาษาเวลสในหลักสูตร
แหงชาติ การยกระดับมาตรฐานทั้งหลักสูตร การบริหารโรงเรียนและความเปนผูน าํ และ
การสนับสนุนการพัฒนาครู
กองทุนสนับสนุน (Challenge Fund)
องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ และโรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุน อาจไดรบั
เงินอุดหนุนจาก Single Regeneration Budget Challenge Fund กองทุนนีเ้ ปนการรวม
เงินทุนจากหนวยงานรัฐบาล 5 หนวยงาน และมีเจตนาทีจ่ ะกระตุน ชุมชนทองถิน่ ใหจดั ทํา
regeneration packages เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพชีวติ ในพืน้ ทีข่ องตน
โครงการริเริม่ ใหภาคเอกชนรวมดําเนินการ (Private Finance
Initiative - PEI)
ในป พ.ศ. 2535 ไดมกี ารริเริม่ โครงการ Private Initiative เพือ่ เพิม่ การมี
สวนรวมของภาคเอกชนในการพัฒนาภาครัฐ ในสาขาการศึกษา โครงการนีส้ ว นใหญ
ดําเนินการในภาคการศึกษาตอเนือ่ งและอุดมศึกษา โดยใหบริษทั ภาคเอกชนรวมในการ
ออกแบบและกอสรางอาคารใหม การตกแตงอาคารทีม่ อี ยูใ หม และในการดําเนินงานและ
จัดการในเรือ่ งอาคารสถานทีท่ างการศึกษา
สวนในไอรแลนดเหนือ หนวยงานตาง ๆ ไดรบั งบประมาณจากกองทุนรวม
ของไอรแลนดเหนือ (Northern Ireland Consolidated Fund) ซึง่ ประกอบดวยสวนแบง
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ภาษีของสหราชอาณาจักรทีเ่ ปนของไอรแลนดเหนือ และภาษีอากรและรายไดทห่ี นวยงาน
ตาง ๆ ไดมา
กรมการศึกษาไอรแลนดเหนือ มีบทบาทเปนผูใ หเงินอุดหนุน โดยสนับสนุน
คาใชจา ยของคณะกรรมการการศึกษาและหองสมุด 5 แหง ซึง่ มีหนาทีจ่ ดั บริการ คาใช
จายทีเ่ กีย่ วของประกอบดวย เงินเดือนครูในโรงเรียน วิทยาลัยการศึกษาตอเนือ่ ง และการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทัง้ มหาวิทยาลัย และเงินอุดหนุนหนวยงานทางการศึกษา
วัฒนธรรม และนันทนาการอืน่ ๆ
ในสกอตแลนด การศึกษาเปนบริการทีใ่ ชงบประมาณมากทีส่ ดุ ขององคการ
บริหารทองถิน่ โดยใชงบประมาณมากกวาหนึง่ ในสามของคาใชจา ยประจําป คาใชจา ยดัง
กลาวนีไ้ ดรบั จากแหลงตาง ๆ ทีอ่ งคการบริหารจัดหา เชน ภาษีทอ งถิน่ (Council Tax)
และภาษีอากรทีไ่ มใชของทองถิน่ (non-domestic rates) และจากเงินอุดหนุนประจําป
(the Revenue Support Grant) ที่ไดรับจากกระทรวงการคลังในระดับชาติ (สหราชอาณา
จักร)
3.2.3 วิธกี ารจัดสรรงบประมาณ
1) การจัดสรรงบประมาณใหแกโรงเรียน
ในอังกฤษและเวลส คาใชจา ยของนักเรียนทีเ่ ขาเรียนในโรงเรียนที่
อยูใ นอุปถัมภขององคการบริหารการศึกษาทองถิน่ อยูใ นความรับผิดชอบรวมกันระหวาง
รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิน่ องคการบริหารทองถิน่ มีอสิ ระทีจ่ ะพิจารณาวาจะจัดสรร
ทรัพยากรใหแกการศึกษาเทาใด โรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุนจะไดรบั งบประมาณจากรัฐ
บาลกลางเทานัน้
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แผนภูมิ 6 การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางและสวนทองถิน่ ไปยังโรงเรียน
รัฐบาลสหราชอาณาจักร
สวนกลาง
อังกฤษ
กระทรวงการศึกษา
และการจางงาน

องคการบริหารการศึกษาทองถิน่
เงินอุดหนุน
รายไดของทองถิน่

โรงเรียนในอุปถัมภของทองถิน่
โรงเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุน

องคการบริหารการศึกษาทองถิ่น
เงินอุดหนุน
เวลส
สํานักงานแหงเวลส
รายไดของทองถิน่

โรงเรียนในอุปถัมภของทองถิน่
โรงเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุน

คณะกรรมการการศึกษาและหองสมุด
เงินอุดหนุน
ไอรแลนดเหนือ
โรงเรียนในอุปถัมภของทองถิน่
สํานักงานแหง
รายไดของทองถิน่
ไอรแลนดเหนือ
โรงเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุน
อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ท อ ง ถิ่ น
สกอตแลนด
สํานักงานแหง
สกอตแลนด

เงินอุดหนุน
รายไดของทองถิน่

โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุน
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การจั ด สรรงบประมาณให แ ก โ รงเรี ย นในอุ ป ถั ม ภ ข ององค ก าร
บริหารการศึกษาทองถิน่ (LEA - maintained schools)
โรงเรียนในอุปถัมภขององคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ทัง้ หมด ไดรับงบ
ประมาณเปนคาใชจา ยสําหรับงบดําเนินการและงบลงทุน 100% โรงเรียนอาสาสมัครใน
ความชวยเหลือของรัฐและโรงเรียนขอตกลงพิเศษไดรบั งบดําเนินการ 100% และมีสิทธิได
รับงบลงทุน 85 % สวนทีเ่ หลือเปนความรับผิดชอบของหนวยงานทีก่ อ ตัง้ ซึง่ โดยปกติเปน
องคกรทางศาสนา
องคการบริหารการศึกษาทองถิ่นจะตองจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนตาม
สูตรที่กาหนดไว
ํ
ในแผนงานบริหารโรงเรียนทองถิน่ (Local Management of Schools) ซึ่ง
ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ งบประมาณทัง้ หมดทีอ่ งคการฯ จายใหกบั โรง
เรียน เรียกวา งบประมาณทัว่ ไปของโรงเรียน (Genenral Schools Budget - GSB) จาก
งบประมาณดังกลาวนี้ องคการฯ อาจกันงบประมาณสวนหนึง่ ไวสําหรับเปนคายาน
พาหนะของโรงเรียน อาหารโรงเรียน โครงการกอสรางอาคาร และจายดอกเบีย้ งบ
ประมาณสวนทีเ่ หลือเรียกวา Potential Schools Budget (PSB) ในอังกฤษ รอยละ 15
ของ PSB (รอยละ 10 ในเวลส) นัน้ องคการฯ สามารถนําไปใชในบางรายการ เชน คา
ใชจา ยในการบริหารสวนกลางขององคการฯ สวนที่เหลือของ PSB รอยละ 85 (รอยละ
90 ในเวลส) จะมอบไปใหโรงเรียน ซึ่งเรียกวา Aggregated School Budget (ASB) ตาม
แผนการบริหารโรงเรียนทองถิน่ ทัง้ นี้ แผนการบริหารโรงเรียนทองถิน่ จะตองจัดใหมกี าร
คํานวณสัดสวนของ ASB ของแตละโรงเรียนบนฐานของจํานวนและอายุของนักเรียน
อยางไรก็ตาม แผนงานสวนใหญจะนําปจจัยอืน่ มาพิจารณาดวย เชน จํานวนนักเรียนทีม่ ี
ความตองการทางการศึกษาพิเศษ คาใชจา ยพิเศษของโรงเรียนขนาดเล็ก ความตองการ
เพิม่ เติมของโรงเรียนในพืน้ ทีเ่ สียเปรียบทางสังคม และคาใชจายในการบํารุงรักษาอาคาร
สถานทีข่ องโรงเรียน
ในอังกฤษ จํานวนเงินทัง้ หมดทีอ่ งคการบริหารทองถิน่ อาจใชเปนงบลงทุน
(อาคาร อุปกรณรายการใหญ ฯลฯ) ในดานบริการทั้งหมดแตละป จะกําหนดไวโดยรัฐบาล
กลางใน Annual Capital Guidelines โครงการทางการศึกษาทัง้ หมดและการขออนุมตั ิ
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งบลงทุนจะตองไดรับความเห็นชอบเปนรายปจากกระทรวงการศึกษาและการจางงานใน
อังกฤษและสํานักงานแหงเวลส
การจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุน
(Grant - maintained schools)
สํานักงานจัดสรรงบประมาณสําหรับโรงเรียน (The Funding Agency for
Schools - FAS) ไดรับการจัดตั้งขึ้นในพ.ศ. 2537 เพือ่ ประเมินและบริหารเงินอุดหนุนที่
จายใหแกโรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุนในอังกฤษ
เมือ่ รอยละของนักเรียนไมวา ในระดับ
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาที่กาลั
ํ งศึกษาอยูในโรงเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนภายในเขตพื้นที่
ขององคการบริหารการศึกษาทองถิ่นเกินรอยละ 10 สํานักงานจัดสรรงบประมาณสําหรับโรง
เรียนจะรับผิดชอบรวมกับองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ใหมโี รงเรียนเพียงพอ เมือ่ รอย
ละของนักเรียนในโรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุนมีเกินรอยละ 75 สํานักงานจัดสรรงบประมาณ
สําหรับโรงเรียนจะรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับนัน้ ทัง้ หมด
ในอังกฤษ
สํานักงานจัดสรรงบประมาณสําหรับโรงเรียนจะจัดสรรงบ
ประมาณใหแกโรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุน และในเวลส สํานักงานแหงเวลสจะจัดสรรให
ตามแผนงานบริหารโรงเรียนทองถิน่ (LMS) ขององคการบริหารการศึกษาทองถิน่ โดยมีงบ
ประมาณเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ชดเชยหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบพิ เศษใหแกโรงเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุน
อยางไรก็ตาม ขณะนีบ้ างพืน้ ทีใ่ นอังกฤษไดนําแผนงานจัดสรรงบประมาณแบบใหมมาใช
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุน เรียกวา สูตรเงินอุดหนุนมาตรฐาน (Common
Funding Formula - CFF) ซึง่ กระทรวงการศึกษาและการจางงานจัดทําขึน้ โดยปรึกษา
หารือกับโรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุน และองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ และมีจุดมุง
หมายที่จะตัดการเชื่อมตอระหวางการจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุน
และการตัดสินใจขององคการบริหารการศึกษาทองถิ่นในเรื่องงบประมาณและแผนงาน
บริหารโรงเรียนทองถิ่นตามสูตรการจัดสรรเงินอุดหนุนมาตรฐาน (CFF) นัน้ จะจัดสรรงบ
ประมาณใหแกโรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุนตามจํานวนและอายุของนักเรียน โดยใหมสี ว น
ทีเ่ ปนตนทุนคงที่ (fixed costs) ตามจํานวนนักเรียนทีไ่ ดรบั อาหารฟรีจากโรงเรียน ซึง่ เปน
เครือ่ งชีค้ วามดอยโอกาสอยางหนึง่ ) และตามความตองการทางการศึกษาพิเศษของนัก
เรียน ตามกรอบดังกลาวนี้ รายละเอียดของสูตรการจัดสรรเงินอุดหนุนมาตรฐาน (CFF) ใน
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พืน้ ทีต่ า ง ๆ จะแตกตางกัน โครงการนํารองทีจ่ ะจัดทําสูตรการจัดสรรเงินอุดหนุนมาตรฐาน
เพือ่ ใชในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจะดําเนินการใน พ.ศ. 2540-41
ในไอรแลนดเหนือ มีวธิ บี ริหารจัดการทีห่ ลากหลาย แตโรงเรียนทีไ่ ดรบั เงิน
อุดหนุนทุกแหงไดรบั งบดําเนินการทัง้ หมดจากกรมการศึกษาแหงไอรแลนดเหนือ โดยอาจ
ไดรบั โดยตรงจากกรมการศึกษาหรือผานคณะกรรมการการศึกษาและหองสมุด นอกจาก
นี้ กรมการศึกษายังใหเงินอุดหนุน 100% สําหรับเปนงบลงทุนของโรงเรียนในควบคุมของ
คณะกรรมการการศึกษาและหองสมุด และโรงเรียนแบบบูรณาการ ทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุนซึง่
เปนของเอกชน กรมการศึกษาใหงบลงทุน 100% สําหรับโรงเรียนในอุปถัมภของรัฐและโรง
เรียนอาสาสมัคร
ในสกอตแลนด โรงเรียนของรัฐ (state schools) ไดรับงบประมาณจากองค
การบริหารทองถิน่ สกอตแลนด ตามนโยบายโอนอํานาจการบริหารโรงเรียน (Devolved
School Management - DSM) องคการบริหารทองถิน่ มอบอํานาจการควบคุมดูแลงบ
ประมาณของโรงเรียนไปทีร่ ะดับโรงเรียนทัง้ หมด โดยใหงบประมาณเปนกอนตามจํานวน
นักเรียน/นักศึกษา ครูใหญจะเปนผูต ดั สินใจเกีย่ วกับการบริหารงานปกติในระดับโรงเรียน
หลังจากปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ตามนโยบายโอนอํานาจการ
บริหารโรงเรียน การตัดสินใจเกีย่ วกับงบประมาณในระดับโรงเรียนอยางนอยรอยละ 80
จะมอบอํานาจใหเปนของครูใหญ
โรงเรียนของรัฐในสกอตแลนดทไ่ี ดรบั งบประมาณสนับสนุน แบงออกเปน 3
กลุม
- โรงเรียนรัฐบาล ที่อยูในความอุปถัมภและควบคุมขององค ก ารบริ ห าร
ทองถิน่ ซึง่ มีแผนงานการโอนการบริหารโรงเรียน (Devolved School Management)
- โรงเรียน 2 แหงทีม่ กี ารปกครองตนเอง ซึง่ ไดรบั เงินอุดหนุน
- โรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุน (grant-aided schools) จํานวนไมมากนัก
ซึง่ สวนใหญอยูใ นภาคการศึกษาพิเศษ
และดําเนินงานโดยคณะกรรมการผูจ ดั การ
(Boards of Managers) ซึง่ ไดรบั เงินอุดหนุนโดยตรงจากรัฐบาลกลาง
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งบประมาณการศึกษาทีเ่ ปนคาใชจา ยประจําในแตละองคการ จะมีการตก
ลงกันในระดับชาติ หลังจากนัน้ จึงจะผานการพิจารณาจากคณะกรรมการการศึกษาทอง
ถิน่ และบริหารโดยหนวยงานฝายหนึง่ ขององคการ คาใชจา ยประจําประกอบดวย เงินเดือน
คาใชจา ยดําเนินการ และอุปกรณการสอน แตการบริหารโรงเรียนโดยตรงทีก่ าลั
ํ งดําเนิน
การอยูใ นขณะนี้ กําลังมอบโอนหนาทีร่ บั ผิดชอบคาใชจา ยดังกลาวใหแกโรงเรียนมากขึน้
อยางไรก็ตาม งบลงทุนเกีย่ วกับอาคารใหม อุปกรณ หรือโครงการปรับปรุง
ใหทนั สมัยนัน้
จะควบคุมโดยผานทบวงการศึกษาและอุตสาหกรรมในสํานักงานแหง
สกอตแลนด และงบประมาณดังกลาวนี้ จะจัดสรรใหโดยพิจารณาจากการประเมินแผน
งานทีจ่ ดั ทําโดยองคกรทองถิน่ ทุก 5 ป และมีการปรับปรุงแกไขทุกป
2) การจั ด สรรงบประมาณให แ ก ส ถาบั น การศึ ก ษาต อ เนื่ อ งและการ
ศึกษาผูใ หญ
ในอังกฤษและเวลส การจัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษาในภาคของ
สภาจัดสรรงบประมาณการศึกษาตอเนื่องและศูนยการศึกษาผูใหญมีความแตกตางกัน
พ.ร.บ. การศึกษาตอเนือ่ งและการศึกษาผูใ หญ พ.ศ. 2535 ไดจัดตั้งสภาการศึกษาตอ
เนือ่ งขึน้ 2 แหงในอังกฤษและเวลส ศูนยการศึกษาผูใ หญไดรบั งบประมาณสนับสนุนจาก
องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ขณะนีร้ ฐั บาลกําลังปรึกษากับสถาบันในภาคของสภา
จัดสรรงบประมาณการศึกษาตอเนือ่ ง สภาการฝกอบรมและวิสาหกิจ และโรงเรียนมัธยม
ศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปไดในการนํากรอบของหลักการจัดสรรงบประมาณรวมกันมาใช
สําหรับผูจ ดั การศึกษาและฝกอบรมใหแกผทู ม่ี อี ายุ 16-19 ป
(1) การจัดสรรงบประมาณใหแกสถาบันในภาคของสภาจัดสรร
งบประมาณการศึกษาตอเนื่อง
สภาจัดสรรงบประมาณอาจใหความสนับสนุนทางการเงินแกสถาบันใดก็
ไดที่อยูในภาคการศึกษาตอเนื่อง เพือ่ จัดการศึกษาตอเนือ่ งหรือการอุดมศึกษา นอกจากนี้
ยังอาจจัดงบประมาณใหแกสถาบันทีอ่ ยูใ นภาคอุดมศึกษาเพือ่ จัดบริการการศึกษาตอเนือ่ ง
เทานั้น สภาจัดสรรงบประมาณอาจใหความสนับสนุนดานการเงินในรูปของเงิน
อุดหนุน
เงินกู หรือจายในลักษณะอืน่ ใหแกบคุ คลใดก็ไดเพือ่ ใหบริการดานการฝกอบรมหรือการ
ปรึกษา หรือดําเนินการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับกับการจัดการศึกษาตอเนือ่ ง
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แผนภูมิ 7 การจัดสรรงบประมาณใหแกสถาบันในภาคการศึกษาตอเนื่อง
รัฐบาลสหราชอาณาจักร

อังกฤษ

เวลส

ไอรแลนดเหนือ

สกอตแลนด

กระทรวงการศึกษาและการจางงาน

สํานักงานแหงเวลส

สํานักงานแหงไอรแลนดเหนือ

สํานักงานแหงสกอตแลนด

คณะกรรมการ
การศึกษา
และ
หองสมุด

ทบวงการศึกษา
และ
อุตสาหกรรม
สกอตแลนด

สถานศึกษา

สถานศึกษา

สภาจัดสรรงบ
ประมาณการ
ศึกษาตอเนื่อง
แหงอังกฤษ

องคการ
บริหาร
การศึกษา
ทองถิน่

สถานศึกษา

สภาจัดสรรงบ
ประมาณการ
ศึกษาตอเนื่อง
แหงเวลส

องคการ
บริหาร
การศึกษา
ทองถิน่

สถานศึกษา

สภาจัดสรรงบประมาณการศึกษาตอเนื่องอาจใหความสนับสนุนทางการ
เงินโดยตรงแกองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนทีไ่ ดรบั
เงินอุดหนุนหรือบุคคลที่ดูแลวิทยาลัยเทคโนโลยีในเมืองหรือวิทยาลัยเทคโนโลยีศิลปะใน
เมือง อยางไรก็ตาม สภาจัดสรรงบประมาณอาจสนับสนุนงบประมาณการจัดบริการใน
สถาบันเหลานีห้ รือสถาบันอืน่ ๆ โดยวิธกี ารให “ความอุปถัมภ” สถาบันในภาคของสภาจัด
สรรงบประมาณการศึกษาตอเนือ่ ง สภาจัดสรรงบประมาณยังมีหนาที่ใหคาปรึ
ํ กษาแกรฐั
มนตรีวา การในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษาตอเนือ่ ง
สภาจัดสรรงบประมาณการศึกษาตอเนื่องแหงอังกฤษจัดสรรงบดําเนินการ
เปนกอนใหแกสถาบันแตละแหงทุกป
วิธีการจัดสรรงบประมาณรวมถึงการจัดสรรที่มีหลัก
ประกันจํานวนหนึง่ เพือ่ ใหมเี สถียรภาพ และการจัดสรรโดยวิธีการใหสถาบันตาง ๆ ประมูล
เพือ่ สนับสนุนการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาใหม ๆ ทัง้ นี้ จะมีการตกลงระหวางสถาบัน
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และสภาเกี่ยวกับระดับการใหบริการที่สถาบันมุงใหบรรลุผลตามงบประมาณที่จัดสรรให
โดยจะมีการติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันตามขอตกลงในการจัดสรรงบประมาณ
เมื่อการใหบริการอยูในระดับตํากว
่ าเปาหมายของสถาบัน งบประมาณอาจถูกตัดลดลง
ซึ่งในเวลสก็มีการดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน
สถานศึกษาอาจจัดหารายไดเพิม่ เติมโดยวิธกี ารตาง ๆ รวมทั้งจัดหลักสูตร
สําหรับนายจาง สภาการฝกอบรมและวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืน่ ๆ ใหคาปรึ
ํ กษาและ
ดําเนินงานวิจยั แกนายจางในทองถิน่ หรือองคกรอืน่ ๆ เก็บคาเลาเรียนเต็มจํานวนจากนัก
ศึกษาตางชาติ ขายสินคาหรือบริการจากการจัดการศึกษาตอเนือ่ งและใหชมุ ชนทองถิน่
เชาอาคารสถานทีข่ องวิทยาลัย
ตามขอกําหนดของสภาจัดสรรงบประมาณ จะตองมีการตรวจสอบบัญชี
โดยหนวยงานทีส่ ถาบันคัดเลือก
สภาการฝกอบรมและวิสาหกิจเปนบริษัทเอกชนที่จัดตั้งขึ้นในอังกฤษและ
เวลสเพือ่ จัดการฝกอบรมในทองถิน่
กระทรวงการศึกษาและการจางงานจะเปนผูเ จรจา
และติดตามดูแลสัญญาที่ทากั
ํ บสภาการฝกอบรมและวิสาหกิจ 74 แหงในอังกฤษในการ
จัดโครงการฝกอบรมทีร่ ฐั บาลสนับสนุนงบประมาณในเวลส
สภาการฝกอบรมและ
วิสาหกิจ 7 แหงทําสัญญากับรัฐมนตรีวา การแหงเวลสในการจัดบริการในลักษณะเดียวกัน
ในพ.ศ. 2537 รัฐบาลไดใช “กองทุนความสามารถในการแขงขัน” เพือ่ ชวย
ใหสถาบันการศึกษาตอเนื่องตอบสนองความตองการดานทักษะของนายจางไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
กองทุนจะจัดงบประมาณอัดฉีดขัน้ ตนเพือ่ ซือ้ อุปกรณหรือเปลีย่ น
แปลงอาคาร การสนับสนุนงบประมาณจะใหเปนเวลา 3 ป และจะตองจัดหางบประมาณ
สมทบจากแหลงอืน่ ๆ รวมทัง้ ภาคเอกชน
(2) การจัดสรรงบประมาณใหแกศนู ยการศึกษาผูใ หญ
ศูนยการศึกษาผูใหญไดรับงบประมาณสวนใหญจากองคการบริหาร
การศึกษาทองถิน่ แมวา จะขอผานสถาบันในภาคของสภาจัดสรรงบประมาณการศึกษา
ตอเนือ่ งไปยังสภาจัดสรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุนการจัดหลักสูตรบางประเภท
การ
ศึกษาจะไมจะจัดใหเปลาแกผใู หญโดยไมเสียคาใชจา ย แตองคการบริหารการศึกษาทอง
ถิน่ อาจอุดหนุนหลักสูตรตาง ๆ โดยทั่วไป ผูใ หญทเ่ี กษียณอายุแลวหรือไดรับสิทธิประโยชน
ดานการวางงานหรืออื่น ๆ จากรัฐ อาจไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมบางสวนหรือทัง้ หมด ถา

67
หากองคการบริหารการศึกษาทองถิ่นใดจั ด ตั้ ง คณะกรรมการการบริหารศูนยการศึ ก ษา
ผูใ หญขน้ึ
ก็อาจมอบอํานาจการบริหารงบประมาณและบุคลากรไปใหคณะกรรมการ
บริหาร
สําหรับในไอรแลนดเหนือ คณะกรรมการการศึกษาและหองสมุดแตละแหง
รับผิดชอบการจัดการสถาบันการศึกษาตอเนื่องของตนโดยผานคณะกรรมการบริหารของ
สถาบัน ในแตละป คณะกรรมการการศึกษาและหองสมุดจะมอบอํานาจการบริหารงบ
ประมาณของสถาบันไปยังคณะกรรมการบริหาร ซึง่ อาจจะหารายไดทางอืน่ ดวย งบ
ประมาณจะจัดสรรตามจํานวนนักศึกษาและปจจัยอืน่ ๆ ที่มีผลตอความตองการของแต
ละสถาบัน
การศึกษาตอเนื่องในสกอตแลนดไดรับงบประมาณโดยตรงจากรัฐมนตรีวา
การแหงสกอตแลนดในรูปของเงินอุดหนุนทีว่ ทิ ยาลัยตาง ๆ ไดรับจากทบวงการศึกษาและ
อุตสาหกรรมในสํานักงานแหงสกอตแลนด
3) การจัดสรรงบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานอิสระ แตไดรบั งบประมาณสวนใหญจาก
รัฐบาลกลางเพือ่ การสอนและการวิจยั
โดยผานสภาจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาแหง
อังกฤษ สภาจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาแหงเวลส และสํานักงานฝกอบรมครู สําหรับใน
ไอรแลนดเหนือ สถาบันอุดมศึกษาไดรับงบประมาณผานกรมการศึกษาแหงไอรแลนด
เหนือ
ตามคําปรึกษาของสภาการอุดมศึกษาแหงไอรแลนดเหนือและสภาจัดสรรงบ
ประมาณอุดมศึกษาแหงอังกฤษ
สถาบันอุดมศึกษาไดรับรายไดเพิ่มเติมจากคาเลาเรียน
นักศึกษาใน
ประเทศไมรวมนักศึกษาตางชาติทเ่ี รียนหลักสูตรปริญญาตรีเต็มเวลา จะไดรบั เงินอุดหนุน
ซึง่ เปนคาเลาเรียนและอาจรวมถึงเงินคาบํารุง เงินอุดหนุนดังกลาวนีบ้ ริหารโดยองคการ
บริหารการศึกษาทองถิน่ ในอังกฤษและเวลส และคณะกรรมการการศึกษาและหองสมุด
ในไอรแลนดเหนือ กระทรวงการศึกษาและการจางงานและสํานักงานแหงเวลสจะจายเงิน
คืนใหแกองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ในภายหลัง
คณะกรรมการการศึกษาและหองสมุดในไอรแลนดเหนือไดรับงบประมาณ
จากกรมการศึกษา สถาบันแตละแหงจะกําหนดระดับคาธรรมเนียมทีจ่ ะจัดเก็บ แตกระทรวง

68
การศึกษาและการจางงาน สํานักงานแหงเวลส และกรมการศึกษาแหงไอรแลนดเหนือ จะ
เปนผูกาหนดจํ
ํ
านวนสูงสุดที่จะจายคืนในแตละปตามประเภทของหลักสูตร
สําหรับการอุดมศึกษาในสกอตแลนดนั้น มีการเปลีย่ นแปลงหลายประการ
ภายหลังการประกาศใช พ.ร.บ. การศึกษาตอเนื่องและอุดมศึกษา พ.ศ. 2535 รวมถึงการ
จัดการดานงบประมาณโดยมีการจัดตั้งสภาจัดสรรงบประมาณการอุดมศึกษาในสกอต
แลนด สถาบันอุดมศึกษาในสกอตแลนดมี 23 แหง เปนมหาวิทยาลัยซึง่ รวมมหาวิทยาลัย
เปดดวย 14 แหง และวิทยาลัย 9 แหง สภาจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา สกอตแลนดซึ่งได
รับงบประมาณจากรัฐมนตรีวา การ จะจัดสรรงบประมาณใหสถาบัน 21 แหง โดยยกเวน
วิทยาลัยเกษตรกรรมสกอตแลนดและมหาวิทยาลัยเปด

แผนภูมิ 8 การจัดสรรงบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษา
รัฐบาลสหราชอาณาจักร

กระทรวงการศึกษาและ
การจางงานแหงอังกฤษ
และสํานักงานแหงเวลส

สภาจัดสรรงบประมาณ
อุดมศึกษา

สถาบัน
อุดมศึกษา

สํานักงานแหงไอรแลนด
เหนือ

สํานักงาน
ฝกอบรมครู

กรมการศึกษา
ไอรแลนดเหนือ

องคการบริหารการ
ศึกษาทองถิ่น
(เงินอุดหนุนเพิม่ เติม)

สถาบัน
อุดมศึกษา

สํานักงานแหงสกอตแลนด

สภาจัดสรรงบประมาณอุดม
ศึกษาแหงสกอตแลนด

คณะกรรมการการศึกษา
และหองสมุด
(เงินอุดหนุนเพิม่ เติม)

สถาบัน
อุดมศึกษา
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3.3 การบริหารวิชาการ
3.3.1 หลักสูตรและองคกรดานหลักสูตร
ในอังกฤษ เวลส และไอรแลนดเหนือ โรงเรียนของรัฐทุกแหงจะตองจัด
การศึกษาตามหลักสูตรแหงชาติ (National Curricurum) ตาม พ.ร.บ. ปฏิรปู การศึกษา
พ.ศ. 2531 ซึง่ จะกําหนดรายวิชาทีน่ กั เรียนควรเรียน สิง่ ทีค่ วรสอนนักเรียน และมาตรฐาน
การศึกษาของนักเรียนไว
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2538 ไดมีการประกาศใชหลักสูตรแหงชาติ
ฉบับปรับปรุง เพือ่ ใหหลักสูตรมีขอ กําหนดนอยลง ใหโรงเรียนมีอสิ ระทีจ่ ะใชวจิ ารณญาณ
ของตนมากขึน้ ใหมคี วามยืดหยุน และมีทางเลือกสําหรับผูเ รียนมากขึน้ และทําใหการ
ประเมินผลและการบริหารสะดวกและคลองตัวมากขึ้น
หลักสูตรในโรงเรียนของรัฐในสกอตแลนดไมไดกําหนดไวเปนหลักสูตร
แหงชาติ แตรัฐมนตรีวาการแหงสกอตแลนดไดใหคาแนะนํ
ํ
าและแนวทางในระดับชาติแก
โรงเรียนและองคการบริหารการศึกษาทองถิน่ ของสกอตแลนด
อังกฤษ เวลส ไอรแลนดเหนือ และสกอตแลนด ตางก็มีองคกรดานหลัก
สูตรและการประเมินผลซึ่งเปนองคกรระดับชาติของตนเอง
ในอังกฤษ พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2540 ไดจัดตั้งองคกรหลักสูตร
และการประเมินผลขึน้ ใหม เรียกวา องคการวุฒิการศึกษาและหลักสูตร (The
Qualifications and Curriculum Authority - QCA) เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 จาก
การรวมองคการหลักสูตรการศึกษาและการประเมินผล (School Curriculum and
Assessment Authority - SCAA) เขากับสภาแหงชาติเพือ่ วุฒกิ ารศึกษาสายอาชีพ
(National Council for Vocational Qualifications - NCVQ) โดยมีหนาทีส่ ง เสริมคุณภาพ
และความเชือ่ มโยงในการศึกษาและการฝกอบรม จากระดับกอนประถมถึงระดับอาชีว
ศึกษาชัน้ สูง หนาทีส่ าคั
ํ ญของ QCA ก็คือ ใหคาปรึ
ํ กษาแกรฐั มนตรีวา การกระทรวงการ
ศึกษาและการจางงานในทุกเรือ่ งทีม่ ผี ลตอหลักสูตรการศึกษา การวัดผลนักเรียน และวุฒิ
การศึกษาทีจ่ ดั ใหในโรงเรียน วิทยาลัย และสถานประกอบการ โดยไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐ
องคการหลักสูตรและการประเมินผลแหงเวลสนน้ั หลังจากทีผ่ นวกรวม
กับองคการวุฒิการศึกษาและหลักสูตรแหงเวลสแลว ไดใชชื่อวา ACCAC ยอมาจากภาษา
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เวลส หนวยงานนีไ้ ดรบั งบประมาณจากสํานักงานแหงเวลส และขึน้ ตรงตอรัฐมนตรีวา การ
แหงเวลส
ในไอรแลนดเหนือ สภาหลักสูตร การสอบ และการประเมินผล
(Northern Ireland Council for the Curriculum, Examinations and Assessment CCEA) ทําหนาทีใ่ หคาปรึ
ํ กษาแกกรมการศึกษาไอรแลนดเหนือ (DENI) เกี่ยวกับหลักสูตร
รวมทัง้ การสอบและการประเมินผลทุกดานทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาหลักสูตร การนําหลัก
สูตรไปใช และการสนับสนุนหลักสูตร
สภาหลักสูตร การสอบ และการประเมินผล มี
หนาทีเ่ กีย่ วของกับหลักสูตรในภาพรวมทัง้ หมด ไมใชเฉพาะวิชาบังคับ โดยจะประสานกับ
โรงเรียน คณะกรรมการการศึกษาและหองสมุด สภาโรงเรียนในอุปถัมภของแคธอลิค และ
สภาหลักสูตรและการประเมินผลในที่อื่น ๆ ในสหราชอาณาจักรและในยุโรป ทัง้ นี้ สภาฯ
จะดูแลความเหมาะสมของหลักสูตรและการประเมินผลและดําเนินงานโครงการพัฒนา
หลักสูตร ปรึกษากับครูเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงหลักสูตรและการประเมินผล และผลิต
เอกสารแนะแนวและขอมูลตาง ๆ นอกจากนีย้ งั ดําเนินการหรือจางดําเนินการวิจยั เกีย่ วกับ
หลักสูตรและการประเมินผล
สวนในสกอตแลนด องคการวุฒิการศึกษาแหงสกอตแลนด (The
Scottish Qualifications Authority - SQA) รับผิดชอบเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสวนใหญใน
ระบบการศึกษาและฝกอบรมของสกอตแลนด ยกเวนปริญญาและวุฒกิ ารศึกษาวิชาชีพ
ตาง ๆ ทัง้ นี้ SQA จะทําหนาทีท่ ง้ั รับรองวิทยฐานะและมอบวุฒกิ ารศึกษาสายอาชีพของ
สกอตแลนด
3.3.2 การวัดผล การประเมินผล และการตรวจสอบคุณภาพ
ก. ระดับสถานศึกษา
สถานศึกษาทุกระดับมีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการประเมินตนเอง
โดยสถานศึกษาแตละแหงและแตละระดับจะมีหนาที่รับผิดชอบแตกตางกัน ดังนี้
กอนการศึกษาภาคบังคับ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ในอังกฤษและเวลส ผูจัดการศึกษาระดับอนุบาลจะตอง
ขึน้
ทะเบียนกับรัฐมนตรีวา การเพือ่ ทีจ่ ะรับเงินอุดหนุน โดยจะตองดําเนินการประเมินตนเอง
เพือ่ แสดงวา ผูจ ดั บริการสามารถปฏิบตั ติ ามเกณฑและเงือ่ นไขทีก่ ําหนดไวในดาน ตาง ๆ
เชน เปาหมายการเรียนรู บุคลากร และขอมูลทีใ่ หแกผปู กครอง
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ในการประเมินตนเองของโรงเรียนในอุปถัมภของรัฐนัน้ หนาที่
หลักอยูท ค่ี ณะกรรมการบริหารโรงเรียนแตละแหง ทัง้ นี้ กระทรวงการศึกษาและการจาง
งานในอังกฤษและสํานักงานแหงเวลสไดเสนอแนะใหโรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน
(school development plan) เพือ่ ใหการบริหารงานภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
ตาราง 3 การบริหารการศึกษาเชิงวิชาการในระดับสถานศึกษาและระดับทองถิ่น
ระดับ
สถานศึกษา

หนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
● คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ทุกระดับ

หนาทีรับผิดชอบ
- การดําเนินงานตามหลักสูตร
- การประเมินตนเองของสถานศึกษา

ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ

- จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
- ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา

●

ทองถิ่น

องคการบริหารการศึกษาทองถิ่น - ใหคาปรึ
ํ กษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ในอังกฤษและเวลส
การศึกษา และตรวจสอบคุณภาพการ
● คณะกรรมการการศึกษาและ
ศึกษาในโรงเรียน
หองสมุดในไอรแลนดเหนือ
- ใหบริการสนับสนุนและปรึกษาดาน
● องคการบริหารทองถิน
่ ใน
หลักสูตรแกโรงเรียน
สกอตแลนด
- การประกันคุณภาพ การติดตามผล
การประเมินผล และการตรวจสอบ
●

ครูใหญมีหนาที่รับผิดชอบในการประเมินการจัดองคกรในโรง
เรียนและมาตรฐานการเรียนการสอน โดยจะตองรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ และผูปกครอง รวมทัง้ จัดเตรียมไวใหผู
ตรวจการขึน้ ทะเบียน ซึง่ รับผิดชอบในการตรวจสอบโรงเรียน
ในไอรแลนดเหนือก็เชนเดียวกัน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
มีหนาทีร่ บั ผิดชอบการประเมินตนเองของโรงเรียน โดยสํานักงานผูต รวจการศึกษาและฝก
อบรม (Education and Training Inspectorate) จะจัดทําแนวทางเพือ่ ชวยคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนในการประเมินคุณภาพ
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การศึกษาตอเนื่อง
หนาทีร่ บั ผิดชอบหลักในการควบคุมคุณภาพอยูท ส่ี ถานศึกษา ซึง่
รับผิดชอบในการดูแลการประเมินผลและการสอบ
และการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของ
หนวยงานดานหลักฐานและการสอบ
สภาจัดสรรงบประมาณการศึกษาตอเนื่องแหงอังกฤษเสนอแนะ
ใหคณะกรรมการบริหารสถาบันการศึกษาตอเนื่องกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพใน
ภาพรวม โดยคํานึงถึงขอกําหนดของสภาจัดสรรงบประมาณและหนวยงานดานหลักฐานและ
การสอบ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2540 สภาจัดสรรงบประมาณเห็นชอบกับวิธกี ารตรวจสอบ
คุณภาพสถาบันการศึกษาตอเนือ่ งทีป่ รับปรุงใหม ซึง่ เนนหนาทีร่ บั ผิดชอบของสถาบันใน
การติดตามและปรับปรุงคุณภาพของงาน กรอบการตรวจสอบใหมซง่ึ มีผลใชบังคับในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2540 ไดกาหนดให
ํ
สถานศึกษาจัดทํารายงานเกีย่ วกับจุดแข็งและจุดออนของ
สถาบัน เพือ่ เปนจุดเริม่ ตนสําหรับการตรวจสอบจากภายนอก โดยสภาจัดสรรงบประมาณ
เปนผูใหแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการประเมินตนเองของสถานศึกษา
การอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาจะตองประเมินตนเองในแตละวิชาที่เปดสอน
เพือ่ เปนการเตรียมตัวรับการประเมินระดับชาติ การประเมินตัวเอง ควรรวมถึงการประเมิน
คุณภาพการเรียนรูแ ละผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
การประกันและการสงเสริมคุณภาพในระดับผูจัดบริการรายวิชา
เปนลักษณะหนึง่ ของการจัดการศึกษาทีป่ ระเมินในระดับชาติ การพัฒนาบุคลากรดานการ
เรียนการสอน และการประเมินทักษะการสอน
นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาที่ยื่นขอสภาพเปนมหาวิทยาลัยจะ
ตองแสดงใหเห็นวา สถาบันมีระบบการประกันคุณภาพทีด่ พี อ
ข. ระดับทองถิ่น
กอนการศึกษาภาคบังคับ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
องคการบริหารการศึกษาทองถิน่ อาจใหบริการคําปรึกษาเพือ่ ปรับ
ปรุงคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน โดยใหแนวทางแกครูเกีย่ วกับวิธกี ารสอนและเนือ้ หา
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อาจจัดหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพสําหรับครูหรือชวยโรงเรียนแกปญหาขอบกพรองที่พบจาก
การตรวจสอบ
ในพ.ศ. 2541 รัฐบาลไดจัดพิมพระเบียบขอบังคับตามบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา พ.ศ. 2540 ซึง่ กําหนดบทบาทขององคการบริหารการศึกษา
ทองถิน่ เกีย่ วกับการกําหนดเปาหมายสําหรับแตละโรงเรียน ทัง้ นี้ คาดวาองคการฯ จะมีบท
บาทในการสนับสนุนและชีแ้ นะแนวทางใหโรงเรียน
การศึกษาตอเนื่อง
การประเมิ น สถาบั น การศึ ก ษาต อ เนื่ อ งที่ ไ ด รั บ งบประมาณ
สนับสนุนจากสภาจัดสรรงบประมาณการศึกษาตอเนือ่ งในอังกฤษและเวลส ดําเนินการ
โดยสภาจัดสรรงบประมาณในระดับชาติเทานั้น
องคการบริหารการศึกษาทองถิ่นจัดการศึกษาผูใหญบางประเภท
ดวย จึงตองควบคุมคุณภาพของการศึกษาทีจ่ ดั มาตรฐานทีบ่ รรลุ และการบริหารการเงิน
และทรัพยากรอืน่ ๆ องคการฯ จึงมีอํานาจทีจ่ ะดําเนินการตรวจสอบ โดยอาจดําเนินการ
เองหรือทําสัญญาจางบุคคลที่เหมาะสม
การอุดมศึกษา
การประเมินการอุดมศึกษาจะดําเนินการในระดับสถานศึกษาและ
ระดับชาติเทานัน้
ค. ระดับชาติ
กอนการศึกษาภาคบังคับ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา (โรงเรียน) พ.ศ. 2535 และ 2536
(ปจจุบนั ผนวกรวมอยูใ นพระราชบัญญัตกิ ารตรวจสอบโรงเรียน พ.ศ. 2539) ไดนาระบบ
ํ
การตรวจสอบโรงเรียนอยางละเอียดและครอบคลุมมาใช โดยโรงเรียนในอังกฤษและเวลส
จะตองไดรับการตรวจสอบเปนประจําตามวาระ โดยคณะผูตรวจการอิสระที่ไดรับสัญญา
จางจากสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (Office for Standards in Education - OFSTED)
ในอังกฤษ และสํานักงานผูต รวจการของสมเด็จพระราชินี (Office of Her Majesty’s
Chief Inspector) ในเวลส บทบัญญัตนิ ใ้ี ชบงั คับกับทุกโรงเรียนทีอ่ ยูใ นอุปถัมภขององค
การบริหารการศึกษาทองถิน่
(รวมทัง้ โรงเรียนอนุบาล) โรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุน
วิทยาลัยเทคโนโลยีในเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีศลิ ปะในเมือง และโรงเรียนการศึกษา
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พิเศษทีไ่ มอยูใ นอุปถัมภของรัฐ ระบบการตรวจสอบนี้ดําเนินการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2536 และในโรงเรียนประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ ตั้งแต
เดือนกันยายน พ.ศ. 2537 นับตัง้ แตสน้ิ สุดวงจรการตรวจสอบรอบแรก ใน พ.ศ. 2539 โรง
เรียนในอังกฤษจะตองไดรบั การตรวจสอบอยางครบถวนอยางนอย 1 ครั้ง ภายในระยะ 6
ป (5 ปในเวลส)
ในไอรแลนดเหนือ การตรวจสอบโรงเรียนอยูใ นความรับผิดชอบ
ของกรมการศึกษา ในสํานักงานแหงไอรแลนดเหนือ สวนในสกอตแลนด เปนหนาทีข่ องผู
ตรวจการโรงเรียนของสมเด็จพระราชินี (Her Majesty’s Inspectors of Schools) ผูตรวจ
การของสมเด็จพระราชินถี อื วาเปนอิสระโดยวิชาชีพ
แตในเชิงบริหารเปนสวนหนึง่ ของ
สํานักงานแหงสกอตแลนด
การศึกษาตอเนื่อง
สภาจัดสรรงบประมาณการศึกษาตอเนื่องในอังกฤษและเวลส ทํา
หนาทีต่ รวจสอบวิทยาลัยทุกแหง และจัดพิมพรายงานคุณภาพของสถาบันแตละแหงทุก 4
ป เพือ่ รักษามาตรฐานและคุณภาพของการศึกษาตอเนือ่ ง ในไอรแลนดเหนือนัน้ การตรวจ
สอบดําเนินการโดยกรมการศึกษา สวนในสกอตแลนดดําเนินการโดยผูต รวจการโรงเรียน
ของสมเด็จพระราชินซี ง่ึ เปนอิสระในเชิงวิชาชีพ แตในเชิงบริหารเปนสวนหนึง่ ในสํานักงาน
แหงสกอตแลนด
นอกจากนีธ้ รรมนูญการศึกษาตอเนือ่ ง (Further Education
Charter) ยังกําหนดเปาหมายระดับชาติ ซึง่ วิทยาลัยทุกแหงจะตองดําเนินการใหบรรลุผล
ธรรมนูญดังกลาวบอกใหนายจางทองถิน่ และสมาชิกในชุมชนทองถิน่ ทราบเกีย่ วกับบริการ
ทีม่ สี ทิ ธิไดรบั จากวิทยาลัย และใหคําปรึกษาในการแกไขขอบกพรอง
การอุดมศึกษา
ใน พ.ศ. 2540 ไดมีการจัดตั้งสํานักงานประกันคุณภาพ (Quality
Assurance Agency - QAA) ขึน้ โดยมุง หมายใหการประกันคุณภาพทีด่ าเนิ
ํ นการอยูใ น
อังกฤษ เวลส ไอรแลนดเหนือ และสกอตแลนดเขามาอยูใ นกรอบเดียวกันทัว่ สหราชอาณา
จักร
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ภารกิจของสํานักงานประกันคุณภาพก็เพื่อสงเสริมใหประชาชน
เกิดความเชือ่ มัน่ วา คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาไดรับการคุมครองและสงเสริม
โดยการ
ดําเนินงานรวมกับสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ พัฒนาและจัดการ
เกีย่ วกับกรอบโครงสรางดานคุณวุฒิ
- ใหขอ มูลทีช่ ดั เจนและถูกตองแกนกั ศึกษา นายจาง และบุคคล
อืน่ ๆ เกีย่ วกับคุณภาพและมาตรฐานการจัดอุดมศึกษา
- ดําเนินงานรวมกับสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ สงเสริมและสนับสนุน
การปรับ ปรุงคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาทีต่ อ เนือ่ ง
- ใหคาปรึ
ํ กษาเกีย่ วกับอํานาจในการประสาทปริญญาและการให
สถานะเปนมหาวิทยาลัย
อํานวยความสะดวกการพัฒนาขอมูลการกําหนดตัวชีว้ ดั
(benchmark) เพือ่ ใชเปนแนวทางของมาตรฐานรายวิชา
- ประกาศใชแนวทางการปฏิบัติ (codes of practice) และตัว
อยางของการปฏิบัติที่ดี
- ดําเนินงานโครงการประเมินผลการปฏิบตั งิ านในระดับสถาบัน
และโครงการ
การฝกอบรมครูเบื้องตนในอังกฤษก็ไดรับการตรวจสอบโดยสํานัก
งานมาตรฐานการศึกษา (OFSTED) เชนเดียวกัน สํานักงานฝกอบรมครู (Teacher
Training Agency - TTA) จะตองนําผลการตรวจสอบไปพิจารณาในการจัดสรรงบ
ประมาณ และจํานวนนักศึกษาใหแกสถาบันทีจ่ ดั การฝกอบรมครูเบือ้ งตน ในเวลสนน้ั
สํานักงานผูตรวจการของสมเด็จพระราชินี (OHMCI) จะทําหนาทีร่ บั ผิดชอบในทํานอง เดียว
กัน
นอกจากนี้ ห น ว ยงานจั ด สรรงบประมาณอุ ด มศึ ก ษายั ง มี ก าร
ประเมินคุณภาพการวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยดวย
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ในไอรแลนดเหนือ หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการประเมินคุณภาพการ
สอนและการวิจัยระดับอุดมศึกษาก็คือ กรมการศึกษาไอรแลนดเหนือ โดยมีสภาการอุดม
ศึกษาไอรแลนดเหนือ และสํานักงานประกันคุณภาพใหการปรึกษา สํานักงานผูต รวจการ
ศึกษาและฝกอบรม (Education and Training Inspectorate) ของกรมการศึกษาไอร
แลนดเหนือ ทําหนาทีต่ รวจสอบและรายงานเกีย่ วกับสถาบันฝกอบรมครูเบือ้ งตน
ในสกอตแลนด นอกจากสํานักงานประกันคุณภาพ (QAA) ที่
ดําเนินการทัว่ ทัง้ สหราชอาณาจักรแลว สภาจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาสกอตแลนดยัง
ดําเนินงานประกันคุณภาพในสกอตแลนด เพือ่ ประเมินคุณภาพการจัดการอุดมศึกษาดวย
นอกจากหนวยงานตางๆดังกลาวแลว ในการจัดการศึกษาของ
สหราชอาณาจักร ผูปกครอง และชุมชน ไดรบั การสนับสนุนสงเสริมใหมสี ว นรวมในการ
บริหารงานดานวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปกครองจะตองไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ
อยางกวางขวาง ไดแก
●
รายงานเกีย่ วกับความกาวหนาของบุตรหลานอยางนอยปละ
ครั้ง ซึง่ รวมถึงผลการประเมินและการสอบตามหลักสูตรแหงชาติ นอกจากนีร้ ายงานดัง
กลาวจะตองมีผลการสอบทั้งของโรงเรียนและระดับชาติโดยสรุปไวดวย เพือ่ ใหผปู กครอง
สามารถเปรียบเทียบความกาวหนาของบุตรหลานกับเด็กอืน่ ๆ ในวัยเดียวกันได
● รายงานการตรวจสอบโรงเรียนโดยสรุป
● ตารางผลการเรียน ซึง
่ จัดพิมพโดยรัฐบาล ตารางดังกลาวจะ
แสดงใหเห็นผลทีไ่ ดจากการสอบของรัฐ และวุฒกิ ารศึกษาสายอาชีพของโรงเรียนมัธยม
ศึกษาและวิทยาลัยในภาคการศึกษาตอเนื่อง ตารางของโรงเรียนมัธยมศึกษาจะแสดงขอ
มูลเกีย่ วกับการขาดเรียนของนักเรียนไวดว ย
● เอกสารแผนงานของโรงเรียนในอนาคต (สําหรับผูป
 กครองของ
นักเรียนทีจ่ ะเขาใหม) ในไอรแลนดเหนือ จะจัดใหมขี อ มูลทีค่ รบถวนสมบูรณเกีย่ วกับโรง
เรียนทุกแหงไวใหในระดับทองถิน่
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●

รายงานประจําปจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่สงไปถึงผูปก

ครองทุกคน
ขอมูลดังกลาวมีเจตนาที่จะใหโรงเรียนแสดงความรับผิดชอบตอ
ชุมชนทองถิน่ ทีต่ นใหบริการมากขึน้
และกระตุน ใหทง้ั ครูและนักเรียนปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานของตน สําหรับการศึกษาตอเนือ่ งและการอุดมศึกษาก็มกี ารดําเนินงานตาม
หลักการนีเ้ ชนเดียวกัน
ตาราง 2 การบริหารการศึกษาเชิงวิชาการในระดับชาติ
เขตการปกครอง
อังกฤษ

หนวยงาน
หนาที่รับผิดชอบ
● กระทรวงการศึกษาและการจางงาน - กําหนดนโยบายและวางแผนการศึกษา
- ควบคุมดูแลการจัดบริการทางการศึกษา
ในภาพรวม
●

●

●

●

องคการวุฒิการศึกษาและหลักสูตร - สงเสริมคุณภาพและความเชื่อมโยงใน
(QCA)
การศึกษาและฝกอบรม
- ใหคาปรึ
ํ กษาแกรัฐมนตรีในทุกเรื่องที่มีผล
ตอหลักสูตรการศึกษา การวัดผล และวุฒิ
การศึกษา
สํานักงานมาตรฐานการศึกษา
(OFSTED)

- ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุก
แหงในอุปถัมภขององคการบริหารการศึกษา
ทองถิ่น โรงเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุน วิทยาลัย
เทคโนโลยีในเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีศิลปะ
ในเมือง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
รวมทั้งการฝกอบรมครูเบื้องตน

สภาจัดสรรงบประมาณการศึกษา
ตอเนื่อง (FEFC)

- ประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาตอเนื่อง

สภาจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา
แหงอังกฤษ (HEFCE)

- ประเมินคุณภาพการวิจยั
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●

เวลส

●

●

หนวยงาน

หนาที่รับผิดชอบ

สํานักงานประกันคุณภาพ (QAA)

- ประกันคุณภาพการอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร (อังกฤษ เวลส ไอรแลนดเหนือ
และสกอตแลนด)

สํานักงานแหงเวลส
- กรมการศึกษา

- พัฒนานโยบายและดูแลทุกเรื่องที่
เกี่ยวกับการศึกษาและฝกอบรมในเวลส

องคการหลักสูตรและการประเมินผล
แหงเวลส (ACCAC)

- เหมือนองคการวุฒิการศึกษาและ
หลักสูตร (QCA) ของอังกฤษ

ตาราง 2 (ตอ)
เขตการปกครอง

หนวยงาน
● สํานักงานผูตรวจการของสมเด็จ
พระราชินี (OHMCI)
●

●

ไอรแลนดเหนือ

●

●

หนาที่รับผิดชอบ
- เหมือนสํานักงานมาตรฐานการศึกษา
(OFSTED) ในอังกฤษ

สภาจัดสรรงบประมาณการศึกษา
ตอเนื่องแหงเวลส

- ประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาตอเนื่อง

สภาจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา
แหงเวลส

- ประเมินคุณภาพการวิจยั

สํานักงานแหงไอรแลนดเหนือ
- กรมการศึกษา

- สงเสริมการศึกษาของประชาชน
- กําหนดนโยบายการศึกษาระดับชาติ
- รักษามาตรฐานระดับชาติ โดยการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนและการ
ศึกษาตอเนื่อง

สภาหลักสูตร การสอบ และการ
ประเมินผล (CCEA)

- ใหคาปรึ
ํ กษาแกกรมการศึกษาไอรแลนด
เหนือ เกี่ยวกับหลักสูตร การสอบ และการ
ประเมินผล
- รับผิดชอบหลักสูตรในภาพรวม โดยดูแล
ความเหมาะสม การประเมินผล และพัฒนา
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หนวยงาน

หนาที่รับผิดชอบ
หลักสูตร
- ปรึกษากับครูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรและการประเมินผล
- ผลิตเอกสารแนะแนว
- วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการประเมินผล

●

สภาการอุดมศึกษาไอรแลนดเหนือ

- รวมกับสํานักงานประกันคุณภาพ (QAA)
ในการใหคาปรึ
ํ กษาแกกรมการศึกษา
ไอรแลนดเหนือ ซึ่งรับผิดชอบการประเมิน
คุณภาพการสอนและการวิจัยระดับอุดม
ศึกษา

ตาราง 2 (ตอ)
เขตการปกครอง

สกอตแลนด

หนวยงาน
● สํานักงานผูตรวจการศึกษาและ
ฝกอบรม ของกรมการศึกษาไอรแลนด
เหนือ
●

●

●

●

3.4 สรุป

หนาที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบคุณภาพสถาบันฝกอบรมครู
เบื้องตน

สํานักงานแหงสกอตแลนด
- ทบวงการศึกษาและอุตสาหกรรม

- นโยบายการศึกษาและฝกอบรม

องคการวุฒิการศึกษาแหงสกอตแลนด
(SQA)

- รับผิดชอบเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสวนใหญ
ยกเวนปริญญาและวุฒิการศึกษาวิชาชีพ

ผูตรวจการโรงเรียนของสมเด็จ
พระราชินี

- ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
และการศึกษาตอเนื่อง

สภาจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา
สกอตแลนด

- ประเมินคุณภาพอุดมศึกษา
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การบริหารการศึกษาในสหราชอาณาจักร มีลกั ษณะเปนการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางไปยังทองถิน่ และสถานศึกษา ทัง้ ในดานการบริหารทัว่ ไป การบริหาร
งบประมาณ และการบริหารวิชาการ เขตปกครองตาง ๆ ในสหราชอาณาจักรมีอสิ ระใน
การบริหารการศึกษาของตนเอง ในแตละเขตปกครอง ไดแก อังกฤษ เวลส ไอรแลนดเหนือ
และสกอตแลนด มีรฐั มนตรีทร่ี บั ผิดชอบบริหารการศึกษา รัฐบาลกลางมีอํานาจและหนา
ทีใ่ นการกําหนดนโยบายระดับชาติ วางแผนและกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาในภาพ
รวม จัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษา และควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ในระดับทองถิ่น องคการบริหารสวนทองถิ่นรับผิดชอบในการจัดสรรงบ
ประมาณใหแกโรงเรียน ดูแลการจัดการศึกษาตามนโยบาย รวมทัง้ การประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษาในสวนทีร่ บั ผิดชอบ ทัง้ นีอ้ งคกรทองถิน่ ไดมอบอํานาจใหสถานศึกษาทํา
หนาทีบ่ ริหารงานของตนเองมากขึน้ ตามพระราชบัญญัตปิ ฏิรปู การศึกษา พ.ศ. 2531 โดย
เฉพาะการบริหารทัว่ ไป และการบริหารงบประมาณ โดยสถานศึกษาแตละแหงมีคณะ
กรรมการบริหารและผูบ ริหารสถานศึกษารับผิดชอบในการบริหารงาน
การบริหารการศึกษาในสหราชอาณาจักรเนนการมีสวนรวมจากทุก
สวนในสังคม รวมทัง้ ชุมชนทองถิน่ และผูป กครอง โดยจะเห็นไดจากการมีสว นรวมของผู
แทนชุมชนและผูป กครอง ในคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาทุกระดับ รวมทัง้ ในคณะ
กรรมการการศึกษาขององคกรทองถิน่

