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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
นิวซีแลนด เปนประเทศที่ตั้งอยูบนเกาะทางตอนใตของประเทศออสเตรเลีย มี
ประชากรประมาณ 3 ลาน 6 แสนคน พลเมืองมี 2 กลุม ใหญ คือ ชนพืน้ เมืองเรียกวา เมารี
และชนผิวขาวซึง่ เปนผูอ พยพมาจากยุโรป
การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนดกอนป ค.ศ. 1989 เปนการจัดการ
ศึกษาทีอ่ ยูใ นลักษณะของการรวมศูนยอํานาจเขาสูสวนกลาง (Centralization) มีระดับของ
การจัดการการศึกษาหลายระดับหลายขั้นตอน มีความหลากหลายขององคกรและหนวยงาน
ที่รับภาระในการจัดการศึกษา นับตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการสวนภูมิ
ภาค คณะกรรมการบริหารการศึกษาประเภทตาง ๆ และสภาการศึกษา เปนตน เปนผูรับ
ภาระบริหารการศึกษาและสถานศึกษารับภาระในการใหการศึกษา อํานาจการตัดสินใจทั้ง
การบริหารแผนงาน โครงการงบประมาณ บุคลากร อยูที่สวนกลาง
จากสภาพปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทําใหรัฐมีความคิดในการปฏิรูปการศึกษา
ทั้งระบบ บนพืน้ ฐานปรัชญา “การศึกษาเพื่อชีวิต” ภายใตัหลักการ “การกระจายอํานาจทาง
การศึกษา (Decentralization of Education) การมีสวนรวมของประชาชน (A Charity
Communication) และการตรวจสอบและถวงดุลย (Check and Balance)”
ในเรือ่ งของการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา มีการลดขัน้ ตอนทางการ
บริหาร เหลือเพียง 2 ระดับ คือ
1. ระดับกระทรวง มีสานั
ํ กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยบริหารงาน
กลางของกระทรวง
มีหนาที่เกี่ยวกับการเสนอแนะรัฐบาลในการกําหนดนโยบายทางการ
ศึกษาทุกระดับ จัดสรรงบประมาณ สนับสนุน สงเสริมและประสานงานใหการจัดการศึกษา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล
2. ระดับสถานศึกษา สถานศึกษาทุกระดับตั้งแตระดับประถมศึกษาจนกระทั่ง
ถึงมหาวิทยาลัย จะมีความเปนอิสระในการจัดการศึกษาของตนเองในระดับประถมศึกษาถึง
ระดับมัธยมศึกษา มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (Board of Trustees) เปนองคกรบริหาร
และมีอาจารยใหญ (Principal) เปนผูบริหารโรงเรียน ซึ่งมาจากการจางโดยการสรรหาและ
แตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ในส ว นของคณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น/สถานศึ ก ษาเป น คณะ
กรรมการ ซึ่งไดรับการสรรหาและแตงตั้งจากชุมชน ผูป กครอง อาจารยใหญ ครูและนักเรียน
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(เฉพาะระดับมัธยมศึกษา) เพือ่ ทําหนาที่รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติให
เปนไปตามนโยบาย เปาหมายทางการศึกษาของชาติ หลักสูตร ธรรมนูญของโรงเรียน ตลอดจน
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการทางการศึกษาของชุมชน โดยยึดหลักการ
บริหารแบบใชคุณคารวมกัน (A Community of Share Values) และการตัดสินใจโดยองค
คณะบุคคล
สําหรับการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา รัฐจัดสรรโดยตรงใหแกโรง
เรียนเปนเงินกอน (Block grant) เพื่อจายเปนเงินเดือนครู งบดําเนินการและเงินสนับสนุน ทัง้ นี้
การจัดสรรงบประมาณของรัฐจะใหมากหรือนอยขึ้นอยูกับจํานวนนักเรียน ซึ่งหากโรงเรียนที่
อยูใ นระดับยากจน หรือโรงเรียนที่มีนักเรียนชาวเมารีจะไดรับเงินเพิ่มเปนพิเศษ นอกจากนี้
รัฐจะจัดสรรใหตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจัดทําแผนงาน/โครงการเสนอ และหาก
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นวาโรงเรียนมีความจําเปนเรงดวนอยางอืน่ ก็อาจนําไปดําเนิน
งานในกิจการเรงดวนนัน้ ได
ระบบบริหารการศึกษาของนิวซีแลนดหลังการปฏิรูปการศึกษา อาจเปนตัว
อยางที่นาสนใจสําหรับประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ การใชหลักการ School Based
Management นอกจากนีว้ ธิ กี ารแกปญ
 หาบางอยางของนิวซีแลนดกอ็ าจนํามาประยุกตใชกบั
ประเทศไทยได เชน การจัดใหมีโรงเรียนที่สอนไมครบชั้น เปนตน

โครงสรางการบริหารการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด
บทนํา
1. สภาพทั่วไปของประเทศนิวซีแลนด
นิวซีแลนด เปนอีกประเทศหนึ่งที่ไดชื่อวาประสบความสําเร็จในการปฏิรูปการ
ศึกษาเปนอยางมาก โดยจุดเดนของความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา คือ การกระจาย
อํานาจการบริหารการศึกษาลงสูสถานศึกษา การยกเลิกระบบการบริหารการศึกษาแบบเดิม
แลววางรูปแบบในการบริหารการศึกษาในรูปแบบใหม การใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวน
รวมและกําหนดแนวทางในการบริหารการศึกษา
ประเทศนิวซีแลนด ตั้งอยูตอนใตของประเทศออสเตรเลีย ประกอบดวย เกาะ
ใหญ ๆ 2 เกาะ คือ เกาะเหนือ และเกาะใต มีพื้นที่ประมาณ 268,670 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรประมาณ 3.6 ลานคน (กรกฎาคม 2540) ซึ่งจําแนกเปน 2 กลุม ใหญ คือ กลุมคน
พืน้ เมืองเดิม เรียกวา เมารี มีประมาณรอยละ 10 ของประชากรทัง้ หมด และชนผิวขาว ซึ่ง
สวนใหญอพยพมาจากยุโรป โดยเฉพาะชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส และชาวโพลีนีเซี่ยน รวมทั้ง
ชาวเอเชียทีเ่ ริม่ หลัง่ ไหลเขามาอาศัยอยู ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพในการทําปศุสัตว
โดยเฉพาะการเลีย้ งวัว แกะ มีการทําผลิตพันธุจากสัตว เชน นม ขนแกะ อีกสวนหนึ่ง
ประกอบอาชีพเพาะปลูก และการทําผลิตผลทางการเกษตร
นิวซีแลนด ไดรบั สิทธิปกครองตนเองจากอังกฤษ ในป ค.ศ. 1985 หลังจากที่
อังกฤษประกาศสิทธิครอบครองนิวซีแลนด ในป ค.ศ. 1840 ตามสนธิสัญญาไวทังกิที่ทําขึ้น
ระหวางหัวหนาเผาเมารีและรัฐบาลอังกฤษ ปจจุบันนิวซีแลนดมีระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย และเปนประเทศหนึ่งในเครือจักรภพอังกฤษ
2. ระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด
ประชากรของนิวซีแลนดทม่ี อี ายุ 15 ปขน้ึ ไป มีอตั ราการรูห นังสือสูงถึงรอยละ
99 (สามารถอานและเขียนได : ขอมูลป ค.ศ. 1980) การศึกษาภาคบังคับของนิวซีแลนด ยึด
อายุเปนเกณฑ การเลื่อนชั้นเปนไปตามอายุ ทุกคนจะตองเขาเรียนตั้งแตอายุ 6 ป จนถึงอายุ
16 ป (ขอมูลจาก Structure of the Compulsary Schools in New Zeland) จึงจะออกจาก
โรงเรียนได ซึง่ รวมแลวจะตองใชเวลาเรียนในโรงเรียนอยางนอย 12 ป แตการเรียกชื่อระดับ
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ชัน้ ตาง ๆ แตกตางกับที่ใชกันโดยทั่วไปในประเทศอื่น ๆ บาง โดยมีการจัดระดับและเรียกชื่อ
ดังนี้
2.1 การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (early childhood education) เปนการ
ศึกษาสําหรับเด็กอายุ 3-4 ขวบ มีรูปแบบในการจัดหลายรูปแบบ ไดแก
● โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten)
● ศูนยเด็กเลน (Playcenter)
● ศูนยดูแลและสอนภาษาเด็กเล็กสําหรับชาวเมารี (Te Kohanga Reo)
● ศูนยเด็กกอนวัยเรียน (Child center)
2.2 การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เปนการศึกษาสําหรับนักเรียน
อายุ 5-10 ป โดยชัเ้ รียน สําหรับเด็กอายู 5 -6 ป เรียกวา Junior 1 และ Junior 2 ตามลําดับ
สวนนักเรียนอายุ 7-10 ป เรียกวาระดับ Standard 1-4 ตามลําดับ โรงเรียนประถมศึกษาบาง
แหงมีชั้นเรียนที่มีนักเรียนอายุ 11-12 ป ซึ่งเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษารวมอยูดวย ระดับ
นี้เรียกวา Form 1 และ Form 2 ในบางโรงเรียนมีการจัดเฉพาะ ชัน้ Form 1 และ Form 2
ตางหาก ซึ่งจะเรียกโรงเรียนประเภทนี้วา Intermediate School
2.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เปนการศึกษาสําหรับนักเรียนอายุ 11-16
ป โดยโรงเรียนบางแหงเปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซึง่ ไดแก นักเรียนอายุ 1112 ป แตบางแหงเปดสอนเฉพาะนักเรียนอายุ 13-16 ป เรียนในชัน้ Form 3 - Form 6 ซึ่ง
เรียกวา ระดับ High School
2.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education) การศึกษาระดับนี้จัด
โดยสถาบันฝกอาชีพ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาของสถาบันฝกอาชีพชัน้
สูงและวิทยาลัยนั้น สวนใหญเนนการฝกทักษะอาชีพชั้นสูง การเสริมสรางพัฒนาการทาง
ความรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเปนอยูของนิวซีแลนดทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
สวนการศึกษาในมหาวิทยาลัยมุงใหความรูและทักษะการวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและวิจัยประยุกตที่
สําคัญเพือ่ นําไปใชพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการเตรียมการสูสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
(พิณสุดา สิริธรังศรี)
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ตารางแสดงอายุและระดับชั้นเรียนของนักเรียนในประเทศนิวซีแลนด
อายุ
ระดับชัน้
จบ Form 6 และมีอายุ 25 ปขน้ึ ไป หรือ
มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
สอบผาน Form 7
สถาบันฝกอาชีพชั้นสูง หรือสารพัดชาง
17
Form 7 * เตรียมเขามหาวิทยาลัย
16
Form 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
15
Form 5 * (Senior or Secondary School)
14
Form 4
13
Form 3
12
Form 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
11
Form 1 (Intermediate School)
10
Standard 4
9
Standard 3
8
Standard 2 ระดับประถมศึกษา
7
Standard 1 (Primary School)
6
Junior 2
5
Junior 1
4
Early childhood ระดับกอนประถมศึกษา
3
Education
หมายเหตุ
1) ในการเลือ่ นระดับชัน้ ใชวธิ กี ารเลือ่ นตามกลุม อายุ ไมมีการสอบอยางเปน
ทางการเพือ่ เลือ่ นชัน้
2) Form 5 และ Form 7 มีการสอบโดยใชขอสอบกลางของประเทศ โดย Form 7
เปนการสอบเพื่อเรียนตอในมหาวิทยาลัย
3) การแยกระดับโรงเรียนไมมีการแยกกันอยางตายตัว โรงเรียนประถมศึกษา
สวนใหญมีการสอนระดับกอนประถมศึกษา และมีหลายแหงที่เปดสอนชั้น Form 1 Form 2 หรือ
ระดับ Intermediate รวมอยูดวย ซึ่งโรงเรียนแตละแหงมีอิสระที่จะพิจารณาเปดเรียนถึงระดับใดก็ได
4) การศึกษาภาคบังคับ อายุระหวาง 6-16 ป และหากนักเรียนคนใดจบ Form 5
แลว หากอายุยังไมครบ 16 ป จะตองเรียนชั้น Form 6 ตอ
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การบริหารการศึกษาในประเทศนิวซีแลนดกอนการปฏิรูปการศึกษา
กอนการปฏิรูปการศึกษา โครงสรางการบริหารการศึกษาของประเทศนิวซีแลนดเปน
การรวมศูนยอานาจ
ํ
เปนระบบที่ประสานการควบคุมและการจัดการของทองถิ่นหรือภูมิภาคเขา
กับงบประมาณและกฎระเบียบจากสวนกลาง งบประมาณสําหรับการศึกษามาจากรัฐบาล
กลางเปนสวนใหญ ในภูมิภาคหรือทองถิ่นไมมีการจัดเก็บภาษีสําหรับนํามาใชในการศึกษา

แผนภูมิ 1 โครงสรางการบริหารการศึกษาในนิวซีแลนดกอ นการปฏิรปู การศึกษา (ป 1987)

สัญญลักษณ
" รวมถึงโรงเรียนบูรณาการ (Integrated school)
สายงานควบคุมและบริหารอยางเปนทางการ
โรงเรียนบูรณาการ ระดับมัธยมตน (intermediate) รวมอยู
---------------กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน แตมีการบริหารและการ
สายงานบริหารอยางไมเปนทางการ (คณะกรรมการ
ศึกษาทีเ่ ปนเอกเทศ แยกเปนคนละสถาบัน สวนโรงเรียน
ทีใ่ หบริการตางๆ ภายใตสัญญา ใหกบั ผูจ ดั หาทีเ่ ปน
บูรณาการชั้นฟอรม 1-7 ถูกรวมกับระดับมัธยมศึกษาตอน
ทางการของกระทรวงฯ)
ปลายทีเ่ ปนโรงเรียนแมอยางสมบูรณ และถูกนํามาแสดงใน
หมายเหตุ : ทีไ่ มไดอยูใ นแผนภูมนิ ม้ี ี
แผนภูมนิ ใ้ี นของโรงเรียนฟอรม 1-7)
- ศูนยดูแลและสอนภาษาเด็กเล็กสําหรับชาวเมารี
- โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน
! รวม Correspondence School
- โรงเรียนมัธยมศึกษาของเอกชน
- มหาวิทยาลัย

รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(Department of Education)
สํานักงานศึกษาธิการสวนภูมิภาค
(Department of Education Regional Offices)

องคกรแหงชาติในสวนภูมิภาค
(Regional National
Associations)

โรงเรียนกอนวัยเรียน :
โรงเรียนอนุบาล
ศูนยเด็กเลน
ศูนยดูแลเด็กเล็ก

คณะกรรมการ
การศึกษา
(Education Boards)

คณะกรรมการ
โรงเรียน

คณะกรรมการ
โรงเรียน

(School Committees)

(School Committees)

โรงเรียน
ประถมศึกษา

คณะกรรมการการจัดการ
(Committees of Management)

โรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน

โรงเรียน
เขตภูมภิ าค

(Intermediate Schools)

(Area Schools)

คณะกรรมการ
ปกครอง

สภาตาง ๆ

(Boards of Governors)

(Councils)

คณะกรรมการการจัดการ
(Committees of Management)

โรงเรียน
โรง
ฟอรม 1-7
เรียน
บาง "
ฟอรม 1-7
แหง
แหงอื่น ๆ "

โรงเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

โรงเรียนทีจ่ ดั
การศึกษา
เปนพิเศษ

(secondary)

!

อุดมศึกษา
สารพัดชาง
วิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยครู
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จากแผนภูมิที่ 1 การบริหารการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด มีสายการบังคับ
บัญชาจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยผานกระทรวงศึกษาธิการ (Department
of Education) มายังองคกรระดับกลาง คือ สํานักงานศึกษาธิการสวนภูมิภาค แลวลงมาถึง
องคกรระดับสมาคม, คณะกรรมการ รวมถึงสภาตาง ๆ ซึง่ มีอํานาจหนาที่และความรับผิด
ชอบตาง ๆ กันไป แตสําหรับการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ ๆ ตองดําเนินการที่กระทรวงศึกษาธิ
การ
สําหรับหนาทีข่ ององคกรระดับลางลงมามีบทบาทหนาทีด่ งั นี้ คือ
1. องกรคแหงชาติ ในสวนภูมิภาค (Regional National Associations) ดูแลใน
สวนของการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา สําหรับเด็กอายุ 0-5 ป ประเภทศูนยดูแลเด็ก
กอนวัยเรียน โรงเรียนอนุบาล ศูนยเด็กเลน ศูนยดูแลเด็กเล็ก เปนตน ซึง่ จัดโดยองคกรทีไ่ ม
ไดมุงแสวงหากําไร โดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในจํานวนที่แตกตางกัน สําหรับโรง
เรียนอนุบาลทีร่ ฐั บาลยอมรับอยางเปนทางการ ไดรับเงินงบประมาณจากรัฐเกือบทั้งหมด
เพื่อจายเปนเงินเดือนครูอนุบาล รวมทั้งมีการดูแลอาคารสถานที่ใหดวย แตสําหรับโรงเรียนที่
ใหบริการอยางอืน่ ๆ เชน ศูนยเด็กเลน หรือศูนยดูแลเด็กเล็ก ไดรับการสนับสนุนจากรัฐนอย
กวา แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการการศึกษา (Education Boards) ก็มีสายงานบริหาร
อยางไมเปนทางการมายังโรงเรียนในระดับนีด้ ว ย
2. คณะกรรมการการศึกษา (Education Boards) จะดูแลโรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน (Intermediate Schools) โรงเรียนในเขตภูมภิ าค (Area
Schools) โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปดสอนตั้งแต Form 1 - Form 7 บางแหง ซึง่ คณะ
กรรมการแตละคณะจะตองดูแลรับผิดชอบโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่หรือในเขตประมาณ
200 โรงเรียน คณะกรรมการการศึกษา (Education Boards) เปนผูวาจางครู (แตเงินเดือนครู
กระทรวงศึกษาธิการจะเปนผูจายใหครูโดยตรง) ในแตละโรงเรียนจะมีคณะกรรมการโรงเรียน
(School Committees) ที่ไดรับการเลือกตั้งภายในทองถิ่นและสามารถบริหารงบประมาณที่
ไดรับจากคณะกรรมการการศึกษาไดเพียงเล็กนอยในบางเรื่อง
คณะกรรมการการศึกษามีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องการแตงตั้งบุคลากร
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณสาคั
ํ ญ ๆ รวมทั้งการกอสรางอาคาร การบํารุงรักษา โรงเรียนประถม
ศึกษาจะไมติดตอโดยตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ แตจะประสานงานกับคณะกรรมการการ
ศึกษาที่ดูแลโรงเรียนของตน
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สําหรับโรงเรียนเขตภูมิภาค (Area Schools) รวมทั้งโรงเรียนมัธยมที่เปด
สอนตั้งแต Form 1 - Form 7 (บางแหง) จะมีคณะกรรมการการจัดการ (Committees of
Management) เขามาดูแลในลักษณะเดียวกับคณะกรรมการโรงเรียนของโรงเรียนประถม
ศึกษา
3. คณะกรรมการปกครอง (Board of Governors) มีหนาทีค่ วบคุมดูแลโรงเรียน
มัธยมศึกษาสวนใหญ (จํานวนประมาณ 350 โรงเรียน) โดยการติดตอกับกระทรวงศึกษาธิ
การผานสํานักงานศึกษาธิการสวนภูมิภาค ซึ่งสํานักงานเหลานีด้ แู ลทรัพยสนิ ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาดวย แตละโรงเรียนมีอานาจในการว
ํ
าจางและตัดสินใจเรื่องการจางงานของบุคลากร
เอง (เงินเดือนครูไดรับงบประมาณจากกรมการศึกษา) คณะกรรมการปกครองไดรับงบ
ประมาณจากกระทรวงฯ แตมีการควบคุมการใชจายอยางเครงครัด สวนเรื่องการดูแลมาตร
ฐานการศึกษา จะเปนหนาที่ของผูตรวจการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
4. สภาตาง ๆ (Councils) มีหนาที่ในการดูแลการจัดการศึกษาในระดับอุดม
ศึกษาเฉพาะสวนที่เปนวิทยาลัยครู วิทยาลัยสารพัดชาง และวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัย
ดังกลาวจะมีสภาปกครองเปนของตนเอง แตสวนใหญก็ถูกควบคุมโดยกระะทรวงศึกษาธิการ
(Department of Education) ซึ่งจะพิจารณารายละเอียดในเรื่องตาง ๆ เชน การอนุมัติหลักสูตร
ใหม และบุคลากร นอกจากนี้วิทยาลัยเหลานี้ก็มีคณะกรรมการการศึกษา (Education
Boards) เขามามีสวนดูแลอยางไมเปนทางการดวย
สําหรับมหาวิทยาลัยมีอิสระจากกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยไดรบั งบ
ประมาณเปนเงินกอน (block grants) เปนงวด 5 ป ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดการบริหารโดย
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย (University Grant Committee)
สวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาเปนพิเศษ (Special Schools) ซึง่ รวมถึงโรงเรียน
ที่จัดการศึกษาผานการสื่อสารทางไปรษณีย (The Correspondence School) สําหรับเด็ก
กอนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึง่ มีทอ่ี ยูอ าศัยหางไกลหรือไมสามารถเขาเรียน
ในสถานศึกษาไดดวยเหตุตาง ๆ ขณะเดียวกันเด็กระดับมัธยมศึกษาอาจศึกษาวิชาตาง ๆ
ไดโดยไมตอ งเรียนทีโ่ รงเรียน โรงเรียนประเภทนี้ สํานักงานศึกษาธิการสวนภูมิภาคจะดูแล
โดยตรงโดยไมผานคณะกรรมการใด ๆ
ในสวนของการศึกษาเอกชนนั้น สถานศึกษาของเอกชนมีนอ ยมาก เมื่อ
ประมาณ 25 ปที่ผานมา โรงเรียนเอกชนสวนใหญไดบูรณาการเขากับระบบการศึกษาของรัฐ
กลาวคือ เอกชนยังเปนเจาของโรงเรียน แตไดรับงบประมาณทั้งหมด เชน เงินเดือนครู จาก

8

รัฐ ภายใตเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่รัฐวางไว รวมทั้งการบริการและ
มาตรฐานของครู เทียบเคียงไดกบั โรงเรียนของรัฐ
การบริหารการศึกษาในประเทศนิวซีแลนดหลังการปฏิรูปการศึกษา
จากแผนภูมิที่ 1 ดังกลาวแลว จะพบวา การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด
กอนป ค.ศ. 1989 เปนการจัดการศึกษาที่อยูในลักษณะของการรวมอํานาจเขาสูสวนกลาง
(Centralization) มีระดับของการบริหารหลายระดับหลายขั้นตอน มีความหลากหลายของ
องคกรและหนวยงานที่รับภาระในการจัดการศึกษา นับตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
ศึกษาธิการสวนภูมิภาค สภาการศึกษา คณะกรรมการการบริหารการศึกษาประเภทตาง ๆ
ที่เปนผูรับภาระการบริหารการศึกษา และสถานศึกษาที่รับภาระในการใหการศึกษา อํานาจ
การตัดสินใจทั้งการกําหนดนโยบาย การบริหารแผนงาน โครงการงบประมาณ และบุคลากร
อยูที่สวนกลาง สถานศึกษาซึ่งเปนผูจัดการศึกษา ขาดอํานาจในการตัดสินใจ ทําใหการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ลาชามาก อีกทั้งการจัดการศึกษาไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิง่ ประเทศไดเผชิญปญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรุน
แรง และมิไดเปนไปตามความตองการของทองถิ่นและสถานศึกษาอยางแทจริง ครูเกิดความ
สับสนในบทบาท และเกิดความไมเขาใจกันระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
ดวยสภาพปญหาดังกลาว องคกรทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีความคิด
รวมกันในการปฏิรูประบบการศึกษาทั้งระบบ ในป ค.ศ. 1988 บทพืน้ ฐานปรัชญา “การศึกษา
เพือ่ ชีวติ ” ดวยหลักการสําคัญ คือ การกระจายอํานาจทางการศึกษา หลักการมีสวนรวมของ
ประชาชน และหลักการตรวจสอบและถวงดุล
วัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษาที่กําหนดไว คือ เพื่อปรับปรุงการบริหาร
การศึกษาใหมีความคลองตัว ใหทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
และเปนไปตามความตองการของทองถิน่ และชุมชน เพื่อเตรียมการรองรับการนําประเทศสู
สังคมโลก ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนมาตรการและ
เปาหมายของการปฏิรปู ไดแก ลดบทบาทสวนกลางทัง้ ดานงบประมาณ การบริหาร และ
ตัดทอนหนวยงานระดับเขต เมือง ออกไป ใหมีการรองรับมาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพ
ทางการศึกษา ใหหนวยงานทางการศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษา เปดโอกาสใหประชาชน/
ทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมากขึ้น ทั้งในเรื่องการกําหนดนโยบาย
แผนงาน โครงการ การบริหารงาน บุคคล งบประมาณ หลักสูตร และการเรียนการสอน

แผนภูมิโครงสรางการบริหารการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด

รัฐสภา

รัฐมนตรีวา การกระทรวง
ศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีผรู บั ผิดชอบ
สํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

สํานักงานรับรองคุณ
ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

สํานักงานตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา

โรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผูป กครองและชุมชน
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การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนดภายหลังจากมีการปฏิรูปการศึกษา
เปนลักษณะของการกระจายอํานาจทางการศึกษา (Decentralization of Education) การ
ลดทอนหนวยงานทีไ่ มจําเปน
(Re-engineering)
และการปรับโครงสรางองคกร
(Reorganization) อยูใ นความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งหมด นับตั้งแตการ
ศึกษากอนวัยเรียน (Early Childhood Education) ระดับประถมศึกษา (Primary School)
ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) และระดับหลังมัธยมศึกษา ซึง่ ไดแก การศึกษาใน
มหาวิทยาลัย (Universities) การศึกษาสารพัดชาง (Polytechnices) และวิทยาลัยการศึกษา
หรือวิทยาลัยครู (Colleges of Education) และหนวยงานที่จัดการศึกษาในสาขาตาง ๆ ที่
กําหนดอยูในกรอบหลักสูตรโดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
(Minister
of
Education) ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เปนผูบริหารดานนโยบายสูงสุดของกระทรวง และมีปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (Secretary of Education) ซึ่งมาจากการสรรหาและแตงตั้ง เปนผู
บริหารงานประจําสูงสุดของกระทรวง
จากการศึกษาการปฏิรูปการศึกษาโดยภาพรวมพบวา การบริหารงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน หลักการกระจายอํานาจการตัดสิน
ใจโดยองคคณะบุคคล ทัง้ ในเรือ่ งของการบริหารแผนงาน การบริหารบุคคล และการบริหาร
เงิน (งบประมาณ) และหลักของการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance)
การปฏิรูปการศึกษาของนิวซีแลนด ไดใหความสําคัญยิง่ ตอการปฏิรปู การ
บริหารจัดการ โดยกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงสรางการบริหารออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับ
กระทรวง และระดับสถานศึกษา ซึง่ อํานาจหนาทีข่ องทัง้ 2 ระดับ เปนดังนี้คือ
1. ระดับกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่หลัก 3 ประการ คือ
(1) ใหคําปรึกษาแนะนําดานนโยบายแกรัฐบาล เกี่ยวกับการศึกษาเด็ก
กอนวัยเรียน การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาหลังภาคบังคับ
(2)
รับผิดชอบการนํานโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษาไปสูการ
ปฏิบตั อิ ยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและมีคุณภาพ
(3) ใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับการใชทรัพยากรทางการศึกษาทีไ่ ดรบั
จัดสรรใหเกิดประโยชนสูงสุด
สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Secretary of Education)
ซึง่ เปนหนวยบริหารงานกลางทางการศึกษา แบงภารกิจออกเปน 4 กลุม คือ นโยบาย
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(Policy) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) การเงิน (Finance) และการสนับสนุน
สงเสริม (Support) โดยมีหนวยงานดําเนินการในภารกิจดังกลาว 8 หนวยงาน ดังนี้
(1) สํานักนโยบาย (Policy group) มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
เสนอแนะนโยบายแกรัฐบาล เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตระดับกอนวัยเรียนจน
ถึงระดับอุดมศึกษา การจางบุคลากรทางการศึกษา การฝกอบรม การศึกษาของชุมชน
ตลอดจนการวิเคราะห วิจัย และจัดทําสถิติทางการศึกษา
(2) สํานักบริการ (Service Group) มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การใหบริการและอํานวยความสะดวกแกบุคลากรทางการศึกษา ทัง้ ในเรือ่ งของการพัฒนา
บุคลากร การบริหารงาน การเงินและงบประมาณ ระบบเทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร กฎหมาย
และกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(3) สํานักจัดการทรัพยสิน (Property Management Division) มีหนาที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินทางการศึกษาของรัฐทั้งหมด โดยมีสํานัก
งานยอยอยูต ามเมืองตาง ๆ
(4) สํานักพัฒนานโยบายเพือ่ นําไปสูการปฏิบัติ (Implementation
Group) มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย พัฒนาหลักสูตร พัฒนาและ
แจกจายสื่อการเรียนการสอน ดูแลธรรมนูญของโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณ การจาย
เงินเดือนคาจาง คาใชจา ยในการเดินทาง และเงินกองทุนเงินกูข องรัฐบาลเพือ่ ใชจา ยทางการ
ศึกษา ตลอดจนการเสนอนโยบายเรื่องเงินเดือน
(5) สํานักจัดการโครงการ (Project Management) มีหนาที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการโรงเรียนในอนาคต (School for the Furture) การสนองความ
ตองการของโรงเรียนตาง ๆ ทีเ่ ขาโครงการใหญ ๆ ทัง้ ในเรือ่ งของการหานวัตกรรม การสราง
เอกลักษณะของโครงการ
(6) สํานักประเมินและตรวจสอบภายในกระทรวง (Internal Audit
Division) มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการทบทวน ตรวจสอบ ประเมินและรายงาน
ผลการปฏิบตั งิ านของกระทรวงในทุกสํานัก เพื่อใหเกิดความมั่นใจวานโยบายตาง ๆ ของรัฐ
บรรลุผลสําเร็จ
(7) สํานักสื่อสาร (Director Communication) มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสื่อสารสัมพันธระหวางบุคลากรในสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดําเนินการและ
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ประสานงานรวมกับหนวยงานทางยุทธศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการสื่อสาร สัมพันธ บรรลุผลสําเร็จและเปนไปดวยความราบรื่น
(8) สํานักเมารี (Maori) มีหนาที่และความรับผิดชอบในการใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของชาวเมารี และรับผิดชอบโครงการเมารีของกระทรวง (The
Ministry’s Ten Point Plan for Maori Education)
นอกจากนีก้ ระทรวงศึกษาธิการยังไดจดั ตัง้ สาขาของกระทรวงขึน้ ในเมือง
ตาง ๆ เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบและประสานงานของกระทรวงศึกษาธิการภายในเขตเมืองนั้น ๆ
เชน Whangari Aukland และ Hamilton เปนตน
2. ระดับสถานศึกษา
สถานศึกษาทุกระดับตั้งแตศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียน จนกระทัง่ ถึงระดับ
มัธยมศึกษา มีความเปนอิสระในการจัดการศึกษาของตนเอง ภายใตการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน (Board of Trustees) ทัง้ ในเรือ่ งของบุคลากร งบประมาณเพือ่ การ
ศึกษา หลักสูตรและการจัดการตาง ๆ (ยกเวน การกําหนดอัตราเงินเดือน และคาจางรายเดือน
ซึง่ รัฐบาลเปนผูก ําหนด) ใหสอดคลองกับแนวทางและเปาหมายการจัดการศึกษาของชาติ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา (Principal) มาจากการจางโดยการสรรหาและแตงตั้งจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน/สถานศึกษา เปนคณะกรรมการที่ไดรับ
การสรรหาและแตงตั้งจากชุมชน ผูป กครอง อาจารยใหญ ครูและนักเรียน (เฉพาะระดับ
มัธยมศึกษา จะมีผูแทนที่มาจากนักเรียนดวย) เพือ่ ทําหนาที่รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิ
การมาปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายทางการศึกษาของชาติ หลักสูตรธรรมนูญของ
โรงเรียน/สถานศึกษา ตลอดจนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการทางการศึกษา
ของชุมชน โดยยึดหลักการบริหารแบบการใชคุณคารวมกัน (A Community of Share
Values) และที่ตัดสินใจโดยองคคณะบุคคล

ระบบการบริหารการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานสาขา
ตามเมืองตาง ๆ

โรงเรียนและคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน

โรงเรียนและคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน

โรงเรียนและคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
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สําหรับองคประกอบ บทบาท และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโรง
เรียน เปนดังนี้ คือ
1. องคประกอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
● ผูแทนชุมชน 3-7 คน (แลวแตขนาดของโรงเรียน)
● อาจารยใหญ (ผูบริหารโรงเรียน) 1 คน
● ผูแทนครู 1 คน
● นักเรียน 1 คน (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา)
(สําหรับโรงเรียนที่มีชาวเมารีเขาเรียน ใหผูแทนชุมชนที่มีผูปกครองเปน
ชาวเมารีรวมเปนกรรมการดวย)
2. บทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2.1 ดานหลักสูตร มีหนาทีอ่ านวยการให
ํ
มีหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคลองกับ
แนวทางของชาติวาดวยการศึกษา ดังนี้
● พัฒนาโปรแกรมการเรียนรูของเด็ก โดยยึดหลักการ สาขาการเรียนรู
และทักษะที่จําเปนและเหมาะสมสําหรับเด็ก ตามวัตถุประสงคที่วางไว
● ติดตามพัฒนาการของเด็ก โดยยึดวัตถุประสงคเปนเกณฑ
● วิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการเรียนรู และสัมฤทธิผลของเด็ก
● พัฒนาและปรับกลยุทธเพือ
่ สนองความตองการเรียนรูข องเด็ก และ
เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคทั้งปวง
●
ประเมินสัมฤทธิผลของเด็ก รวมทั้งเก็บรักษาประวัติและรายงาน
ความกาวหนาของเด็ก
2.2 การจางงานและการบริหารบุคลากร
● คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (Board of Trustees) เปนผูจาง
อาจารยใหญ และอาจารยใหญจะเปนผูวาจางครูและบุคลากรในโรงเรียนอีกชั้นหนึ่ง
●
พัฒนาและติดตามการปฏิบตั งิ านของโรงเรียน ตามนโยบายที่รัฐ
กําหนดในการเพิม่ พูนศักยภาพการทํางานของบุคลากร การใชทรัพยากรทางการศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการตระหนักในความตองการของเด็ก
● เปนนายจางที่ดีตามกฎหมายการศึกษา (State Sector Act 1988)
และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการจางงานทัง้ ตอผูส อน ผูสนับสนุนการสอน
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2.3 ดานการเงินและทรัพยสิน
●
จัดสรรงบประมาณการบริหารโรงเรียนตามลําดับความสําคัญที่
กําหนดไวในธรรมนูญของโรงเรียน (School charter)
● ควบคุม ติดตามการใชจา
 ยเงินของโรงเรียน และการจัดทําบัญชีให
เปนปจจุบันตามที่ระบุไวในกฎหมาย The Public Finance Act 1989 และ The Educaitonal
Act 1989
● จัดการเรือ
่ งทรัพยสนิ อาคาร สถานที่ ใหมีความปลอดภัยและสราง
สิ่งแวดลอมที่ดีใหแกนักเรียน
2.4 ดําเนินงานดานอืน่ ๆ ไดแก
● ปฏิบัติตามนโยบายของชาติวาดวยการศึกษา (National Education
Guidelines)
● รักษาระบบการประเมินตนเอง
● ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยเวลาการปฏิบัติงาน การรักษาเวลาเรียน
และชวงปการศึกษาของนักเรียน
●
ใหประกันดานความปลอดภัยแกนักเรียนและบุคลากรตาง ๆ ในโรง
เรียน
ในการบริหารงานดานตาง ๆ ดังกลาวนั้น กระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะสั่งการไปยังโรงเรียนโดยตรง ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาหรือ
อาจารยใหญ (principal) ที่ไดรับการมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เปนผูบริหาร
งานทัง้ ในเรือ่ งของการบริหารบุคลากร หลักสูตร/แผนงาน และการเงินภายใตการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดังเชน โรงเรียน Pukete School, Cambridge High
School และ Cambridge East Primary School (เปนโรงเรียนในเมือง Hamilton) เปนตน
โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเดือนละ 1 ครั้ง เพือ่ พิจารณาผลการดําเนิน
งานของโรงเรียน และปรับปรุงพัฒนางานใหเปนไปตามกฎหมายและธรรมนูญของโรงเรียน
(School Charter) หลักสูตรที่กําหนดในแตละระดับ ตลอดจนปญหาและความตองการของ
ชุมชนทางการศึกษา
แตอยางไรก็ตาม
ในการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนและสถานศึกษา รัฐไดใหความสําคัญกับการตรวจสอบการดําเนิน
งาน ทัง้ ในดานคุณภาพการบริหาร การเรียนการสอน จึงไดจดั ใหมหี นวยงานทีเ่ กีย่ วของกับ
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การตรวจสอบและถวงดุล 2 หนวยงาน คือ สํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
สํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Education Review Office :
ERO) เปนหนวยงานอิสระของรัฐแยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการ มีสายการบังคับบัญชา
ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบสํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(Minister
Responsible of the Education Review Office) ตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1989 ทําหนาที่เปนหนวย
ติดตามประเมินผลภายนอก ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในภาพรวมเพื่อดูสัมฤทธิผล (effectiveness) ในลักษณะของการตรวจสอบและถวงดุล
(cheek and balance) โดยติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน/คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ทัง้ ทีจ่ ดั โดยรัฐและเอกชน ตั้งแตระดับกอนวัยเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ซึง่ จะตองสอดคลองกับแนวทางของชาติวา ดวยการจัดการศึกษา กฎหมายการ
ศึกษา หลักสูตรและเปาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมที่ปรากฏในธรรมนูญ
ของโรงเรียน (School Charter) ทั้งนี้สํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (ERO) จะตอง
รายงานผลการตรวจสอบโรงเรียนตอกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สื่อมวลชน ประชาชนและผูปกครอง ใหเปนที่ปรากฏแกสาธารณชน
และหากโรงเรียนใดไดรับการเสนอแนะการดําเนินงานจาก ERO แลว โรงเรียนนั้นจะตอง
ถือปฏบัติและดําเนินการใหเปนไปตามขอเสนอแนะ ภายในเวลาทีก่ ําหนด
สํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จะทําการตรวจสอบและรายงาน
เปน 3 ระดับ คือ ระดับนักเรียนเปนรายบุคคล (ในกรณีที่รับการศึกษาที่บาน) ระดับสถาบัน
(โรงเรียน/ศูนยเด็กกอนวัยเรียน) และระดับชาติ (รายงานการประเมินการศึกษา และใหคํา
แนะนําตอรัฐบาลในประเด็นที่มีการประเมิน)
สําหรับโครงสรางของสํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จะประกอบ
ดวย หัวหนาผูตรวจ (Chief Review Officer) และผูจัดการระดับชาติ (National Manager)
ดานตาง ๆ ไดแก ดานรายงาน (Reporting Services) ดานเมารี (Maori Education) ดาน
ประเมิน (Evaluation Services) และดานบริการ (Professional and Corperate Services)

โครงสรางสํานักงานตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา
Education Review Office Organization Structure

รัฐมนตรีผรู บั ผิดชอบ
Minister responsible for the Education Review Office

หัวหนาผูต รวจ

หัวหนาสํานักงานตรวจการศึกษา

Chief Review Officer

Chief Review Officer’s Unit

ผูจัดการดานรายงาน
National Manager Reporting
Services

ผูจ ดั การดานเมารี
National Manager Maori
Education

ผูจัดการดานประเมิน
National Manager Evaluation
Services

ผูจัดการฝายสาธารณะ
Manager Public Affairs

Area Managers
Northern One

- Tamoki ki Tokerrau (Auckland, Whangarei)

Northern Two

- Tainui-Waiariki (Hamilton and Rotorua)

ผูจัดการดานบริการ
National Manager Professional
and Corperate Services

ผูจัดการฝาย กระทรวง
และกฎหมาย
Manager Ministerial &
Legal Services
ผูจัดการฝายทรัพยากร
มนุษย
Manager Human
Resources
ผูจัดการฝาย
ทรัพยากรมนุษย
Manager
Human Resources

Central East - Te Tai Rawhiti (Napier)
Central West - Te Tai Hauauru (Wanganui)
Central South - Te Tai Tonga (Wellington)
Southern One - Te Tauihu o te Waka (Christchurch, Nelson)
Southern Two - Te Kei o te Waka (Dunedin)
Senior Review Officer Pacific Islands (Auckland)

ผูจัดการฝาย พัฒนา
Manager Development
Unit
บริการการเงิน การคลัง
Finance Information
Service
บริการ
การเงินการคลัง
Finance
Information
Service
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สวนสํานักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (The New Zealand
Qualification Authority : NZQA) เปนหนวยงานกลางภายในกระทรวงศึกษาธิการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
เพือ่ ทําหนาที่ทดสอบความรูและทักษะ เพื่อใหการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนและนักเรียน ทั้งสายอาชีพและสายสามัญ
ในสายอาชีพ ซึง่ มีการสอนทัง้ ในมหาวิทยาลัย โรงเรียนเทคนิค โรงเรียน
มัธยม และศูนยฝกอบรมตาง ๆ NZQA มีหนาที่ตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพการสอนดาน
วิชาชีพใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยทําการทดสอบความรูดานทักษะฝมือตาง ๆ และออกใบรับ
รองใหตามคุณวุฒิ
สําหรับสายสามัญ NZQA จะทําหนาทีร่ บั รองคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษาของโรงเรียนและนักเรียนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ซึง่ ไดแก การสอบเทียบเกณฑ
มาตรฐานรายวิชา การสอบปลายภาคของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทัง้ ประเทศ และการ
สอบเพื่อนําผลไปเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย หากโรงเรียนใดตองการใหนักเรียนในสังกัด
เขารับการสอบเทียบเกณฑมาตรฐาน ก็จะสงเด็กเขาทดสอบ โดย NZQA จะออกประกาศนียบัตร
วุฒิบัตร หรือใบรับรองตาง ๆ ใหกับผูผานการทดสอบแลวแตประเภทและรายวิชาที่สอบ โรง
เรียนใดที่มีผูสอบผานเปนจํานวนมากก็แสดงวาโรงเรียนนั้นมีคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอน ซึง่ จะสงผลใหเปนทีย่ อมรับของผูป กครอง/ชุมชน และสงบุตรหลานเขาเรียนมากขึ้น ทํา
ใหไดรับงบประมาณรายหัวจากรัฐเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย
ในสวนของการรับรองคุณภาพมหาวิทยาลัยนัน้
ในประเทศนิวซีแลนด
มหาวิทยาลัยไมตองผานการอนุมัติหลักสูตรและรับรองวิทยฐานะในแตละรายวิชาโดย NZQA
แตคณะกรรมการวิชาการในคณะกรรมการรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
(The
Vice
Chancellors Committee) จะเปนผูต ดั สินวาหลักสูตรรายวิชาทีเ่ สนอใหมมมี าตรฐานตามเกณฑ
ของมหาวิทยาลัยหรือไม โดยที่มหาวิทยาลัยแตละแหง มีประสบการณในการจัดกิจกรรมของ
สถาบันและมีกลไกมากมายในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน
อยางไรก็ตาม กฎเกณฑและมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
จะตองไดรับความเห็นชอบจาก NZQA ซึง่ กําหนดหลักเณฑในการอนุมัติหลักสูตรใหมและ
คุณภาพของหลักสูตรเดิม และในระยะตอมา NZQA ถูกมอบหมายใหอยูใ นการดูแลของ
หนวยตรวจสอบวิชาการมหาวิทยาลัย (Universities Academic Audit Unit) ดวย
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การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษา
ใหเปลาของรัฐ รายรับของโรงเรียนสวนใหญไดรับมาจากรัฐบาล โดยในปงบประมาณ
1997/1998 งบที่จัดใหกับโรงเรียนเปนประมาณครึ่งหนึ่งของงบการศึกษาประจําปของรัฐบาล
การจัดสรรเงินของรัฐใหแกโรงเรียน รัฐจะจัดสรรใหเปนเงินกอน (Block grant) ซึ่ง
เปน 3 สวนใหญ ๆ คือ เงินเดือนครู งบดําเนินการ และงบสนับสนุน ซึง่ การจัดสรรเงินของรัฐ
ใหแกสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะบริหารการใชจายงบประมาณเองโดย
อิสระตามความเหมาะสมและความตองการของพื้นที่ สําหรับการพิจารณาจัดสรรใหแตละโรง
เรียนนั้น สิง่ ทีร่ ฐั ใชประกอบการพิจารณา คือ
(1) การจัดสรรตามจํานวนรายหัวของนักเรียน ซึ่งอัตราที่ใชคิดจะแตกตางกัน
ระหวางโรงเรียนที่ยากจนและโรงเรียนที่ฐานะดี ทัง้ นีร้ ฐั แบงโรงเรียนออกเปน 10 ระดับ
ระดับ 1 เปนโรงเรียนยากจนมากจนถึงระดับ 10 เปนโรงเรียนที่อยูในชุมชนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีมาก การจัดสรรงบประมาณตามระดับความยากจนนี้จัดลําดับโรงเรียนทีอ่ ยูใ น
ระดับ 1-4 ซึ่งมีฐานะยากจนมากจะไดรับเงินในอัตราสูงกวาระดับอื่น ขณะเดียวกันโรงเรียนที่
มีนักเรียนชาวเมารีก็จะไดรับเงินเพิ่มขึ้นอีกเชนเดียวกัน เนื่องจากจะตองมีการเรียนการสอน
ภาษาเมารีและรัฐเนนเปนพิเศษ
(2) แผนงาน/โครงการที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเสนอของบประมาณ
เปนงบดําเนินการซึ่งรัฐจะจัดสรรเปนเงินกอนใหโรงเรียนดําเนินการเอง แตในระหวางการ
ดําเนินการ หากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาเห็นวา โรงเรียนมีความจําเปนเรงดวน
อยางอืน่ มากกวา คณะกรรมการฯ มีอิสระที่จะไมดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่เสนอขอ
ไปได
(3) ในสวนของเงินเดือนครูและบุคลากร รัฐจะเปนผูกําหนดเอง โดยจะจายให
สถานศึกษาเปนเงินกอนเพื่อจายใหครูและบุคลากร
งบประมาณที่รัฐจัดสรรใหกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาดังกลาว หากใชไมหมด
สามารถนําไปใชในปถดั ไปได
รัฐจะไมติดตามการใชงบประมาณของโรงเรียนหรือสถาน
ศึกษา เนือ่ งจากรัฐไดกระจายอํานาจใหทอ งถิน่ (กรรมการบริหารโรงเรียน) ไปแลว หากเงิน
ที่นาไปใช
ํ
ไมสอดคลองกับที่ไดวางแผนขอไวก็ใหโรงเรียนบริหารเอง โดยยึดแนวคิดวา ทองถิ่น
ยอมเขาใจปญหาและความตองการของทองถิน่ เอง แตรัฐจะมีวิธีตรวจสอบวาโรงเรียนไดทํา
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ตามที่กําหนดไวในธรรมนูญโรงเรียน (School Charter) หรือไม ซึ่งในสวนนี้สํานักงานตรวจ
สอบคุณภาพการศึกษาจะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
สําหรับรายไดของแตละสถานศึกษา นอกจากจะไดรับจากงบประมาณจากรัฐ
ดังกลาวขางตนแลว ยังไดรบั จากแหลงตาง ๆ ดังนี้
(1) คาเลาเรียนรายหัวนักเรียนตางชาติ ซึ่งสวนใหญสถานศึกษาจะเก็บสูงกวา
คาเลาเรียนของนักเรียน/นักศึกษาชาวนิวซีแลนด (รัฐใหการอุดหนุนเปนรายหัว) ประมาณ 10 เทา
(2) รายไดจากการบริจาคของภาคเอกชน องคกรทองถิน่ ที่ใหความสําคัญตอ
การศึกษาของทองถิน่ ซึ่งในการบริจาคนี้จะมีทั้งที่เปนเงินและวัสดุครุภัณฑ
(3) รายไดจากการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในโอกาสตาง ๆ
(4) ดอกผลจากการลงทุนของโรงเรียน/สถานศึกษา
จากขอมูลการแสดงสถานะทางการเงินของสถานศึกษาในนิวซีแลนด เปรียบ
เทียบในป ค.ศ. 1994-1996 พบวา รายรับของสถานศึกษาประกอบดวย 3 สวน คือ เงินที่
ไดรบั จากรัฐบาลซึง่ เปนประมาณรอยละ 88-89 ของรายรับของสถานศึกษา สวนที่จะเหลือจะ
เปนเงินสนับสนุนจากทองถิ่นและการลงทุนของสถานศึกษา และจากขอมูลดังกลาวสถาน
ศึกษาจะมีรายจายประมาณรอยละ 98-99 ของรายรับทีไ่ ดรบั
จํานวน : ลานเหรียญ NZ

ประเภทของรายรับ
เงินกอนทีไ่ ดจากรัฐบาล
(Government grants)
การลงทุนและรายรับอืน่ ๆ
(Investment and other
revenue)
เงินสนับสนุนจากทองถิ่น
(Local Funds)
รวมรายรับ
รายจาย

ป ค.ศ. 1994
ป ค.ศ. 1995
ป ค.ศ. 1996
$m
%
$m
%
$m
%
1,889.7 89.4 1,955.2 88.4 2,132.5 88.1
26.7

1.3

26.2

1.2

35.7

1.4

196.0

9.3

229.3

10.4

253.2

10.5

100 2,421.4
98.5 2,373.3

100
98.0

2,112.4 100.0 2,210.7
2,095.4 99.2 2,177.5
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สรุปและขอเสนอแนะ
การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางการบริหารการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด ได
รับการสนับสนุนเปนอยางดีจากประชาชน เนื่องจากการเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวน
รวมในการบริหารโรงเรียน รวมทั้งไดรับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองดวย แตอยางไรก็
ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในนิวซีแลนดเกิดขึ้นไดจากการมีระบบราชการที่ดี
มี
สาธารณูปโภค พรอมมูล รวมทั้งความสามารถของบริษัทเอกชนที่รับชวงดําเนินการบาง
อยางที่คณะกรรมการการศึกษาเคยทําอยู ตลอดจนความสามารถของสถาบันการศึกษาใน
ทองถิน่ ทีม่ คี วามรับผิดชอบดูแลกิจการของตนเองได ผูน ําทางการศึกษาของนิวซีแลนดมี
ความเชื่อวา การปฏิรูปนั้นเปนสิ่งที่เปนไปได ถาหากผูนํามีวิสัยทัศน มีความตั้งใจจริงทาง
การเมือง รวมกับทักษะและพลังของคนในชาติเอง
แตอยางไรก็ตาม ผลจากการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสูโรงเรียน
โดยผานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (Board of Trustees) สงผลใหเกิดการแขงขันกันมาก
ขึน้ ระหวางโรงเรียนทีอ่ ยูใ นชุมชนใกลเคียงกัน เกิดความแตกตางระหวางโรงเรียนที่อยูในชุม
ชนรํ่ารวยและโรงเรียนทีอ่ ยูใ นชุมชนยากจน ซึ่งทายที่สุดหมายถึงการอยูรอดและความสูญ
สลายของโรงเรียนนัน้ ๆ โดยปริยาย
ในสวนของโรงเรียนที่ไมสามารถบริหารงานไปได รัฐจะปลอยใหโรงเรียนยุบ
เลิกไปเอง ซึง่ จากขอมูลพบวา ในป ค.ศ. 1987 มีจานวนโรงเรี
ํ
ยนทั้งสิ้น 2831 แหงและลดลง
เหลือ 2784 แหงในป ค.ศ. 1997 ซึ่งสถานการณเชนนี้ รัฐบาลนิวซีแลนดไมไดเขาไปชวย
เหลือแตอยางใด ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากรัฐไมตอ งการใหเกิดการออนแอในการจัดการศึกษา
ขององคกรประชาชน เมื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและโรงเรียนหรือชุมชนไมสามารถ
พึง่ พาตนเองได ก็ไมควรตองพึง่ พาบุคคลอืน่
สําหรับบางโรงเรียนที่ไมอาจยุบเลิกได ก็จะจัดการเรียนการสอนแบบไมครบ
ชัน้ ซึ่งในนิวซีแลนดเรียกโรงเรียนประเภทนี้วา Coutributing Schools( ในป ค.ศ. 1997 มี
โรงเรียนประเภทนี้จํานวน 896 แหง) ซึ่งแนวคิดนี้อาจนํามาประยุกตใชกับประเทศไทยได
เนือ่ งจากขณะนีจ้ ากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ.
2540 พบวา มีโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีนักเรียนนอยกวา 120 คน จํานวนถึง 10,649 โรงเรียน
หรือประมาณ 34% ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
การยุบเลิกโรงเรียนเหลานีไ้ มใชเรือ่ งงายในสังคมไทย เนื่องจากความเปนชุมชนตองมีบาน
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วัด โรงเรียน ดังนัน้ การใหโรงเรียนขนาดเล็กดํารงอยูใ นชุมชน โดยจัดการเรียนการสอนในชั้น
เด็กเล็กหรืออนุบาลเทานั้น อาจเปนการแกปญ
 หาดังกลาวไดทางหนึง่
นอกจากนี้แลวสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการปฏิรูปการศึกษาของนิวซีแลนด ซึ่งเปน
ปญหาที่ประเทศไทยควรตระหนักเปนอยางยิ่งคือ การเปดโอกาสใหทองถิ่น/ชุมชนเขามามี
สวนรวมในรูปของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งเปนตัวแทนของผูปกครองและชุมชน
โดยนัยนี้ทองถิ่นนาจะมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางของโรงเรียนพอสมควร รวมทั้งนาจะ
สามารถใหการสนับสนุนโรงเรียนไดดวย แตปรากฏวาองคกรบริหารของทองถิ่นไมมีสวนใน
การบริหารและจัดการศึกษา นอกจากผูแทนประชาชน และองคกรในทองถิน่ เทานัน้
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