
 
ระบบการบริหารและการเงินเพ่ือ 

สรา้งความรบัผิดชอบในการจดัการศึกษา 

สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์ 
ศุภณฏัฐ ์ศศวิุฒวิฒัน์ และแบ๊งค ์งามอรุณโชต ิ

 
สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
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เนื้อหาการน าเสนอ 
• แนวคิดทางทฤษฎีเรื่องความรบัผิดชอบกบั
คณุภาพการศึกษา  

• ประสบการณ์การสร้างความรบัผิดชอบในระบบ
การศึกษาในต่างประเทศ 

• ปัญหาของระบบความรบัผิดชอบในประเทศไทย  

• ระบบการเงินการศึกษาเพ่ือสร้างความรบัผิดชอบ 

• ข้อเสนอแนะในการปฏิรปู 
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งบประมาณสพฐ. คะแนนภาษาไทย O-NET ม.6 

แสนลา้นบาท คะแนน 

 ปญัหาคณุภาพไมใ่ชเ่กดิจากการขาดงบประมาณ... 

  
ทีม่า: ส านกังบประมาณ และ สทศ.  



 

  

 

 

 

...และไมใ่ชเ่กดิจากการทีค่รมูเีงนิเดอืนต ่าอกีต่อไป 
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บาทต่อเดือน เงนิเดือนครูโรงเรียนรัฐบาล 

ท่ีมา: การส ารวจภาวะแรงงาน โดยส านกังานสถิติแห่งชาติ   



กรอบแนวความคดิเรือ่งความรบัผดิชอบ 

พ่อแม่ 
โรงเรียน 

การเลือกโรงเรียน/การร่วมก ากับดูแลโรงเรียน 

สายความรับผิดชอบส้ัน 

สายความรับผิดชอบยาว 

การแสดงออกทางการเมือง 

ครู 

รัฐบาล 

ดัดแปลงจาก World Bank (2011)  

การก ากับดูแล 

การก ากับดูแล 



ความรบัผดิชอบช่วยเพิม่สมัฤทธผิลทางการเรยีน  
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ไม่มีความรบัผิดชอบ มีการเปิดเผยผลการสอบ มีบทลงโทษและผลตอบแทน 

ทีม่า: Hanushek and Raymond (2003) 

คะแนนสอบทีเ่พิม่ขึน้ 
(รอ้ยละ) 



1. ปฏิรปูข้อมลู: การผลิตและกระจายข้อมลูด้านสิทธิ-หน้าท่ีของ
ฝ่ายต่างๆ และข้อมลูทรพัยากรและสมัฤทธิผลทางการศึกษา 

2. ปฏิรปูการบริหารจดัการ: การกระจายการตดัสินใจไปยงั
โรงเรียน ให้มีอิสระมากขึน้ภายใต้กรอบความรบัผิดชอบ 

3. ปฏิรปูแรงจงูใจ: การเช่ือมโยงการจ้างงานหรือผลตอบแทนของ
ครเูข้ากบัสมัฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียน 

 

หวัใจในการสรา้งความรบัผดิชอบ 

หวัใจของการสรา้งความรบัผิดชอบคือ 
การมีการสอบมาตรฐาน (standard test) 



  
ตวัอยา่ง 

การสรา้งความรบัผดิชอบคุณภาพทาง
การศกึษาในต่างประเทศ 
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Report Card ของรฐัปารานา บราซลิ  

9 ท่ีมา: World Bank (2011) 

เทียบกับรร. ในเขตเดียวกัน เทียบกับรร. ในรัฐเดียวกัน 



No Child Left Behind Act ของสหรฐั 

• ออกเป็นกฎหมายในปี 2001 สมยัประธานาธิบดีบชุ  

• ก าหนดให้โรงเรียนรฐัท่ีต้องการอดุหนุนจากรฐับาล
กลาง ต้องส่งนักเรียนเข้าสอบมาตรฐาน ซ่ึงจดัโดย
มลรฐั  ตามมาตรฐานท่ีมลรฐัก าหนด  

• โรงเรียนต้องรายงานผลการสอบรวมและแบ่งตาม
กลุ่มชาติพนัธุ ์  



ผลกระทบของ NCLB 

โรงเรียนต้องด าเนินการดงัน้ี หากผลสอบนักเรียนไม่ดีติดต่อกนั 

• 2 ปี – ต้องท าแผนปรบัปรงุคณุภาพ และยอมให้นักเรียน
ย้ายออก  

• 3 ปี – จดัติวให้นักเรียนฟรี  

• 4 ปี – เปล่ียนบคุลากร หลกัสตูร และเพ่ิมเวลาสอน 

• 5 ปี – ท าแผนปรบัโครงสรา้งโรงเรียน  

• 6 ปี – ปรบัเปล่ียนเป็น charter school หรอืปิดโรงเรียน 

 

 

 

 

 



 
การใหร้างวลัแก่คร ู

 ประเทศ รปูแบบ
รางวลั 

วิธีการประเมินผล เกณฑก์ารให้รางวลั* 

อินเดีย  

(อนัตระประเทศ) 

รายบุคคล คะแนนสอบท่ีเพ่ิมขึ้นราย
ปีของห้องเรียน (ร้อยละ) 

คะแนนส่วนเพ่ิมต้องสงูกว่า 5 % ครจูึงได้รบั
รางวลั โดยมูลค่ารางวลัข้ึนกบัคะแนนส่วนเพ่ิม 

รายกลุ่ม คะแนนสอบท่ีเพ่ิมขึ้นราย
ปีของโรงเรียน (ร้อยละ) 

คะแนนส่วนเพ่ิมต้องสงูกว่า 5 % ครจูึงได้รบั
ผลตอบแทน โดยมูลค่ารางวลัขึ้นกบัคะแนนส่วน
เพ่ิม (ครแูต่ละคนในกลุ่มได้รบัเท่ากนั) 

บราซิล  

(เปอรนั์มบุโก) 

รายกลุ่ม 

 

 

ดชันีผลงาน (คะแนน
สอบ+อตัราการเล่ือนชัน้) 
เทียบกบัเป้าหมายรายปี  

ดชันีผลงานต้องสงูกว่า 50% ของเป้าหมาย จึง
ได้รบัรางวลั  โดยมูลค่ารางวลัข้ึนอยู่กบัอตัรา
ความส าเรจ็  

รายบุคคล อตัราการเข้าสอน-ขาด
สอนของครรูายบุคคล 

ครแูต่ละคนได้รบัมูลค่ารางวลัเฉล่ียปรบัเพ่ิมลด
ด้วยอตัราการเข้าสอน-ขาดสอน 

12 ทีม่า: World Bank (2011) 

* รางวลัไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรปูตวัเงิน 



 ขอ้วจิารณ์ต่อการสอบมาตรฐาน  

• ท าให้โรงเรียนเน้น “สอนเพ่ือ
สอบ” (teaching to the test) 

• สอบบางวิชาเช่น คณิตศาสตร์
และภาษา  ละเลยวิชาอ่ืน    

• ไม่เป็นธรรมต่อโรงเรียนท่ีมี
นักเรียนอ่อน  

• โรงเรียนมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน
ต่างๆ เช่น กีดกนันักเรียนอ่อน
ไม่ให้เข้าสอบ หรือโกง เช่น แก้
ค าตอบให้นักเรียน  

 

 

 

• ควรออกข้อสอบท่ีเน้นวดัความ
เข้าใจมากกว่าความจ า 

• ขยายวิชาท่ีสอบได้ตามความ
เหมาะสม   

• ควรวดัพฒันาการของนักเรียน
มากกว่าวดัระดบัคะแนน 

• ดดูชันีช้ีวดัด้านผลลพัธอ่ื์นๆ 
ประกอบด้วย 

• มีกลไกตรวจสอบ (audit) ป้องกนั
การโกง 

 

 

 



• ประเมินผลโรงเรียนจากการสมัฤทธิผลของนักเรียน เช่น ผลการ
สอบ และผลลพัธ ์(outcome) อ่ืนท่ีมีสหสมัพนัธส์งูกบัผลการสอบ 

 

การสรา้งความรบัผดิชอบของโรงเรยีน 

สหสมัพนัธต์ า่ สหสมัพนัธป์านกลาง สหสมัพนัธส์งู 

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลยั สภาพอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวก อตัราการซ า้ชัน้ 

จ านวนหลกัสตูร อตัราส่วนนักเรียนท่ีเข้าสอบมาตรฐาน อตัราการถกูพกัเรียน 

จ านวนคอมพิวเตอร ์ อตัราการเข้าเรียนของนักเรียน อตัราการออกกลางคนั 

จ านวนครท่ีูไม่มีใบประกาศนียบตัร อตัราการเข้าสอนของคร ู สดัส่วนนักเรียนสอบผา่นปลายภาค 

ความพึงพอใจของผูป้กครองและชมุชน ช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียน  จ านวนนักเรียนในหลกัสตูรขัน้สงู 

อตัราการย้ายเข้า-ออกของผูอ้ านวยการ
และคร ู

อตัราการเรียนจบ 

อตัราการท าผิดร้ายแรงในโรงเรียน 

ทีม่า: Hanushek (2002) 



การประเมนิดว้ยระดบัคะแนนและพฒันาการ 

ปีก่อน ปีน้ี 

โรงเรยีน ก 

คะแนนสงูกวา่ 

ปีก่อน ปีน้ี 

โรงเรยีน ข 

พฒันาการมากกวา่ 

คะแนน     =  ปัจจยัโรงเรียน + ปัจจยัอ่ืน 

ปัจจยัอ่ืน   =  ความสามารถ + ครอบครวั + ฯลฯ 

Δ คะแนน =  Δปัจจยัโรงเรียน + Δ ปัจจยัอ่ืน 
 

มีความเป็นธรรม  
ลดแรงจูงใจในการมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน 

ถ้า Δ ปัจจยัอ่ืน = 0   

Δ คะแนน =  Δปัจจยัโรงเรียน  



ระบบความรบัผดิชอบและ 
สภาพปญัหาในประเทศไทย  
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 การกระจายอ านาจจดัการศกึษา 

• มีการกระจายอ านาจไปยงัท้องถ่ินน้อย แต่ไปกระจายอ านาจไปยงั
เขตการศึกษา และโรงเรียนพอสมควร   

 

 

 

สดัส่วนโรงเรียนรฐัท่ีมีอ านาจตดัสินใจ  (%) 2003 2006 2009 

การวา่จา้งคร ู 16% 34% 44% 

การเลกิวา่จา้งคร ู 33% 60% 61% 

การก าหนดเงนิเดอืนแรกเริม่ 13% 22% 31% 

การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนคร ู 99% 90% 93% 

การตัง้งบประมาณโรงเรยีน 77% 74% 85% 

การจดัสรรงบประมาณในโรงเรยีน 96% 94% 95% 

ทีม่า: PISA 2003-2009   



ระบบประเมนิการศกึษาพืน้ฐานในปจัจบุนั 

การประเมิน 

นักเรียน 

(สทศ.) 

O-Net GAT/PAT 

สถานศึกษา 

(สมศ.) 

ครู 

(ก.ค.ศ.) 

สทศ = สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาต ิ 
สมศ = ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ก.ค.ศ. = คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 ปญัหาของการประเมนิคณุภาพสถานศกึษา 

• เน้นตรวจโรงเรียนมากกว่าดสูมัฤทธิผล  

• ต้นทุนสงู (1.8 พนัล้านบาทต่อรอบ) และเสียเวลาครมูาก 

– คร ู83% ท างานธรุการ 20% ของเวลา  และ 10% ท างานธรุการ 
50 % ของเวลา (Teacher Watch) 

• โรงเรียนส่วนใหญ่มีการประเมินผลดี แต่ผลการศึกษาของนักเรียน
กลบัแย่ลง  

– สดัส่วนโรงเรียนท่ีผา่นเกณฑ ์สมศ. ในรอบท่ี 2 เพ่ิมขึน้อย่างมาก  

– ผลการประเมินคณุภาพมีสหสมัพนัธต์ า่กบัสมัฤทธิผลของ
นักเรียน (World Bank, 2011) 

 

 



โรงเรยีนผา่นเกณฑเ์พิม่ขึน้ แต่ผลการเรยีนแยล่ง 
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การทดสอบมาตรฐาน 
ประเทศไทยมีการจดัการสอบมาตรฐาน เช่น O-NET 

• ชัน้ ม.6: มีผลในการเข้ามหาวิทยาลยัของนักเรียน โดย
น ้าหนักเปล่ียนแปลงไปมาระหว่าง 50-80% แต่ไม่มีผลใดๆ 
ต่อโรงเรียน  

• ชัน้อ่ืน: ไม่มีผลใดๆ ต่อทัง้นักเรียนและโรงเรียน   

• ไม่มีการเปิดเผยผลการสอบระดบัโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

 

•  ไม่ท าให้เกิดความรบัผิดชอบใดๆ ต่อคณุภาพการศึกษา 

 

 

 



การปรบัเงนิเดอืนครไูมข่ึน้กบัสมัฤทธผิลทางการเรยีน 

การปรับ
เงินเดือน 

เลื่อนขัน้ 

ผลงานต่อผู้ เรียน ความประพฤติ  คณุธรรม 
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

เลื่อนอนัดบั/วิทยฐานะ 

วินยั คณุธรรม ความรู้ ผลปฏิบตัิการ 

ผลการเรียน 

ผลการพฒันา
ผู้ เรียน 

ผลงาน
วิชาการ 

(60%) (20%) (10%) (10%) (33.3%) (33.3%) 

ผลการเรียนมีน า้หนักเพียง 
10% โดยมีเพียง 3.3% เป็น 

standard test  
ไม่ปรากฏว่าใช้สัมฤทธิผลของ
ห้องเรียนในแบบประเมิน 

ปีละ 2 ครัง้ ตามระยะเวลาการท างาน 



 
การเงนิของระบบการศกึษากบั 
การสรา้งความรบัผดิชอบ 
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การเงินเพ่ือความรบัผิดชอบ 

การให้เงินอดุหนุนด้านอปุทาน (supply-
side financing) 
– การจดัสรรเงินอดุหนุนแก่โรงเรียนขึน้กบั

การตดัสินใจของภาครฐั โดยอาจไม่
สมัพนัธก์บัความต้องการของผูเ้รียน 

– ขึน้อยู่กบัสายความรบัผิดชอบยาว 
 

การให้เงินอดุหนุนด้านอปุสงค ์(demand-
side financing) 
– การจดัสรรเงินอดุหนุนแก่โรงเรียนขึน้กบั

การตดัสินใจของผูป้กครองและนักเรียน  
– ลดสายความรบัผิดชอบให้สัน้ลง 

 
 

 
 

 
 

24 

การใหเ้งนิอุดหนุนดา้นอุปสงค ์

ผูป้กครองเลอืกโรงเรยีน 

โรงเรยีนแขง่ขนัดงึดดูนกัเรยีน 

โรงเรยีนปรบัปรงุคุณภาพการสอน 



การเงินการศึกษากบัการสร้างความรบัผิดชอบ 

พ่อแม่ 
โรงเรียน 

การอุดหนุนเงนิฝ่ังอุปสงค์ 
กลไกตลาดผ่านก าลังซือ้ 

สายความรับผิดชอบส้ัน 

สายความรับผิดชอบยาว 

การแสดงออกทางการเมือง 

ครู 

รัฐบาล 

ดัดแปลงจาก World Bank (2011)  

การก ากับดูแล 

การก ากับดูแล 



 สดัส่วนการเงินด้านอปุสงคเ์พ่ิมขึน้แต่ยงัต า่มาก 

17.3 16.0 16.8 15.7 16.9 23.7 26.6 24.8 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

สดัส่วนเงินด้านอปุทาน 
- งบด้านบคุลากร 
- งบด าเนินการ 
- งบลงทนุ 

สดัส่วนเงินด้านอปุสงค ์
- งบอดุหนุนรายหวั 

ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร  



ปัจจยัอ่ืนท่ีไม่เอ้ือต่อการแข่งขนัของโรงเรียน 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ 
ของเงินอดุหนุน 

ปัญหาในประเทศไทย 

อุปทานของโรงเรยีนทีม่คีุณภาพ -พืน้ทีส่ว่นใหญ่มโีรงเรยีนหลายแหง่ แต่คุณภาพ
ของแต่ละแหง่ไมแ่ตกต่างกนันกั 

ขอ้มลูผลการสอบมาตรฐาน -ไมม่กีารเปิดเผย 

กฎระเบยีบการเขา้เรยีน -โรงเรยีนรฐับาลรบันกัเรยีนในพืน้ทีเ่ป็นหลกั  
-โรงเรยีนก าหนดวนัคดัเลอืกหรอืวนัมอบตวัใหต้รง
กบัโรงเรยีนอื่น 

มลูคา่ของเงนิอุดหนุนรายบุคคล -ต ่ากวา่ตน้ทุนและไมส่ง่เสรมิการแขง่ขนัของ
โรงเรยีนอยา่งเสมอภาค 
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ปัญหาของเงินอดุหนุนรายหวัต่อโรงเรียน สพฐ.  
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อดุหนนุพืน้ฐาน อดุหนนุพืน้ฐาน 

เงินเดือนครู  

งบลงทนุ 

เงนิอุดหนุน ตน้ทุนจรงิ 

• มลูค่าเงินอดุหนุนรายหวัต า่กว่า
ต้นทุน  
– ครอบคลมุเฉพาะงบด าเนินงาน ไม่รวม

เงินเดือน/เงินวิทยฐานะและงบลงทนุ 

– ค านวณจากงบด าเนินงานตัง้แต่ปี 2548 

– ก าหนดให้เท่ากบัต้นทุนโรงเรียนขนาด
กลาง โดยมิได้พิจารณาคณุภาพการสอน 

• การเงินเป็นแบบอปุทาน ท าให้
โรงเรียนไม่มีแรงจงูใจรบันักเรียน  



• โรงเรียนเอกชนได้เงินอดุหนุนจากรฐัต า่กว่าโรงเรียน
รฐับาล 
– เงินสมทบเงินเดือนครเูอกชนไม่เพ่ิมตามการปรบัวิทยฐานะและ

การเล่ือนขัน้เงินเดือน คร ูรร. สพฐ. 

– ไม่ได้รบัอดุหนุนการลงทนุ  

– รฐัอดุหนุนสวสัดิการคร ูรร. เอกชนน้อยกว่า 

• การแข่งขนัท่ีไม่เสมอภาคเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้
โรงเรียนเอกชนอ่อนแอ  

 

ปัญหาของเงินอดุหนุนรายหวัต่อโรงเรียนเอกชน  



รร. เอกชน 

                          3,404 

      1,900    1,900 

 4,196  

 1,056 
อดุหนุนเพ่ิม

โครงการเรียนฟรี          

        รวม 19,475 บาท 
  

        รวม 10,556 บาท 

ส่วนต่างประมาณ  
9,000 บาท 
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รร. สพฐ. 
ปี 2553 

      ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
                    4,460   

รายไดต้่อหวั รร.เอกชน  
ตอ้งไมใ่หเ้กนิตน้ทุน รร. สพฐ  

ปัญหาของเงินอดุหนุนรายหวัต่อโรงเรียนเอกชน  

 17,575  

รร. เอกชน 

  เงินสมทบเงินเดือนคร ู
                    3,440  

        รวม 9,000 บาท 

      เงินอดุหนุนพืน้ฐาน  
1,100 

รร. สพฐ.  

ปี 2546 

 เงินเดือนคร ู
7,900  

        รวม 9,000 บาท 

      เงินอดุหนุนพืน้ฐาน  
1,100 



ความแตกต่างของรายได้คร ู

8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

รายไดเ้ฉลีย่ครรูฐั รายไดเ้ฉลีย่ครเูอกชน 

บาทต่อเดือน 

ทีม่า: การส ารวจภาวะแรงงาน โดยส านกังานสถติแิหง่ชาต ิ  

ปี 2554 ครูเอกชนกว่า 2,000 คน ลาออกไปสอบข้าราชการครู  



 
ขอ้เสนอแนะทางนโยบาย 
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• จดัสอบมาตรฐานทกุชัน้เรียน หรืออย่างน้อยทกุ
ระดบั เป็นเกณฑใ์นการให้ขึน้ชัน้ 
–ปรบัปรงุข้อสอบมาตรฐานให้เป็น literacy-based test 
มากขึน้และให้มีคณุภาพดีขึน้ 

–เปิดเผยผลการสอบมาตรฐานเป็นรายโรงเรียน และ
จดัท า report card 

–เลิกการใช้ GPA เป็นเกณฑใ์นการสอบเข้ามหาวิทยาลยั 

–ลดการประเมินคณุภาพแบบเดิม ซ่ึงมีต้นทุนสงูแต่มี
ประโยชน์น้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้เสนอเชงินโยบาย - การสอบมาตรฐาน 



• ใช้การเพ่ิมคะแนนสอบมาตรฐานในการประเมินผล
โรงเรียน และคร ูและเช่ือมโยงกบัการจดัสรร
งบประมาณและผลตอบแทนคร-ูผูบ้ริหาร 

• สร้างความสามารถให้แก่โรงเรียน  (capacity 
building) ในการปรบัตวั 
–เช่น สนับสนุนการท า formative assessment เพื่อ
ปรบัปรงุการสอน  

• เพ่ิมอิสระของโรงเรียนรฐับาลในการบริหารคร ู

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้เสนอเชงินโยบาย -  การประเมนิผล 



• ปรบัน ้าหนักของเงินอดุหนุนด้านอปุสงคม์ากขึน้  
–  ปรบัเงินอดุหนุนรายหวัให้สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง 

•  ให้การอดุหนุนแก่โรงเรียนรฐับาลและเอกชนอย่าง
เสมอภาค   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้เสนอเชงินโยบาย - การเงนิดา้นอุปสงค ์



ยกเครื่องการศึกษาไทย: 
สู่การศึกษาท่ีมีคณุภาพอย่างทัว่ถึง 

(Revamping Thai Education System: 
Quality for All) 

การสมัมนาวชิาการประจ าปี 2554 
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