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ระบบการเงินและการบริหาร 
เพ่ือสร้างความรบัผิดชอบในการจดัการศึกษา 

สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย ์ ศภุณัฏฐ ์ศศิวฒิุวฒัน์ และแบง๊ค ์งามอรณุโชติ 
 

1. บทนํา 
 
ปญัหาความเหลื่อมลํ้าดา้นคุณภาพการศกึษาเป็นปญัหาพืน้ฐานทีส่าํคญัทีส่ดุปญัหาหน่ึงของ

ประเทศไทย    อมัมารและดลิกะ (2555) ชีใ้หเ้หน็วา่ อตัราการเขา้เรยีนของประชากรวยัเรยีน 
โดยเฉพาะกลุม่นกัเรยีนจากครอบครวัยากจนเพิม่สงูขึน้ แต่คุณภาพการศกึษาซึง่วดัดว้ยผลการเรยีน
ของนกัเรยีนยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่า     บทความดงักล่าวชีใ้หเ้หน็วา่ งบประมาณดา้นการศกึษาของ
ประเทศไทยเพิม่สงูขึน้ แต่ผลการเรยีนนกัเรยีนกลบัถดถอยลง ดงันัน้การขาดแคลนทรพัยากรจงึมใิช่
สาเหตุหลกัของปญัหาคุณภาพการศกึษาอยา่งทีเ่คยเขา้ใจกนั หากแต่เป็นการใชท้รพัยากรอยา่งไมม่ี
ประสทิธภิาพอนัเกดิจากการขาด “ความรบัผดิชอบ” (accountability) ในการจดัการศกึษา  

บทความน้ีมุง่สาํรวจแนวคดิและสภาพปญัหาในการบรหิารจดัการและระบบการเงนิของ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานในประเทศไทย จากมมุมองของการสรา้งความรบัผดิชอบทางการศกึษา และ
เสนอแนะนโยบายในการสรา้งความรบัผดิชอบในระบบการศกึษาไทย 
 

2. แนวคิดทางทฤษฎี 
 
2.1 กรอบแนวคิดเรื่องความรบัผิดชอบและปัญหาความรบัผิดชอบ 

 
“ความรบัผดิชอบ” หมายถงึ พนัธะผกูพนัในหน้าทีข่องคนหรอืองคก์รต่อเป้าหมายทีไ่ดร้บั

มอบหมาย  โดยมรีะบบทีผู่ม้อบหมายสามารถตรวจสอบและประเมนิผลงาน เพือ่ใหร้างวลัหรอืลงโทษผู้
ทีไ่ดร้บัมอบหมายงานได ้   

ในกรณขีองการศกึษา โรงเรยีนมพีนัธะผกูพนัตามหน้าทีใ่นการใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีนตามที่
ผูป้กครองมอบหมาย  โรงเรยีนจงึควรมคีวามรบัผดิชอบต่อผูป้กครอง    อยา่งไรกต็าม ในหลายประเทศ
รวมทัง้ประเทศไทย  รฐัมกัมบีทบาทสาํคญัในการจดัการศกึษาในรปูแบบต่างๆ เชน่ จดัการศกึษาเอง
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ผา่นโรงเรยีนรฐับาล หรอือุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรยีนรฐัและเอกชน   รฐัจงึเขา้มามบีทบาท
รบัผดิชอบต่อผูป้กครองแทนโรงเรยีน  โดยในประเทศประชาธปิไตย  การเลอืกตัง้และการเรยีกรอ้งทาง
การเมอืงจะเป็นกลไกทีพ่อ่แมผู่ป้กครองในฐานะพลเมอืงใชค้วบคุมนกัการเมอืงซึง่คุมอาํนาจรฐั   ใน
เวลาเดยีวกนั โรงเรยีนรฐับาลหรอืโรงเรยีนเอกชนทีไ่ดร้บัการอุดหนุนจากรฐั กต็อ้งรบัผดิชอบต่อรฐับาล 
และตอ้งกาํกบัดแูลครขูองตนใหส้อนนกัเรยีนอยา่งมคีุณภาพ  ทัง้หมดน้ีทาํใหเ้กดิ “สายความรบัผดิชอบ” 
(accountability chain) จากพอ่แมผู่ป้กครองไปยงัรฐับาล ต่อเน่ืองไปจนถงึโรงเรยีนและคร ูดงัภาพที ่1   

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิเรือ่งความรบัผดิชอบ  

 
ทีม่า: ดดัแปลงจาก กรอบแนวคดิของ World Bank (2011) 

ปญัหากค็อื สายความรบัผดิชอบ “ผูป้กครอง-รฐับาล-โรงเรยีน-คร”ู ดงักล่าว มคีวามยาวมาก ซึง่
เราอาจเรยีกวา่  “ความรบัผดิชอบสายยาว” (long-route of accountability) จงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะขาด
ในชว่งใดชว่งหน่ึงไดง้า่ย อนัทีจ่รงิเมือ่พจิารณาใหด้จีะพบวา่ เป็นการยากทีป่ระชาชนจะสามารถกาํกบั
นกัการเมอืงไดอ้ยา่งใกลช้ดิ นกัการเมอืงเองกไ็มส่ามารถกาํกบัใหก้ระทรวงศกึษาธกิารทาํตามนโยบาย
ของตนทีห่าเสยีงกบัประชาชนไดทุ้กเรือ่ง สว่นกระทรวงศกึษาธกิารเองกอ็าจไมส่ามารถกาํกบัโรงเรยีน
ทัง้หมดใหม้คีุณภาพ  เช่นเดยีวกบัโรงเรยีนกม็กัจะไมส่ามารถกาํกบัการสอนของครแูต่ละคนไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพเชน่กนั  สายความรบัผดิชอบทีม่โีอกาสขาดในหลายชว่งน้ีเองทีก่่อใหเ้กดิปญัหาคุณภาพ
การศกึษาของประเทศ  ดงัจะเหน็ไดว้า่ เมือ่คะแนนสอบของเดก็ไทยแยล่งเรือ่ยๆ อยา่งทีป่รากฏเป็น
ขา่ว กไ็มเ่หน็มใีครตอ้งทาํอะไร เพราะระบบการศกึษาไทย เป็นระบบทีไ่มม่ใีครตอ้งรบัผดิชอบต่อใครแต่
อยา่งใด 
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แนวทางหน่ึงในการยกระดบัคุณภาพการศกึษากค็อื การกระจายอาํนาจในการจดัการศกึษาไป
ยงัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เชน่ เทศบาล อบจ. หรอื อบต. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถควบคุม
นกัการเมอืงใหม้คีวามรบัผดิชอบไดง้า่ยขึน้  อยา่งไรกต็าม ปญัหาทีน่กัการเมอืงไมส่ามารถกาํกบัดแูล
โรงเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และโรงเรยีนมปีญัหาในการกาํกบัดแูลคร ูกย็งัคงมอียูเ่ชน่เดมิ    

อกีแนวทางหน่ึงในการยกระดบัคุณภาพการศกึษากค็อื การทาํใหโ้รงเรยีนและครตูอ้งรบัผดิชอบ
ต่อผูป้กครองโดยตรง ซึง่น่าจะมปีระสทิธผิลมากกวา่ เพราะวธิน้ีีมสีายความรบัผดิชอบเพยีง 
“ผูป้กครอง-โรงเรยีน-คร”ู ซึง่เป็น “ความรบัผดิชอบสายสัน้” (short-route of accountability)   ทาํใหม้ี
โอกาสสายขาดน้อยกวา่ ครแูละโรงเรยีนจงึตอ้งรบัผดิชอบต่อผูป้กครองมากขึน้   

การศกึษาเชงิประจกัษ์หลายชิน้ยนืยนัถงึแนวคดิดงักลา่ว โดยแสดงใหเ้หน็วา่ โรงเรยีนทีอ่ยู่
ภายใตร้ะบบความรบัผดิชอบจะมคีุณภาพสงูกวา่โรงเรยีนมไิดอ้ยูภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบ เชน่ การศกึษา
ของ Hanushek และ Raymond (2004) ในสหรฐั แสดงใหเ้หน็วา่ โรงเรยีนทีม่กีารเปิดเผยผลการสอบ
ของนกัเรยีนมคีะแนนสอบเฉลีย่สงูกวา่โรงเรยีนทีไ่มม่คีวามรบัผดิชอบใดๆ นอกจากน้ี โรงเรยีนทีม่กีาร
ใหร้างวลัหรอืลงโทษครตูามผลการสอบของนกัเรยีน จะยิง่มคีะแนนสอบเฉลีย่สงูขึน้ไปอกี (กราฟที ่1) 

กราฟท่ี 1 ความรบัผดิชอบของระบบการศกึษาชว่ยเพิม่สมัฤทธผิลทางการเรยีน 

 
ทีม่า: Hanushek and Raymond (2004) 

 
2.2 หวัใจในการสร้างความรบัผิดชอบให้แก่โรงเรียน 
 

การสรา้งความรบัผดิชอบสายสัน้ “พอ่แม-่โรงเรยีน-คร”ู สามารถดาํเนินการได ้ 3 วธิคีอืการ
ปฏริปูขอ้มลู (information reform) การปฏริปูการบรหิารโรงเรยีน (school-based management 
reform: SBM) และการปฏริปูแรงจงูใจของคร ู(incentive reform) 
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2.2.1 การปฏิรปูข้อมลู (information reform) 

การปฏริปูขอ้มลูทาํไดโ้ดยการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธแิละหน้าทีข่อง
หน่วยงานและผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละฝา่ยในระบบการศกึษา ทรพัยากรของโรงเรยีน กจิกรรมการเรยีนการ
สอนและสมัฤทธผิลทางการศกึษาของนกัเรยีน การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะชว่ยลดปญัหาความไม่
สมมาตรดา้นขอ้มลู (information asymmetry) ระหวา่งผูป้กครองและนกัเรยีน กบัโรงเรยีน   ซึง่ทาํให้
ผูป้กครองและนกัเรยีนสามารถเลอืกเขา้เรยีนในโรงเรยีนทีม่คีุณภาพหรอืยา้ยออกจากโรงเรยีนทีม่ี
คุณภาพตํ่า  ซึง่จะมผีลต่อทรพัยากรทีโ่รงเรยีนนัน้ไดร้บั หากโรงเรยีนมรีายไดห้ลกัจากคา่ธรรมเนียม
การศกึษาหรอืเงนิอุดหนุนทีข่ ึน้อยูก่บัจาํนวนนกัเรยีน  นอกจากน้ี การเปิดเผยขอ้มลูยงัชว่ยใหผู้ป้กครอง
และสงัคมสามารถตดิตามตรวจสอบการดาํเนินงานของโรงเรยีนและรฐับาลในฐานะผูก้าํกบัดแูลระบบ
การศกึษาไดด้ขีึน้   
 
2.2.2 การปฏิรปูการบริหารจดัการโรงเรียน (school-based management reform) 

แนวทางการปฏริปูการบรหิารจดัการโรงเรยีนทีส่าํคญัคอื การกระจายอาํนาจการตดัสนิใจแก่
โรงเรยีนใหม้อีสิระ (autonomy) มากขึน้ ภายใตก้รอบความรบัผดิชอบ ทัง้น้ี โรงเรยีนทีม่คีวามอสิระใน
การจดัการศกึษาทัง้ความมอีสิระในดา้นเน้ือหา (substantive autonomy) ซึง่รวมถงึ ความสามารถเลอืก
หลกัสตูรและเลอืกตําราเรยีน และความมอีสิระในดา้นการดาํเนินการ (procedural autonomy) เชน่ 
ความสามารถบรหิารงบประมาณและบรหิารบุคลากรไดอ้ยา่งคล่องตวั จะสามารถจดัการศกึษาไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ เพราะโรงเรยีน ซึง่เขา้ใจปญัหาของตนดกีวา่ภาครฐั ยอ่มสามารถปรบัการเรยีนการสอน
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกวา่   

การปฏริปูการบรหิารจดัการใหโ้รงเรยีนรบัผดิชอบต่อผูป้กครองโดยตรง สามารถทาํไดใ้นหลาย
รปูแบบ เชน่  ใหผู้ป้กครองและตวัแทนชมุชนเขา้ไปเป็นกรรมการโรงเรยีน ซึง่จะทาํใหส้ามารถเสนอแนะ
หรอืรว่มกาํหนดนโยบายกบัโรงเรยีนและตดิตามผลการดาํเนินงานของโรงเรยีนไดโ้ดยงา่ย  
 
2.2.3 การปฏิรปูแรงจงูใจคร ู(incentive reform) 

การปฏริปูการศกึษาดว้ยมาตรการใดๆ จะไมส่ามารถยกระดบัผลการเรยีนนกัเรยีนไดห้ากไมม่ี
ผลในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการสอนของคร ู เพราะหวัใจของการศกึษาคอืปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครู
และนกัเรยีน  ผลการเรยีนจงึขึน้อยูก่บัความสามารถและความเอาใจใสข่องครเูป็นสาํคญั 

นอกจากความภมูใิจในหน้าทีแ่ลว้ แรงจงูใจของครใูนการสอนอยา่งมคีุณภาพยอ่มขึน้อยูก่บั
สญัญาจา้งงาน คา่ตอบแทนและหลกัเกณฑใ์นการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน   ภายใตร้ะบบขา้ราชการ การจา้ง
งานจะมคีวามมัน่คง การเลกิจา้งแทบจะไมเ่กดิขึน้ แมว้า่ครไูมไ่ดเ้อาใจใสต่่อการสอนในหอ้งเรยีนอยา่ง
เตม็ที ่ สว่นการเลื่อนเงนิเดอืนกอ็าจไมไ่ดพ้จิารณาสมัฤทธผิลของนกัเรยีนเป็นสาํคญั แต่มกัขึน้อยูก่บั
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ระยะเวลาการทาํงาน โครงสรา้งเงนิเดอืนทีก่าํหนดไว ้ ตลอดจนปจัจยัอื่นๆ เชน่ ความสมัพนัธก์บั
ผูบ้งัคบับญัชา  

หวัใจในการปฏริปูแรงจงูใจครคูอื การสรา้งความเชื่อมโยงในการจา้งงานและการเลื่อนเงนิเดอืน
ของครเูขา้กบัสมัฤทธผิลทางการเรยีนของนกัเรยีน  ตวัอยา่งของการสรา้งความเชื่อมโยงดงักล่าวกค็อื 
การปฏริปูคา่ตอบแทนครใูหเ้ป็นไปตามผลงาน (pay-for-performance reform)  

จะเหน็ไดว้า่ การปฏริปูทัง้ 3 ดา้นทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ จะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมือ่มขีอ้มลูทีช่ีว้ดัถงึ
สมัฤทธผิลทางการศกึษาของนกัเรยีน    ในทางปฏบิตั ิ สมัฤทธผิลทางการศกึษาของนกัเรยีนมกัจะถูก
วดัดว้ยการสอบ โดยเฉพาะการสอบมาตรฐาน (standard test)   ซึง่โรงเรยีนต่างๆ ใชข้อ้สอบชุด
เดยีวกนั และมกีระบวนการตรวจความถกูตอ้งของคาํตอบทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั    การสอบมาตรฐาน
จงึสามารถใชเ้ปรยีบเทยีบสมัฤทธผิลทางการศกึษาระหวา่งโรงเรยีนต่างๆ ได ้     

 

3. ตวัอย่างการสรา้งความรบัผิดชอบในการจดัการศึกษาในต่างประเทศ 
 
ในหวัขอ้น้ี คณะผูว้จิยัจะยกตวัอยา่งในต่างประเทศทีแ่สดงถงึแนวทางในการสรา้งความรบัผดิชอบ

ในการจดัการศกึษาตามกรอบแนวคดิขา้งตน้ 
 
3.1 ใบรายงานผลงานโรงเรียน (school-level report card) ในรฐัปารานา ประเทศบราซิล 
 

รฐัปารานาในประเทศบราซลิ ไดจ้ดัทาํและเผยแพรใ่บรายงานผลงานของโรงเรยีนทีเ่รยีกวา่ 
Report Card ใหแ้ก่ผูป้กครอง โดยใบรายงานดงักล่าวจะแสดงคะแนนสอบเฉลีย่ของนกัเรยีนในระดบั
ประถมศกึษาปีที ่ 4 และมธัยมศกึษาปีที ่ 2  อตัราการเลื่อนชัน้และอตัราการซํ้าชัน้ในแต่ละชว่งชัน้ 
ตลอดจนอตัราการออกกลางคนัของนกัเรยีน โดยเปรยีบเทยีบกบัคา่เฉลีย่ของโรงเรยีนในเขตเทศบาล
เดยีวกนัและคา่เฉลีย่ของรฐั (ภาพที ่2) 

แมย้งัไมม่งีานวจิยัทีป่ระเมนิผลกระทบของใบรายงานดงักล่าวต่อสมัฤทธขิองนกัเรยีนอยา่งเป็น
ระบบ  ขอ้มลูเบือ้งตน้กช็ีว้า่ หลงัจากทีนํ่าระบบใบรายงานมาใช ้ผูป้กครองและชุมชนมคีวามตื่นตวัมาก
ขึน้ในการอภปิรายกนัเรือ่งนโยบายและการจดัการศกึษาของโรงเรยีน (World Bank, 2011) 
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ภาพท่ี 2 ใบรายงานผลงานโรงเรยีน ในรฐัปารานา ประเทศบราซลิ 

 
     ทีม่า: World Bank (2011) 

3.2 No Child Left Behind Act (NCLB) ในสหรฐัอเมริกา 

No Child Left Behind Act (NCLB) เป็นกฎหมายปฏริปูการศกึษาของสหรฐัทีอ่อกในปี 2544 
สมยัรฐับาลประธานาธบิดจีอรจ์ ดบัเบลิย ู บุช   กฎหมายดงักล่าวตัง้เป้าหมายใหน้กัเรยีนทุกคนเขา้ถงึ
การศกึษาทีม่คีุณภาพภายในปีการศกึษา 2556   การปฏริปูหลกัภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ีคอื การประเมนิ 
ผลงานของโรงเรยีนดว้ยผลการสอบมาตรฐานของนกัเรยีน โดยกาํหนดใหโ้รงเรยีนทีร่บัเงนิอุดหนุนจาก
รฐับาลกลาง ตอ้งสง่นกัเรยีนเขา้สอบมาตรฐานทีจ่ดัโดยมลรฐั (Dillon และ Rotherham 2007) 

ตามกฎหมายดงักล่าว แต่ละมลรฐัจะผูเ้ป็นกาํหนดเกณฑค์ะแนนขัน้ตํ่าทีน่กัเรยีนทกุคนในโรงเรยีน
ตอ้งสอบไดใ้นแต่ละปีการศกึษา1 โดยโรงเรยีนจะตอ้งรายงานผลการสอบเฉลีย่รวมทัง้โรงเรยีนและแยก
ผลสอบเฉลีย่ตามกลุ่มชาตพินัธุ ์ (ethnic group)  หากโรงเรยีนใดไมส่ามารถบรรลุเป้าหมาย กจ็ะมกีาร
ดาํเนินมาตรการตามขัน้ตอนดงัน้ี   

- ไมบ่รรลุเป้าหมาย 2 ปีตดิต่อกนั: โรงเรยีนตอ้งทาํแผนปรบัปรงุคุณภาพ และยอมให้
นกัเรยีนยา้ยออกจาก  

- ไมบ่รรลุเป้าหมาย 3 ปีตดิต่อกนั:  โรงเรยีนตอ้งจดัสอนพเิศษฟรใีหแ้ก่นกัเรยีน 
- ไมบ่รรลุเป้าหมาย 4 ปีตดิต่อกนั: โรงเรยีนตอ้งปรบัเปลีย่นบุคลากร หลกัสตูร วธิกีาร

สอน และเพิม่เวลาสอน 
- ไมบ่รรลุเป้าหมาย 5 ปีตดิต่อกนั: โรงเรยีนตอ้งทาํแผนการปรบัโครงสรา้งการบรหิาร เช่น 

จา้งใหม้อือาชพีเขา้มาบรหิารแทน ซึง่ทาํใหโ้รงเรยีนแปลงสภาพเป็น charter school   

                                                
1 การประเมนิผลงานโรงเรยีนภายใตก้ฎหมาย NCLB ใชว้ธิทีีเ่รยีกวา่ Adequate Yearly Progress ซึง่จะพจิารณาการ
เพิม่ขึน้ของจาํนวนนกัเรยีนทีม่คีะแนนสอบไดต้ามเกณฑข์ัน้ตํ่าในแต่ละปีเทยีบกบัเป้าหมายรายปี  
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- ไมบ่รรลุเป้าหมาย 6 ปีตดิต่อกนั: โรงเรยีนตอ้งดาํเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งที่
จดัทาํไว ้หรอืถูกปิดกจิการ 

 
3.3 การให้รางวลัแก่คร ู  
 

รฐัอนัตระประเทศของอนิเดยีใหโ้บนสัครทูัง้ในรปูแบบโบนสัรายบุคคล (individual bonus) และ
โบนสัรายกลุม่ (group bonus) ตามผลงานซึง่ประเมนิดว้ยคะแนนสอบทีเ่พิม่ขึน้ของนกัเรยีนทัง้ชัน้  โดย
คะแนนสอบจะตอ้งเพิม่ขึน้มากกวา่รอ้ยละ 5 ครจูงึจะมสีทิธไิดร้บัโบนสั  ทัง้น้ี โบนสัจะขึน้กบัคะแนนที่
เพิม่ขึน้  หลงัจากการใชน้โยบายดงักล่าว พบวา่ ครจูาํนวนมากไดป้รบัเปลีย่นพฤตกิรรมการสอน โดย
ใหน้กัเรยีนทาํแบบฝึกหดัและแบบทดสอบเพิม่ขึน้ทัง้ในชัน้เรยีนและการใหเ้ป็นการบา้น จดัสอนพเิศษ
และดแูลเอาใจใสน่กัเรยีนออ่นมากขึน้   มกีารศกึษาทีพ่บวา่ นกัเรยีนในโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นโครงการน้ีมผีล
การเรยีนทีด่ขี ึน้กวา่โรงเรยีนทีอ่ยูน่อกโครงการ (World Bank, 2011) 

อกีตวัอยา่งหน่ึงคอืรฐัเปอรน์มับุโก (Pernambuco) ของบราซลิ ซึง่มโีครงการใหร้างวลัแก่ครู
ตามดชันีคุณภาพการศกึษาทีเ่รยีกวา่ “ดชันีการพฒันาการศกึษาพืน้ฐาน” (Index of Basic Education 
Development หรอื IDEB)      ดชันีดงักล่าวคาํนวณจากคะแนนสอบเฉลีย่ของนกัเรยีนและผลลพัธอ์ื่นๆ 
คอื อตัราการเลื่อนชัน้ อตัราการซํ้าชัน้ และอตัราการสาํเรจ็การศกึษา  โดยมเีกณฑข์องการใหร้างวลัคอื 
โรงเรยีนตอ้งเพิม่ดชันี IDEB ใหไ้ดอ้ยา่งน้อยรอ้ยละ 50 ของเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ และมลูคา่ของรางวลั
ขึน้อยูก่บัอตัราความสาํเรจ็ สว่นการจดัสรรรางวลัใหค้รแูต่ละคนในโรงเรยีนจะพจิารณาตามอตัราการเขา้
สอนและขาดสอนของครแูต่ละคน ผลทีเ่กดิขึน้กค็อืครปูรบัเปลีย่นการใชเ้วลาในหอ้งเรยีน โดยใชเ้วลากบั
การสอนและใหน้กัเรยีนทาํแบบฝึกหดั รวมทัง้ใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มมากขึน้ ในขณะทีค่รลูดเวลาในการ
ทาํกจิกรรมอื่นใหน้้อยลง   นอกจากตวัอยา่งทัง้สองแลว้ ยงัมอีกีหลายประเทศทีนํ่าเอาระบบการ
ประเมนิผลงานและใหร้างวลัแก่ครโูดยเชือ่มโยงกบัสมัฤทธผิลทางการศกึษาของนกัเรยีน  ดงัแสดงใน
ตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งการใหร้างวลัครตูามผลงานในประเทศต่างๆ 
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ทีม่า: World Bank (2011) 

 
ควรกล่าวไวด้ว้ยวา่ การใหแ้รงจงูใจครใูนบางครัง้อาจไมป่ระสบความสาํเรจ็ ซึง่มกัเกดิขึน้จาก

การออกแบบแรงจงูใจไมเ่หมาะสม ทาํใหไ้มส่ามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของครไูด ้   องคป์ระกอบ
สาํคญัทีค่วรพจิารณาในการใหร้างวลัครตูามผลงานไดแ้ก่ หน่ึง มลูคา่ของรางวลั ตอ้งสงูพอทีจ่ะจงูใจคร ู 
สอง เกณฑก์ารใหร้างวลั ตอ้งไมง่า่ยหรอืยากจนเกนิไป เพือ่ใหค้รมูแีรงจงูใจทีจ่ะปรบัปรงุการสอน  และ 
สาม การประเมนิตอ้งพยายามขจดัอทิธพิลของปจัจยัทีม่ต่ีอผลการเรยีนของนกัเรยีน ซึง่ครไูมส่ามารถ
ควบคุมไดอ้อกไป  

 
การประเมนิผลงานของครเูป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคลมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี กล่าวคอื การ

ประเมนิผลงานของครเูป็นกลุ่มชว่ยสรา้งความสามคัคใีนกลุ่มคร ู แต่อาจทาํใหเ้กดิปญัหาทีค่รบูางคนไม่
ปรบัปรงุการสอนแต่กไ็ดร้บัรางวลั ในขณะทีค่รบูางคนไดร้บัรางวลัน้อยกวา่ทีค่วร ซึง่ในทีส่ดุอาจทาํใหค้รู
ทุกคนไมม่แีรงจงูใจในการพฒันาการสอน    ในขณะทีก่ารประเมนิผลงานของครเูป็นรายบุคคลกอ็าจไม่
สง่เสรมิการทาํงานเป็นทมี และอาจทาํใหค้รลูะเลยนกัเรยีนออ่นและแยง่กนัสอนหอ้งเรยีนทีม่นีกัเรยีนเก่ง    
ดงันัน้ การออกแบบแนวทางในการประเมนิผลงานจะตอ้งสรา้งสมดุลระหวา่งวธิปีระเมนิทัง้ 2 แบบ เชน่ 
ใหป้ระเมนิผลงานครเูป็นกลุม่ก่อน แต่ครแูต่ละคนในกลุ่มจะไดร้บัรางวลัมากหรอืน้อยแตกต่างกนัไปตาม
ผลการประเมนิรายบุคคล เป็นตน้ (World Bank 2011)    นอกจากน้ี การพจิารณาวา่ควรจะประเมนิผล
และใหร้างวลัครเูป็นกลุ่มหรอืเป็นรายบุคคลนัน้ จะตอ้งศกึษามติทิางวฒันธรรมของแต่ละประเทศดว้ย  
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.3.4 ข้อวิจารณ์ต่อการสอบมาตรฐาน 

ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ การสอบมาตรฐานเป็นหวัใจของการสรา้งความรบัผดิชอบทางการ
ศกึษา  อยา่งไรกต็าม การสอบมาตรฐานกจ็าํเป็นตอ้งไดร้บัการออกแบบอยา่งเหมาะสม   ทีผ่า่นมา ขอ้
วจิารณ์ต่อการสอบมาตรฐานทีพ่บบ่อยประเดน็หน่ึงคอื การสอบมาตรฐานทาํใหโ้รงเรยีนเน้น “สอนเพือ่
สอบ” (teaching to the test)    อยา่งไรกต็าม “การสอนเพือ่สอบ” ไมค่วรถูกมองวา่เป็นปญัหาในตวัมนั
เอง เพราะการสอบยอ่มตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พือ่วดัการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัจากการสอนอยูแ่ลว้ แต่คาํถามที่
สาํคญักค็อื เราจะสามารถออกแบบขอ้สอบอยา่งไรเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการสอนสิง่ทีค่วรจะสอน เชน่ ควร
ออกแบบขอ้สอบทีว่ดัความเขา้ใจ (literacy) มากกวา่การวดัความจาํในเน้ือหา (content)     นอกจากน้ี 
ขอ้สอบทีใ่ชใ้นการสอบมาตรฐานกไ็มจ่าํเป็นตอ้งเป็นขอ้สอบปรนยัเสมอไป โดยอาจเป็นขอ้สอบอตันยัก็
ได ้หากมวีธิกีารตรวจขอ้สอบทีไ่ดม้าตรฐาน 

ขอ้วจิารณ์อกีประการหน่ึงกค็อื การสอบมาตรฐานในบางวชิาจะทาํใหค้รแูละนกัเรยีนละเลยการ
เรยีนการสอนในวชิาทีไ่มไ่ดส้อบ    ปญัหาน้ีเป็นเรือ่งทีส่ามารถแกไ้ขได ้โดยขยายการสอบใหค้รอบคลุม
วชิาต่างๆ ทีต่อ้งการไดต้ามความเหมาะสม2 

นอกจากน้ี ยงัมขีอ้วจิารณ์วา่ การใชผ้ลสอบมาตรฐานประเมนิผลงานของโรงเรยีน อาจสง่ผลให้
โรงเรยีนมพีฤตกิรรมเบีย่งเบนในลกัษณะต่างๆ เพยีงเพือ่มุง่เพิม่คะแนนสอบของนกัเรยีนแทนการปรบัปรงุ
คุณภาพการสอนอยา่งแทจ้รงิ เชน่ กดีกนันกัเรยีนออ่นไมใ่หเ้ขา้สอบ หรอืบบีบงัคบัใหน้กัเรยีนออ่น
ลาออกกลางคนั ไปจนถงึชว่ยนกัเรยีนโกงขอ้สอบ เป็นตน้  แต่พฤตกิรรมทุจรติเหล่าน้ีสามารถแกไ้ขได้
โดยวางระบบตรวจสอบทีเ่หมาะสม หรอืใชด้ชันีชีว้ดัอื่นๆ เชน่ อตัรานกัเรยีนทีข่าดสอบ หรอือตัราการ
ออกกลางคนัเป็นสว่นหน่ึงในการประเมนิผลโรงเรยีนดว้ย   อยา่งไรกต็าม การนําดชันีชีว้ดัอื่นๆ 
นอกจากผลการเรยีนของนกัเรยีนมาใชใ้นการประเมนิผลโรงเรยีนตอ้งทาํอยา่งระมดัระวงั โดยควร
คดัเลอืกเฉพาะดชันีชีว้ดัทีม่สีหสมัพนัธ ์(correlation) สงูกบัผลการเรยีนของนกัเรยีน3    

                                                
2 แน่นอนวา่การขยายวชิาทีส่ามารถจดัสอบมาตรฐานไดก้ย็งัมขีอ้จาํกดั เชน่ เป็นการยากทีเ่ราจะสามารถออกแบบการ
สอบมาตรฐานเพือ่วดัจรยิธรรมและความเป็นพลเมอืงของนกัเรยีน      อยา่งไรกต็าม  คณะผูว้จิยัคดิวา่ ครอบครวัและ
สงัคมไมค่วรละเลยหน้าทีข่องตนในการอบรมเดก็และเยาวชนใหม้จีรยิธรรมและเป็นพลเมอืงด ีโดยปลอ่ยใหโ้รงเรยีน
ตอ้งรบัผดิชอบแต่เพยีงฝา่ยเดยีว  
3 ในสหรฐัอเมรกิา มกีารศกึษาพบวา่ ดชันีชีว้ดัทีม่สีหสมัพนัธส์งูกบัผลการเรยีนของนกัเรยีนไดแ้ก่ อตัราการซํ้าชัน้ 
อตัราการถกูพกัเรยีน อตัราการออกกลางคนั สดัสว่นนกัเรยีนสอบผา่นปลายภาค จาํนวนนกัเรยีนในหลกัสตูรขัน้สงูและ
อตัราการเรยีนจบ   สว่นดชันีชีว้ดัทีม่สีหสมัพนัธป์านกลางไดแ้ก่ สภาพอาคารและสิง่อาํนวยความสะดวก อตัราสว่น
นกัเรยีนทีเ่ขา้สอบมาตรฐาน อตัราการเขา้หอ้งเรยีนของนกัเรยีนและคร ูและช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรยีน   ในขณะที่
ดชันีชีว้ดัทีม่สีหสมัพนัธต์ํ่าไดแ้ก่ คะแนนสอบเขา้มหาวทิยาลยั จาํนวนหลกัสตูร จาํนวนคอมพวิเตอร ์ จาํนวนครทูีไ่มม่ี
ประกาศนียบตัร ความพงึพอใจของผูป้กครองและชุมชน และอตัราการการทาํผดิรา้ยแรงในโรงเรยีน เป็นตน้ (ด ู
Hanushek, 2002) 
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การใชก้ารสอบมาตรฐานในการประเมนิผลงานของโรงเรยีนยงัมกัถูกวจิารณ์ดว้ยวา่ไมเ่ป็นธรรม
ต่อโรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนออ่นหรอืนกัเรยีนจากครอบครวัทีด่อ้ยโอกาสทางสงัคมจาํนวนมาก เพราะ
คะแนนสอบของนกัเรยีนขึน้อยูก่บัหลายปจัจยันอกเหนือไปจากคุณภาพของโรงเรยีน    จุดอ่อนดงักล่าว
สามารถแกไ้ขได ้ โดยการเปลีย่นการประเมนิผลงานของโรงเรยีนโดยใชพ้ฒันาการ (change) แทนการ
ใชร้ะดบัคะแนน (level) ของนกัเรยีน 

ในการประเมนิผลงานของโรงเรยีนโดยดจูากพฒันาการของนกัเรยีน  โรงเรยีนจะถูกประเมนิผล
งานจากคะแนนสอบของนกัเรยีนกลุ่มเดมิเปลีย่นแปลงไปในอนาคต เชน่ เปรยีบเทยีบคะแนนสอบวชิา
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนประถมศกึษาชัน้ปีที ่ 6 ในปี 2555 วา่เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากคะแนนสอบวชิา
เดยีวกนัของนกัเรยีนกลุ่มเดมิ (ประถมศกึษาชัน้ปีที ่ 5) ในปี 2554     วธิกีารน้ีนอกจากจะมคีวามเป็น
ธรรมมากขึน้แลว้ ยงัมผีลในการลดปญัหาพฤตกิรรมเบีย่งเบนต่างๆ ของโรงเรยีนเชน่ การบบีให้
นกัเรยีนออ่นลาออกลางคนั  เพราะแมพ้ฤตกิรรมดงักล่าวจะทาํใหผ้ลการประเมนิในปีแรกสงูขึน้ แต่กจ็ะ
ทาํใหผ้ลการประเมนิในปีหลงัตํ่าลง 
 

4. ระบบความรบัผิดชอบในการจดัการศึกษา และสภาพปัญหาในประเทศไทย 

ขอ้มลูงบประมาณการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่พิม่ขึน้สวนทางกบัคะแนนสอบมาตรฐานต่างๆ ของ
นกัเรยีนไทยทีล่ดลง ชีใ้หเ้หน็ถงึปญัหาการขาดความรบัผดิชอบในระบบการศกึษาไทย ในหวัขอ้น้ี 
คณะผูว้จิยัจะสาํรวจสาเหตุของปญัหาการขาดความรบัผดิชอบในระบบการศกึษาไทยในปจัจุบนั โดยใช้
กรอบแนวความคดิทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ที ่2  

4.1 การกระจายอาํนาจจดัการศึกษา 

นบัตัง้แต่พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542 เริม่มผีลบงัคบัใชเ้ป็นตน้มา การ
กระจายอาํนาจการจดัการศกึษาสามารถเกดิขึน้ใน 3 ลกัษณะคอื การถ่ายโอนการจดัการศกึษาไปยงั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) การกระจายอาํนาจใหแ้ก่เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและการกระจายอาํนาจ
การตดัสนิใจใหแ้ก่โรงเรยีน 

ในทางปฏบิตัพิบวา่ การลดสายความรบัผดิชอบใหส้ัน้ลงดว้ยการถ่ายโอนโรงเรยีนในสงักดั 
สพฐ. ไปยงั อปท. ยงัมอียูค่อ่นขา้งจาํกดั กล่าวคอื มจีาํนวน อปท. น้อยกวา่ 250 จาก 7,854 แหง่ที่
ไดร้บัถ่ายโอนโรงเรยีนแลว้  และมโีรงเรยีนและนกัเรยีนทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของ อปท. เพยีงรอ้ยละ 3 
และรอ้ยละ 7 ของโรงเรยีนและนกัเรยีนทัง้หมดตามลาํดบั4 (Parandekar, 2011) 

                                                
4 ความลา่ชา้ในการโอนถ่ายโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. ไปยงั อปท. อาจมสีาเหตุต่างๆ หลายประการเชน่ หน่ึง 
กระทรวงศกึษาธกิารซึง่เป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการโอนถ่าย ยงัตอ้งการรกัษาอาํนาจในการบรหิารการศกึษาต่อไป    
สอง การโอนถ่ายตอ้งไดร้บัการยนิยอมจากโรงเรยีน  แต่โรงเรยีนบางสว่นอาจไมต่อ้งการอยูภ่ายใตก้ารดแูลของ อปท.  
และสาม อปท. อาจไมม่คีวามพรอ้มหรอืไมต่อ้งการรบัโอนถ่ายภารกจิในการจดัการศกึษา   



14 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2554 เรือ่ง “ยกเครือ่งการศกึษาไทย: สูก่ารศกึษาทีม่คีุณภาพอยา่งทัว่ถงึ” 

การกระจายอาํนาจการบรหิารไปยงัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเป็นสว่นทีม่คีวามกา้วหน้ามาก โดย
ปจัจุบนัมเีขตพืน้ทีก่ารศกึษา 185 เขตทัว่ประเทศ และมโีรงเรยีน 150-200 แหง่โดยเฉลีย่ต่อเขตพืน้ที ่
ทัง้น้ี เขตพืน้ทีก่ารศกึษามหีน้าทีจ่ดัสรรทรพัยากร ทัง้การคดัเลอืกบุคลากรครแูละพจิารณางบประมาณ
บางสว่นใหแ้ก่โรงเรยีนในเขตพืน้ที ่ ตลอดจนกาํกบัดแูลและสนบัสนุนการดาํเนินงานของโรงเรยีนให้
เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ.   ในขณะเดยีวกนั เขตพืน้ทีก่ารศกึษากม็หีน้าทีว่างนโยบายการศกึษา
ตามความเหมาะสมของพืน้ทีแ่ละตามความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีแ่ละทอ้งถิน่ดว้ย โดยมตีวัแทน
ผูป้กครองและตวัแทนชุมชมรว่มเป็นสมาชกิของคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา   

อยา่งไรกต็าม มกีารศกึษาทีพ่บวา่ ในทางปฏบิตั ิ เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสว่นใหญ่ยงัถูกสัง่การจาก
หน่วยงานสว่นกลางมากกวา่ทีจ่ะมอีสิระในการกาํหนดนโยบายการศกึษาในพืน้ทีร่ว่มกบัโรงเรยีน ชมุชน 
และผูป้กครอง (สภาการศกึษา 2555)   กล่าวโดยสรปุ บทบาทหน้าทีข่องสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ยงัคงอยูภ่ายใตร้ะบบความรบัผดิชอบสายยาวเป็นหลกั 

ในขณะเดยีวกนั การกระจายอาํนาจการตดัสนิใจใหแ้ก่โรงเรยีนกม็คีวามกา้วหน้าอยา่งต่อเน่ือง 
โดยในปจัจุบนั โรงเรยีนจาํนวนสว่นใหญ่มอีสิระในการบรหิารงบประมาณคอ่นขา้งมาก โดยเฉพาะ
งบประมาณจากเงนิอุดหนุนรายบุคคลซึง่ขึน้อยูก่บัจาํนวนนกัเรยีน (ตารางที ่ 2)   นอกจากน้ี แมว้า่
โรงเรยีนจะตอ้งจดัการสอนตามหลกัสตูรแกนกลางของกระทรวงศกึษาธกิาร แต่โรงเรยีนกส็ามารถเลอืก
หนงัสอืเรยีนและกาํหนดหลกัสตูรเฉพาะโรงเรยีนหรอืเฉพาะทอ้งถิน่ไดเ้อง  

ตารางท่ี 2 สดัสว่นโรงเรยีนรฐัทีม่อีาํนาจตดัสนิใจ 

 
ทีม่า: Parandekar (2011) จากขอ้มลูของ PISA 2003-2009    

อยา่งไรกต็าม การศกึษาของคณะผูว้จิยัพบวา่ โรงเรยีนยงัมอีสิระคอ่นขา้งจาํกดัในการบรหิาร
บุคลากร แมว้า่ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนหรอืครใูหญ่จะเป็นผูป้ระเมนิผลงานครเูพือ่พจิารณาเลื่อนขัน้
เงนิเดอืน แต่คณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) และ คณะอนุกรรมการ
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา (อ.ก.ค.ศ.) ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ยงัมอีาํนาจกาํหนดแบบและ
วธิปีระเมนิผลงานคร ู ตลอดจนยงัมอีาํนาจคดัเลอืกครใูหแ้ก่โรงเรยีนและพจิารณาไล่ครอูอก ซึง่ทาํให้
โรงเรยีนกาํกบัดแูลการทาํงานของครไูดย้าก กล่าวอกีนยัหน่ึง ระบบดงักล่าวไมส่ง่เสรมิใหค้รมูคีวาม
รบัผดิชอบต่อโรงเรยีน   
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นอกจากน้ี แมว้า่กฎหมายจะกาํหนดใหม้ผีูแ้ทนของผูป้กครองและชุมชนเขา้เป็นกรรมการของ
สถานศกึษา ซึง่มอีาํนาจเสนอแนะนโยบายและกาํกบัการดาํเนินงานของโรงเรยีนไดก้ต็าม5     ในทาง
ปฏบิตั ิ ผูป้กครองและชุมชนกย็งัสามารถกาํกบัโรงเรยีนไดค้อ่นขา้งจาํกดั เพราะมขีอ้มลูเกีย่วกบัการ
ดาํเนินงานน้อยกวา่ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน และอาจไมม่เีวลาหรอืความสนใจเพยีงพอทีจ่ะมสีว่นรว่มใน
การกาํกบัโรงเรยีน 
 
4.2 ระบบประเมินการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ในปจัจุบนั ระบบการศกึษาของไทยมกีารประเมนิผลในทัง้ 3 สว่นไดแ้ก่ การประเมนิผลนกัเรยีน
โดยสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ (สทศ.)  การประเมนิผลครโูดยสาํนกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) และการประเมนิผลสถานศกึษา โดยสาํนกังานรบัรอง
มาตรฐานและคุณภาพการศกึษา (สมศ.)   (ภาพที ่3) 
 

 ภาพท่ี 3 ระบบประเมนิการศกึษาขัน้พืน้ฐานในปจัจุบนั 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั  

4.2.1 การประเมินสถานศึกษา 

สมศ. ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผล หรอืทีเ่รยีกวา่ การรบัรองมาตรฐานและคุณภาพการศกึษาของ
สถานศกึษาทัง้หมดในระบบ ทัง้ระดบัก่อนประถมศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและระดบัอุดมศกึษา 
ทัง้ประเภทสายสามญัและสายอาชพี (อาชวีศกึษา) โดยการประเมนิสถานศกึษาแต่ละแหง่จะทาํทุก 5 ปี  

                                                
5
 คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีนขนาดเลก็ มจีาํนวน 9 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ ผูแ้ทน
ผูป้กครอง ผูแ้ทนคร ูผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ผูแ้ทนศษิยเ์ก่า ผูแ้ทนองคก์รศาสนา 
ผูท้รงคุณวฒุ ิและผูอ้าํนวยการ และในโรงเรยีนขนาดใหญ่ จะม ี15 คน โดยม ีผูแ้ทนองคก์รศาสนา เพิม่เป็น 2 คน และ 
ผูท้รงคุณวฒุ ิเพิม่เป็น 6 คน  



16 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2554 เรือ่ง “ยกเครือ่งการศกึษาไทย: สูก่ารศกึษาทีม่คีุณภาพอยา่งทัว่ถงึ” 

จนถงึปจัจุบนัไดม้กีารประเมนิผลโรงเรยีนต่างๆ แลว้  2 รอบ โดยรอบแรก ดาํเนินการในชว่งปี 2544-
2548 และรอบทีส่อง ดาํเนินการในชว่งปี 2549-2553 

 ในทางปฏบิตั ิ การประเมนิผลสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสายสามญัจะทาํโดยการตรวจเอกสารของ
โรงเรยีน สมัภาษณ์นกัเรยีน ครแูละผูบ้รหิารโรงเรยีน ตลอดจนเขา้สงัเกตการณ์การเรยีนการสอน โดย
การประเมนิผลสถาบนัการศกึษาแต่ละแหง่จะใชเ้วลา 3 วนั และมตีน้ทุนในการวา่จา้งผูต้รวจประเมนิผล
ประมาณ 1,800 ลา้นบาทต่อรอบหรอืประมาณ 4.5 หมืน่บาทต่อโรงเรยีน  

จากการศกึษาของคณะผูว้จิยั พบวา่ แบบประเมนิของ สมศ. มเีพยีงมาตรฐานตวัวดัที ่5 เทา่นัน้
ทีพ่จิารณาจาํนวนนกัเรยีนทีผ่า่นเกณฑข์ัน้ตํ่าของขอ้สอบมาตรฐานจากทัง้หมด 14 มาตรฐาน6 ซึง่
ครอบคลุมทัง้การประเมนิคณุสมบตัขิองครแูละผูบ้รหิาร หลกัสตูรวธิกีารสอน การบรหิารโรงเรยีน 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละผลการเรยีนของนกัเรยีน 

การประเมนิคณุภาพดงักล่าวสง่ผลใหโ้รงเรยีนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่ใหผ้า่นเกณฑ ์ ดงัจะ
เหน็ไดจ้ากการทีม่โีรงเรยีนผา่นเกณฑก์ารประเมนิในรอบทีส่องมากกวา่ในรอบแรกมากในทุกสงักดั 
(กราฟที ่2) ซึง่เสมอืนจะชีว้า่ ระบบการศกึษาไทยมคีณุภาพสงูขึน้     

ปญัหากค็อื การปรบัเปลีย่นดงักล่าวมไิดม้ผีลในการเพิม่สมัฤทธผิลทางการศกึษาของนกัเรยีน 
ดงัจะเหน็ไดจ้ากการที ่ 10 จาก 14 มาตรฐานตวัชีว้ดัมคีะแนนสงูกวา่ 3 คะแนน จากคะแนนเตม็ 4 แต่
มาตรฐานที ่ 4 เรือ่งความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน และมาตรฐานที ่ 5 มคีะแนนตํ่าสดุ
เพยีง 2.68 และ 2.7 เทา่นัน้ (ตารางที ่ 3)    นอกจากน้ี สหสมัพนัธ ์ (correlation) ระหวา่งคะแนนราย
โรงเรยีนในมาตรฐานที ่ 5 กบัมาตรฐานตวัชีว้ดัอืน่ๆ กอ็ยูใ่นระดบัคอ่นขา้งตํ่าเพยีงรอ้ยละ 20 เทา่นัน้ 
ขณะทีส่หสมัพนัธร์ะหวา่งมาตรฐานตวัชีว้ดัอื่นๆ ดว้ยกนัเองอยูใ่นระดบัรอ้ยละ 40-50 (Parandekar, 
2011)    หลกัฐานอกีประการหน่ึงทีช่ีว้า่ การประเมนิคณุภาพสถานศกึษามไิดม้ผีลในการเพิม่สมัฤทธผิล
ทางการศกึษาของนกัเรยีนกค็อื คะแนนสอบมาตรฐานของนกัเรยีนในชว่งดงักล่าวลดลงในขณะทีม่ี
จาํนวนโรงเรยีนทีผ่า่นการประเมนิมากขึน้  

                                                
6 ในการประเมนิผลสถานศกึษาในระดบัขัน้พืน้ฐาน สายสามญั ผูป้ระเมนิจาก สมศ. จะพจิารณาตวัชีว้ดัต่างๆ ตาม
มาตรฐานทัง้หมด 14 มาตรฐาน ซึง่ประกอบดว้ย การประเมนิผูเ้รยีน 7 มาตรฐาน  การประเมนิคร/ูการเรยีนการสอน 2 
มาตรฐาน และ การประเมนิผูบ้รหิารสถานศกึษา 5 มาตรฐาน 
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       ตารางท่ี 3 คะแนนเฉลีย่ในแต่ละมาตรฐานตวัชีว้ดัของโรงเรยีนในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

 
ทีม่า: สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและคุณภาพการศกึษา อา้งจาก Parandekar (2011)       
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กาํหนด    ทัง้น้ี การประเมนิแบ่งออกเป็น 4 ดา้นคอื ผลงานต่อผูเ้รยีน ความประพฤต ิ คุณธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชพี โดยมสีดัสว่นคะแนน 60:10:10:20 ตามลาํดบั    อยา่งไรกต็าม แมด้เูหมอืนวา่
ผลงานต่อผูเ้รยีนมน้ํีาหนกัในการประเมนิมากทีส่ดุถงึรอ้ยละ 60 กต็าม  ในทางปฏบิตั ิ คะแนนสอบ
มาตรฐานของนกัเรยีนหรอืสมัฤทธผิลทางการเรยีนในรปูต่างๆ กลบัไมไ่ดถู้กนําไปพจิารณาเลย ซึง่ทาํให้
การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนของครไูมเ่ชื่อมโยงกบัผลการเรยีนของนกัเรยีนอยา่งทีค่วรจะเป็น   นอกจากน้ี 
พบวา่ ในทางปฏบิตั ิแทบจะไมม่กีารลดขัน้เงนิเดอืนครเูลย ไมว่า่ผลการสอบของนกัเรยีนจะเป็นอยา่งไร 
เวน้แต่มกีารทาํผดิกฎระเบยีบเทา่นัน้   

คา่ตอบแทนของครยูงัขึน้อยูก่บัการเลื่อนตําแหน่งและเงนิวทิยฐานะ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัระยะเวลา
การทาํงานและวุฒกิารศกึษา โดยมแีบบประเมนิซึง่พจิาณาจาก 3 ดา้นคอื การมวีนิยัและคุณธรรม  การ
มคีวามรูค้วามสามารถเชน่ความสามารถในการจดัทาํแผนการสอน  และการมผีลปฏบิตักิารทีด่ ี   โดย
แต่ละดา้นมสีดัสว่นน้ําหนกัที ่1/3 เทา่กนั  (สาํนกังาน ก.ค.ศ. 2552)  

 การศกึษาของคณะผูว้จิยัพบวา่ การประเมนิผลปฏบิตักิารนัน้จะพจิารณาผลการเรยีนของ
นกัเรยีนทีว่ดัจากการสอบมาตรฐานดว้ย แต่มน้ํีาหนกัเพยีงรอ้ยละ 10 ของคะแนนในดา้นผลปฏบิตักิาร 
หรอืเพยีงประมาณรอ้ยละ 3.3 ของคะแนนทัง้หมดในการประเมนิเพือ่เลื่อนตําแหน่งและเงนิวทิยฐานะ  
ดงันัน้ ผลการประเมนิดงักล่าวจงึแทบจะไมข่ึน้อยูก่บัผลการเรยีนของนกัเรยีนเลย   ภายใตแ้รงจงูใจ
เชน่น้ี ครแูต่ละคนยอ่มสนใจจดัทาํเอกสารเพือ่แสดงถงึคุณสมบตัขิองตนทีจ่ะถูกประเมนิ เชน่ ทาํผลงาน
วชิาการเพือ่ขอเลื่อนวทิยฐานะมากกวา่มุง่พฒันาการสอนนกัเรยีน 

4.3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีจาํกดัการแข่งขนั 

การแขง่ขนัระหวา่งโรงเรยีนเป็นอกีแนวทางหน่ึงในการสรา้งความรบัผดิชอบในการจดัการศกึษา
ของโรงเรยีน  เพราะการแขง่ขนัระหวา่งโรงเรยีนจะชว่ยสรา้งทางเลอืกใหแ้ก่นกัเรยีน  อยา่งไรกต็าม ใน
ปจัจุบนั มปีจัจยัต่างๆ ซึง่มผีลในการจาํกดัทางเลอืกของนกัเรยีนและไมส่ง่เสรมิการแขง่ขนัของโรงเรยีน
ในการจดัการศกึษาทีม่คีุณภาพ อาท ิ 

1. การไมเ่ปิดเผยขอ้มลูคะแนนสอบมาตรฐาน:  ในปจัจุบนั ขอ้มลูคะแนนการสอบ O-NET โดย
เฉลีย่ของแต่ละโรงเรยีนไมไ่ดถู้กเปิดเผยอยา่งเป็นระบบ โดยนกัเรยีนและผูป้กครองจะสามารถดไูด้
เฉพาะคะแนนสอบของตนเทา่นัน้   การไมเ่ปิดเผยคะแนนสอบดงักล่าวทาํใหผู้ป้กครองและนกัเรยีน ไม่
มขีอ้มลูคุณภาพโรงเรยีนทีเ่พยีงพอ ซึง่จาํเป็นต่อการเลอืกโรงเรยีน  

2. กฎเกณฑก์ารรบันกัเรยีนของ สพฐ.:  โรงเรยีนในระดบัก่อนประถมและประถมศกึษาในสงักดั 
สพฐ. จะตอ้งรบันกัเรยีนในพืน้ทีบ่รกิารก่อน โดยไมม่กีารทดสอบทางวชิาการ แต่ใชว้ธิจีบัฉลากในการ
คดัเลอืก  ทัง้น้ี หากโรงเรยีนยงัมทีีว่า่งเหลอื จงึจะสามารถรบันกัเรยีนนอกพืน้ทีบ่รกิารเพิม่ได ้ซึง่ทาํให้
นกัเรยีนในบางพืน้ทีซ่ึง่ไมม่โีรงเรยีนคุณภาพด ีไมส่ามารถเขา้เรยีนในโรงเรยีนทีม่คีุณภาพดไีดเ้ลย 



20 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2554 เรือ่ง “ยกเครือ่งการศกึษาไทย: สูก่ารศกึษาทีม่คีุณภาพอยา่งทัว่ถงึ” 

สว่นในระดบัมธัยมศกึษาตน้และปลายนัน้ กฎระเบยีบการรบันกัเรยีนในพืน้ทีจ่ะถกูผอ่นคลายลง
และใหโ้รงเรยีนรบันกัเรยีนดว้ยการสอบแขง่ขนัแทน7  อยา่งไรกต็าม โรงเรยีนจาํนวนมากมกัจะกาํหนด
วนัคดัเลอืกหรอืวนัมอบตวัใหต้รงกบัโรงเรยีนอื่นๆ ซึง่มผีลในการจาํกดัทางเลอืกของนกัเรยีน (สสวท. 
2554) 

3. อุปทานโรงเรยีนคุณภาพด:ี แมว้า่จะมโีรงเรยีนหลายแหง่ในพืน้ที ่ ซึง่นกัเรยีนสามารถเลอืก
ได้8 แต่หากคุณภาพของโรงเรยีนสว่นใหญ่ในพืน้ทีไ่มแ่ตกต่างกนั นกัเรยีนยอ่มมทีางเลอืกจาํกดัและอาจ
เลอืกทีจ่ะไมย่า้ยออกจากโรงเรยีนคุณภาพตํ่า เพราะไมส่ามารถหาโรงเรยีนทีด่กีวา่ได ้   นอกจากน้ี การ
ยา้ยโรงเรยีนยงัก่อใหเ้กดิตน้ทุนต่อนกัเรยีนเอง เชน่ มปีญัหาการปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรยีนใหม ่ 
 

5. ระบบการเงินเพ่ือความรบัผิดชอบ 

5.1 ระบบการเงินด้านอปุทาน และระบบการเงินด้านอปุสงค ์  

การใหเ้งนิอุดหนุนในการจดัการศกึษาสามารถทาํไดใ้น 2 วธิหีลกั วธิแีรกเป็นการใหเ้งนิอุดหนุน
ดา้นอุปทาน (supply-side financing)  ซึง่หมายถงึการจดัสรรเงนิอุดหนุนและทรพัยากรต่างๆ แก่
โรงเรยีน เชน่ งบบุคลากร งบดาํเนินงานและงบลงทุนของโรงเรยีน โดยจาํนวนเงนิอุดหนุนดงักล่าว
ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของภาครฐั ซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งสมัพนัธก์บัความตอ้งการของผูเ้รยีนหรอืจาํนวน
นกัเรยีนทีเ่ขา้เรยีนเลย 

วธิทีีส่องเป็นการใหเ้งนิอุดหนุนดา้นอุปสงค ์ (demand-side financing) ซึง่หมายถงึการจดัสรร
เงนิอุดหนุนและทรพัยากรต่างๆ แก่นกัเรยีนโดยตรงโดยไมผ่า่นโรงเรยีน เชน่ การแจกคปูองการศกึษา 
(voucher) ใหแ้ก่นกัเรยีน ซึง่สามารถใชเ้รยีนในโรงเรยีนทีต่อ้งการได ้ หรอืการจดัสรรทรพัยากรผา่น

                                                
7 ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ หลกัเกณฑย์งักําหนดใหโ้รงเรยีนรบันกัเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิารหรอืนกัเรยีนทีส่าํนกังาน
เขตพืน้ทีจ่ดัสรรใหก้บัโรงเรยีนเป็นหลกัก่อน แต่ในกรณีทีโ่รงเรยีนมอีตัราการแขง่ขนัสงูหรอืมจีาํนวนผูส้มคัรมากกวา่
จาํนวนทีจ่ะรบัมาก โรงเรยีนสามารถสอบคดัเลอืกนกัเรยีนไดแ้ต่ไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 50 ของนกัเรยีนทัง้หมดและมตีอ้ง
รบันกัเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิารไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50  
 ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนทีส่อนทัง้ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลาย ตอ้งรบันกัเรยีนทีจ่บ 
ม. 3 จากโรงเรยีนและมศีกัยภาพเขา้เรยีนก่อน โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกไดแ้ก่ คะแนน O-net หรอื ผล
คะแนนเฉลีย่ เป็นตน้ แต่โรงเรยีนสามารถเปิดรบัสมคัรนกัเรยีนจากโรงเรยีนอื่นเขา้เรยีนดว้ย แต่ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 
ของแผนการรบันกัเรยีน 
 แต่สาํหรบัโรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอนเฉพาะมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนตอ้งสอบคดัเลอืกนกัเรยีน
ทัว่ไป ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 และรบันกัเรยีนโควตา เชน่ นกัเรยีนความสามารถพเิศษดา้นกฬีา ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 20  
8 จากผลสาํรวจของ PISA (2009) มรีอ้ยละ 68 ของโรงเรยีนทีต่อ้งแขง่ขนัรบันกัเรยีนกบัโรงเรยีนอื่นๆ อยา่งน้อย 2 
แหง่ในพืน้ที ่ขณะทีม่เีพยีงรอ้ยละ 14 เทา่นัน้ทีไ่มต่อ้งการแขง่ขนักบัโรงเรยีนใดๆ  
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โรงเรยีน ตามจาํนวนนกัเรยีนทีเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีนนัน้ เชน่ เงนิอุดหนุนรายบุคคล ทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั 
เป็นตน้ 

จากกรอบแนวคดิเรือ่งความรบัผดิชอบในการจดัการศกึษา การใหเ้งนิอุดหนุนดา้นอุปทานจะ
สอดคลอ้งกบัการสรา้งความรบัผดิชอบสายยาว ซึง่ภาครฐัมบีทบาทในการกาํกบัดแูลโรงเรยีนใหร้บัผดิชอบ
ต่อผูป้กครอง ในขณะทีก่ารใหเ้งนิอุดหนุนดา้นอุปสงคจ์ะสอดคลอ้งกบัการสรา้งความผดิชอบสายสัน้ ซึง่
โรงเรยีนจะรบัผดิชอบต่อผูป้กครองโดยตรง เน่ืองจากในระบบดงักลา่ว ผูป้กครองจะเป็นผูเ้ลอืกโรงเรยีน 
ทาํใหโ้รงเรยีนทีต่อ้งการไดร้บัเงนิอุดหนุนจะตอ้งแขง่ขนักนัในการพฒันาคุณภาพการสอนเพือ่ดงึดดู
นกัเรยีน (ดภูาพที ่4) 

ภาพท่ี 4 กลไกความรบัผดิชอบภายใตก้ารใหเ้งนิฝ ัง่อุปสงค ์

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั 

5.2 การเงินในระบบการศึกษาพืน้ฐานของประเทศไทย 

ปจัจุบนั งบประมาณการศกึษาขัน้พืน้ฐานของไทยยงัคงเป็นการใหเ้งนิอุดหนุนดา้นอุปทานเป็น
หลกั โดยงบอุดหนุนดา้นอุปทานในรปูของงบบุคลากร งบดาํเนินงาน และงบลงทุนของโรงเรยีน ซึง่ไม่
สมัพนัธโ์ดยตรงกบัจาํนวนนกัเรยีน  มสีดัสว่นถงึรอ้ยละ 75 ของงบประมาณทัง้หมด   ในขณะที่
งบอุดหนุนดา้นอุปสงคค์อื งบเงนิอุดหนุนรายบุคคล มสีดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 25 ของงบประมาณทัง้หมด
เทา่นัน้ (กราฟที ่ 3)  ระบบความรบัผดิชอบทีเ่กดิขึน้จงึเป็นความรบัผดิชอบแบบสายยาว ซึง่ไมส่ง่เสรมิ
คุณภาพการศกึษาดงัทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้  

กราฟท่ี 3 แสดงสดัสว่นงบประมาณดา้นอุปทานและดา้นอุปสงค ์

 
 

ทีม่า: คณะผูว้จิยั, คาํนวณจากขอ้มลูของสาํนกังบประมาณ  
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ปญัหาทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงของระบบการเงนิของการศกึษาขัน้พืน้ฐานของประเทศไทยกค็อื 
มลูคา่เงนิอุดหนุนขัน้พืน้ฐานรายบุคคลตํ่าเกนิไปและไมส่ง่เสรมิการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมระหวา่ง
โรงเรยีนในสงักดัของ สพฐ. และโรงเรยีนเอกชน9  ในปจัจุบนั โรงเรยีนในสงักดั สพฐ.ไดร้บัเงนิอุดหนุน
ขัน้พืน้ฐานรายบุคคลตํ่ากวา่ตน้ทุนรวมในการจดัการศกึษาแก่นกัเรยีนแต่ละคน เน่ืองจากเงนิอุดหนุน
ดงักล่าวครอบคลุมเฉพาะคา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานของโรงเรยีนเทา่นัน้ โดยไมร่วมเงนิเดอืนและเงนิวทิย
ฐานะของคร ูและงบลงทุนของโรงเรยีน (ภาพที ่5)   นอกจากน้ี คา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานดงักล่าวคาํนวณมา
ตัง้แต่ปี 2548 โดยยงัไมม่กีารปรบัเพิม่ขึน้ ทาํใหม้มีลูคา่ตํ่าเกนิไป  ภายใตร้ะบบดงักล่าว แมว้า่นกัเรยีน
จาํนวนมากจะยา้ยออกจากโรงเรยีนทีม่คีุณภาพไมด่ ี โรงเรยีนกไ็มจ่าํเป็นทีต่อ้งพฒันาการสอนใหด้ขีึน้ 
เพราะการยา้ยออกของนกัเรยีนจะกระทบต่องบประมาณทีโ่รงเรยีนไดร้บัเพยีงเลก็น้อยเทา่นัน้ โดย
ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครยูงัไดร้บัเงนิเดอืนและเงนิวทิยฐานะตามเดมิ  

ภาพท่ี 5 แสดงเงนิอุดหนุนขัน้พืน้ฐานเทยีบกบัตน้ทุนจรงิ 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั  
 

นอกจากน้ี มลูคา่เงนิอุดหนุนรายบุคคลยงัถูกกาํหนดใหเ้ทา่กบัตน้ทุนเฉลีย่ของโรงเรยีนขนาด
กลางซึง่ตํ่ากวา่ตน้ทุนเฉลีย่ของโรงเรยีนขนาดอื่นๆ ในทุกระดบัการศกึษา10 โดยมไิดพ้จิารณาคุณภาพ
การสอน  ทัง้ที ่โรงเรยีนทีม่คีุณภาพดมีแีนวโน้มทีจ่ะมตีน้ทุนสงูกวา่โรงเรยีนทัว่ไปในทุกระดบัการศกึษา
และขนาด11    ดว้ยเหตุผลต่างๆ ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ โรงเรยีนในสงักดั สพฐ. จงึไดร้บัเงนิอุดหนุน
                                                
9 ตารางที ่1 2 และ 3 ในภาคผนวก แสดงพฒันาการของการใหเ้งนิอุดหนุนรายบุคคลแก่โรงเรยีน สพฐ.  มลูคา่ของเงนิ
อุดหนุนรายบุคคลในแต่ละชว่งเวลา และมลูคา่เงนิอุดหนุนในโครงการเรยีนฟร ี15 ปี ตามลาํดบั 
10 ดตูารางที ่4 ในภาคผนวก แสดงคา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานของโรงเรยีนขนาดต่างๆ ทัง้น้ี โรงเรยีนขนาดเลก็หมายถงึ
โรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนน้อยกวา่หรอืเทา่กบั 120 คน และอกีประเภทหน่ึงน้อยกวา่หรอืเทา่กบั 300 คน โรงเรยีนขนาด
กลางมนีกัเรยีน 301-1,000 คน และโรงเรยีนขนาดใหญ่มนีกัเรยีนมากกวา่ 1,000 คน   
11 ทีจ่รงิแลว้ในงานวจิยัศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร (2549) ไดศ้กึษาคา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานของโรงเรยีนแยกตาม
คุณภาพทีว่ดัโดยเกณฑข์อง สมศ. ดว้ย แต่ไมไ่ดนํ้ามาใชเ้ป็นฐานในการใหเ้งนิอุดหนุนรายบุคคล ผลการศกึษาแสดงให้
เหน็วา่โรงเรยีนทีม่คีุณภาพดมีคีา่ใชจ้า่ยสงูกวา่คา่ใชจ้า่ยของโรงเรยีนทีม่คีุณภาพปานกลางและคุณภาพตํ่าในทุกระดบั
การศกึษา โดยเฉพาะในระดบัมธัยมศกึษา (ดตูารางที ่5 ในภาคผนวก)  
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รายบุคคลตํ่ากวา่ตน้ทุนรายหวัในการจดัการศกึษาอยา่งมคีุณภาพ และยากทีจ่ะพฒันาคุณภาพการสอน
ใหด้ขีึน้ได ้   

สถานการณ์ยิง่เลวรา้ยลงในกรณขีองโรงเรยีนเอกชน  เน่ืองจากแมว้า่โรงเรยีนเอกชนจะไดร้บั
เงนิอุดหนุนขัน้พืน้ฐานรายบุคคลเทา่กบัโรงเรยีนในสงักดัของ สพฐ. กต็าม  แต่เงนิสมทบเงนิเดอืนครทูี่
โรงเรยีนเอกชนไดร้บันัน้ตํ่ากวา่ทีค่วรจะเป็นมาก12 และถูกปรบัเพิม่ขึน้ตามเวลาอยา่งชา้มาก13 ในขณะที ่
เงนิเดอืนของครูโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. จะปรบัเพิม่ขึน้ทุกปีตามการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนและการปรบั 
วทิยฐานะ ซึง่ทาํใหค้วามแตกต่างระหวา่งเงนิอุดหนุนทัง้หมดทีโ่รงเรยีนในสงักดั สพฐ. และโรงเรยีนเอกชน
ไดร้บัจากรฐัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองทุกปี14 

นอกจากน้ี โรงเรยีนเอกชนทีร่บัเงนิอุดหนุนยงัถูกควบคุมรายไดต่้อนกัเรยีนไมใ่หเ้กนิตน้ทุนใน
การจดัการศกึษาต่อหน่วยของโรงเรยีนในสงักดั สพฐ.  ซึง่ทาํใหโ้รงเรยีนเอกชนไมส่ามารถเรยีกเกบ็
คา่ธรรมเนียมการศกึษาเพิม่เตมิไดเ้กนิสว่นต่างระหวา่งตน้ทุนต่อหน่วยของโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. กบั
เงนิอุดหนุนทัง้หมดทีต่นไดร้บัจากรฐั    ตวัอยา่งเชน่ ในปี พ.ศ. 2546  ตน้ทนุของโรงเรยีนในสงักดั 
สพฐ. ในระดบัประถมศกึษาอยูท่ีร่ะดบั 9,000 บาทต่อคนต่อปี  โรงเรยีนเอกชนซึง่ไดร้บัเงนิอุดหนุนขัน้
พืน้ฐาน 1,100 บาท และเงนิสมทบเงนิเดอืนครอูกี 3,440 บาท จะเกบ็คา่ธรรมเนียมการศกึษาเพิม่ไดไ้ม่
เกนิ 4,460 บาทต่อคนต่อปี (ดภูาพที ่6 ซา้ยมอื)     

ต่อมาในปี 2553 โรงเรยีนในสงักดั สพฐ. ไดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐัทัง้สิน้ 19,475 บาทต่อคน 
โดยแบ่งเป็นเงนิอุดหนุนขัน้พืน้ฐานทีเ่พิม่ขึน้เป็น 1,900 บาท  และเงนิเดอืนครเูฉลีย่ต่อคนทีเ่พิม่ขึน้เป็น 
17,575 บาท15 ตามการเลื่อนขัน้และปรบัโครงสรา้งเงนิเดอืน      ในชว่งเดยีวกนั เงนิอุดหนุนขัน้พืน้ฐาน
ทีโ่รงเรยีนเอกชนไดร้บัเพิม่ขึน้เป็น 1,900 บาทเชน่เดยีวกนั และรวมกบัเงนิอุดหนุนเพิม่เตมิในโครงการ
เรยีนฟร ี 15 ปีอกี 1,056 บาท แต่เงนิสมทบเงนิเดอืนครเูพิม่ขึน้เพยีง 756 บาท เป็น 4,196 บาท    
นอกจากน้ี ตน้ทุนของโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. ทีใ่ชค้วบคุมรายรบัของโรงเรยีนเอกชนนัน้มไิดถู้กคาํนวณ
ใหม ่แต่ถูกปรบัเพิม่ขึน้เพยีง 1,556 บาทตามมลูคา่เงนิอุดหนุนขัน้พืน้ฐานทีเ่พิม่ขึน้ 800 บาท และเงนิ
สมทบเงนิเดอืนครทูีเ่พิม่ขึน้ 756 บาทเทา่นัน้ คา่ธรรมการศกึษาใหมท่ีโ่รงเรยีนเอกชนเกบ็เพิม่ไดจ้งึไม่
เกนิ 3,404 บาท ซึง่ไมเ่พยีงพอทีจ่ะชดเชยสว่นต่างของเงนิอุดหนุนระหวา่งโรงเรยีนรฐัและเอกชนที่

                                                
12 เงนิสมทบเงนิเดอืนครขูองโรงเรยีนเอกชน คาํนวณจากเงนิเดอืนเฉลีย่ของครโูรงเรยีนเอกชนทีโ่รงเรยีนรายงานต่อ
กองทุนสงเคราะหค์รใูหญ่และครเูอกชน หารดว้ย 25 ซึง่เป็นตวัเลขทีส่ภาการศกึษาแหง่ชาตเิหน็วา่เป็นอตัราสว่น
นกัเรยีนต่อครทูีเ่หมาะสม ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิ สดัสว่นนกัเรยีต่อครใูนโรงเรยีนเอกชนโดยเฉลีย่ตํ่ากวา่ 25:1  
13 เงนิสมทบเงนิเดอืนครขูองโรงเรยีนเอกชนจะถกูปรบัขึน้เฉพาะในกรณีทีม่กีารออกพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีา
ปรบัเงนิเดอืนขา้ราชการครทูัง้โครงสรา้งเทา่นัน้ 
14 ดตูารางที ่6 ในภาคผนวก แสดง พฒันาการของการใหเ้งนิอุดหนุนรายบุคคลและเงนิสมทบเงนิเดอืนครแูก่โรงเรยีน
เอกชน  
15 คาํนวณจากงบเงนิเดอืน (ไมร่วมเงนิวทิยฐานะและสวสัดกิารคร)ู หารดว้ยจาํนวนขา้ราชการครทูัง้ประเทศ และนํา
เงนิเดอืนเฉลีย่ของขา้ราชการคร ูหารดว้ย 19 ซึง่เป็นอตัราสว่นนกัเรยีนต่อคร ู1 คน ในปจัจุบนั   
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ขยายขึน้ได ้ และทาํใหโ้รงเรยีนเอกชนมรีายรบัต่อนกัเรยีนหน่ึงคนน้อยกวา่โรงเรยีนในสงักดั สพฐ. ถงึ
เกอืบ 9,000 บาท  (ภาพที ่6 ขวามอื) 

ภาพท่ี 6 เปรยีบเทยีบการใหเ้งนิอุดหนุนระหวา่งโรงเรยีน สพฐ. และเอกชน ในปี 2546 และ 2553  

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่ ระบบการเงนิการศกึษาทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนัทาํใหโ้รงเรยีน
เอกชนเสยีเปรยีบในการแขง่ขนักบัโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. และประสบปญัหาในการพฒันาคุณภาพ เชน่ 
โรงเรยีนเอกชนสว่นใหญ่ทีร่บัเงนิอุดหนุนไมส่ามารถตัง้เงนิเดอืนครใูหท้ดัเทยีมกบัโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. 
ได ้   ดงัจะเหน็วา่ ในชว่งทศวรรษทีผ่า่นมา เงนิเดอืนครเูอกชนคอ่นขา้งคงที ่ ในขณะทีเ่งนิเดอืนครใูน
สงักดั สพฐ. เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง (กราฟที ่6)  จงึไมน่่าแปลกใจวา่ในปี 2554 เพยีงปีเดยีวมคีรโูรงเรยีน
เอกชนกวา่ 2,000 คน ลาออกไปสอบเป็นขา้ราชการคร ู 

กราฟท่ี 6 เปรยีบเทยีบรายไดเ้ฉลีย่ครใูนโรงเรยีนรฐัและโรงเรยีนเอกชน  

 
ทีม่า: การสาํรวจภาวะแรงงาน สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ 
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จากขอ้จาํกดัดงักล่าว โรงเรยีนเอกชนบางแหง่ซึง่ตอ้งการเน้นคุณภาพการศกึษาเลอืกทีจ่ะไมร่บั
เงนิอุดหนุนจากรฐัและหนัไปเกบ็คา่ธรรมเนียมการศกึษาในระดบัทีส่งูแทน ในขณะทีบ่างโรงเรยีนซึง่ยงั
เลอืกทีจ่ะรบัเงนิอุดหนุน กต็อ้งใชว้ธิกีารเกบ็คา่ธรรมเนียมอื่น16 หรอืขอรบับรจิาคผูป้กครอง ซึง่ลว้นมผีล
ทาํใหน้กัเรยีนจากครอบครวัยากจนไมส่ามารถเขา้เรยีนในโรงเรยีนทีม่คีุณภาพเหล่าน้ีได ้   

 

6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 การวเิคราะหใ์นบทความน้ีชีใ้หเ้หน็วา่ ปญัหาของคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐานในประเทศไทย 
เกดิจากการขาดระบบทีท่าํใหโ้รงเรยีนและครมูคีวามรบัผดิชอบต่อนกัเรยีนและผูป้กครอง   เพือ่
แกป้ญัหาดงักล่าว คณะผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเชงินโยบายดงัต่อไปน้ี  

1. กระทรวงศกึษาธกิารควรจดัใหม้กีารสอบมาตรฐานทกุระดบัชัน้เรยีน หรอือยา่งน้อยทุก

ชว่งชัน้ในระดบัการศกึษาพืน้ฐานของโรงเรยีนทุกสงักดั เพือ่เป็นฐานในการสรา้งระบบ

ความรบัผดิชอบทางการศกึษา   นอกจากน้ี ควรใชผ้ลการสอบมาตรฐานเป็นเกณฑใ์น

การเลื่อนชัน้และการเขา้มหาวทิยาลยัแทนการใชเ้กรดเฉลีย่สะสมรวมทุกวชิา (GPAX) 

และเกรดเฉลีย่สะสมรายวชิา (GPA) ซึง่แต่ละโรงเรยีนมมีาตรฐานในการใหเ้กรดที่

แตกต่างกนัมาก โดยโรงเรยีนจาํนวนมากน่าจะใหเ้กรดแก่นกัเรยีนสงูเกนิไป เน่ืองจาก

ตอ้งการชว่ยเหลอืใหน้กัเรยีนของตนเขา้ศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัได ้     

2. ปฏริปูแนวทางในการออกขอ้สอบมาตรฐานจากทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนั เน่ืองจากการจะใช้

การสอบมาตรฐานในการสรา้งความรบัผดิชอบของโรงเรยีนและครนูัน้  จาํเป็นอยา่งยิง่

ทีต่อ้งมใีชข้อ้สอบมาตรฐานทีม่คีุณภาพสงู  ในปจัจุบนั มเีสยีงวพิากษว์จิารณ์อยา่ง

กวา้งขวางวา่ ขอ้สอบมาตรฐานทีใ่ชอ้ยูไ่มเ่อือ้ต่อการพฒันาการศกึษาใหม้คีุณภาพอยา่ง

แทจ้รงิ    ทัง้น้ี แนวทางในการปรบัปรงุขอ้สอบมาตรฐานกค็อืควรออกขอ้สอบทีเ่น้นวดั

ความเขา้ใจ (literacy-based test) ซึง่สง่เสรมิการคดิของนกัเรยีน มากกวา่เน้นวดั

เน้ือหา (content-based test) ซึง่สง่เสรมิการทอ่งจาํ17       

                                                
16 คา่ธรรมเนียมอื่นคอื คา่ธรรมเนียมทีจ่ดัเกบ็จากบรกิารพเิศษทีโ่รงเรยีนเอกชนจดัขึน้ นอกเหนือจากการจดัการศกึษา
ปกต ิ เชน่ รถรบัสง่นกัเรยีน อาหารกลางวนัหรอืกจิกรรมนนัทนาการพเิศษ เป็นตน้  โดยโรงเรยีนเอกชนจะตอ้งขอ
อนุญาตและยืน่รายละเอยีดตน้ทุนของบรกิารเหลา่น้ีต่อสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน (สช.)    ทัง้น้ี 
สช. ยงัมกีฎระเบยีบทีก่าํหนดใหก้าํไรของโรงเรยีนเอกชน ซึง่มาจากคา่ธรรมการศกึษาและค่าธรรมเนียมอื่นมอีตัราไม่
เกนิรอ้ยละ 20  
17

 ตวัอยา่งของขอ้สอบในแนวทางดงักลา่วคอืขอ้สอบของ Programme for International Student Assessment 
(PISA) 
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3. ควรกาํหนดใหเ้ปิดเผยผลการสอบมาตรฐานและการวดัสมัฤทธผิลทางการศกึษาเป็น

รายโรงเรยีนต่อสาธารณะ จากทีใ่นปจัจุบนั ผูป้กครองและนกัเรยีนจะทราบผลสอบ

เฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเทา่นัน้  ทัง้น้ี ควรกาํหนดใหโ้รงเรยีนจดัทาํใบรายงานผลของ

โรงเรยีน (report card) ซึง่มขีอ้มลูผลการสอบเฉลีย่และสมัฤทธผิลของโรงเรยีน

เปรยีบเทยีบกบัโรงเรยีนในเขตการศกึษาเดยีวกนั และโรงเรยีนของ สพฐ. ทัว่ประเทศ  

ดงัตวัอยา่งของรฐัปารานาในบราซลิ หรอืตวัอยา่งของประเทศอื่นๆ   

4. ยกเลกิระบบรบัรองมาตรฐานและคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั หรอื

อยา่งน้อยตอ้งมกีารปฏริปูครัง้ใหญ่ เน่ืองจากผลการประเมนิคณุภาพมคีวามเชื่อมโยง

กบัผลการเรยีนของนกัเรยีนน้อยมากหรอืแมก้ระทัง่สวนทางกนั   นอกจากน้ี ระบบ

รบัรองมาตรฐานและคุณภาพการศกึษาในปจัจุบนัยงัสรา้งตน้ทุนสงูต่อทัง้รฐั โรงเรยีน

และคร ู  

5. ใชค้ะแนนสอบมาตรฐานของนกัเรยีนในการประเมนิผลโรงเรยีนและคร ู  โดยควรใชก้าร

เปลีย่นแปลง (change)  ของคะแนน ซึง่สะทอ้นพฒันาการของนกัเรยีน มากกวา่การใช้

ระดบัคะแนน (level) เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่โรงเรยีนทัง้หลายซึง่มนีกัเรยีนทีม่ภีมูิ

หลงัแตกต่างกนั   นอกจากน้ี ควรมกีลไกในการตรวจสอบ (audit) การจดัสอบเพือ่ลด

พฤตกิรรมเบีย่งเบนของผูบ้รหิารและคร ู

6. ใหร้างวลัแก่ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครตูามความสามารถในการยกระดบัผลการเรยีนของ

นกัเรยีน โดยอาจอยูใ่นรปูของการปรบัขัน้เงนิเดอืนหรอือยูใ่นรปูอื่น เชน่ การประกาศ

ยกยอ่ง  การใหอ้สิระในการบรหิารโรงเรยีน (ในกรณขีองผูบ้รหิาร) หรอือสิระในการ

จดัการสอนมากขึน้ (ในกรณขีองคร)ู  โดยควรมกีารพจิารณาอยา่งรอบคอบเน่ืองจาก

เป็นประเดน็ทีส่าํคญัและมคีวามออ่นไหวสงู 

7. ใหก้ารสนบัสนุนทางบรหิารและทางวชิาการแก่โรงเรยีนทีม่คีุณภาพทางการศกึษาไม่

ผา่นเกณฑ ์เชน่ สนบัสนุนการสรา้งขดีความสามารถ (capacity building)  ของโรงเรยีน

ในการจดัสอบนกัเรยีนเพือ่ปรบัปรงุการสอนในชัน้เรยีน (formative assessment) 

8. เพิม่อสิระในการบรหิารบุคลากรครขูองโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. เชน่ ใหโ้รงเรยีนสามารถ

คดัเลอืกครไูดเ้อง เป็นตน้ 

9. ปรบัเงนิอุดหนุนจากรฐั ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงนิอุดหนุนดา้นอุปทานทีไ่มเ่อือ้ต่อการสรา้ง

ความรบัผดิชอบในการยกระดบัคุณภาพการศกึษา ใหเ้ป็นเงนิอุดหนุนดา้นอุปสงค ์ โดย

การปรบัเงนิอุดหนุนรายบุคคลใหส้ะทอ้นตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ  
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10. ใหก้ารอุดหนุนแก่โรงเรยีนในสงักดั สพฐ. และโรงเรยีนเอกชนอยา่งเสมอภาค หรอื

มฉิะนัน้ควรยกเลกิการควบคุมคา่ธรรมเนียมการศกึษาสงูสดุทีโ่รงเรยีนเอกชนสามารถ

จดัเกบ็ได ้เพือ่สรา้งการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมระหวา่งโรงเรยีนทัง้สองกลุ่ม  
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ภาคผนวก 

ตารางท่ี 1 พฒันาการของการใหเ้งนิอุดหนุนรายบุคคลแก่โรงเรยีน สพฐ.  

ปีงบประมาณ รายละเอยีด 
2545 กาํหนดอตัราการอุดหนุนคา่ใชจ้า่ยต่อหวัเพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยขัน้พืน้ฐานตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาถงึมธัยมศกึษา

ตอนปลาย 12 ปี 
2546 เริม่อุดหนุนรายบุคคล 
2547 ขยายการอุดหนุนรายบุคคลใหค้รอบคลุมถงึระดบัก่อนประถมศกึษา 2 ปี (อนุบาล 2 และ3)  
2548 
2549 อนุมตัปิรบัเพิม่เงนิอุดหนุนเป็นเวลา 3 ปีการศกึษา (2550-2552) และเพิม่เงนิสว่นเพิม่ใหแ้ก่โรงเรยีนขนาดเลก็ 

(จาํนวนนกัเรยีนน้อยกวา่ 120 คน) 500 บาทระดบัประถมศกึษาปี 1-6 และระดบัมธัยมศกึษาปี 1-6 
2550 เริม่ปรบัเพิม่อตัราเงนิอุดหนุนและเพิม่เงนิสว่นเพิม่ใหแ้ก่โรงเรยีนขนาดเลก็ 
2551 (1.) ปรบัเพิม่อตัราเงนิอุดหนุนใหเ้ป็นอตัราเป้าหมายของปี 2552  

(2.) เพิม่อุดหนุนรายหวัเป็นคา่หนงัสอืเพือ่ใหย้มืเรยีน 5 วชิาหลกั ตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา-มธัยมศกึษาตอนตน้  
(3.) ปรบัเพิม่เงนิอุดหนุนปจัจยัพืน้ฐานนกัเรยีนยากจน ในระดบัประถมศกึษาจาก 460 บาท/คน/ปี เป็น 1,000 
บาท/คน/ปี และจากเดมิอุดหนุนไมเ่กนิรอ้ยละ 30 เป็นไมเ่กนิรอ้ยละ 40 ของจาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด และใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้จาก 2,500 บาท/คน/ปีเป็น 3,000 บาท/คน/ปี และจากเดมิอุดหนุนไมเ่กนิรอ้ยละ 20 
เป็นไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของจาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด  
และ(4.) เริม่อุดหนุนรายบุคคลใหแ้ก่การจดัสอนครอบครวัในอตัราเดยีวกบันกัเรยีนโรงเรยีนเอกชนและใหแ้ก่
สถานประกอบการในอตัราครึง่หน่ึงของเงนิรายบุคคลนกัเรยีนโรงเรยีนเอกชน 

2552 โครงการเรยีนฟร ี15 ปี (1.) ขยายการอุดหนุนรายบุคคลใหค้รอบคลุมถงึอนุบาล 1  
(2.) ขยายการอุดหนุนคา่หนงัสอืใหย้มืเรยีนใหค้รอบคลุมทุกระดบัชัน้ตัง้แต่ก่อนประถมศกึษาจนถงึมธัยมศกึษา
ตอนปลาย และครอบคลุม 8 กลุม่สาระหลกั  
และ (3.) เพิม่เงนิอุดหนุนรายหวัเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยอกี 3 รายการไดแ้ก่ คา่อุปกรณ์การเรยีน ชุดนกัเรยีนและคา่
กจิกรรมเพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีน ตัง้แต่ภาคการเรยีนที ่1 ของปีการศกึษา 2552 

2553 (1.) เพิม่เงนิสว่นเพิม่ใหแ้ก่โรงเรยีนขนาดเลก็ระดบัประถมศกึษาขนาดเลก็ (จาํนวนนกัเรยีนน้อยกวา่ 120 คน) 
เพิม่อกีละคนละ 500 บาท/คน/ปี และโรงเรยีนมธัยมตน้และปลายขนาดเลก็ (จาํนวนนกัเรยีนน้อยกวา่ 300 คน) 
เพิม่อกีคนละ 1,000 บาท/คน/ปี  
และ (2.) การจดัสรรหนงัสอืจะเปลีย่นจากการใหย้มืเรยีนเป็นการแจกฟรสีาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมปลาย 

2554 การจดัสรรหนงัสอืจะเปลีย่นจากการใหย้มืเรยีนเป็นการแจกฟรใีนทุกระดบัชัน้  

ตารางท่ี 2 มลูคา่ของเงนิอุดหนุนขัน้พืน้ฐานรายบุคคล ในแต่ละชว่งเวลา 

(หน่วย: บาท/ปี/คน) 
ระดบัชัน้/ปีงบประมาณ 2546 2547 2550 2551* 2552* 2553* 2551 เป็นต้นไป 

ก่อนประถมศึกษา 600 783 1,149 1,516 1,700 1,700 
ประถมศึกษา 1,100 1,100 1,233 1,499 1,766 1,900 1,900 

มธัยมศึกษาตอนต้น 1,800 1,800 2,083 2,649 3,216 3,500 3,500 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 2,700 2,700 2,883 3,249 3,616 3,800 3,800 

* เป็นแผนทีจ่ะทยอยเพิม่เงนิอุดหนุนรายบุคคลแต่สดุทา้ยนําอตัราเป้าหมายมาใชจ้รงิในปี 2551 
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ตารางท่ี 3 มลูคา่เงนิอุดหนุนในโครงการเรยีนฟร ี15 ปี  

(หน่วย: บาท/ปี/คน)  

เงินอดุหนุน
รายบคุคล หนังสือเรียน* 

อปุกรณ์
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

กิจกรรมพฒันา
คณุภาพผูเ้รียน รวม 

ก่อนประถมศึกษา 1,700 200 200 300 430 2,830 
ประถมศึกษา 1,900 697 290 360 480 3,727 

มธัยมศึกษาตอนต้น 3,500 783 420 450 880 6,033 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 3,800 1,137 460 500 970 6,867 

* มลูคา่เงนิอุดหนุนคา่หนงัสอืทีจ่า่ยจรงิ จะแตกต่างกนัในแต่ละระดบัชัน้ แต่มลูคา่เงนิอุดหนุนหนงัสอืเรยีนทีแ่สดงใน 
  ตารางเป็นคา่เฉลีย่ของ แต่ละชว่งชัน้ 

 
ตารางท่ี 4 คา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานของโรงเรยีนตามระดบัชัน้และขนาดในปีงบประมาณ 2548 

      (หน่วย: บาท/ปี/คน) 
 เลก็ กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ 

ระดบัการศึกษา/ขนาด น้อยกว่าเท่ากบั 
120 คน 

น้อยกว่าเท่ากบั 
300 คน 

301-1,000 คน 1,001-2,000 คน 2,001 คนขึน้ไป 

ก่อนประถมศึกษา 2,142 1,914 1,752 2,163 2,290 

ประถมศึกษา 2,381 2,129 1,897 2,583 2,684 

มธัยมศึกษาตอนต้น 2,784 4,017 3,530 4,881 4,963 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 4,300 4216 3,835 5,273 5,464 

ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร (2549) 
 

ตารางท่ี 5 คา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานของโรงเรยีนแยกตามระดบัชัน้ และคุณภาพ* ตามการประเมนิ สมศ. ใน

ปีงบประมาณ 2548  
(หน่วย: บาท/ปี/คน) 

ระดบัการศึกษา คณุภาพดี และได้คะแนนดี
ครบทกุมาตรฐาน 

คณุภาพปานกลาง คณุภาพไม่ดี 

ก่อนประถมศึกษา 1,955 1,873 1,875 

ประถมศึกษา 2,216 2,075 2,080 

มธัยมศึกษาตอนต้น 6,170 3,967 4,128 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 6,821 4,285 4,465 

ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร (2549) 
*คุณภาพด ีคอื คะแนนเฉลีย่การประเมนิทุกมาตรฐานไดไ้มต่ํ่ากวา่ 3  
คุณภาพปานกลาง คอื คะแนนเฉลีย่การประเมนิสงูกวา่ 2.5 และไมม่มีาตรฐานใดตํ่ากวา่ 2.5  
คุณภาพไมด่ ีคอื คะแนนเฉลีย่การประเมนิตํ่ากวา่ 2.5  
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ตารางท่ี 6 พฒันาการของการใหเ้งนิอุดหนุนรายบุคคลและเงนิสมทบเงนิเดอืนครแูก่โรงเรยีนเอกชน 

ปีงบประมาณ รายละเอยีด 
2545 กาํหนดอตัราการอุดหนุนคา่ใชจ้า่ยต่อหวัเพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยขัน้พืน้ฐานตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาถงึมธัยมศกึษาตอน

ปลาย 12 ปี 
2546 เริม่อุดหนุนรายบุคคล 
2547 ขยายการอุดหนุนรายบุคคลใหค้รอบคลุมถงึระดบัก่อนประถมศกึษา 2 ปี (อนุบาล 2 และ3)  
2548 เพิม่เงนิอุดหนุนสมทบเงนิเดอืนครรูายบุคคล โดยใหม้ผีลยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2547-30 กนัยายน 2548 

เพือ่ใหโ้รงเรยีนเอกชนสามารถจา่ยเงนิเดอืนครเูอกชนไดต้ามการปรบัเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนขัน้ตํ่าของกระทรวงแรงงาน
ซึง่ปรบัขึน้ในอตัราเดยีวกบัเงนิเดอืนขา้ราชการคร ู 

2549 
2550 1. อนุมตัปิรบัเพิม่เงนิอุดหนุนเป็นเวลา 3 ปีการศกึษา (2550-2552) เริม่ปรบัเพิม่อตัราเงนิอุดหนุน 

2. เพิม่เงนิอุดหนุนสมทบเงนิเดอืนครรูายบุคคลตามตคิณะรฐัมนตร ี16 มกราคม 2550 โดยใหม้ผีลยอ้นหลงัตัง้แต่ 
วนัที ่1 ตุลาคม 2548 (รอ้ยละ 5) 
3. อนุมตัหิลกัการใหป้รบัเพิม่เงนิอุดหนุนสมทบเงนิเดอืนครรูายบุคคลทุกครัง้ทีม่กีารปรบัเพิม่บญัชเีงนิเดอืนขา้ราชการ
คร ูเพือ่แกไ้ขปญัหาความลา่ชา้ในการปรบัเพิม่เงนิอุดหนุนและปรบัเพิม่อตัราเงนิอุดหนุนสมทบเงนิเดอืนครตูามการ
ปรบัเพิม่ของเงนิเดอืนขา้ราชการครรูอ้ยละ 4 

2551 (1.) ปรบัเพิม่อตัราเงนิอุดหนุนใหเ้ป็นอตัราเป้าหมายของปี 2552  
(2.) เพิม่อุดหนุนรายหวัเป็นคา่หนงัสอืเพือ่ใหย้มืเรยีน 5 วชิาหลกั ตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา-มธัยมศกึษาตอนตน้  
(3.) เพิม่เงนิสว่นเพิม่ใหแ้ก่โรงเรยีนขนาดเลก็ระดบัประถมศกึษาขนาดเลก็ (จาํนวนนกัเรยีนน้อยกวา่ 120 คน) เพิม่อกี
ละคนละ 500 บาท/คน/ปี และโรงเรยีนมธัยมตน้และปลายขนาดเลก็ (จาํนวนนกัเรยีนน้อยกวา่ 300 คน) เพิม่อกีคนละ 
1,000 บาท/คน/ปี เป็นเวลา 3 ปีการศกึษา (2551-2553) (จาํกดัจาํนวน) 

2552 โครงการเรยีนฟร ี15 ปี (1.) เพิม่เงนิอุดหนุนรายบุคคลขัน้พืน้ฐานเพิม่เตมิเป็นจาํนวน รอ้ยละ 10 ของตน้ทุนในการจดั
การศกึษาในโรงเรยีนรฐัต่อ นกัเรยีน 1 คน  
(2.) ขยายการอุดหนุนรายบุคคลใหค้รอบคลุมถงึอนุบาล 1  
(3.) ขยายการอุดหนุนคา่หนงัสอืใหย้มืเรยีนใหค้รอบคลุมทุกระดบัชัน้ตัง้แต่ก่อนประถมศกึษาจนถงึมธัยมศกึษาตอน
ปลาย และครอบคลุม 8 กลุม่สาระหลกั  
และ (4.) เพิม่เงนิอุดหนุนรายหวัเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยอกี 3 รายการไดแ้ก่ คา่อุปกรณ์การเรยีน ชุดนกัเรยีนและคา่กจิกรรม
เพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีน ตัง้แต่ภาคการเรยีนที ่1 ของปีการศกึษา 2552 

2553 การจดัสรรหนงัสอืจะเปลีย่นจากการใหย้มืเรยีนเป็นการแจกฟรสีาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมปลาย 
2554 (1.) เพิม่เงนิอุดหนุนเงนิสมทบเงนิเดอืนครตูามการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนขา้ราชการครรูอ้ยละ 5  

และ (2.) การจดัสรรหนงัสอืจะเปลีย่นจากการใหย้มืเรยีนเป็นการแจกฟรใีนทุกระดบัชัน้  

ตารางท่ี 7  พฒันาการการปรบัโครงสรา้งเงนิเดอืนและวทิยฐานะขา้ราชการคร ู
ปีงบประมาณ รายละเอยีด 

2547 ปรบัเพิม่เงนิเดอืนรอ้ยละ 3 ซึง่เป็นการปรบัขึน้เงนิเดอืนครัง้แรกตัง้แต่ พ.ศ. 2538  
2548 เริม่ใชบ้ญัชอีตัราเงนิเดอืนขา้ราชการครตูามกฎมายเงนิเดอืนและวทิยฐานะ ปี 2547 
2549 ปรบัเพิม่เงนิเดอืนรอ้ยละ 5 และ มกีารประเมนิวทิยฐานะและจ่ายเงนิวทิยฐานะเป็นปีแรก 
2551 ปรบัเพิม่เงนิเดอืนรอ้ยละ 4  
2554 ปรบัเพิม่เงนิเดอืน 2 ครัง้ ครัง้แรก รอ้ยละ 8 และ ครัง้สอง รอ้ยละ 5 
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