
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
               การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลภาคตะวนัออก  ผูวจิัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วของตามลําดับดังนี้ 
  2.1  การจัดการการศึกษาทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
                      2.1.1  ปรัชญาการจัดการศึกษาของทองถ่ิน 
                      2.1.2  หลักการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
                      2.1.3  วิธีการจดัการศึกษาทองถ่ิน 
                      2.1.4  ภารกิจการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
                      2.1.5  วัตถุประสงคการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
                      2.1.6   แนวทางการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
                      2.1.7  นโยบายการจัดการศึกษาในองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2545-2549 
                      2.1.8  ยุทธศาสตรการนําแนวนโยบายไปสูการปฏิบัติ 
  2.2  การมีสวนรวมของประชาชนในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
  2.3 ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 4 ดาน 
         2.3.1  ดานผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง 
         2.3.2  ดานผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนท่ีศรัทธาและยอมรับของผูปกครอง    
         2.3.3  ดานสถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูปกครอง            
                      2.3.4  ดานผูปกครองใหการสนับสนุนและเขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษา 
 2.4  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
         2.5.1  งานวิจยัภายในประเทศ 
         2.5.2  งานวิจยัในตางประเทศ 
 2.5  สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย 
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2.1  การจัดการการศึกษาทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย 
 
   การจัดการศึกษาทองถ่ินเร่ิมตนในป พ.ศ.2480 เทศบาลรับโอนโรงเรียนประชาบาล  
มาดําเนินการเปนคร้ังแรก โดยรับโอนท้ังการดําเนินการกิจการ ทรัพยสิน และครู มาสังกัดเทศบาล  
เปนการดําเนนิการตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา   พ.ศ. 2478  การจัดการศึกษาของเทศบาล 
ในชวงแรกประสบกับปญหาตางๆ มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งดานงบประมาณ ทําใหตองเปนภาระตอ
ทองถ่ินในการจัดการศึกษาจงึมีการโอนโรงเรียนกลับคืนไปใหกระทรวงศึกษาธิการในป  พ.ศ.2486 
หลังจากนัน้ไดมีการโอนโรงเรียนในความรับผิดชอบระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอีก 2-3 คร้ัง  จนกระท่ังในป พ.ศ.2506 ไดโอนโรงเรียนมาสังกดัเทศบาล โดย
เทศบาลไดรับผิดชอบในการศึกษามาจนถึงปจจุบัน อนึ่งในป พ.ศ.2521 ไดมีการจัดตั้งเมืองพัทยา
ข้ึนเปนหนวยการปกครองทองถ่ินอีกรูปแบบหนึ่ง และไดรับโอนโรงเรียนประชาบาลมาสังกัด

เทศบาลดวยเชนกัน ปจจุบันจึงมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา  ไดแก
เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในสวนท่ีกรมการปกครองรับผิดชอบในการกํากับ
ดูแล  สงเสริมและสนับสนนุ  คือ เทศบาลและเมืองพัทยา 
   2.1.1 ปรัชญาการจัดการศึกษาของทองถ่ิน  
                     การจัดการศึกษาทองถ่ินไดกระจายอํานาจใหราชการสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการเอง 
ภายใตการกํากับดูแลของสวนกลาง เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ และนโยบายของ
รัฐบาล โดยยดึหลักการสําคัญ  2   ประการ 
         1)  สวนกลางทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย แผนการจัดการศึกษา หลักสูตร มาตรฐานและ
การวัดประเมินผลการศึกษา เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของทองถ่ินท่ัวประเทศ 
                      2) สวนทองถ่ินทําหนาท่ีในการจัดการศึกษาให เปนไปตามนโยบายของสวนกลาง ระดม
ทรัพยากรของทองถ่ินมาสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   2.1.2 หลักการจัดการศึกษาทองถ่ิน  
                     การจัดการศึกษาน้ันเปนกิจกรรมท่ีจําเปนและสําคัญตอการพัฒนาคน  ซ่ึงจะตองจัด

ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา แตเนื่องจากการจัดการศึกษาเปนเร่ืองท่ีจะตองใชบุคลากรผูมีความรู ความสามารถ 
และความชํานาญ  ดังนั้นหลักการจัดการศึกษาทองถ่ินจึงยึดหลักการดังนี้ 
         1) หลักการกระจายอํานาจ การจดัการศึกษาทองถ่ินไดกระจายอํานาจใหราชการสวน
ทองถ่ินเปนผูดําเนินการเองภายใตการกํากับดูแลของสวนกลาง เพื่อใหสอดคลองกับแผนการศึกษา
แหงชาติ และนโยบายของรัฐบาล 
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      2) หลักการมีสวนรวมของประชาชน การจัดการศึกษาทองถ่ินรัฐบาลจะเขาไปสนับสนุน
งบประมาณในสวนท่ีจําเปนเฉพาะท่ีทองถ่ินดําเนินการเองไมได ไมมีงบประมาณเพียงพอ และให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยผานองคกรทองถ่ินไดแกเทศบาลและเมืองพัทยา 
ในการควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานทองถ่ิน สงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหนกัเรียน
มีความรูความเขาใจในการปกครองทองถ่ิน มีความผูกพันตอทองถ่ินของตนเอง 
      3)  หลักการนําทรัพยากรในทองถ่ินมาใชใหเปนประโยชน คือ การนําทรัพยากรตางๆ 
มาสนับสนุนการจัดการศึกษาใหสมบูรณมากข้ึน โดยใหสถานศึกษาเปนสถาบันหนึ่งของทองถ่ิน 
ท่ีประชาชนจะตองเขามาสนับสนุน   ชวยเหลือดูแลรักษา   นํางบประมาณและทรัพยากรตางๆ  
เขามาใชประโยชนตอการจัดการศึกษาท่ีสวนกลางไมสามารถใหการสนับสนุนไดครบถวน 
      4)  หลักสูตร ใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีกําหนดไวในทุกระดับช้ัน  คือ  
กอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 
  สรุปในการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา นโยบายของรัฐบาล
ใหโอนงานการจัดการศึกษาในเกณฑการศึกษาภาคบังคับในสวนท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาลมาใหทองถ่ิน 
คือ เทศบาลเปนผูดําเนินการเพ่ือเปนการกระจายอํานาจ  และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา โดยมอบใหกระทรวงศึกษาธิการเปนผูดําเนินการเกี่ยวการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  หลักสูตร 
ส่ือ และการประเมินผล สวนกระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดําเนินการในดานพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนดานงบประมาณ และทรัพยากรตางๆ   
               2.1.3  วิธีการจัดการศึกษาทองถ่ิน  
                    เพื่อใหการบริหารการศึกษาของทองถ่ินเปนไปโดยเหมาะสม  จึงไดกําหนด

แนวทางเกีย่วกับการบริหารการศึกษาทองถ่ิน โดยใหสวนกลางมีหนาท่ีสนับสนุนการจดั

การศึกษาทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาโดยตรง  หนวยงานกลางมีหนาท่ี ดังน้ี 
      1)  กระทรวงมหาดไทย  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบควบคุมสงเสริมและพัฒนาในดาน
ธุรการเก่ียวกบันโยบายและการจัดการศึกษาของทองถ่ินใหเปนไปตามเปาหมาย จัดสรรเงินอุดหนนุ
จากรัฐบาลกลาง ใหเปนหนวยประสานงานกับหนวยราชการอ่ืนท่ีเกีย่วของ ใหคําแนะนําสงเสริม 
และชวยเหลือหนวยการปกครองทองถ่ินในการแกปญหาอุปสรรค  และขอขัดของตางๆ ท่ีอยูใน
อํานาจของกระทรวงมหาดไทย 
      2) กระทรวงศึกษาธิการมีหนาท่ีรับผิดชอบควบคุม และสงเสริมงานดานวิชาการ และ
มาตรฐานการศึกษาของทองถ่ิน พิจารณาดาํเนินการเกี่ยวกับคุณวฒุิครูคุณภาพการศึกษา การกําหนด
หลักสูตรแบบเรียนแนวการสอบ ตลอดจนการวดัผลชวยเหลือในดานการนิเทศการศึกษา 
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      3) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) มีหนาท่ีสงเสริม และวางนโยบายดานการ
บริหารงานบุคคล  เชน  การบรรจุแตงต้ัง  กําหนดตําแหนง  และวินยัของพนักงานครูของทองถ่ิน 
      4)  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ในฐานะเปนหนวยงานกลาง
ในการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดแูลการจัดการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยา ใหเปนไป
ตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี โดยไดกําหนดภารกิจและหนาท่ีใหทองถ่ินดําเนินการ
จัดการศึกษา 2  ประการ  คือ 
           (1) การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน เปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กในโรงเรียน
เทศบาลและเมืองพัทยา โดยการจัดการศึกษาแบงเปน 3 ระดับ  คือ 
                    ก. จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในหลักสูตรอนุบาลศึกษา  เพือ่ใหเดก็
กอนประถมศึกษาในกลุมอายุ 3-5 ป ไดรับโอกาสพัฒนาความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ 
สติปญญา อารมณ และสังคมเต็มศักยภาพ ใหมีความพรอมในการเขาเรียนระดับประถมศึกษา ซ่ึง
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2531 
                  ข.  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ไดแก เด็กท่ีมีอายุอยูในเกณฑการศึกษาภาค
บังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2523 ใหไดรับการศึกษาเรียนจบและมีคุณภาพตามท่ี
หลักสูตรประถมศึกษากําหนด 
                   ค. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อใหเด็กในเขตเทศบาลท่ีเรียนจบ
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ไดรับโอกาสศึกษาตอเพิ่ม ข้ึน   ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
จาก 6 ป  เปน 9 ป  ซ่ึงดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 4  กันยายน 2533 
           (2) การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เปนการจัดการศึกษาใหแกชุมชนตาม

กลุมเปาหมายตางๆ เปนการศึกษาท่ีตองการใหเปนวิถีชีวติแกชุมชน เชน การจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนยเยาวชน  การอบรมใหความรูเฉพาะกลุม การกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       ปจจุบันหนวยการปกครองทองถ่ินในรูปเทศบาล  มีจํานวนท้ังส้ิน 1,130 แหง  (รวม
เมืองพัทยา) ในดานการจัดการศึกษาของทองถ่ิน แบงออกไดเปน 3 กลุม คือ 1) เทศบาลท่ีมี 
เจาหนาท่ีประจํากองการศึกษาและมีโรงเรียนเทศบาลในสังกัด จํานวน 134 แหง 2) เทศบาลท่ีมี 
เจาหนาท่ีประจํากองการศึกษา แตยังไมมีโรงเรียนเทศบาลในสังกัด จาํนวน 88 แหง โดยเทศบาล
กลุมนี้จะมีนักบริหารการศึกษาทําหนาท่ีดานการศึกษาตางๆ เชน การศกึษานอกระบบโรงเรียน งาน
เกี่ยวกับดานกฬีา ศิลปะ ประเพณีและวฒันธรรม ฯลฯ 3) เทศบาลท่ียังไมมีเจาหนาท่ีประจํากอง
การศึกษา  จํานวน 936 แหง โดยเทศบาลกลุมนี้จะมีเจาหนาท่ีของหนวยงานอ่ืนในเทศบาล เปนผูทํา
หนาท่ีทาง ดานการศึกษาแทน (สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน,  2546,  หนา  78) 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

13 

  ในจํานวนเทศบาลท่ีมีโรงเรียนเทศบาลในสังกัด จํานวน 134 แหง (รวมเมืองพัทยา) นั้น มี
โรงเรียนสังกดัเทศบาลและเมืองพัทยาท่ัวประเทศจํานวนท้ังส้ิน  504 โรงเรียน  โดยมีการจดั 
การเรียนการสอนในระดับการศึกษาตางๆ แบงออกเปน 3  ระดบั คือ 1)  ระดับอนุบาลศึกษา
เปนการจัดการศึกษาท่ีเนนการเตรียมความพรอมสําหรับเด็กท่ีจะเขาเรียนตอ  ในระดับช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 1 2) ระดบัประถมศึกษา  เปนการจัดการเ รียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  3) ระดับมัธยมศึกษา เปนการจัดการศึกษาตามโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาโดยเปนการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3   ซ่ึงเร่ิมเปดสอน
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนมา และในปการศึกษา 2542 ไดเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 เปนปแรก ท่ีโรงเรียน

เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแกน นอกจากน้ีในปการศึกษา 2541 เทศบาลนครนครปฐม
ไดเปดสอนในระดับอาชีวศึกษา  
   ในปการศึกษา 2543 มีนกัเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาจํานวนท้ังส้ิน 
388,052 คน โดยแยกเปนนกัเรียนในระดับการศึกษาตางๆ ดังนี้ ระดับกอนประถมศึกษา 77,672 คน 
ระดับประถมศึกษา 261,247 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 46,286 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2,052 คน และระดับอาชีวศึกษา 795 คน จากสถิติจํานวนนักเรียนสังกดัเทศบาลและเมืองพัทยา 5 ป
ยอนหลัง (ปการศึกษา 2542 - 2546) มีอัตราการเขา เ รียนเพิ่มข้ึนทุกป โดยเฉล่ียทุกระดับการศึกษา
มีอัตราเพิ่มข้ึนรอยละ 3.88 พนักงานครู 14,344 อัตรา โดยแยกเปนอัตราครูระดับกอนประถมศึกษา 
1,224 อัตรา อัตราครูระดับประถมศึกษา 11,825 อัตรา อัตราครูระดับมัธยมศึกษา 1,295 อัตรา จาก
อัตราครูตอนักเรียนจะเหน็ไดวา อัตราพนักงานครูเทศบาลท่ีมีตาม จ.18 ในแตละระดับสูงกวาเกณฑ
ท่ีกําหนดไวมาก หากคิดตามเกณฑแลวยังขาดอัตรากาํลังอีกจํานวนมาก ซ่ึงในความเปนจริงแลว
เทศบาลและเมืองพัทยาแตละแหง มีการจางครูชวยสอนเพิ่ม ข้ึนอีกจํานวนมาก  โดยใชจายจาก

งบประมาณของเทศบาลและของโรงเรียนจางเอง  (สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน,  2543, หนา 55) 
                โดยสรุปแลวจากสถิติขอมูลขางตน แสดงใหเหน็วาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาในปจจุบันเปนท่ียอมรับของผูปกครองโดยท่ัวไปในการท่ีจะนําบุตร

หลานของตนเองเขาศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  เนือ่งจากในแตละปจะเห็นไดวา
มีนักเรียนในแตละระดับการศึกษาเขาเรียนเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป  
     สรุปสภาพท่ัวไปในการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ในป 
พ.ศ.2506 คณะรัฐมนตรีมีมติใหโอนงานการจัดการศึกษาในเกณฑการศึกษาภาคบังคับในสวนท่ี
ตั้งอยูในเขตเทศบาลมาใหทองถ่ิน คือ เทศบาลเปนผูดําเนินการโดยมอบใหกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบทางวิชาการ  และกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดานธุรการ และในทางปฏิบัติ
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กระทรวงศกึษาธิการจะเปนผูดําเนินการเกีย่วกับการออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา  ระเบียบ
เกี่ยวกับการจดัเด็กในเกณฑการศึกษาภาคบังคับเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ระเบียบเกี่ยวกบั

การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ส่ือ และการประเมินผล สวนกระทรวงมหาดไทยจะดําเนนิการ
ในดานพัฒนาบุคลากร  การสนับสนุนดานงบประมาณ กระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายให

กรมการปกครอง ในฐานะท่ีตองรับผิดชอบการจัดการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยา และ
กรมการปกครองไดจัด ต้ังหนวยงาน  สําหรับดําเนนิการในเร่ืองการจดัการศึกษาของเทศบาลเมือง
พัทยา เรียกช่ือวา “สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน” (สน.ศท.) มีหนาท่ีในการสนับสนนุชวยเหลือให
แตละเทศบาลและเมืองพัทยา ไดดําเนินการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพตามนโยบายของ 
กรมการปกครองในการดําเนนิงาน สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ินไดปฏิบัติการสงเสริมการจัด

การศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยา  ภายใตคําขวัญตอไปน้ี 
    คําขวัญของโรงเรียน  “วินยัดี มีวิชา กฬีาเดน เปนโรงเรียนของชุมชน” 
    คําขวัญของเทศบาลและเมืองพัทยา “เดก็เล็กเบิกบาน วิชาการกาวหนา เยาวชนพัฒนา 
ปวงประชารวมใจ” 
    คําขวัญของบุคลากรทางการศึกษา “มีวินัย ใฝวิชา รวมใจพัฒนา สรางศรัทธามวลชน” 
   โดยการสงเสริมการจัดการศึกษาสํานักบริหารการศึกษาทองถ่ินจะมุงเนนใหเทศบาล      
แตละเทศบาลจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากลุมบุคคลตอไปนี้ 
    1)  กลุมอายุ   0 -   3 ป  หรือกลุมปฐมวัย 
    2)  กลุมอายุ   4 -   5 ป  หรือกลุมอนุบาลศึกษา 
    3)  กลุมอายุ   6 - 12 ป  หรือกลุมประถมศึกษา 
    4)  กลุมอายุ 13 - 16 ป  หรือกลุมมัธยมศึกษา 
    5)  กลุมอายุ 15 - 25 ป  หรือกลุมเยาวชน 
    6)  กลุมอายุ        25 ป  หรือกลุมประชาชนท่ัวไป 
    การจัดการศึกษาทองถ่ินท่ีสนองตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป
ท่ีรัฐจะตองจดัใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาของรัฐตองคํานึงถึง
การมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถ่ินยอมมีประสิทธิภาพท่ีจะจัดการศึกษา  อบรมตาม

ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน ประกอบกับพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ.2496  
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 ไดกําหนดให เทศบาลเมืองพัทยา
มีอํานาจและหนาท่ีใหการศึกษาแกประชาชน 
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    เพื่อใหการศกึษาเมืองพัทยาเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540  และสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2535 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) และแผน
มหาดไทยในฐานะเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการสงเสริม  สนับสนุน และกํากับดูแลการบริหาร
การปกครองทองถ่ิน  จึงไดกําหนดทิศทางการศึกษาทองถ่ินท่ีสนองตอรัฐธรรมนูญแหงราช          
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในระยะ 4 ป (พุทธศักราช 2541-2544)  ดังนี ้
  วิสัยทัศนการจัดการศึกษาทองถ่ิน พัฒนาศักยภาพมนุษยใหมีคุณลักษณะ วิถีชีวิตและ

การจัดการท่ีสอดคลองกับความตองการทางสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 
   2.1.4  ภารกิจการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
         1)  การจัดระเบียบการศึกษาในระบบโรงเรียน เปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก เยาวชน 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา โดย 
              (1) การบริการเตรียมความพรอมแกเดก็ปฐมวัย ตามแนวจัดประสบการณระดับ
กอนประถมศึกษาเพื่อใหเดก็ปฐมวยัไดรับการพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา เต็มตามศักยภาพและมีความพรอมในการเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
              (2)  จัดใหมีระบบประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
         2) การจดัการศึกษานอกระบบโรงเ รียน เปนการจัดการศึกษา  หรือบริการใหเดก็  
เยาวชน ประชาชน และชุมชน กลุมเปาหมายตางๆ เปนการศึกษาท่ีมุงใหประชาชนไดเรียนรูตาม
ความสนใจและใหเปนวิถีชีวติแกชุมชนตามความเหมาะสมและความตองการของทองถ่ิน เชน การ
จัดต้ังศูนยพัฒนาเด็ก ศูนยเยาวชน การกีฬา การศาสนา และวัฒนธรรม การจัดการศึกษาอบรม และ
ฝกอาชีพ  การจัดการศึกษาแกเด็กเรรอนจรจัดในเขตชุมชน ฯลฯ       
     สรุปการจัดการศึกษาทองถ่ินตองจัดบริการเตรียมความพรอมของเด็กปฐมวยัในระบบ
โรงเรียนเพื่อใหเขารับการศึกษาในระดับพื้นฐานตอไป และใหบริการจัดการศึกษาหรืออบรมใหแก
กลุมเปาหมายตางๆ ตามความสนใจหรือตามความเหมาะสม  เพื่อพัฒนาให มีคุณภาพชีวติท่ีดี

ในสังคม 
    2.1.5  วัตถุประสงคการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
          1)  เพื่อใหเด็กปฐมวยัไดรับการสงเสริมพัฒนาการและเตรียมความพรอมทางรางกาย  
จิตใจ อารมณ สติปญญา สังคม และลักษณะนิสัย ใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  เต็มศักยภาพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รวมท้ังพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยาใหสามารถบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาไดอยางเสมอภาค 
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   2) เพื่อใหเดก็ท่ีมีอายุอยูในเกณฑการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน ในเขตเทศบาลและเมือง
พัทยาไดรับบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานครบหลักสูตร  และสูงข้ึนอยางเสมอภาคเทาเทียมกนั
โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา 
                      3) เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับพืน้ฐานใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีศักยภาพ
ตรงตามความตองการของบุคคล ทองถ่ิน และประเทศ โดยมุงพัฒนาใหเกดิความสมดุลทั้งทางดาน
ปญญา จิตใจ รางกาย สังคม ระดับความคิด คานิยม และพฤติกรรม โดยเนนวิธีการและกระบวนการ
เรียนรู ใหเปนผูใฝการเรียนรู รูจักคิดวิเคราะหใชเหตแุละผล มีความคิดรวบยอด มีจินตนาการ 
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีวินัย ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีและเอกลักษณของไทย พรอมท้ังใหคนมีความรู  ความสามารถ และทักษะข้ันพืน้ฐาน
ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในยุคโลกาภวิัตน เชน ความรูทางดานภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร และ

เทคโนโลยีตางๆ 
          4)  เพื่อใหเยาวชนในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา  มีสถานท่ีเปนจุดศูนยกลางรวมในการ
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน มี กิจกรรมในดานตางๆ 
ท่ีหลากหลาย และเปนประโยชนแกตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีสวนรวมในการพัฒนา 
และสรางประโยชนแกครอบครัว ชุมชน ทองถ่ินและสังคม โดยพัฒนาใหเยาวชนเปนนกัอนุรักษ 
นักประชาธิปไตย และมีความเปนไทย 
          5) เพื่อใหความรูความเขาใจแกประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวติโดยเฉพาะในกลุม
ผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยฟนฟูรางกาย จิตใจ และปรับเปล่ียนพฤตกิรรมเด็กไปใน
แนวทางที่ถูกตอง ตลอดจนการสงเด็กเขารับการศึกษา หรือฝกอาชีพเพื่อไมใหเดก็มีเวลาไปม่ัวสุม
กับยาเสพตดิจนกอใหเกดิปญหาแกสังคม  ตลอดจนใหผูพิการไดเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียน  
สงเสริมการประกอบอาชีพใหมีงานทําไมเปนภาระแกสังคม 
          6)  เพื่อแกไขปญหาเดก็เรรอนจรจัดในเขตเมือง  มุงเนนใหเด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแล 
มีสิทธิไดรับการเล้ียงดูและศึกษาอบรมจากรัฐ 
          7) เพื่อใหมีการบริหารการจัดการ โดยใหมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและ
การใหองคกรเอกชน  ส่ือมวลชน  ชุมชน  ครอบครัว  และประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ทุกระดับตามศักยภาพและความสามารถของทองถ่ิน  
                       ทิศทางในการจัดการศึกษาทองถ่ินเพื่อใหการจัดการศึกษาทองถ่ินเปนไปตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540 และสอดคลอง กับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบับท่ี 9 แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 9 และแผนมหาดไทยฉบับท่ี 6 กรมการปกครอง 
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กระทรวงมหาดไทย ในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการสงเสริมสนับสนุนและกํากับดูแล
การบริหารการปกครองทองถ่ิน จึงไดกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาทองถ่ินท่ีสนองตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เพื่อใหเทศบาลและเมืองพัทยา และโรงเรียนในสังกัดไดใช
เปนแนวทางในการจัดและพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน   และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
สามารถสงเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาทองถ่ินไดตรงตามความตองการของทองถ่ิน อันจะทําให
การศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยามีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีมาตรฐาน 
สามารถพัฒนาศักยภาพคนในทองถ่ินใหมีคุณภาพ และสมรรถนะในการพัฒนาชุมชน  สังคม
ทองถ่ินและประเทศชาติตอไป  ดังนี ้
           1)  ทิศทางดานการศึกษาในระบบโรงเรียน วัตถุประสงค จัดการศึกษาแกเด็กปฐมวัย 
และจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และไมเก็บ

คาใชจาย โดยเรงพัฒนาคุณภาพการศกึษาใหสอดคลองสัมพันธกับหลักวิชาการ กระบวนการความ
ตองการของบุคคล ชุมชน ทองถ่ินและประเทศ โดยใหผู เ รียนได มีการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

ในทุกดาน เพื่อท่ีจะพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของคนในทองถ่ินใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีความรู

ความสามารถ มีระเบียบวินยั  มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
การเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการดังนี ้
                (1) การศึกษาระดับปฐมวยั เรงรัดพัฒนาใหเด็กปฐมวยัไดรับการพัฒนารางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ เปนการเตรียมความพรอมกอนเขา
สูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                        เปาหมาย 
                        -  เด็กปฐมวัยในเขตเทศบาลไดรับการเตรียมพรอมอยางนอย 2 ป ไมต่ํากวา
รอยละ 95 
                        - เด็กปฐมวยัท่ีผานการเตรียมความพรอม ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา และมีความพรอมในการเขาเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
                        มาตรการ 
                         -  ปรับปรุง พัฒนา และขยายบริการการจัดการศึกษาแกเด็กปฐมวัยใหเพียงพอ
เพื่อใหเด็กในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาไดเขารับการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกนั โดยการระดม
ทรัพยากรทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด 
                         - ปรับปรุง พัฒนาแนวการจัดประสบการณ ช้ันอนบุาล และดําเนินการ
จัดประสบการณสําหรับเดก็ โดยการจดัการศึกษาในรูปอนุบาลอยางนอย 2 ป เพื่อใหเด็กไดรับการ
พัฒนาทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  ตามหลักจิตวิทยา   เพื่อเปนการเตรียม 
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ความพรอมกอนเขาสูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางครบถวน  และเหมาะสมกับวยัดวยกจิกรรม 
ท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 
                         - จัดอัตรากําลังครูผูสอนใหมีความเหมาะสม ตอจํานวนหองเรียน/นักเรียน 
และพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการจดักจิกรรม เพื่อให เกิดการเรียนรู
ท่ีเหมาะสมกบัวัยของผูเรียน 
                         - สงเสริมสนับสนุนดานโภชนาการเพื่อสุขภาพอนามยัของเด็ก  ตลอดจน
สนบัสนุนส่ือการเรียนรู  และวัสดุครุภณัฑทางการศึกษาใหพอเพียง 
                  (2) การศึกษาข้ันพื้นฐานสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา
12 ป โดยการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาท่ีจําเปนในการเรียนการสอนแกครู นักเรียน และ
สถานศึกษาตามความเหมาะสม 
                         เปาหมาย 
                         - เด็กท่ีมีอายอุยูในเกณฑการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตเทศบาลทุกคนไดรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจนจบหลักสูตร และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
                         - สงเสริมสนับสนุนใหเทศบาล  ท่ี มีความพรอมจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน
ไมนอยกวา 12 ป ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ 
                         - สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาท่ีจําเปนในการเรียนการสอนแกครูและ
นักเรียนตามความเหมาะสม 
                         มาตรการ 
                         -  เรงรัดใหเทศบาลและเมืองพัทยาจดัการศึกษาข้ันพืน้ฐานไมนอยกวา 12 ป  
โดยมุงเนนผูดอยโอกาสเปนอันดับแรก ตลอดจนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาและประชาสัมพันธ

ใหประชาชนในทองถ่ินเห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
                         -  สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียนในดานเคร่ืองแตงกาย สมุดหนังสือ เคร่ืองเขียน
และทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ีดอยโอกาส  เชน  ผูยากจน  ผูพิการ  เปนตน 
                         - สงเสริม สนับสนุน บุคลากร อาคารเรียน และอาคารประกอบ อุปกรณ
การศึกษาใหเพียงพอและสอดคลองกับการเรียนการสอน โดยใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการจัดการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  
                         - ใหองคกร ชุมชน ภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษา
รวมท้ังการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชในการเรียนการสอน โดยการสงเสริมผูทรงคุณวุฒิ
เปนวิทยากรผูสอนซ่ึงมีคาตอบแทน 
                         -  เตรียมการรองรับเปาหมายขยายการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา  12 ป  
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ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ โดยจัดทําแผน และวางแผนดานบุคลากร  งบประมาณ  และอาคารสถานท่ี 
           2) ทิศทางดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน วัตถุประสงคสงเสริมสนับสนุนใหเทศบาล
และเมืองพัทยา  เรงดําเนนิการแกไขปญหาสังคมโดยการจัดการศึกษานอกระบบ  และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจนสภาวะแวดลอม ใหเอ้ืออํานวยตอการ
พัฒนาเดก็และเยาวชนในสังคมยุคโลกาภิวตันซ่ึงมีสถานการณเปล่ียนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุม
เด็กและเยาวชนผูดอยโอกาสใหมีความพรอมท้ังดานสุขภาพและจิตใจ มีคุณภาพชีวติท่ีดี มีคุณธรรม 
มีความรูและทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ  และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 
                  เปาหมาย 
                  - ขยายการจัดต้ังศูนยพัฒนาเดก็ เพื่อใหบริการเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยใน
เทศบาลท่ียังไมไดจัดบริการเตรียมความพรอมแกเดก็ปฐมวัย รวมท้ังในเทศบาลท่ียงัใหการบริการ

เตรียมความพรอมแกเดก็ปฐมวัย ไมท่ัวถึงและเพยีงพอตอความตองการของชุมชน 
                  - ขยายการจัดต้ังศูนยเยาวชนใหครบทุกเทศบาลและเมืองพัทยา เพื่อเปนศูนยกลาง
ใหการบริการ และการจดัทํากิจกรรมของเด็กเยาวชนและประชาชนทั้งในดานสุขภาพกาย  สุขภาพจิต 
ความรูความสามารถข้ันพื้นฐาน การอาชีพ การเมือง การปกครอง การสงเสริมศิลป วัฒนธรรม และ
ประเพณีทองถ่ิน 
                  - สนับสนุนใหเทศบาลและเมืองพัทยาขยายการศึกษา เพื่อผูบริโภคโดยตอบสนอง
ความตองการของตลาดการคาในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
                 มาตรการ 
                  -  พัฒนาเดก็ เยาวชนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามแนวทางการพัฒนา
บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาสังคม  โดยพัฒนาเด็กและเยาวชนรอบดานเหมาะสม
ตามวัย 
                  - สรางชุมชนและส่ิงแวดลอมรอบตัวเด็กและเยาวชนให เปนสังคมเรียนรู
มีรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อใหเขาใจถึงสารประโยชน  และมาประยุกตใชไดอยางกลมกลืนกับ
วัฒนธรรมทองถ่ินและวัฒนธรรมไทย 
                  - ระดมสรรพกําลังจากภาครัฐ องคกรทองถ่ิน  ภาคเอกชน องคกรการกุศล 
สถาบันสังคมรวมพัฒนาบูรณาการในดานตางๆ แกเดก็และเยาวชนในทองถ่ิน 
                  -  สงเสริมใหผูนําชุมชน และผูนําทองถ่ินสรางพัฒนาการท่ีดีแกเด็กและเยาวชน
ใหเปนคนดีมีคุณธรรม 
                  -  สงเสริม สนับสนุนใหมีศูนยพัฒนาเด็ก พรอมอุปกรณการเรียนการสอนประจํา
ศูนยพัฒนาเดก็  โดยใหองคกรประชาชน  ภาคเอกชน  เขามามีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุน 
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                 - สงเสริมใหเทศบาลและเมืองพัทยาดําเนินการจัดต้ังศูนยเยาวชน และจัดกจิกรรม
ใหแกเยาวชนเพื่อใหมีความรูและทักษะในการดํารงชีวติ สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  มีการพัฒนาจิตใจ   สรางจิตสํานึกทางการเมือง 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข สงเสริมใหมีการ

จัดต้ังกลุมเยาวชน  กลุมสนใจในการจัดทํากิจกรรมตางๆ ซ่ึงองคกรประชาชนภาคเอกชนมีสวนรวม
ในการดําเนินการ 
                - สนับสนุนใหเทศบาลและเมืองพัทยา ขยายบริการใหมีความรูสายอาชีพระยะส้ัน
รวมท้ังบริการใหการศกึษานอกระบบในรูปแบบตางๆ ตามความตองการ  และความสนใจของ

ประชาชน โดยเฉพาะอยางยิง่ในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
                - สนับสนุนใหเทศบาลและเมืองพัทยา มีบทบาทในการใหบริการ หรือรวมใหบริการ
เกี่ยวกับการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบแก ผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และผูดอย

ความสามารถ หรือมีความผิดปกติทางดานรางกาย สมอง และจิตใจ 
         3)  ทิศทางดานมาตรฐานการศึกษา วัตถุประสงค ใหเทศบาลและเมืองพัทยาและโรงเรียน
ในสังกัด  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการบริหารใหมีคุณภาพประสิทธิภาพ โดยใชทักษะ
กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู นวัตกรรม และการมีสวนรวมของนักเรียน ตลอดจนดําเนินการ
ประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และเพิ่มบทบาทในการ

ตรวจสอบ  ควบคุมพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาในทองถ่ินใหมีมาตรฐานสูงสุด 
              เปาหมาย 
               -  ปรับกระบวนการใหการพัฒนาคนในโรงเรียน  ท้ังกระบวนการบริหาร กระบวนการ
สอน และกระบวนการเรียนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
              -  ปรับวิธีการเรียนการสอนใหครูยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง สรางสรรคความคิด มีรูปแบบ
การเรียนท่ีหลากหลาย 
              - ปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการวัดผล
ประเมินผลใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามหลักสูตร 
              -  พัฒนาระบบการนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการจัดการศึกษา พรอมท้ัง
เรงรัดใหมีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห เพื่อใชพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
              มาตรการ 
                           -  เรงรัดใหเทศบาลและเมืองพัทยาปรับปรุงกระบวนการบริหาร กระบวนการสอน
และกระบวนการเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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                -  สงเสริมสนับสนุนใหเทศบาลเมืองพัทยา จดัการเรียนการสอน โดยเนนทักษะ
กระบวนการยดึผูเรียนเปนศูนยกลาง  สรางสรรคความคิด  มี รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีหลากหลาย กระตุนใหเด็กใชศักยภาพของตนเองใหเต็มศักยภาพ 
                - ใหเทศบาลและเมืองพัทยาดําเนินการประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
อยางเปนระบบ พรอมท้ังเรง รัดให มีการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษา  
พัฒนาการเรียนการสอนในทุกระดับ 
                - ใหมีการนิเทศการจัดการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยา รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด
ท้ังการนิเทศภายในและภายนอกอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
          4)  ทิศทางดานสุขภาพ และอนามัย วตัถุประสงครณรงคใหเด็ก เยาวชน และนกัเรียน
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ ท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญาท่ีเหมาะสมกบัวัย เพื่อใหมี
ความพรอมท่ีจะไดรับการพฒันาในดานตางๆ 
                เปาหมาย 
                - นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล และเมืองพัทยามีสุขภาพและอนามัยสมบูรณตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
                -  ครูอาจารยมีความรูความเขาใจในเร่ืองส่ิงเสพติดและโรคเอดสเปนอยางดี สามารถ
ถายทอดใหความรู ตลอดจนจัดทําแผนการสอน  เพื่อสรางเกราะปองกันการแพรระบาดของ             
ส่ิงเสพติดและโรคเอดสในโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา 
                -  เดก็ เยาวชนท้ังในและนอกระบบโรงเรียน มีความรูความเขาใจ ตระหนกัถึงพิษภัย
ของส่ิงเสพติดและโรคเอดส  เพื่อเปนการระวังปองกันตนเองใหหางไกลจากส่ิงเสพติดและโรคเอดส 
                - เดก็และเยาวชนท้ังในและนอกระบบโรงเรียน ตองไดรับภูมิคุมกันเพื่อปลอดจาก
โรคภัยท่ีปองกันได 
                -  ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนถูกสุขลักษณะ 
               มาตรการ  
                - ใหเด็ก และเยาวชนท้ังในและนอกระบบโรงเรียน ไดรับสารอาหารเพียงพอแก
ความตองการของรางกายและเหมาะสมแกวยัโดยการบริการอาหารกลางวัน บริการอาหารเสริมประเภท
โปรตีน ไดแก นม ในลักษณะใหเปลาหรือราคาถูก 
                - ใหเด็กและเยาวชน ท้ังในและนอกระบบโรงเรียนไดรับความรู  และการบริการ
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย โภชนาการ และมีการตรวจสอบสุขภาพอนามยัเด็กเปนประจําอยางตอเนื่อง   
รวมท้ังการใหภูมิคุมกันเพื่อใหปลอดจากโรคภัยท่ีปองกนัได  
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                  - ใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
สอดแทรกเนื้อหาสาระ เนนหนกัในเร่ืองปญหาส่ิงเสพติดใหแกนกัเรียน เยาวชนในชุมชนรอบ

บริเวณโรงเรียนใหมีความเขาใจและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติด ยาบา และสารออก
ฤทธ์ิตอจิตประสาทอยางตอเนื่อง 
                   -  จัดกิจกรรมรณรงคปองกันส่ิงเสพติดทุกรูปแบบโดยใชนักเรียนเปนแกนนํา 
ในโอกาสหรือวันสําคัญ  เชน วันตอตานยาเสพติด วันเด็กแหงชาติ และวันสําคัญทางศาสนา โดยจัด
ใหมีการแสดงนิทรรศการ การประกวดแขงขันวาดภาพ บทความ การเดิน วิ่งรณรงค แผนปาย 
ประชาสัมพันธ รวมท้ังการใหบริการตรวจสุขภาพแกเด็กนักเรียน 
           5) ทิศทางดานการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย วัตถุประสงคสงเสริมและสรางสรรค
ประชาธิปไตย โดยใหเดก็ เยาวชนและประชาชนมีความเขาใจถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุข 
                เปาหมาย 
                 -  ครู เด็ก เยาวชนท้ังในและนอกระบบโรงเรียน และประชาชนมีความรูความเขาใจ 
และจิตสํานกึในหลักการและกติกาประชาธิปไตย โดยใหสามารถนํามาใชปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 
                 -  จัดใหมีองคกรเด็ก  เยาวชนท้ังในและนอกระบบโรงเรียน เพื่อสง เสริมใหเดก็ 
เยาวชนไดฝกการปฏิบัติในกระบวนการประชาธิปไตย และมีสวนรวมในการจดักิจกรรมของชุมชน
และทองถ่ิน 
                              มาตรการ 
                  -  ดําเนินการรณรงคเสริมสรางวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยใหเกิดแกเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาในการดําเนนิชีวิตประจําวนั 
                 -  รณรงคใหเด็ก เยาวชน  ท้ังในและนอกระบบโรงเรียน   มีความรูความเขาใจ 
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุข 
               -  ใหหนวยงานของเทศบาลและเมืองพัทยา ท่ีรับผิดชอบการพัฒนาเด็ก  เยาวชน  
ท้ังในและนอกระบบโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมสภานักเ รียนหรือองคกรเยาวชน เพื่อพัฒนา

ประชาธิปไตย และนํากระบวนการประชาธิปไตยมาใชในชีวิตประจําวนั 
         6)  ทิศทางดานการพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค  พัฒนาบุคลากรดานการศึกษาทองถ่ิน 
โดยเพิ่มพูนความรูทักษะ  ความสามารถ  คุณวุฒิ  คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อมุงเนนใหมีคุณภาพ 
ในการปฏิบัติงานดานการศึกษาทองถ่ินท้ังในและนอกระบบโรงเรียน 
                           เปาหมาย 
               -  บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานครูเทศบาลทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
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ท้ังกอนท่ีจะประจําการและระหวางประจําการ อยางนอย 1 คร้ังตอป และจัดเปนพเิศษสําหรับครู 
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  และครูภาษาไทย 
                -  พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมวิสัยทัศน ทันตอ
การเปล่ียนแปลงของสังคมและมีจิตสํานึกในความเปนครู  
                 -  พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีขวัญ กําลังใจ  และความกาวหนาในการปฏิบัติงานอยางเสมอภาค            
                 มาตรการ 
                 - เรงพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินทุกระดับโดยจัดใหมีการประชุม อบรม
สัมมนา เพื่อเพ่ิมพูนความรู ทักษะความสามารถ การปรับทัศนคติ แนวคิด กระบวนการทํางาน
กระบวนการเรียนการสอน  ตลอดจนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  และระเบียบวินัยดวยการให
ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
                - ดําเนินการวางแผนอัตรากําลังและสรรหาบุคลากรใหเพียงพอ และตรงตาม
ความตองการตอการจัดการศึกษา หรือฝกอบรมบุคลากรทดแทนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
                -   ดําเนินการดานสวสัดิการและสิทธิประโยชน เพื่อสงเสริม เสริมสรางขวัญกําลังใจ
และความมัน่คงใหกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                - เรงสงเสริม และยกระดับสถานภาพพนักงานครูเทศบาลและเมืองพัทยา ท้ังใน
ดานสถานภาพสวนตัว  สถานภาพวิชาชีพ  และสถานภาพสังคม 
           7) ทิศทางดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา วัตถุประสงค ระดมทรัพยากร ท้ัง
จากภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและประชาชนในการจัดการศึกษา เพื่อพฒันาศักยภาพในทองถ่ินใหมี
คุณภาพ 
                 เปาหมาย 
                 - เพ่ิมงบประมาณดานการศึกษาใหมากข้ึน โดยการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษา
เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 ตอป เพื่อจัดการศึกษาแกเด็ก เยาวชน และประชาชนอยางท่ัวถึงและมี
คุณภาพ 
                - สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชน องคกรเอกชน  องคกรประชาชน และ
หนวยงานท่ีเกีย่วของเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทองถ่ินในทุกข้ันตอน 
                - เรงรัดการจัดการศึกษาเพื่อทองถ่ินโดยการนาํภูมิปญญา ทรัพยากร และความรู
ของทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน 
               มาตรการ 
               - สนับสนุนใหเทศบาลและเมืองพัทยาลงทุนดานการศึกษาเพิ่มมากข้ึน โดยให 
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ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อปวงชนอยางท่ัวถึง 
การพัฒนาคุณภาพการศกึษา การสรางและพัฒนาเครือขายการเ รียนรูแก ชุมชนและประชาชน 
อันเปนการศึกษาท่ีเทศบาลตองรับภาระคาใชจายในการพัฒนาประชาชนท้ังปวงใหเปนมนษุยท่ีสมบูรณ 
                  - ใหสถานศึกษามีอิสระในการหารายได เพื่อการพึ่งพาตนเองจากการใหบริการ
ทางวิชาการในรูปแบบตางๆ แกบุคคลและองคกรนอกกลุมเปาหมาย  ท่ีนอกเหนือจากภารกจิหนาท่ี 
ท่ีสถานศึกษาจะตองใหบริการข้ันพื้นฐาน การหารายไดจากทรัพยสินของสถานศึกษา การระดมทุน
และเงินบริจาคท้ังจากศิษยเกา เอกชน และชุมชน 
                  -  ใหภาคเอกชน ชุมชน องคกรประชาชน เขามามีสวนรวมทางการศึกษามากข้ึน 
                  -  จดัใหมีทุนการศึกษาเพื่อความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
                  -  สนับสนุนองคกรเอกชนท่ีดําเนินการ  เพื่อสาธารณะประโยชน  กับ

กลุมเปาหมาย ผูดอยโอกาสตางๆ ไดมีสวนรวมในการจดัการศึกษา โดยอาจสนับสนุนงบประมาณ
หรือทรัพยากรอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม และติดตามกํากับดแูลใหมีการดําเนินงานในรูปแบบท่ี

ชัดเจน และเปนประโยชนตอทองถ่ิน 
            8) ทิศทางดานการปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษา วัตถุประสงคเรงรัด ปรับปรุง 
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยา  ใหมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุผลตามจุดประสงค นโยบาย และหนาท่ีท่ีกําหนดท้ังดานปริมาณและ

คุณภาพ 
                 เปาหมาย 
                 - พัฒนาระบบสารสนเทศของการจัดการศึกษาทองถ่ินใหสามารถเช่ือมโยงขอมูล
ทางการศึกษาระหวางสวนกลาง ทองถ่ิน และโรงเรียนในสังกัด  เพื่อประโยชนในการวางแผน  
การบริหารและการจัดการทองถ่ิน 
                 - ปรับปรุงระบบและกระบวนการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
เลือกสรรบุคคลใหดํารงตําแหนงไดอยางเหมาะสมและยุติธรรม 
                 - กระจายอํานาจทางการบริหารและจัดการใหเทศบาลและเมืองพัทยา ในการพัฒนา
คุณภาพการศกึษามากข้ึน 
                              -  การบริหารการศึกษาของโรงเรียน  เนนการใหชุมชนเขามามีสวนรวม  ในการ 
จัดการศึกษาใหมากข้ึน 
                 มาตรการ 
                 - ปรับวิธีการและกระบวนการทาํงาน เพื่อให ทุกสวนดําเนินงานไดมีคุณภาพ

ประสิทธิภาพ โดยนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการบริหารการพัฒนาการศึกษา การบริหารงาน
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บุคคล การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษา    รวมท้ัง
เรงรัดใหมีการกระจายอํานาจใหเทศบาลและสถานศึกษา ในการบริหารและการจัดการมากข้ึน 
               -  สงเสริม  สนับสนุนใหเทศบาลและโรงเรียน จัดทําแผนและใชเปนเคร่ืองมือ 
ในการบริหาร  การพัฒนาการศึกษา การนิเทศการศึกษา การติดตาม กํากับ และประเมินผล 
               -  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการวางแผน การบริหารงานบุคคล 
การใหบริการ การนิเทศการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร  การจัดทํา

งบประมาณและการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา 
                 - สรางเครือขายสารสนเทศทางการศึกษาของหนวยงานการศึกษาทองถ่ิน  
ใหเช่ือมโยงกนัไดทุกหนวยงานท่ัวประเทศ   เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
                 - สงเสริม สนับสนุน ใหมีการนิ เทศการศึกษาทุกระดับอยางมีระบบตอเน่ือง 
และมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ท้ังการนิเทศภายนอกและภายใน  โดยเนนการนิเทศภายใน 
                 - ใหมีการประชาสัมพันธทุกรูปแบบในลักษณะเชิงรุก เพ่ือใหประชนชนในทองถ่ิน 
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนหนวยงานทุกฝาย ท้ังภาครัฐ เอกชน องคการประชาชน มีความรู 
ความเขาใจและเหน็ความสําคัญของการจัดการศึกษาทองถ่ิน  
                -  ปรับปรุงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหทองถ่ินมีอิสระในการกําหนด
นโยบายการบริหารงานบุคคล   การเงินและการคลัง 
               -  เรงดําเนินการกระตุนใหมีการกระจายอํานาจอยางจริงจังในหนวยงานของรัฐ
อยางแทจริง โดยการปฏิรูประบบบริหารภายในหนวยงาน  และขยายไปสูหนวยงานระดับทองถ่ิน   
    2.1.6  แนวทางการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
           1) เรงขยายบริการเตรียมความพรอมแก เด็กปฐมวัย  และจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แกเดก็เยาวชนอยางท่ัวถึงและ
มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
           2) พัฒนาระบบการเรียนการสอน ใหผูเรียนพัฒนาขีดความสามารถไดเต็มตามศักยภาพ  
ตามจุดประสงคของการศึกษาแตละระดับ/ประเภท  ใหมีความรูความสามารถและทักษะพ้ืนฐานท่ีดี
รวมท้ังมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
           3) พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินใหไดคุณภาพและมาตรฐาน มีความ
ประพฤติยึดม่ันในจรรยามารยาทและวินยัตามระเบียบประเพณีของครู สํานึกในหนา ท่ี  สามารถ
ประสานงานกับทุกฝาย ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล

ตามความมุงหมาย 
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            4)  นําระบบการประเมินเพ่ือประกันคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษามาใชในการพัฒนา
คุณภาพการศกึษาทองถ่ินในทุกระดับ เพื่อใหมีมาตรฐานเปนเลิศและเปนท่ียอมรับของประชาชน
ชุมชนและสังคม 
            5) ปรับปรุงระบบบริหาร และการจัดการศึกษาใหมีอิสระมากข้ึน กระจายอํานาจ
ดานการบริหารงานบุคคล การพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา การงบประมาณ การเงินและการ
คลังแกทองถ่ินและสถานศึกษาในสังกัด 
            6) สงเสริมใหทองถ่ินบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  หรือ
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
     ปจจุบันกระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลสงเสริม
สนับสนุนการบริหารการปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทํานโยบายการจดัการศึกษาในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2545-2559 เพื่อใหการศึกษาเทศบาลและเมืองพัทยาเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และกฎหมายท่ีเกีย่วของ ซ่ึงรวมท้ังพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 อีกทั้งพระราชบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท โดยครอบคลุม
ภารกิจท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและจดัการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใชเปนแนวทางในการกําหนดเปนนโยบาย เปาหมายวัตถุประสงคและจัดทําแผน 
อีกทั้งยังเปนแนวทางในการจัดและพัฒนาการศึกษาทองถ่ินท่ีเหมาะสมกบัศักยภาพ ตามความพรอม

และตรงตามความตองการขององคกรสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ  แตละแหงใหมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีมาตรฐาน สามารถพัฒนาศักยภาพคนของทองถ่ินใหมีคุณภาพ 
ดังนี ้
           1) วิสัยทัศนการจัดการศึกษาทองถ่ิน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
คนในทองถ่ิน ใหมีคุณลักษณะท่ีสามารถบูรณาการวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม
และประเทศชาติ  ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน 
          2)  ภารกจิการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
                (1) การจัดการศึกษาปฐมวยั เปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาความพรอมแกเด็ก

ตั้งแตแรกเกิดถึงกอนการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหเดก็ปฐมวัยไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม   และสติปญญาเต็มตามศักยภาพและมีความพรอมในการเขารับการศึกษาในระดบั
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                 (2) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนการจัดการศึกษาท่ีมุงพฒันาและวางรากฐาน
ชีวิต การเตรียมความพรอมของเด็ก ท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพ และสังคม 
ใหผูเรียนไดพฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม ความรูความสามารถข้ันพื้นฐาน 
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รวมท้ังใหสามารถคนพบความตองการ ความสนใจ ความถนัดของตนเอง  ดานวชิาการ วิชาชีพ
ความสามารถในการประกอบการงานอาชีพ และทักษะทางสังคม โดยใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม
และมีความสํานึกในความเปนไทย 
                  (3) การจัดบริการใหความรูดานอาชีพ เปนการจัดบริการและสงเสริมสนับสนุน 
พัฒนาความรู ทักษะในการประกอบอาชพีแกประชาชน รวมท้ังการรวมกลุมผูประกอบอาชีพ เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
                  (4)  การจัดการสง เสริมกีฬานันทนาการและกจิกรรมเดก็เยาวชน  เปนการจัด
และสงเสริมสนับสนุนการดาํเนินงานดานการกีฬา นนัทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน  แกเดก็
และเยาวชนประชาชนท่ัวไปอยางหลากหลาย 
                  (5) การดําเนนิงานดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน  เปนการดําเนินงานดานกจิกรรมสงเสริม สนับสนุน อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเนนเอกลักษณความเปนไทยและทองถ่ิน  
    2.1.7  แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2545-2559 
          1) นโยบายดานความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   เรงรัดการจัด
การศึกษาใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการเขารับบริการการศึกษาข้ันพืน้ฐานไมนอยกวา

สิบสองปใหไดอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไม เ ก็บคาใชจ าย สงเสริมสนับสนุนใหบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนองคกรชุมชนเอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนในทองถ่ิน มีสิทธิและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
                เปาหมาย 
                -  จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพรอม 
ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน  โดยการจดัการศึกษาไดท้ัง 3 รูปแบบ คือ 
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
                -  เดก็ในเกณฑการศึกษาภาคบังคับทุกคนไดรับการศึกษา 
                -  เดก็ท่ีจบการศึกษาภาคบังคับทุกคนมีโอกาสได ศึกษาตอในระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 
                -  บุคคลท่ีไดรับการศึกษาไมถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ตองไดรับโอกาสเขารับบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                - บุคคลครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนเอกชน  องคกรเอกชน องคกรวชิาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนมีสวนรวมในการจดัการศึกษา สนับสนุน
การศึกษาและการฝกอบรม 
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                   -  มีระบบบริหารหรือการประสานใหผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับบริการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานเปนกรณีพเิศษตามศักยภาพท่ีจะเรียนได 
                   - สงเสริมและสนับสนุนบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษใหไดรับการศึกษา ดวย
รูปแบบท่ีเหมาะสม 
                  มาตรการ 
                  -  จัดใหมีการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การอาชีวศึกษา  การฝกอบรมวิชาชีพ ใหไดตาม
ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน 
                  -  จดัการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใหมีการเทียบโอนผลการเรียนตามที่กฎหมาย
กําหนด     
                              -  เรงรัดใหบิดามารดา หรือผูปกครองไดสงบุตร  หรือบุคคลในความดูแลไดเขารับ
การศึกษาภาคบังคับ และนอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอมของครอบครัว  
                  - สงเสริมสนับสนุน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนเอกชน องคกร
เอกชนองคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ใหมีความรู

ความสามารถในการอบรมเล้ียงดู ใหการศึกษาแกบุตรบุคคลท่ีอยู ในความรับผิดชอบ  ดูแลและ
สามารถจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไดตามท่ีตองการและความเหมาะสม  
                 - จดัการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา 
อารมณ  สังคม การส่ือสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม
สามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือผูดอยโอกาส มีสิทธิไดรับการศึกษาข้ันพืน้ฐานเปนพิเศษ 
                -  จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิ เศษ  ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม
โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
          2) นโยบายดานการจดัการศึกษาปฐมวัย จัดการศึกษาใหเดก็ปฐมวัย ไดเขารับบริการ
ทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ สงเสริม สนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน เอกชนองคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน
ในทองถ่ิน  มีสิทธิและมีสวนรวมในการจดัการศึกษาปฐมวัย 
                เปาหมาย 
                -  เดก็ปฐมวยัไดรับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                - บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนในทองถ่ินมีสิทธิและมีสวนรวมในการจดั
การศึกษาปฐมวัย 
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                มาตรการ 
                -  จัดการศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั โรงเรียน หรือศูนยการเรียน 
                -  ดําเนินการและหรือสงเสริม สนับสนุน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน
เอกชน  องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ใหมี
ความรูความสามารถในการอบรมเล้ียงดูใหการศึกษาแกบุตร บุคคลท่ีอยูในความดแูลรับผิดชอบให
ไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา จริยธรรม และสามารถจัดการศึกษา
ปฐมวัยไดตามที่ตองการและเหมาะสม 
           3) นโยบายดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานและจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา 
                  เปาหมาย 
                 - มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเขาสูมาตรฐานชาติ
                 - ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน และใหจดัทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงาน
ตนสังกัด  หนวยงานที่เกีย่วของ และเปดเผยตอสาธารณชนทุกป 
                  -  สถานศึกษาเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกคร้ังแรกภายใน 19  สิงหาคม 
2548  และอยางนอย 1 คร้ัง ในทุก 5 ป  นับแตการประเมินคร้ังสุดทาย 
                  มาตรการ 
                               - จัดทําเกณฑมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษา เพื่อกําหนดเปาหมายคุณภาพการศึกษาใหสอดคลอง

กับมาตรฐานชาติ 
                  - ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจดัใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
เพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีกําหนด 
                   - สรางความเขาใจเกีย่วกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหกับบุคลากร 
หนวยงานท่ีเกีย่วของ 
         4) นโยบายดานระบบบริหาร และการจัดการศึกษา จัดระบบบริหาร และการจัดการ
ทางการศึกษาใหสอดคลองกับระบบการจดัการศึกษาของชาติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยมีเอกภาพในเชิงนโยบายมีความหลากหลายในการปฏิบัติ อีกท้ังมีความพรอมในการดําเนนิการ
จัดการศึกษา และสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทองถ่ิน การกาํหนดนโยบาย
และแผนการจดัการศึกษา ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชนหรือรับฟงความ
คิดเห็นของเอกชนและประชาชน ประกอบการพิจารณาดวย 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

30 

                เปาหมาย 
                 - องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพรอมในการรับการถายโอนการจัดการศึกษา
จากรัฐและดําเนินการจดัการศึกษา 
                 - จดัการศึกษาทองถ่ินใหสอดคลองกับระยะเวลาและเง่ือนไขที่ระบุไวในกฎหมาย
ท้ังนี้ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาเอกชน โดยรับฟงความคิดเห็นของเอกชน  และ
ประชาชนประกอบการพิจารณาดวย 
                -  องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษา   ดําเนินการจัดการศึกษาในรูป
คณะกรรมการ 
                -  สถานศึกษามีอิสระในการดําเนินการบริหารและจัดการศึกษา 
               มาตรการ 
                -  มีการเตรียมความพรอมในการรับถายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐและดําเนินการ 
จัดการศึกษาจากรัฐ และดําเนินการจดัการศึกษาอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ มาตรฐานตามศักยภาพ  
ความพรอมและความตองการของทองถ่ิน  โดยไดรับการประสานและสงเสริมสนับสนุนจาก
กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดวยกนัเอง 
                -  ปรับปรุง  แกไขขอบังคับ  ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง และเสนอแนะการปรับปรุง
แกไขกฎหมายใหเอ้ือตอการบริหารการจัดการศึกษาทองถ่ิน  และสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยไมกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชน 
                - ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มีหนาท่ีใหขอมูลและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
                 - ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อทําหนาท่ีกํากับและสงเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ และใหผูบริหาร
สถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ 
                - สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามีอิสระ  ในการดํา เนินการบริหาร
และจัดการศึกษา 
                      5)  นโยบายดานครู  คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา วางแผนงานบุคคล เพื่อใช
ในการประสานงานขอมูล และเปนขอมูลในการนําเสนอพิจารณาสรรหาบุคลากร พรอมท้ังมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง เพื่อให
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มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง  โดยมีสิทธิประโยชนสวัสดิการ

คาตอบแทนเพียงพอ และเหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง 
                  เปาหมาย 
                  - มีการวางแผนงานบุคคลทางการศึกษาตามความตองการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและสถานศึกษา ตามเกณฑท่ีกําหนด 
                  -  ครู คณาจารย  บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานเปนไปตามกฎหมาย 
                  -  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
                 มาตรการ 
                 - ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีบุคลากรผูรับผิดชอบงานดานการศึกษา 
                 - ใหสถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผนงานบุคคลทางการศึกษาตามความตองการ
และตามเกณฑท่ีกําหนด 
                 -  จัดสรรทรัพยากรในการสงเสริม พัฒนาครู คณาจารย บุคคลทางการศึกษาหรือ
มีการจัดต้ังกองทุนเพื่อสงเสริมงานท่ีริเร่ิมสรางสรรค และผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกยีรติ 
                 - จดัทําเกณฑและดําเนนิการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
                 - จัดต้ังชมรมหรือองคกรวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรวมกัน
พัฒนาวิชาชีพครู ใหเปนไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ 
                  - ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให มีสวนรวมในการจดัการศึกษา  โดยนํา
ประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลดังกลาวมาใช เพื่อใหเกดิ
ประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูท่ีสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
          6)  นโยบายดานหลักสูตร ใหสถานศึกษาจดัทํารายละเอียด สาระหลักสูตรแกนกลาง
และสาระหลักสูตรทองถ่ินท่ีเนนความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความ

เหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค  ความเปนไทย ความเปนพลเมืองดี
ของสังคมและชาติ โดยคํานึงถึงความเปนมาทางประวัติศาสตร 
                 เปาหมาย 
                - การจัดทําหลักสูตรสาระการเรียนรูจะตองมีความหลากหลาย และถือวาผูเรียน
สําคัญท่ีสุด 
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                - สถานศึกษาจดัทําสาระหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยคํานึงถึง
ความเปนไทย และความเปนพลเมืองท่ีดขีองชาติ การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อ
การศึกษาตอ ในสวนท่ีเกีย่วกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค เพื่อการเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
                 - สถานศึกษาจดัทําหลักสูตรทองถ่ินและสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางของรัฐ โดยคํานึงถึงสภาพปญหาในชุมชน  สังคม ภู มิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะ

อันพึงประสงค  เพื่อการเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมของแตละทองถ่ิน 
                 มาตรการ 
                 - ใหสถานศึกษากําหนดรายละเอียดสาระของหลักสูตรแกนกลางและสาระของหลักสูตร
ทองถ่ินใหมีความตอเน่ืองหลากหลาย ซ่ึงจะตองยดึหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองได  โดยถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด 
                  - สถานศึกษาจะตองจัดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรท่ีผูเรียนสะสมไว

ในระหวางรูปแบบเดยีวกันหรือตางรูปแบบไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม

ก็ตาม รวมท้ังจากการเรียนรูนอกระบบตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณทํางาน 
                  - สถานศึกษาจดัทํารายละเอียดสาระของหลักสูตรแกนกลางท่ีมุงพัฒนาคนใหมี

ความสมดุลท้ังดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม โดยมี
รายละเอียดสาระการเรียนรูในเร่ืองตอไปนี ้
                       ความรูเกี่ยวกบัตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกีย่วกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและ

ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
                       ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี รวมท้ังความรูความเขาใจ
และประสบการณเร่ืองการจดัการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยัง่ยืน 
                      ความรูเกี่ยวกบัศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภมิูปญญาไทย และการ
ประยุกตการใชภูมิปญญา 
                      ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
                     ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวติอยางมีความสุข 
                - สถานศึกษาจัดทําสาระหลักสูตรทองถ่ินในสวนท่ีเกีย่วของกับสภาพปญหา
และความตองการในชุมชน สังคม และภมิูปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อการเปน
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมถึงสาระความรูเกีย่วกบัตนเอง และ
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ความสัมพันธของตนเองกับสังคม ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทย และ
การปกครองทองถ่ินระบอบประชาธิปไตย 
                  - จัดเนื้อหาสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
                  - สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ติดตามประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช 
อยางตอเนื่อง และรวมปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามท่ีกาํหนด 
                 - พฒันาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเหมาะสมกบั
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวิทยาการในบริบทของสังคมไทย 
           7) นโยบายดานกระบวนการเรียนรู จัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึก
ในความเปนไทย และสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได โดยถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด การจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ ใหเปนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ 
และสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู ท่ี เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดบั

การศึกษา 
                เปาหมาย 
                -  การจัดการศึกษาเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละรูปแบบและระดับการศึกษา 
                 -  ผูเรียนไดรับการศึกษาตามความสนใจ ความถนัด โดยเรียนรูจากการผสมผสาน
สาระความรู เรียนรูพรอมกนัระหวางผูสอนกับผูเรียน เปนการเรียนรู ทุกรูปแบบ  ทุกสถานท่ี
จากประสบการณจริง โดยสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และประยุกตความรูมาใชในการ
ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
                 -  ผูสอนมีการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 
                 มาตรการ 
                  - สถานศึกษาจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยใหความสําคัญท้ังดานความรู 
คุณธรรมและกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมตามระดับการศึกษา 
                 -  จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล 
                 -  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
                 -  จดักิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิด
เปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
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                - จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวน

สมดุลกัน  รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
                -  จดัการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี  มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา  ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
                - ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน 
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 
               - ใหสถานศึกษาใชวิธีการท่ีหลากหลายในการจดัสรรโอกาส การเขาศึกษาตอและ
ใหนําผลการประเมินผูเรียนมาใชประกอบการพิจารณาดวย 
                - ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนเอกชน องคกร
เอกชนองคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน สงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม 
มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร รูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชน
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนบัสนุนใหมีการแลกเปล่ียน 
                - ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง
สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน ในแตละระดบัการศึกษา 
                 -  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน 
และอํานวยความสะดวก เพือ่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจยั

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากส่ือการเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 
           8) นโยบายดานทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ระดมทรัพยากรและการลงทุน 
เพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังดานงบประมาณ การเงิน ทรัพยสินใน

ประเทศจากรัฐ บุคคล องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน
สังคมอ่ืน   และตางประเทศมาใชจัดการศึกษา และจัดสรรงบประมาณใหกับการศึกษา ในฐานะท่ีมี
ความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 
                  เปาหมาย 
                 - จัดระบบและวางแผนการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาจากเงิน
งบประมาณ ทรัพยสินและทรัพยากรที่ไดรับการสนับสนุนในประเทศจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน องคกร สถาบัน รวมท้ังจากตางประเทศและภาษีเพื่อการศึกษาในอัตราสวนท่ีเหมาะสม
ของงบประมาณท้ังหมดในปงบประมาณนัน้ๆ 
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                 -   สงเสริมสนับสนุน รณรงคใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
                 มาตรการ 
                  - จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับความจําเปนในการจัดการศึกษา สําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการเปนพิเศษแตละกลุม 
โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม 
                   - สนับสนุนงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษา
ตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมีอิสระในการบริหาร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ท้ังนี้ใหคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษา 
                  -  สนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา  ท่ีจัดโดยบุคคล  ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชนเอกชน  องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืน ตามความเหมาะสมและความจําเปน 
                  - สนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเปนคาใชจายรายบุคคลท่ีเหมาะสม แกผูเรียน

การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีจัดโดยรัฐใหเทาเทียมกัน 
                  - จดัสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกนักเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมี
รายไดนอย  ตามความเหมาะสมและความจําเปน 
                  -  จดัต้ังกองทุนเพือ่พัฒนาการศึกษาในทองถ่ิน 
                  -  จดัสรรงบประมาณและจัดต้ังกองทุนพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
                   - ใหมีระบบการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
การจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับหลักการศึกษา แนวทางจดัการศึกษา และคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา โดยหนวยงานภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือหนวยงานอ่ืนท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบภายนอก 
                  - ใหระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษี เพื่อการศึกษาไดตาม 
ความเหมาะสม  ท้ังน้ีใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด 
                  -  สนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
โดยเปนผูจดัและมีสวนรวมในการจดัการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่น ใหสถานศึกษา
สามารถและมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน  
                                - สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดมทรัพยากรตางๆ โดยการสนับสนุน การอุดหนุน
และใชมาตรการลดหยอน หรือยกเวนภาษตีามความเหมาะสมและความจําเปนท้ังนีใ้หเปนไปตามท่ี 
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กฎหมายกําหนด 
            9) นโยบายดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และ
พัฒนาแบบเรียนเอกสารทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ืน วสัดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอ่ืน 
โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถ ในการผลิตจัดใหมีเงินอุดหนุนการผลิตและมีแรงจูงใจในการผลิต 
รวมถึงการพัฒนาและการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ตลอดจนส่ือสารทุกรูปแบบ ส่ือ
ตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอ่ืนท่ีจําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศนวทิยุโทรคมนาคม 
และการส่ือสารในรูปอ่ืน 
                เปาหมาย 
                - พัฒนาครู อาจารย คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถ
ทักษะในการผลิต พัฒนาและประยกุตใชเทคโนโลยีทางการศึกษาอยางเหมาะสม คุมคา เกิดประโยชน
สูงสุด 
                -  ผูเรียนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
                - มีคล่ืนความถ่ีส่ือตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอ่ืนท่ีจําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม  และการส่ือสารในรูปอ่ืน เพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษา
ในระบบ  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตามความจําเปน 
                -  มีการระดมทุนเพื่อจัดต้ังกองทุนพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
                มาตรการ 
                 -  พัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยี เพื่อการส่ือสาร  เพื่อใหมี
ความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต  รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
                 - พฒันาขีดความสามารถของผูเรียนในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพือ่ใหมี
ความรูและทักษะ เพยีงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสวงหาความรูดวยตัวเองไดอยาง

ตอเน่ืองตลอดชีวิต 
                 -  สงเสริมการวิ จัยและพัฒนาการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
รวมท้ังการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกดิการใชท่ี

คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู 
                 - จัดใหมีคล่ืนความถ่ี ส่ือตัวนํา และโครงสรางพื้นฐานอ่ืน ท่ีจําเปนตอการสงวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการส่ือสารในรูปอ่ืน เพื่อใชประโยชนสําหรับ
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การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมตามความจําเปน 
                   - จัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ คาสัมปทาน 
และผลกําไร ท่ีไดจากการดาํเนินกจิการดานส่ือมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม
จากทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน และองคกรประชาชน  รวมท้ังใหมีการลดอัตรา
คาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีดงักลาว เพื่อการพัฒนาคนและสังคม 
                   - จัดต้ังศูนยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทําหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนประสานดูแล
ใหบริการทางเทคโนโลยี เสนอนโยบายแผนสงเสริม และประสานการวิจัย การพัฒนา และการประยุกตใช
รวมท้ังการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิต และการใชเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
          10) นโยบายดานการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน  สงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานดานการกฬีา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน รวมท้ังแหลงเรียนรูตลอด
ชีวิตทุกรูปแบบบริการแกเดก็ เยาวชน ประชาชนอยางหลากหลาย พอเพียง และมีประสิทธิภาพ 
                  เปาหมาย 
                 -  มีสถานท่ีเลนกีฬา   ออกกําลังกายและนันทนาการอยางเหมาะสม 
                 - ใหประชาชนมีความตระหนัก และเหน็ความสําคัญของการออกกําลังกาย การ
กีฬานนัทนาการ และการแสวงหาความรู 
                -  สรางทักษะพืน้ฐานดานกีฬาเพื่อนําไปสูการแขงขันกีฬา กีฬาเพื่อสุขภาพ กฬีากึ่ง
อาชีพ  กีฬาเพือ่การอาชีพ ตามความพรอมและความเหมาะสม 
                -  มีการจัดต้ังและดําเนินการดานแหลงเรียนรูทุกรูปแบบอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
                - ปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ระเบียบวินยั  ความเปนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม 
                มาตรการ 
                -  จัดต้ังและสนับสนุนใหมีศูนยเยาวชน ลานกีฬา สนามกฬีา สถานท่ีออกกาํลังกาย
สวนสุขภาพ  และสถานท่ีพกัผอนหยอนใจใหเพียงพอกบัความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
                -  สงเสริมสนับสนุนการจัดกีฬาเพื่อมวลชน กฬีาพื้นเมืองอยางแพรหลาย 
                -  จัดกิจกรรมกฬีาสําหรับบุคคลกลุมพิเศษอยางเหมาะสมและเพียงพอ 
                -  ฝกกีฬาข้ันพื้นฐาน โดยผูฝกสอนท่ีมีความชํานาญในดานการกีฬาแตละประเภท
ตามศักยภาพและความพรอมของทองถ่ิน 
                -  สงเสริมใหมีการรวมกลุมและจัดต้ังชมรม สมาคม สโมสร องคกรเกี่ยวกับการกีฬา
และนันทนาการ 
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                 -  สงเสริมหรือจัดใหมีการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 
                 - รณรงคและเผยแพรความรู และสรางจิตสํานึกใหเดก็เยาวชนดานการออกกําลังกาย 
การกีฬานันทนาการ กิจกรรมคายอยางตอเนื่องท่ัวถึง 
                  - ดําเนินการจดัต้ัง ตลอดท้ังใหการสนับสนุนแหลงการเรียนรูตลอดชีวติ เชน 
หองสมุด  พิพธิภัณฑ  สวนสาธารณะ  สวนสัตว  สวนพฤกษศาสตร  เปนตน 
          11) จัดกจิกรรมปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกีย่วกับการเมืองการปกครอง   ในระบอบ
ประชาธิปไตย  ระเบียบวินัย ความเปนไทย มีคุณธรรมจริยธรรม เชน คายเยาวชน นทิรรศการ ฯลฯ
นโยบายดานการสงเสริมอาชีพ   สนับสนุน  สงเสริม  ชวยเหลือ  ใหมีการประกอบอาชีพอิสระ 
ท่ีถูกตองตามกฎหมาย จัดใหมีการรวมกลุมอาชีพ  ภูมิปญญาทองถ่ิน สนับสนุนการระดมทุน  และ
การจัดการนําวิทยาการตางๆ มาประยุกตใชในการปรับปรุงการประกอบอาชีพ การจัดการดานการตลาด
ใหไดมาตรฐานและความเหมาะสมตามสภาพทองถ่ิน 
               เปาหมาย 
               -  มีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และภูมิปญญาทองถ่ิน 
               -  ประชาชนไดรับการพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ 
               - มีการระดมทุนและรวมกลุมของผูประกอบอาชีพอิสระในลักษณะเดียวกัน  
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
                -  มีการพัฒนามาตรฐานของสินคา บริการ และบรรจภุัณฑใหสามารถออกสูตลาดสากล 
                -  ใหมีระบบการจัดการ และสรางเครือขายดานการตลาด 
               มาตรการ 
                -  สํารวจขอมูลพื้นฐานอาชีพ ภูมิปญญาทองถ่ิน และจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารจัดการ 
                -  สํารวจและจัดลําดับความตองการในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน 
                -  จัดใหมีการใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ การจัดการ 
และการตลาด ใหแกเดก็ เยาวชน ประชาชนในทองถ่ิน ท้ังในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน
ตลอดจนเผยแพรความรูตามส่ือประเภทตางๆ 
               - จัดทัศนศึกษา และสงบุคลากรรับความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อเปนแกนนําใน
การพัฒนาและเผยแพร 
               -  จัดต้ังกลุมผูประกอบอาชีพอิสระ กลุมสนใจ สมาคมชมรมอาชีพตางๆ   เพื่อเปน
การสงเสริมความสามัคคี  และแลกเปล่ียนความรูในการประกอบอาชพีของทองถ่ิน 
               -  จัดใหมีการระดมทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ สงเสริมการผลิตการจําหนายสินคา 
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                    -  ใหมีการประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเพื่อแลกเปล่ียน
ขอมูล  และชวยเหลือดานการตลาด สินคา แรงงาน บริการ 
                    -  จัดต้ังศูนยจําหนายสินคาทองถ่ิน รวมท้ังสินคาทองถ่ินอ่ืน 
                  -  พฒันาผลิตผล บริการ และบรรจุภัณฑ เพื่อเพ่ิมพูนมูลคาของสินคา   
         12) นโยบายดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
บํารุงรักษา  สงเสริม และอนุรักษ สถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อใหเกิดสังคมภูมิปญญาแหงการเรียนรูและสังคมท่ีเอ้ืออาทรตอกัน สืบทอดวัฒนธรรม 
ความภูมิใจในเอกลักษณความเปนไทยและทองถ่ิน 
                 เปาหมาย 
                - เดก็ เยาวชน และประชาชน รู คุณคาของศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีของ
ภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย 
                -  มีศูนยวฒันธรรมทองถ่ิน พิพิธภัณฑ แหลงและขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
                -  มีการบํารุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และแหลงประวัติศาสตร 
                -  อนุรักษและฟนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณใีหดํารงอยู 
                มาตรการ 
                 -  เผยแพรและถายทอดใหเดก็  เยาวชน ประชาชนในทองถ่ิน มีความรักและหวงแหน
ในศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
                  -  จัดต้ังหรือสงเสริมใหมีการจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมทองถ่ินพิพิธภณัฑทองถ่ิน  
เพื่อรวบรวมศิลปวัตถุ  และแหลงขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
                  - จดัสรรทรัพยากรและนําเทคโนโลยีมาใช ในการดูแลรักษาบูรณะศาสนสถาน
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ศิลปกรรมทองถ่ิน 
                  - จัดกิจกรรมสงเสริม อนุ รักษศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี ท่ีเนน
เอกลักษณความเปนไทยและทองถ่ิน 
                  -  อนุรักษ และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ภมิูปญญาไทย ใหคงอยูและพัฒนาให
เปนท่ียอมรับ 
     2.1.8  ยุทธศาสตรการนําแนวนโยบายไปสูการปฏิบัต ิ
          เนื่องจากแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (พ.ศ.2545-
2559) ท่ีจัดทําข้ึนเปนการจัดทําภายใตกรอบแหงบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงรวมท้ัง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแกไขเพิ่ม เ ติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติ เฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทเพื่อใหครอบคลุมภารกิจ
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ท้ังหมดท่ีเกีย่วของกับการจัดการศึกษา   ภายใตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงสามารถนํานโยบายท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ   ความตองการ และ
ความพรอมไปปฏิบัติได โดยกระทรวงมหาดไทยไดเสนอแนะยุทธศาสตรการนําแนวนโยบายไปสู
การปฏิบัติดังนี้ 
          1) แนวทางการดําเนนิการจัดการศึกษา เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ
แตกตางกนัท้ังในดานความพรอมและศักยภาพ    เม่ือพิจารณาแนวทางการดําเนนิงานรับผิดชอบ 
การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญฯ พระราชบัญญัติ
การศึกษาและพระราชบัญญัติกําหนดแผนฯ  ทองถ่ินสามารถดําเนินการได 2 แนวทาง คือ 
                 (1)  การดําเนินการจัดการศึกษาเอง โดยดําเนินการได  2  กรณ ีคือ 
                       ก.  ดําเนนิการจัดต้ังสถานศึกษาข้ึนเองภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                       ข. ดําเนินการรับถายโอนภารกิจการจัดการศึกษา  ท่ีรัฐจะถายโอนภารกิจ

การจัดการศึกษาของรัฐใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูบริหารจดัการศึกษา 
                       สําหรับการดําเนินการท้ัง 2 กรณี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองผานการ
ประเมินความพรอมท่ีกระทรวงศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกําหนด   และกรณีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไมผานเกณฑการประเมิน กระทรวงศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีหนาท่ีตองดําเนินการ

ชวยเหลือ  สงเสริม สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสามารถจัดการศึกษาไดตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 
                  (2) การดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมเปนการดําเนินการ 
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของรัฐ  โดยเขาไปมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ อุปกรณทางการศึกษาทรัพยสินอ่ืนๆ  
รวมท้ังการเสนอแนะ แนะนํา และรวมพฒันาการศึกษา 
          2) การพิจารณาความพรอมในการจัดการศึกษาพิจารณาจากลักษณะและการแบงกลุม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี ้
                 (1)  ลักษณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                       ก. องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดการศึกษาอยูแลว ดําเนินการจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยเฉพาะการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ใหแกประชาชนในความรับผิดชอบของทองถ่ินอยางท่ัวถึง ตามความตองการของประชาชน 
                       ข.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ียังไมไดจัดการศึกษาดาํเนินการจดับริการ 
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ทางการศึกษาแกประชาชนในความรับผิดชอบของทองถ่ินใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความเหมาะสม ความพรอม และความตองการของทองถ่ิน 
                        ท้ังนี้ภายใตการประเมินความพรอมตามเกณฑท่ีกระทรวงศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมกําหนด 
                  (2)  การแบงกลุมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการกําหนดกรอบภารกิจ
การจัดการศึกษา  แบงออกเปน 3  กลุม 
                        ก.  กลุมความพรอมสูง ควรดําเนินภารกิจดังนี้ การศึกษากอนพื้นฐาน การศึกษา
ข้ันพื้นฐานการสงเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ  กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการและ
บํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
                        ข. กลุมความพรอมปานกลาง ควรดําเนนิภารกจิดังนี ้ การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(การศึกษาระดบักอนประถมศึกษา) การสงเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ กิจกรรมเด็ก เยาวชน 
การกีฬา นันทนาการ และบํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภมิูปญญาทองถ่ิน 
                        ค. กลุมความพรอมตํ่า  ควรดําเนินภารกจิดังนี ้การสงเสริมอาชีพ/การศึกษา
นอกระบบ กจิกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ บํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถ่ินและรวมในการจัดการศึกษาของรัฐ 
           3)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะจดัการศึกษาพิจารณาจาก 
                 (1)  ความตองการและขอคิดเหน็ของประชาชนในทองถ่ิน 
                 (2)  ความคิดเหน็ของสภาทองถ่ิน 
                 (3)  ขอมูล ขอเท็จจริง (จํานวนโรงเรียน จํานวนเด็ก สภาพท่ีตั้ง ฯลฯ) 
                 (4)  ขอคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีจะโอน 
                 (5)  ศักยภาพของทองถ่ิน (คน เงิน พัสดุ การจดัการ) 
                        คน ไดแก ศักยภาพในการบริหารการศึกษาของนักบริหารการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอัตรากําลัง
บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                         เงิน ไดแก รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเพิม่ข้ึน จะเพิ่มข้ึน และ
ไดรับอุดหนุนจากรัฐเพิ่มข้ึน ตลอดจนไดรับสนับสนุนจากองคกรตางๆ 
                        พัสดุ ไดแก  ความตองการทางดาน วัสดุ  ครุภัณฑ  อุปกรณ  อาคารสถานท่ี  
ท่ีมีท่ีจะรับโอน  ท่ีจะใหมี ใหเปน ใหเกิด ท่ีจะขอสนับสนุน 
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                          การจัดการ ไดแก ศักยภาพของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ไดแก ความรูความเขาใจ ความสนใจ ความสามารถ วิสัยทัศนตอการจัดการศึกษา และการจดั

โครงสรางการบริหารการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           4) การใชแผนเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พจิารณา
ระดับความพรอมและศักยภาพแลวจะนําแนวนโยบายตามกรอบภารกิจซ่ึงสอดคลองกับระดับความ

พรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาจดัทําแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหรือ
แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลักการดําเนินการ ดังนี ้
                 (1) กําหนดเปาหมายใหชัดเจนครอบคลุมภารกิจตามกฎหมายครอบคลุมกลุมเปาหมาย
และพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง 
                 (2) ประชาชนมีสวนรวมกําหนดความตองการ  รวมวางแผนรวมดําเนนิการตาม
แผน และรวมติดตามประเมินผลการดําเนนิการตามแผน 
                 (3) ใชแผนเปนแนวทางในการบริหารกิจการและสนองตอบปญหา  และความตองการ
ของประชาชนอยางเปนรูปธรรม 
                 (4) การกําหนดกิจกรรมโครงการในแผน ตองมุงหลักความเปนไปไดและประโยชน
สูงสุดท่ีประชาชนในทองถ่ินจะไดรับ  
            5) การประชาสัมพันธสรางความเขาใจแกผูเกีย่วของ ใช ส่ือและวิธีการทุกรูปแบบ
ท่ีจะช้ีแจงใหประชาชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  องคกรเอกชน ใหรูจักและเขาใจเกี่ยวกับแนวทางและ
แผนการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการพัฒนาการศึกษา   ศาสนา   และ
ศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อนําไปสูความรวมมือจากทุกฝาย 
            6)  การระดมทรัพยากรและความรวมมือจากทุกฝายสรางความตระหนกัในความเปน
สวนหนึ่งของสังคมใหแกกลไกทางสังคมทุกสวน ท้ังกลุมประชาชน ภาครัฐ และเอกชน เพื่อใหมี
สวนรวมในการดําเนินการพฒันาทองถ่ินทุกรูปแบบ ท้ังการสนับสนุนกําลังกาย กําลังใจ กําลัง

ทรัพย  ตลอดจนความคิดเห็นหรือการติดตามตรวจสอบ  เพ่ือใหกจิกรรมตางๆบังเกิดผลเปนรูปธรรม 
           7)  การเตรียมความพรอมในการรับผิดชอบจัดการศึกษา  โดยการปรับโครงสราง
การบริหารกิจกรรม การศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภมิูปญญาทองถิ่น   ตลอดจนสรางองคความรู
กรอบความคิด และพัฒนาเทคนิคการบริหารการจัดการศึกษาใหบุคลากรของทองถ่ินสามารถ
จัดการศึกษาไดตามเกณฑมาตรฐาน  ตลอดจนจัดระบบนิเทศ ประเมินผลการดําเนินงานอยางมี
คุณภาพและประสิทธิผล  (สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน,  2544, หนา 2–31) 
                  ระดับองคกรท่ีเกีย่วของตอการกําหนดเกณฑมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
เทศบาลและเมืองพัทยา 
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                  ระดับชาติ โดยสถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กําหนดมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ เพื่อใหหนวยงานท่ี
ดําเนินงานทางการศึกษาใชเปนหลักเทียบ กําหนดเปนคุณภาพข้ันตํ่าท่ีทองถ่ินในสถานศึกษาของ
ทุกสังกัด  ทุกแหง 
                  ระดับตนสังกัด โรงเรียนเทศบาลและเมืองพทัยา โดยกรมการปกครอง สํานัก
บริหารการศึกษาทองถ่ิน กําหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา โดยคํานึงถึง

มาตรฐานและความพรอม ศักยภาพของเทศบาลและเมืองพัทยา   เพื่อใหเทศบาลและเมือง

พัทยาใชเปนขอกําหนดในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เปนคุณภาพข้ันตํ่าท่ีตองมีตองเกิด
ในการจดัการศึกษา 
                 ระดบัจังหวดัหรือเทศบาล เทศบาลโดยกองการศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด โดยคํานึงถึงความสอดคลองตองการ  มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ และ

มาตรฐานการศึกษาท่ีกรมการปกครอง (สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน) และความพรอมศักยภาพของ
โรงเรียนในสังกัด ใชเปนขอกําหนดในการจัดการศึกษา  เพื่อบุคลากรผูเกี่ยวของเปนคุณภาพ

ข้ันตํ่าท่ีตองดําเนินการใหไดมาตรฐานท่ีตองการในการจัดการศึกษา 
                 ระดบัโรงเรียน ผูบริหารและผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน กําหนด
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ีจะตองจดั  ตองทํา ใหมี ใหเกิด โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษา
ท่ีชาติ กรม  ตนสังกัด  เทศบาล และชุมชนสังคมตองการ (สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน, 2542, 
หนา 4–5) 
 

2.2  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษาของโรงเรยีน 
 
    การปฏิรูประบบบริหาร และการจดัการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  มีเจตนารมณท่ีจะสงเสริมความมีเอกภาพ
ดานนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยเปดโอกาสใหประชาชน ครอบครัว องคกร ชุมชน 
เอกชนฯลฯ  เขามามีสวนรวมจัดการศึกษาในกระบวนการตางๆ ตั้งแตการคิด การวางแผน  
การจัดทําหลักสูตร การกํากับดูแล การตดิตามตรวจสอบ และประเมินผลไดในรูปแบบและ
วิธีการตางๆ ซ่ึงจะทําใหสามารถจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน และ
ผูเรียนมากยิ่งข้ึน สรางความมีสวนรวมในการเปนเจาของสถานศึกษาซ่ึงจะทําใหชุมชนหันมาสนใจ
กํากับดแูล ตลอดจนเต็มใจท่ีจะสนับสนนุทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในชุมชน 
การพัฒนาการศึกษาของประเทศในปจจุบันกําลังไดรับการปรับปรุงเปนอยางมากท้ังทางดานหลักสูตร 
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วิธีสอน อุปกรณการสอนแบบเรียน รวมถึงคุณภาพของครูใหไดรับการปรับปรุงสงเสริม ใหสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ คือ ความตองการใหเด็กไดรับการศึกษาโดย
สมบูรณ แตเปนท่ีทราบกันดใีนวงการศึกษาวา องคประกอบของการเ รียนการสอนท่ีจะทําใหเดก็
ไดรับการศึกษาสมบูรณ มีอิทธิพลมาจากหลายดานดวยกัน  เชน สภาวะแวดลอมของชุมชน 
ส่ิงแวดลอมภายในบาน กลุมเพื่อน ผูปกครอง ฯลฯ เปนตน การปรับปรุงและการพฒันาการศึกษา 
จึงไมอาจละเลยกับสภาพแวดลอมตางๆ รวมท้ังบุคคลท่ีมีสวนใกล ชิดกับเด็ก  เม่ือเด็กอยูท่ีบาน
จะมีบิดามารดาหรือผูปกครองเปนฝายสนบัสนุนชวยเหลือท้ังทางดานการศึกษา การส่ังสอน อบรม 
จึงเห็นไดวาบทบาทของบิดา มารดา หรือผูปกครองมีความสําคัญยิ่งตอการศึกษาของเด็ก  (สุภรณ  
ศรีพหล และกลา ทองขาว, 2526, หนา 333) โรงเรียนเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีความใกลชิดกับ
ชุมชนมากท่ีสุด ดังนัน้งานสรางความสัมพันธ กับชุมชน  จึงเปนภารกิจสําคัญประการหนึ่งของ

โรงเรียนท่ีตองใหความสนใจ และนําไปปฏิบัติประกอบกับวัตถุประสงคของแผนพัฒนาการศึกษา

แหงชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540-2544 ไดกําหนดไววา “ขอ 2  เพือ่พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ
สอดคลองสัมพันธกับความตองการของบุคคล  ชุมชน  และประเทศใหผูเรียนได มีการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ”โรงเรียนซ่ึงนอกจากมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาแลวยังมีหนาท่ีในการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนดวย ท้ังนี้เพราะโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ และมีผลกระทบ

ซ่ึงกันและกันอยูตลอดเวลา  ผลกระทบของโรงเรียนตอชุมชนคือความสามารถในจัดการศึกษา

ของโรงเรียน ซ่ึงมีผลตอคุณภาพของบคุคลในชุมชนนั้น ในขณะเดยีวกันชุมชนก็มีผลกระทบตอ
โรงเรียนเชนกนักลาวคือ ในการจัดการศึกษาจะไดผลเพียงใดยอมข้ึนอยูกับความรวมมือและ
การสนับสนุนของชุมชน ถาหากชุมชนไมใหความรวมมือหรือไมใหการสนับสนุน โรงเรียนก็ไม

สามารถจัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จได ความสัมพนัธระหวางโรงเ รียนกับชุมชนจึงไปใน

ลักษณะท่ีตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โรงเรียนและชุมชนจะรวมมือในการสรางสรรคความเจริญ
ใหแกชุมชน  วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา  ธีระกุล (2520, หนา 72-73) ไดกลาวไว ดังนี้ 
           1)  จัดต้ังกรรมการโรงเรียนเพื่อไหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
           2)  บริการเกี่ยวกับสถานท่ีของโรงเรียน 
           3)  จัดทําหลักสูตรใหสัมพันธกับความตองการของชุมชน 
           4)  การใชอุปกรณและส่ือมวลชนในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ 
ชุมชน 
           ผูปกครองนักเรียน ถือวาเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการจัดศึกษาของโรงเรียน 
การท่ีผูปกครองนักเรียนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  จะทําใหโรงเรียนไดทราบทิศทาง
ในการจดัการศึกษาไดเปนอยางด ี
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           ประดิษฐา จันทรไทย  (2532, หนา 10) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการศึกษาวา การที่ประชาชนโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใหการสนับสนุน
ชวยเหลือรวมมือ และตัดสินใจในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย นโยบาย และแผนการเรียนการสอน
ของโรงเรียนอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  ลักษณะการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน 
ในการจดัการศึกษา คือการท่ีผูปกครองหรือประชาชนมีสวนรวมในโรงเรียน โดยการสนับสนุน
ดานความคิดเห็น ตัดสินใจ สละแรงงาน และเวลาใหโรงเรียน ในการวางแผน การกาํหนดนโยบาย 
การติดตอส่ือสารระหวางบานกับโรงเรียน การแกปญหา พัฒนา สนับสนุนดานการเงินและการ

ประเมินผลการทํางานซ่ึงแบงงานเปน 2 ประการ คือ 
           1) การมีสวนรวมอยางเปนทางการ คือ การมีสวนรวมโดยมีกฎหมาย  ระเบียบ
ประเพณแีละขอตกลงรวมกันรองรับ การมีสวนรวมอยางเปนทางการโดยปจเจกบุคคล เชน ไดรับ
เลือกตั้งเปนตัวแทนและเกี่ยวของโดยตรง  สวนการมีสวนรวมอยางเปนทางการโดยกลุมบุคคล เชน  
สมาคมผูปกครองและครู  สมาคมวิชาชีพ 
           2) การมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ คือ การมีสวนรวมโดยอิสระ โดยไมมีกฎหมาย
ระเบียบประเพณีและขอตกลงรองรับ การมีสวนรวมอยางไมเปนทางการโดยปจเจกบุคคล คือ การ
เกี่ยวของเฉพาะคราว เชน ในฐานะของผูชํานาญพิเศษในสาขาอาชีพ เปนตน สวนการมีสวนรวม
อยางไมเปนทางการโดยกลุมบุคคล เปนการรวมกลุมผูท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดยีวกันเฉพาะคราว

ไมตอเน่ือง  เชน  กลุมผูสนใจในการกีฬาของโรงเรียน 
          บทบาทของผูปกครองนักเรียนจะเปนเคร่ืองช้ีวัดความรวมมือท่ีทางโรงเรียนจะไดรับ
จากผูปกครองไดเปนอยางดตีามท่ี  เช้ือ สาริมาน  (2524, หนา 19)   กลาวไวดังนี ้
                       1) การประสานความเขาใจอันดีระหวางผูปกครอง ครู และโรงเรียน ใหเกิดความ
รวมมือในอันท่ีจะสงเสริมการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม  และสวัสดภิาพของนักเรียน 
          2) การแลกเปล่ียนความรู ความคิด และประสบการณ แกไขปญหาของนักเรียน 
รวมท้ังการใหคําแนะนําในการศึกษาและอาชีพในอนาคต 
          3)  การสงเสริมการศึกษา พัฒนาโรงเรียน  เผยแพรวทิยากร และบําเพ็ญสาธารณประโยชน 
          4)  การสนับสนุนใหนกัเรียนไดบําเพญ็ประโยชนตอบานเมืองสังคมสวนรวม 
          5) การสงเสริมและสนับสนุนการรักษาส่ิงแวดลอมท่ีดี และธํารงไวซ่ึงเกยีรติคุณของ
โรงเรียน  
         ส่ิงท่ีจะสงผลใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบกับความสําเร็จ และเปนไปตาม
ความตองการของชุมชนก็คือใหชุมชุนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน (กรมสามัญศึกษา, 2532, หนา 47) 
ซ่ึงชุมชุนในท่ีนี้ก็คือผูปกครองนักเรียนนั้นเอง  ถาผูปกครองนักเรียนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
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ของโรงเรียนมากๆ ก็จะสงผลตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน และสนองตอความตองการของผูท่ี
จะศึกษาตอ และเปนไปตามความคาดหวังของสังคมโดยรวม (เช้ือ สาริมาน, 2524, หนา 24)ในดาน
การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษานั้น จะกอใหเกิดประโยชนตอโรงเรียนหลายประการ
ดวยกัน เชน การบริหารโรงเรียนการจัดหาเงินทุนมาทําอุปกรณการเรียนการสอนและใหความรวมมือ

ในการแกไขความประพฤตขิองนักเรียน  (ประดิษฐา  จันทรไทย, 2532, หนา 43) 
   ความสัมพันธระหวางโรงเ รียนกับชุมชนน้ัน ตองมีการประสานรวมมือซ่ึงกันและกัน 
เนื่องจากโรงเรียนคือสวนหน่ึงของชุมชน  ซ่ึงต้ังข้ึนดวยเงินท่ีเก็บมาจากภาษีอากรของประชาชน
และท้ังจากการบริจาคของชุมชน จึงถือไดวาโรงเรียนเปนของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน

(วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกุล, 2520, หนา 60)  ซ่ึงผูปกครองเปนสวนหนึ่งของการบริหาร 
งานโรงเรียนดานความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  โดยท่ีโรงเรียนเปนหนวยงานหนึ่งของ

ชุมชน เปนสถาบันพัฒนาเพ่ือการดํารงชีวติท่ีดีในชุมชน นอกจากนี้ยังเปนองคกรและตัวกลางที่สําคัญ
ในการเปล่ียนแปลงและพัฒนาชุมชน  ดงันั้นโรงเรียนกับชุมชนจึงมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด 
(หวน พินธุพนัธ, 2528, หนา 98) และความสําคัญระหวางโรงเรียนกับชุมชน คือ ยังเปนแหลง
คัดเลือกคน พฒันาคนใหชุมชน เปนแหลงรวมสาขาวิชาตางๆ ถายทอดวัฒนธรรมและเปนศูนย

อบรมของชุมชน   
  

2.3 ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน  
       สังกัดเทศบาลภาคตะวันออก จํานวน 4 ดานคือ 
 
    2.3.1 ดานผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง  
         ผูปกครองมีความพึงพอใจ ยอมรับความรูความสามารถทักษะดานวิชาการ การกีฬา

และดานอ่ืนๆ  วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาของไทยคนท่ีเกง คือคนท่ีมีสมรรถภาพสูงในการ
ดําเนินชีวิต โดยใชสติปญญาเปนตัวนําในการแกปญหา  มีความตองการพัฒนาตนเองใหดีข้ึนอยูเสมอ  
มีความกลาในทางท่ีสมควร ใชเหตุผลควบคุมอารมณตนเอง  เปนคนท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ รูจัก
เทคโนโลยีสมัยใหม  แตไมหลงใหลไปตามกระแส อยางผิดๆ มีความสามารถวิเคราะหวิจัยแยกแยะ
ถึงคุณคาภูมิปญญาดานตางๆ  และสามารถใชศักยภาพความถนัดของตนเองที่มีอยู นาํมาพัฒนาใหมี
คุณคาท้ังตอตนเอง และสังคมประเทศชาติไดไมวาจะเปนศักยภาพ ดานวิทยาศาสตร ศิลปะ  
ดนตรี  กฬีาหรือดานอ่ืนๆ 
         ดานคุณภาพ มุงจะพฒันาใหผูเรียนทุกคนมีความเสมอภาคท่ีจะพฒันาตนเองใหเต็ม

ตามศักยภาพ เพื่อดี เกง และมีความสุข เปนสังคมท่ีเขมแข็งและมีเสถียรภาพทั้งทางดาน การเมือง 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

47 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและสังคม ซ่ึงจะพฒันาควบคูกนัไปทุกดานอยางสมดุล และยัง่ยืน เปนสังคม
เปด โปรงใส เปนประชาธิปไตยอยางแทจริง 
         สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู เปนวัตถุประสงคท่ีจะสรางผูเรียนทุกคนใหมีการ

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ รักความรู ใฝรู รูจักเลือกสรรความรูท่ีมีคุณคาและนํามาใชประโยชน
ในการพัฒนาตนเอง ใสใจพัฒนาองคความรูใหมๆ หรือปรับประยุกตความรูใหมๆใหสนองตอบตอ
ภูมิปญญาเดิมของตนอยางเหมาะสมไมหยุดนิ่งกับความรูเทาท่ีมีอยู   
         ผูปกครอง มีความพึงพอใจและยอมรับในดานความมีวินัย ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของผูเรียน เปนวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาในภาพรวม ชีวิตท่ีดี 
คือการเปนคนดี  ดําเนินชีวติบนแนวทางบรรทัดฐานท่ีสังคมยอมรับมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จิตใจดีงาม  
ดํารงตนตามหลักคุณธรรมของศาสนา  ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออกคือ  ความขยัน มีวินัย  ซ่ือสัตย  
เกื้อกูลแกสังคมและคนรอบขาง ไมดูดายในปญหาตางๆของสังคม  พากเพียร ใฝรู  รักตนเองตลอด
ถึงครอบครัว สังคม ประเทศชาติ  และสรรพส่ิงชีวิตรวมโลก   ตลอดจนส่ิงแวดลอม  รูจัก
เสียสละ และอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมท่ีแตกตางกันทางดานวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตตางๆ ได 
         คนท่ีมีความสุขคือคนท่ีมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี ราเริง แจมใส มองโลกในแงดี  
แตยอมรับความจริงของความเปนไปในสังคมตางๆของโลกและชีวิตได สามารถปรับตัวไดดีในทุก
สถานการณ รักษาสมดุลของชีวิตในดานตางๆ ไดอยางพอเหมาะพอดี  มีความภูมิใจในความเปนตนเอง  
เขากับคนท่ีแตกตางกับตนเองได     เปนสังคมแหงสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกันมีวัตถุประสงค
ท่ีจะฟนฟูคุณคาของวัฒนธรรมไทยและสืบสานตอไปใหยืนยาว เพื่อเปนเอกลักษณของชาติ 
วัฒนธรรมไทยเปนวัฒนธรรมท่ีเอ้ือเฟอตอผูอ่ืนและมีความเปนมิตร เมตตากรุณาเปนพืน้ฐาน เห็นได
จากวิถีชีวิตท่ีพึ่ งพาอาศัยกันและกนัมาในอดีต  การศึกษาจะมุงให สืบสานและพัฒนาคุณคา
วัฒนธรรมใหเขมขน ใหเครือขายชุมชนเขมแข็งและไมท้ิงคานิยมเดิม  มีจิตสํานึกแหงความเปนไทย 
ท้ังนี้ตองไมทอดทิ้งผูดอยโอกาสและคํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเปนมนษุยควบคูกันไป (สํานักบริหาร
การศึกษาทองถ่ิน, 2542, หนา 40) 

2.3.2 ดานผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนท่ีศรัทธาและยอมรับของผูปกครอง  
                    การบริหารการศึกษานัน้ ผูบริหารทุกคนยอมปรารถนาท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพ
ของการศึกษาเปนสําคัญ ผูบริหารจะตองทุมเทกําลังกาย กําลังใจ กาํลังสมองและทรัพยากรอื่นๆ 
อยางเต็มท่ีเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย เชน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี   หมายถึง การแสดงออก  
การประพฤติ และปฏิบัติในดานบุคลิกภาพท่ัวไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสม
สมํ่าเสมอ ท่ีทําใหผูปกครองเล่ือมใส  ศรัทธา และถือเปนแบบอยาง รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค
ในชุมชน หมายถึง การตระหนักในความสําคัญ  รับฟงความคิดเห็น  ยอมรับในความรูความสามารถ 
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ของบุคคลอ่ืนในชุมชนและรวมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา  ใหชุมชนและ

สถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกันและกัน  และปฏิบัติงานรวมกนัดวยความเต็มใจ  แสวงหาและใช
ขอมูลขาวสารในการพัฒนา  หมายถึง  การคนหาสังเกต จดจํา และรวบรวมขอมูลขาวสารตาม
สถานการณของสังคมทุกดาน สามารถวิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูลประกอบการ
แกปญหาพฒันาตนเอง พัฒนางาน  พัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม (สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน, 
2542, หนา 41) 
     2.3.3  ดานสถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูปกครอง       
         ผูปกครองมีความพึงพอใจในความสะอาด  ความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคาร
สถานท่ี  บริเวณ  รวมท้ังการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
         ผูปกครองมีความพึงพอใจการใหบริการดานอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ วิชาการและ
อ่ืนๆ ของสถานท่ี    การบริหารอาคารสถานท่ี มีลักษณะท่ีนักบริหารตองใชความสามารถทักษะ 
และประสบการณอยางมาก  ท้ังนี้เปนทรัพยท่ีมีราคาสูง แตมีขอดีตรงที่เปนส่ิงท่ีเห็นไดชัดเจนเปน
รูปธรรม และชัดเจนในดานปริมาณ  เกณฑตางๆท่ีเกี่ยวของสวนใหญเปนเกณฑมาตรฐานท่ีชัดเจน  
ถามีการบริหารที่ดี  จะทําใหสามารถใชทรัพยากรประเภทนี้ไดเกิดประโยชนสูงสุด  การควบคุมดูแล 
ตลอดจนการบํารุงอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีดี  จะทําใหผูพบเหน็ประทับใจ เพราะเปนส่ิงแรก
ท่ีผูมาเยือนพบเห็น และทําใหบุคลากรภายในสบายใจ และชวยสงเสริมระเบียบวินยัทางออมใหแก
นักเรียน การดูแล บํารุงรักษาอาคารสถานท่ีจะดีหรือไมเพียงใด ข้ึนอยูกับการเอาใจใสควบคุมดแูล
ของผูบริหาร ถาใหความสําคัญหม่ันติดตามงาน และมอบหมายความรับผิดชอบแกบุคลากรท่ี

เหมาะสม มีความรู ความสามารถและความรับผิดชอบจะทําใหงานเปนไปไดดวยดี และอาคาร

สถานท่ีตางๆ ก็จะมีความคงทนสวยงามอยู ในสภาพเรียบรอย    บริเวณท่ัวไปก็จะนาดู  เจริญตา
แกผูพบเห็น สถานศึกษาบางแหงอาจมีศักยภาพและความพรอมแฝงอยูในตัวองคกรของตน  ถารูจัก
นําออกมาใช  จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพได ดียิ่ ง ข้ึน  เชน สถานศึกษามีการสอนกลุมวิชาการงาน
พื้นฐานอาชีพ หรือสถานศึกษาท่ีมีโรงฝกงาน มีเคร่ืองมืออยูพรอม มีแรงงานนักเรียนท่ีสามารถ

นําไปผนวกกับการสอนภาคปฏิบัติ (สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน, 2542, หนา 41) 
    2.3.4  ดานผูปกครองใหการสนับสนุนและเขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษา 
         บทบาทผูปกครองกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน  การใหผูปกครองมีสวนรวม

และมีหนาท่ีในการจัดการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545) ถือเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญมาก จําเปนตองสรางความเขาใจใหแกผูเกีย่วของ
ทุกคนในสังคมไดทราบ เกิดความตระหนักและรับผิดชอบรวมกันเพราะการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน

เปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (education for all) ดังนั้น ปวงชนจึงตองรวมกันจัดการศึกษา (all 
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for education) เพื่อพัฒนาสังคมดวยบทบาทของพอแมและบทบาทของชุมชนท่ีมีตอโรงเรียน  ควร
มีดังนี ้
         บทบาทของพอแม คือ เปนครูคนแรกของลูก เปนผูช้ีโลกกวาง เปนผูสรางภูมิคุมกัน
ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ เปนครูตลอดเวลา และตลอดชีวิตของลูก สงเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
         จะเห็นวา ศักยภาพและความรูความสามารถของผูปกครองมีปริมาณมหาศาลไมจํากัด 
หากครูสามารถดึงมาใชไดเต็มท่ียอมสามารถชวยเหลือโรงเรียนได ถาครูสามารถดําเนินการได 
ผูปกครองก็จะเปนเครือขายท่ีเปนกําลังสําคัญพรอมท่ีจะรวมมือกับโรงเรียน ซ่ึงจะชวยใหการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูเกิดผลอยางจริงจังและรวดเร็ว  เปนไปในแนวทางที่เหมาะสม 
         ภารกิจผูปกครองท่ีโรงเรียนพึงปรารถนา ภารกิจสําคัญของผูปกครองท่ีโรงเรียน

พึงปรารถนาใหมีผูปกครองสามารถชวยเหลือโรงเรียนได  มีดังนี ้
          1)  การเขามาชวยเหลือครู ในการดแูลผูเรียนท้ังบุตรหลานของตนและเด็กคนอื่น 
          2)  การเขามาใหความรู ความคิด ประสบการณท่ีเช่ียวชาญลึกซ้ึงแกผูเรียน โดยเฉพาะ
พาทําส่ิงตางๆ ท่ีจะทอดประเพณีวฒันธรรมอันดีงามของสังคมชุมชนสืบไป 
          3) การรวมเรียนรูกับครู เกี่ยวกับพฤติกรรมแนวทางใหการสนับสนุนการจัดการเรียนรู
ใหผูเรียนพัฒนาเต็มท่ีในแตละวัย  แตละเร่ืองท่ีตองการ   
          4)  การเปนผูใหและรับรูขอมูล เกี่ยวกับตัวผูเรียน ตลอดจนการนําขอมูลมาใชในการ
วางแผนพฒันาผูเรียนท่ีเปนลูกหลานรวมกับครู   และการวางแผนพัฒนาผูเรียนท่ัวไปใหมีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสมท่ีจะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
          5) การจัดการเ รียนรู เพิ่มเ ติม  ใหแก ผู เ รียนนอกเหนือจากโรงเรียนจัดเตรียมให
โดยเฉพาะเปนการจัดการเรียนรูในลักษณะท่ีชวยเสริมใหความหมาย และชวยพฒันาผูเรียนไดเต็ม

ศักยภาพมากยิง่ข้ึน 
           ความรวมมือระหวางบานและโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ   ความสัมพันธและความ
รวมมือระหวางบานและโรงเรียนมีผลในทางบวก  ควรดาํเนินการดังนี ้
                       1)  คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมวางแผน รวมรับผิดชอบ และรวมตัดสินใจ
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ตามนโยบายการกระจายอํานาจ 
          2) ผูปกครองไดรับขาวสารเกี่ยวกับแผนการเรียน ปรัชญาการปฏิบัติ และกรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
                      3)  คณะครูและผูปกครองแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับเด็ก 
         4)   มีการส่ือสารทางจดหมาย  และวิธีการอ่ืนๆ 
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                      5) การประชุมอภิปรายผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน การพัฒนาและความกาวหนาในการ
เรียนรู 
         6)  ผูปกครองตองมีสวนรวมประเมินหลักสูตรและบริการตางๆ  ท่ีจัดข้ึนในโรงเรียน 
         7) ผูปกครองตองไดการตอนรับตลอดเวลา แตอยางไรก็ตามปญหาการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนยงัไมเปนท่ียอมรับ และไมอาจสนองตอบตอความตองการท่ีแทจริงของผูปกครองนัก  
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายๆ ประการ ซ่ึงจากผลการวิจัยสภาพความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเ รียนสาธิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
ฝายมัธยมของ ประเสริฐ วิเศษกิจ (2542, หนา 30-31) พบวา ผูปกครองนักเรียนเสนอแนะปญหาใน
การจัดการศึกษาในโรงเรียน ผูปกครองไมเขาใจหลักสูตรระบบการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน  
ผูปกครองตองการใหดแูลนักเรียนดวยกฎระเบียบท่ีเครงครัด อีกท้ังยังตองการใหโรงเ รียนพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรมาบริการนักเรียน สอดคลองกับงานวจิัยของ  
มนัส  พลายชุม (2540, หนา 72-73) ท่ีวจิัยเร่ืองความพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการ

บริหารงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดักรมสามัญศึกษา จังหวดัอางทอง พบวา “ผูปกครอง
บางสวนขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนขาดขอมูลขาวสารในการติดตอกบั
โรงเรียน จากขอมูลและเหตผุลดังกลาว การประสานงานและรวมมือระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง
จะสนิทสนมแนบแนนไดผลดี และการดํารงอยูอยางยั่งยนืดวยการประสานความเขาใจ และการให
การสนับสนุนอยางจริงจังของทุกฝาย ชุมชน ผูปกครองตองการอะไร หรือโรงเรียนประสงคให

ผูปกครอง ชุมชน ชวยเหลือหรือมีสวนรวมเร่ืองใดอยางใดก็ประสานกันได ผลการประสานงาน

และการกระทําดังกลาวระหวางบานกับโรงเ รียน  จะทําใหเดก็ไดรับความรูท่ีเปนองครวมรูจัก 
แยกแยะความคิด ความสามารถสรางแนวคิด (mind mapping) เช่ือมโยงประสบการณ  มีความรูสึก
ท่ีไมแตกแยก สอดคลองกับสภาพชีวิตจริง มีความอบอุนในขณะท่ีไดรับความรู เปนสุขในการท่ีไดเรียน  
และไดรับแบบอยางท่ีดีจากผูปกครอง 
     ผูปกครอง โรงเรียนและครูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการกระบวนการเรียนรูของผู เ รียน  ตอง
ตระหนกัถึงความจําเปน และเล็งเห็นความสําคัญท่ีจะตองดําเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู

รวมท้ังรวมมือกันวางแผนดําเนินการประเมินและพัฒนางาน ตลอดจนช่ืนชมและภาคภมิูใจในผลงาน

ท่ีเกิดรวมกันผูปกครองตองมีบทบาทสําคัญเพิ่ม ข้ึนจากเดิม  ท้ังในลักษณะการใหความรวมมือ
สนับสนุนโรงเรียนในการจัดการเ รียนรู เปนผูจัดการเรียนรูในบางสวนท่ีเพิ่มเติม หรือในบางกรณี
อาจจะจดัการเรียนรูใหแกเดก็เอง 
    หวน พินธุพันธ (2528, หนา 98-99) ไดแบงความจํา เปนในการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรง เรียนกับชุมชนออกเปนประการ 7 ประการ คือ 
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           1)  การศึกษาในโรงเรียนสัมพันธกับบุคลในชุมชน 
           2)  เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน 
           3) ใหครูกับผูปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชนมีความเขาใจซ่ึงกันและกนั  
           4)  แกไขปญหาเกี่ยวกบักลุมคนท่ีเปนปญหาตอการศึกษา 
           5)  ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนตามความตองการของชุมชน 
           6) ใชทรัพยากรของชุมชนใหเปนประโยชน 
           7)  ใหโรงเรียนมีความรูความเขาใจกับชุมชนดีข้ึน 
                 ณรงค  กาญจนานนท  (2527,  หนา 8-9) ไดกําหนดความมุงหมายในการสราง
ความสัมพันธกัน โดยแบงเปน 
               1)  ระหวางโรงเรียน 
                 (1) ชวยกันรับผิดชอบในการใหความรู ความเขาใจแกเด็ก เม่ือทางโรงเรียนไดสอน
วิชาตางๆ ก็ใหเด็กนําไปปฏิบัติท่ีบานและชุมชน 
                 (2) สรางความสัมพันธโดยฝกนิสัย น้ําใจ ทัศนคติ และความประพฤติตอนักเรียน  
เม่ือนักเรียนไปโรงเรียนแลวไดปฏิบัติในโรงเรียน เม่ือมาอยูท่ีบานและชุมชนก็ฝกเปนนิสัย 
                 (3) ฝกหัดทางดานสังคมข้ึนท่ีโรงเรียนและชุมชน  โดยทางโรงเรียนจัดกจิกรรม
เสริมหลักสูตร เพื่อฝกพัฒนาการทางสังคม 
                (4) ชวยปรับปรุงโรงเรียน โดยผูปกครองไดมีสวนรวมกับครูในการพัฒนาโรงเรียน 
และเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการเรียนการสอน โดยเชิญวิทยากรจากชุมชน 
                (5) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาชุมชน โรงเรียนมีบทบาทท่ีสําคัญในการปรับปรุงชุมชน
เปนผูกระตุนประสานงานช้ีชองทางแนะนาํใหชุมชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
                       2)  ระหวางโรงเรียนกับบาน 
                (1)  ปองกับความเขาใจผิดระหวางครู อาจารย และทางบาน 
                (2)  สงเสริมความสามัคคีปรองดองระหวางครู อาจารย กับผูปกครอง 
                (3) ใหครู อาจารยและผูปกครอง มีการพบกันเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู 
ความเขาใจ เพือ่สงเสริมและพัฒนาการทางการศึกษาใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
                (4) ใหครู อาจารย และผูปกครอง ไดทราบพฤตกิรรมตางๆ ของนักเรียน ท้ังท่ีบาน
และโรงเรียน 
                (5) เพื่อสงเสริมความเขาใจเกีย่วกับกิจกรรมภายในโรงเรียน ใหผูปกครองมีความ
สนใจและรวมมือสนับสนุนใหเจริญกาวหนา 
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              แนวทางในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและบาน มีดงันี้  
(วิจิตร  วรุตบางกูร  และสุพิชญา ธีระกุล, 2520, หนา68) 
        1)  จัดใหมีส่ิงพิมพและเอกสารตางๆ ของโรงเรียน 
        2)  จัดใหมีบริการเสนอขาวจากโรงเรียนถึงบานเปนประจํา 
        3)  จัดใหมีนิทรรศการในโรงเรียน 
        4)  จัดใหมีวันเยี่ยมโรงเรียน 
        5)  จัดใหมีสัปดาหแหงการศึกษา 
        6)  จัดใหมีโครงการเยี่ยมเยียนผูปกครองท่ีบาน 
        7)  สรางความสัมพันธระหวางศิษยเกากับศิษยปจจุบัน 
        8)  ใชบริการประชาสัมพันธทางส่ือมวลชน 
        9)  จัดทํารายงานประจําปของโรงเรียน  
      10)  จัดตั้งสมาคมศิษยเกา 
      11)  จัดตั้งสมาคมครู ผูปกครอง 
      12)  จัดตั้งคณะกรรมการการแกปญหา 
      13)  สรางความสัมพันธอันดีโดยใชกจิกรรมเสริมหลักสูตร 
      14)  จัดใหมีการฝกงานของผูปกครองในเร่ืองท่ีเหมาะสม 
      15)  สรางความสัมพนัธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยการใหโรงเรียนเขาไป 
มีสวนชวยในกิจกรรมตางๆ กิจกรรมประเพณีทองถ่ิน การแสดงละครของนักเรียน 
   แนวทางในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีดังนี้ (ภิญโญ สาธร, 2519, 
หนา 20-21) 
  1)  เชิญผูปกครองไปงานท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเปนพิเศษ 
                     2)  แจงใหผูปกครองทราบวา ยินดีรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองเพ่ือปรับปรุงกิจการ
ของโรงเรียนใหดีข้ึน และเพือ่ส่ังสอนนักเรียนใหไดผลดท่ีีสุด 
         3) สงสมุดรายงานผลการศึกษา และพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับ
เด็กใหผูปกครองทราบเปนระยะๆ พรอมท้ังใหผูปกครองไดแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ

กลับมาดวย 
         4) เขารวมกิจกรรมของโรงเรียนตามสมควร เชน การทอดกฐิน การจัดหารายไดบํารุงวดั 
หรือโรงพยาบาลในทองถ่ิน เปดโอกาสใหชุมชนใชสถานท่ีของโรงเรียนตามโอกาสท่ีสมควร 
         5) มีสมาคมผูปกครองและครู เพื่อใหเปนศูนยกลางในการท่ีปกครองและครูมารวม    
แลกเปล่ียนแสดงความคิดเหน็ซ่ึงกันและกนั 
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          6) สอนวิชาการบางอยางท่ีเหน็วาเปนประโยชนตอผูปกครองเปนพิเศษ  ในเวลาท่ี
ผูปกครองอาจจะมาเรียนได เปนการเปดโอกาสใหผูปกครองศึกษาหาความรูเพิ่มเ ติมจากโรงเรียน

ไดดวย 
          7) ถาชุมชนนั้นๆ ผูปกครองมีการศึกษานอยเปนจํานวนมาก  โรงเรียนอาจจัด
ใหมีการศกึษาผูใหญข้ึน  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินมาเรียนไดโดยทั่วไป 
          8) การเผยแพรกจิกรรมของโรงเรียนใหผูปกครองไดทราบตามโอกาสอันควร มีสวนชวย

ใหผูปกครองไดทราบขาวคราวของโรงเรียนไดอยางใกลชิดยิ่งข้ึน จึงควรจัดใหมีฝายประชาสัมพันธ
ของโรงเรียนเพื่อรับหนาท่ีนีโ้ดยเฉพาะ 
           9) โรงเรียนควรจดัการแขงขันกีฬาตางๆ ระหวางผูปกครองและครูเปนคร้ังคราว 
เพื่อใหผูปกครองและครูมีโอกาสรวมสนุกดวยกัน เปนการเช่ือมความสามัคคี 
        10)  ครูควรหาโอกาสไปเย่ียมผูปกครองตามโอกาสอันควร 
    กิจกรรมท่ีควรดําเนนิงานในดานความสัมพันธกับผูปกครอง (นพพงษ บุญจิตราดุลย, 
2534, หนา 32) 
          1)  ครูออกเยีย่มเยยีนผูปกครองเม่ือมีโอกาส 
                       2)  รายงานความกาวหนาทางการศึกษาของนักเรียนใหผูปกครองทราบ 
                       3) เชิญผูปกครองมาเย่ียมเยยีนโรงเรียนในโอกาสที่มีกจิกรรมตางๆ ของนักเรียนและ
โรงเรียน 
          4)  จัดการประชุมผูปกครองในโอกาสอันควรเปนคร้ังคราว 
          5) สงขาวสาร จดหมายขาว แจงความเคล่ือนไหวความกาวหนาหรือการเปล่ียนแปลง
ของโรงเรียนใหทราบ 
                       6)  จัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน และเชิญผูปกครองมาเย่ียมชม 
          7)  เชิญผูปกครองท่ีมีความเช่ียวชาญมาใหความรูแกเดก็ 
          8)  เชิญผูปกครองมาเย่ียมเยียนกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน เชน กีฬา ละคร หรือดนตรี 
                      9)  จัดใหมีวัน “คุยกับครู” โดยเชิญผูปกครองมาสนทนากับครูประจําช้ัน อยางนอย
เทอมละคร้ัง 
       10)  ผลักดันใหเกิดสมาคมผูปกครอง และครู 
    สรุปวา ผูปกครองมีพลังอันสําคัญยิ่งท่ีจะผลักดันการบริหารงานโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ 
ถาผูบริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน จะมีความสามารถนําผูปกครองมาเปนปจจยัในการพัฒนา
โรงเรียน  
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2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
  2.4.1 งานวิจัยในประเทศ  
           
  ศริยา สุขพานิช (2532, หนา 131-135) ไดศึกษาเร่ืองความคิดเหน็ของผูปกครองตอ
โรงเรียนและการศึกษาของบุตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม พบวา ความคิดเห็นของผูปกครองตอโรงเรียนและการศึกษาของบุตร  
ในดานการปกครองนักเรียนดานการเรียนการสอน และดานการบริการของโรงเรียนมีความ แตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความแตกตางในความคิดเห็นของผูปกครองตอโรงเรียนและการศึกษา
บุตร มีความสัมพันธกับอาชีพและระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน ผูปกครองท่ีมีอาชีพรับ

ราชการจะมีความคิดเห็นในดานการใหความสําคัญในการดํา เนินงานของโรงเรียน มีความสนใจ 
และหวงใยในการดําเนินงานของโรงเรียนมากกวาผูปกครองท่ีมีอาชีพทํางานเอกชน และอาชีพอิสระ 
         อภิชัย กุลชา (2536, หนา 98-101) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน 
ท่ีมีตอจัดการสอนของโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา ผูปกครองท่ีมีอาชีพตางกนั  
มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในดานหลักสูตร วิธีการสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษาความสัมพนัธ
ระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง และอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอมแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยผูปกครองทุกระดับการศึกษา และอาชีพตางๆ มีความเขาใจในเร่ืองการจัดการศึกษา 
ความสนใจในความเปนไปในการจัดการเรียนการสอน และความคาดหวังท่ีมีตอการเรียนการสอน

ทุกดานเหมือนๆ กัน แตความตื่นตัวของประชาชนในเร่ืองการศึกษาในทศวรรษท่ีผานมามีมากข้ึน
อยางเหน็ไดชัด เม่ือมีการรณรงคเร่ืองการขยายโอกาสทางการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา อยางกวางขวาง 
ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและแรงงานท่ีสังคมตองการทําใหผูปกครองเห็นความสําคัญ

ของการศึกษา และปรารถนาจะใหบุตรหลานของตนไดรับการศึกษาท่ีดี ไมวาสภาพแวดลอมของ
สังคมอยูในระดับใดกต็าม 
                        จรัล  สังขขาว  (2542 , บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของผูปกครอง

นักเรียน-นักศึกษาตอการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎรเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม  พบวา 
                               1) ในภาพรวมผูปกครองนักเรียน-นักศึกษา มีความพึงพอใจตอการบริหารงาน
โรงเรียนสุราษฎรเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย   ดังน้ี  ดานธุรการ  ดานกิจการนักเรียน  ดานวิชาการ  ดานความสัมพันธกับชุมชน  ดานอาคาร
สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก  ดานบุคคล 
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                 2)  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน-นักศึกษา   หลักสูตร   
ปวช. และปวส.  ตอการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม  6  ดาน  พบวา 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติและเม่ือเปรียบเทียบแตละดานพบวา   ดานวิชาการ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในเร่ืองมีอุปกรณ การเรียนการสอนท่ีทันสมัยอยางเพียงพอ 
อาจารยสอนโดยคํานึงถึงนักเรียน-นักศึกษา    โดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง   และโรงเรียนมีเคร่ืองมือ
อุปกรณการเรียนทุกสาขาวิชาเหมาะสม ดานบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ในเร่ืองคณะอาจารย มีความกระตือรือรนแสวงหาความรูอยู เสมอ    และโรงเรียนจัดประชุม
ช้ีแจงนโยบายการบริหารใหผูปกครองทราบ  ดานกิจการนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถติท่ีระดับ .01 ในเร่ืองมีกิจกรรมการเรียน การสอนเนตรนารีและรักษาดินแดน (รด.)         
ดานอาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ใน
เร่ืองหองน้ําหองสวมมีเพียงพอและมีสุขลักษณะท่ีดี อุปกรณเคร่ืองใช เพื่อสนับสนุนการเรียนอยูใน
สภาพดีและทันสมัย  และจัดบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนการสอน  ดานธุรการแตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในเร่ือง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบมีมนุษยสัมพันธดี  ดานความสัมพันธ
ชุมชนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
          ประเสริฐ วิเศษกจิ (2542, หนา 85-86) ไดศึกษาคนควาความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร       
(ฝายมัธยม) พบวา ผูปกครองมีความความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแตละดาน  
และโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากดานการปกครองนักเรียน ดานวิชาการ ดานกิจกรรม  
และดานบริหารท่ัวไป ตามลําดับ ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพงึพอใจตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในแตละดาน และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p≤.01) 
ผูปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพแตกตางกนั มีความพึงพอใจตอการศึกษาของโรงเรียนแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูปกครองท่ีมีนักเรียนในการปกครองกําลังศึกษาอยูระดับช้ันตางกัน มีความ
พึงพอใจตอจดัการศึกษาของโรงเรียนในแตละดานและโดยรวมคือ ดานวิชาการ ดานบริหารทั่วไป 
ดานกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤.01) สวนดานการปกครองนกัเรียนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤.01) 
                        สุรศักดิ์   ศิลาอาศน  (2545, บทคัดยอ)  วิจยัเร่ือง   การประเมินความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินตรุจิรวงศอุปถัมภ” อําเภอ
เขาสมิง  จังหวัดตราด  พบวา 
                              พฤติกรรมของครู  การจัดกิจกรรมของโรงเรียน  สัมพันธภาพระหวางผูปกครอง
กับนักเรียน  และภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจท่ีแตกตางกันในการ
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บริหารงานของโรงเรียนทุกดาน โดยท่ีผูปกครองท่ีเห็นดวยในเร่ืองการรับทราบขอมูล และการ

ประชาสัมพันธ    พฤติกรรมของครู   การจัดกิจกรรมของโรงเรียน   สัมพันธภาพระหวางผูปกครอง
กับนักเรียน   และภาวะผูนําของผูบริหารมากกวาจะมีความพึงพอใจ ในการบริหารงานของโรงเรียน
มากกวาผูปกครองนักเรียนท่ีเห็นดวยนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
    2.4.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
          ซอรเบลโล  (Sorbell, 1975, p. 598-A ; อางถึงใน อภิชัย กุลชา, 2536, หนา 31) ได
ศึกษาบทบาทของผูปกครองนักเรียนในดานความสัมพันธของโรงเรียนกับชุมชนในบทบาทท่ีเปนจริง  
และคาดหวัง ตามทัศนะของครูประถมศึกษา ครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา ผูปกครองนักเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา และผูปกครองนักเ รียนท่ีไมใชนักเ รียนประถมศึกษา  โดยศึกษาดาน

ความสัมพันธตางๆ คือ การบริหารทั่วไป นักเรียน หลักสูตร อาคารสถานท่ีอุปกรณอํานวยความ
สะดวก และการประชาสัมพันธ ผลการวิจัยปรากฏวา ทุกกลุมตัวอยางมีความเหน็วา ผูปกครอง
นักเรียนมีความเก่ียวของกับโรงเรียนระดบันอย ทุกกลุมเสนอใหผูปกครองมีสวนรวมในการเลือก

หนังสือเรียน การจัดหลักสูตรการประเมินครูระเบียบวินัยของโรงเรียนและเสนอใหบุคคลทุกฝาย

ไมเฉพาะผูปกครอง ให มีสวนในการกําหนดจุดมุงหมายของโรงเรียน  คณะครูและครูใหญ 
มีความเหน็วาผูปกครองไมควรเกี่ยวของกับทางโรงเรียนในสวนท่ีผูปกครองยังมีความรูไมเพียงพอ

และไมแนใจ กลุมท่ีไมใชผูปกครองไม เห็นดวยท่ีผูปกครองจะไมกระตือรือรนและมีความ

รับผิดชอบนอย 
         บารนส (Barnes, 1995, p. 315-A) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการเรียนการสอนของ
ผูปกครองนักเรียน ผลการวจิัยพบวา ผูปกครองเห็นคุณคาของการศึกษาวาโรงเรียนจําเปนตอง

ตระหนกัถึงความคาดหวังและวัฒนธรรมของผูปกครอง การมีสวนรวมกับการเรียนการสอนของ

โรงเรียน โดยอุดมคติแลวผูปกครองตองการมีบทบาทท่ีโรงเรียนหรือในช้ันเรียน แมวาจริงๆ แลว
การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียน ท่ีบานดวย การศึกษาเหลานี้ใหหลักฐาน
เพิ่มเติมวาบิดามารดาชาวอเมริกันอาฟริกัน มีความประสงฆท่ีจะมีสิทธ์ิมีเสียงเกี่ยวกบัการเรียนการ

สอนลูกๆ ของตน ซ่ึงตองบงช้ีวาบิดามารดาชาวอเมริกนัอาฟริกัน เหน็คุณคาของการศึกษาและเห็น
วาโรงเรียนจําเปนตองตระหนักถึงความคาดหวัง ดานการศึกษาและวฒันธรรมของผูปกครองดวย 
                      ยีโอแมน (Yeoman, 1978, p. 5843-A) ไดทําการวจิัยเร่ืองความสัมพันธของทัศนคติ
ของผูปกครองกับตัวแปรคัดเลือกในโรงเ รียนประถมศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกจากกลุมของ

โรงเรียนในเขตเมืองวอชิงตัน มลรัฐอินเดยีนา กลุมตัวอยางไดแก ผูปกครองนักเรียนท่ีมีบุตรหลาน
เขารับการศึกษาในโรงเรียนประถมแบบ Non–IGE เขตเมืองวอชิงตัน พบวา 
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                  1) ผูปกครองสวนมากภูมิใจในโรงเรียนประถมศึกษา แบบ Non–IGE เขตเมือง
วอชิงตันและรูสึกวาโปรแกรมการศึกษาท้ังหมดมีคุณภาพสูง 
                  2)  ผูปกครองพอใจในเร่ืองความสัมพันธระหวางครูกับเด็ก   การเรียนการสอน  
การเคารพซ่ึงกันและกนั 
                   3) ผูปกครองสวนมากเหน็วาเด็กๆ มีความสุขสบายในบรรยากาศในหองเ รียน 
มีความกาวหนาในดานประสบการณ และกระตือรือรนท่ีจะไปโรงเรียน 
                   4) ผูปกครองเห็นวา กฎ ระเบียบ และนโยบายของโรงเรียนเปนเหตุเปนผล และ
ระเบียบการควบคุมในโรงเรียนนั้นไมเขมงวดมากเกินไป 
                   5)  ผูปกครองมีทัศนคติท่ีดีตอความสัมพันธระหวางผูปกครองกับโรงเรียน 
                   6) ผูปกครองพอใจความเหมาะสมของบัตรรายงานความกาวหนาของนกัเรียน
และไมรูสึกวาเนนเร่ืองเกรดมากเกินไป 
                   7)  ผูปกครองสวนมากชอบการบันทึกเกี่ยวกับการกาวหนาของนักเรียน  ตลอดจน 
ไปถึงการบันทึกการประเมินผลการเรียน ซ่ึงเปนแบบตรวจสอบทักษะเฉพาะวิชา และรายงานโดย
ใชเกรด  A , B , C , D และ F 
                   8)  ผูปกครองสวนมากสนใจโปรแกรมการศึกษาแบบเลือกสําหรับเด็กๆ 
                        อีริคสัน และคารมิน (Erickson & Kamin, 1980, p. 1520-A) ไดทําการวจิัยเร่ือง ทําไม
ผูปกครองจึงสงลูกเขาเรียนในโรงเรียนนัน้ๆ ท้ัง 2 คร้ัง ของอีริคสันท่ีรวมกันกับคารมินในป 1980  
และคร้ังท่ี 2 ในป 1984 นั้น นับไดวาเปนผลงานวิจัยท่ีครอบคลุมขอปลีกยอยมากท่ีสุดเทาท่ีปรากฏ
ในเร่ือง การเลือกโรงเรียนของผูปกครอง ในการคนควาท้ัง 2 คร้ัง อีริคสันและคณะไดทําการศึกษา
ในแควนบริตชิ โคลัมเบีย แคนาดา โดยรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการแคนาดา และ
สหรัฐอเมริกา เฉพาะผลการวิจัยท่ีเกีย่วของกับการศึกษาของผูวิจัยในคร้ังท่ีนาสนใจเปนพิเศษคือ 
เร่ืองความแตกตางในเร่ือง การชอบโรงเรียนเอกชนสวนใหญท่ีสุด (45.50%) เหตผุลรองลงมาคือ 
คุณภาพดานวชิาการ (39.60%) ศาสนาหรือดานจิตใจ (35.10%) สําหรับผูปกครองท่ีชอบโรงเรียน
ของรัฐ เหตุผลคือ สะดวก ใกลบาน (29.90%) คาใชจายตํ่า (19.30%) และคุณภาพทางวิชาการ 
(15.50%) ซ่ึงไดสรุปผลการวิจัยทําใหเหน็ชัดเจนวา คนท่ีเลือกสถานศึกษาสําหรับลูกอยางจริงจังนัน้
เปนคนไมธรรมดาแตชางคิด และสนใจการศึกษาของลูกมากกวาคนท่ีทําตามสังคม สวนใหญสงลูก
ไปเขาเรียนของรัฐโดยไมตองคิดอะไรมาก  ผูปกครองพวกแรกท่ีกลาวถึงนั้นปกติจะเปนคนที่มี

การศึกษาดกีวา มีอาชีพและฐานะทางสังคมสูงกวาพวกหลัง  พวกเขายอมสละเวลาใหมากกวา  
ในการที่จะเลือกโรงเรียน และพยายามเสาะหาขอมูลมากกวาผูปกครองประเภทหลัง ผูปกครอง

ประเภทท่ีกลาวนั้นสวนใหญคือ ผูท่ีสงลูกหลานเขาโรงเรียนเอกชน 
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                      จากการศึกษางานวิจัยภายในประเทศและตางประเทศพบวาความพึงพอใจของผูปกครอง
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนั้น  มีความสําคัญตอการพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
    การวิจยัความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสังกดัเทศบาลภาคตะวนัออก ไดสรุปกรอบแนวคิดดังตอไปนี้ 

   2.5.1 ดานผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง   ผูปกครองนักเรียนสวนใหญ 
มีความตองการใหโรงเรียนจดัการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพทางดานวิชาการ มีจิตสํานึกรักการอาน

และรูจักศึกษาหาความรูอยูเสมอ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  มีความสามารถในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน  รูจักหนาท่ีของตนเอง  มีความประพฤติเหมาะสม  รูจักกาลเทศะ  มีระเบียบวินยั  พูดจาสุภาพ  
มีคุณธรรม  จริยธรรมท่ีดีงามเหมาะสมและรูจักรักษาสุขภาพอนามยัของตนเอง 

    2.5.2 ดานผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนท่ีศรัทธาและยอมรับของผูปกครอง ผูปกครอง
สวนใหญมีความตองการผูบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตอบสนองกับความตองการ ผูบริหารมี

ความรูความสามารถในการบริหารโรงเรียน มีความประพฤติเหมาะสม มีความเปนกนัเองกับทุกคน  
ใหความรวมมือ เสียสละและเปนผูนํากิจกรรมในชุมชน  มีสวนรวมในการสนับสนนุการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย ครูมีความรูความสามารถในการสอนนักเ รียน  และมีความประพฤติ
เหมาะสม  

    2.5.3 ดานสถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูปกครอง ผูปกครอง
นักเรียนมีความตองการใหสถานศึกษามีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และเปนแหลงเผยแพร

ความรูแกชุมชน  มีความสะอาด รมร่ืน เปนระเบียบเรียบรอย  มีความปลอดภัย  มีสภาพแวดลอม
เอ้ือตอการเรียนรู  ใหบริการดานอาคารสถานท่ีแกชุมชน 

    2.5.4 ดานผูปกครองใหการสนับสนุนและเขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษา 
ผูปกครองนักเรียนตองการมสีวนรวมในการจัดกิจกรรมของนักเรียนหรือกิจกรรมทางการศึกษาของ

โรงเรียน ผูปกครองมีสวนรวมในการสรรหา  คัดเลือกและเขามารวมเปนกรรมการโรงเรียน  มีสวนรวม
ในการวางแผนการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนซ่ึงถา

ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนมากจะสงผลทําใหแนวคิดหรือความคิดเหน็

ตอการจัดการศึกษาเปนไปในทางท่ีดีข้ึน  
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