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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคล	 ระยะที่	 2	 เป็นความร่วมมือ

ระหวา่งสำานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษากบัคณะศกึษาศาสตร	์โดยมวีตัถปุระสงคข์องการวจิยั	1)	เพือ่
ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนำารูปแบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลที่หลอมรวม
โครงสรา้งและอำานาจหน้าทีข่อง	3	องคค์ณะบคุคลระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใหเ้หลอืองคค์ณะเดยีวและนำา
ไปสูก่ารปฏบิตั	ิและ	2)	เพ่ือจดัทำาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการนำารปูแบบการบรหิารโดยองคค์ณะบคุคล
ขา้งต้นไปสูก่ารปฏบิตั	ิพรอ้มทัง้ขอ้เสนอในการปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง	ผลการวจิยัสรปุไดด้งันี้

1.	 รูปแบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลที่หลอมรวมโครงสร้างและอำานาจหน้าที่ของ	 3	 องค์
คณะบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 เรียกว่า	 “คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา	 ประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษา”	มีองค์ประกอบ	2	ส่วน	ได้แก่

1.1	 โครงสร้างของคณะกรรมการฯ	 ประกอบด้วยคณะกรรมการจำานวน	 15	 คนแบบไตรภาคี	
จำาแนกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ:	 กรรมการโดยผู้แทน:	 กรรมการโดยตำาแหน่ง	 ในสัดส่วน	 7:7:1	 มี
คณุสมบติัทัว่ไป	10	ขอ้	คณุสมบตัเิฉพาะจำาแนกตาม	กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิ3	ขอ้	กรรมการผูแ้ทน	4	ขอ้	
การได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ให้มีกรรมการสรรหา	กรรมการผู้แทน	ใช้การเลือกตั้ง	โดยกรรมการ
มีวาระการดำารงตำาแหน่ง	4	ปี	โดยการดำารงตำาแหน่งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน	

1	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ประจำาวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง	มหาวิทยาลัยพะเยา
2	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ประจำาคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
3	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ประจำาคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
4	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ประจำาคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
5	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ประจำาคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
1	 Associate	Professor	Dr.,	Collage	of	Continuing	Education,	Phayao	University	
2	 Associate	Professor	Dr.,	Faculty	of	Education,	Naresuan	University	
3	 Associate	Professor	Dr.,	Faculty	of	Education,	Naresuan	University	
4	 Assistant	Professor	Dr.,	Faculty	of	Education,	Naresuan	University	
5	 Assistant	Professor	Dr.,	Faculty	of	Education,	Naresuan	University	
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1.2	อำานาจ	หนา้ทีข่ององค์คณะบคุคล	ประกอบดว้ยอำานาจหนา้ที	่3	สว่น	ไดแ้ก	่1)	ดา้นนโยบาย
และการบริหาร	2)	ด้านวิชาการ	3)	ด้านการบริหารงานบุคคล

ทั้งน้ี	 ให้มีคณะอนุกรรมการย่อย	 จำานวน	 4	 ชุด	 ที่ทำางานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา	ประถมศึกษา	หรือมัธยมศึกษา	ได้แก่	1)	อนุกรรมการบริหารคุณภาพการ
ศกึษา	2)	อนกุรรมการการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา	3)	อนกุรรมการ
การบริหารทั่วไปและงบประมาณ	และ4)	คณะกรรมการและคณะทำางานเฉพาะกิจ	และควรมีการเสริม
สร้างพลังอำานาจขององค์คณะบุคคล	ในด้านความรู้	ทักษะ	และ	เจตคติ

2.	รปูแบบการบรหิารโดยองค์คณะบคุคล	หรอื	“คณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ประถมศกึษา
หรือมัธยมศึกษา”	มีโครงสร้าง	อำานาจหน้าที่	อนุกรรมการและแนวทางการเสริมพลัง	มีความเหมาะสม
และมีความเป็นไปได้	อยู่ในระหว่าง	ร้อยละ	78.80	ถึงร้อยละ	100

3.	ควรการปรบัแกก้ฎหมาย	กรณนีำารปูแบบการบรหิารโดยองคค์ณะบคุคลทีห่ลอมรวมโครงสรา้ง
และอำานาจหนา้ทีข่อง	3	องค์คณะบคุคลระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใหเ้หลอืองคค์ณะบคุคลคณะเดยีวไปสู่
การปฏิบัติ	 โดยแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมพระราชบัญญัติทั้ง	3	ฉบับ	รวมทั้งกฎกระทรวงศึกษาธิการ	
และประกาศสำานักงานการศึกษาขั้นพื้นที่ฐานที่เกี่ยวข้อง

คำาสำาคัญ:	 การบริหารโดยองค์คณะบุคคล

Abstract
The	 Research	 and	 Development	 of	 Executive	 Committees	 System	 (phase	 II)	 

had	 been	 undertaken	 in	 cooperation	 with	 the	 Office	 of	 the	 Education	 Council	 and	 
Faculty	 of	 Education,	 Naresuan	 University.	 The	 research	 objectives	 aimed	 at	 studying	 
the	feasibility	and	propriety	of	the	collapsing	all	three	administrative	committees	into	one,	 
and	 proposing	 the	 recommendations	 for	 revising	 any	 related	 laws	 and	 regulations.	 
The	research	results	were	as	follows:	

1.	The	model	collapsing	all	three	administrative	committees	into	one	called	Primary	
or	Secondary	Educational	Service	Area	Committee	consisted	of	two	elements.

1.1	Structure	of	the	Committees	comprised	of	15	persons	classified	into	tripartition	of	
proportion	of	expert	committee:representative	committee:	committee	by	position,	7:7:1,	10	
general	qualifications,	3	specific	qualifications	for	expert	committee,	4	specific	qualifications	
for	representative	committee,	recruitment	of	expert	committee	by	recruitment	committee,	
recruitment	of	representative	committee	by	election,	term	of	office	4	years,	and	positioned	
not	more	than	2	term	consecutively.
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บทนำา
การบริหารโดยองค์คณะบุคคล	มิใช่เรื่อง

ใหม่ในระบบบริหารการศึกษาของประเทศไทย	
เนื่องจากมีความสอดคล้องกับการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย	 โดยในอดีตมีการบริหารงานใน
ลักษณะของคณะกรรมการที่มีสัดส่วนมาจากผู้ที่
เกีย่วขอ้ง	ทัง้หนว่ยงานราชการสว่นกลาง	และสว่น
ภมูภิาคตัง้แตก่อ่นการปฏรูิปการศกึษาป	ี2542	แต่
ยังขาดความชัดเจนในเรื่องของสัดส่วน	 บทบาท
หน้าท่ีและวธีิการได้มาขององคค์ณะบคุคล	รวมทัง้
ยงัใหค้วามสำาคญักบัคณะกรรมการบรหิารในสว่น
กลางมากกว่าเนื่องจากเป็นการบริหารมีลักษณะ
รวมศูนย์อำานาจนั่นเอง	

จากผลการวิจัยและพัฒนาระบบการ
บรหิารโดยองคค์ณะบคุคล	ระยะที	่1	ซึง่เปน็	ความ
รว่มมอืระหวา่งสำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา
และคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 ใน
ปี	2553	โดยภาพรวมพบว่าองค์คณะบุคคลทั้ง	3	
องค์คณะมีโครงสร้างขององค์คณะบุคคลที่เหมาะ

สม	มกีารปฏบิตัติามอำานาจหนา้ทีใ่นระดบัมาก	แต่
พบปญัหาในเรือ่งเก่ียวกับโครงสรา้งและการปฏบิตัิ
หน้าที่ของ	 รอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา	 สูงกว่า	
ก.พ.ท.และก.ต.ป.น.	 โดยที่	 อ.ก.ค.ศ.	 เขตพื้นที่การ
ศกึษาประสบปญัหาเกีย่วกบัการกำาหนดคณุสมบตั	ิ
วิธีการได้มา	วาระการดำารงตำาแหน่ง	การพ้นจาก
ตำาแหน่ง	 โดยเฉพาะในส่วนของอนุกรรมการโดย
ตำาแหน่งที่เป็นผู้แทนคุรุสภา	 ผู้แทน	 ก.ค.ศ.	 และ
ผู้แทนครู	 และผู้บริหาร	 และโดยมีการปฏิบัติตาม
อำานาจหน้าที่ที่เน้นเพียงการบรรจุ	 แต่งตั้ง	 โยก
ย้าย	พิจารณาความดีความชอบ	และการประเมิน
วิทยฐานะ	สำาหรับ	ก.พ.ท.	พบปัญหามากในเรื่อง	
การไม่มีอำานาจให้ความเห็นชอบในการยุบรวม	
ล้มเลิกโรงเรียน	 ปัญหาสำาคัญเชิงโครงสร้าง	 คือ	
กฎหมายไม่ได้ระบุอำานาจหน้าที่ของ	 ก.พ.ท.ให้
สอดคล้องกับ	 กพฐ.ที่มีอำานาจการบริหารองค์กร	
ส่วน	ก.ต.ป.น.	มีอำานาจหน้าที่บางส่วนทับซ้อนกับ
งานประจำาของกลุม่นเิทศ	ตดิตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา	 และมีปัญหาเชิงโครงสร้าง	 คือ	
กฎหมายไมไ่ดร้ะบใุห	้ก.ต.ป.น.	มโีครงสรา้งสมัพนัธ์

1.2	 Responsibility	 of	 the	 Committees	 comprised	 of	 3	 parts,	 1)	 policy	 and	 
administration	 affair	 2)	 academic	 affair	 and	 3)	 personnel	 affair	 and	 appointed	 the	 4	 
Sub-committees	 for	 operation,	 1)	 Educational	 Quality	 Administration	 Sub-committee	 
2)	 Teacher	 and	 Educational	 Personnel	 Sub-committee	 3)	 Administration	 and	Budgeting	 
Sub-committee	 and	 4)	 Specific	 Sub-committees	 including	 the	 empowerment	 to	 
Committees	and	Sub-committees	about	knowledge	skills	and	attitude.

2.	 The	 Structure,	 responsibility,	 Sub-committees,	 the	 empowerment	 guideline	 
of	 The	model	 collapsing	 all	 three	 administrative	 committees	 into	 one	 was	 suitable	 and	 
possible	between	the	percentage	of	78-100.

3.	 The	 recommendations	 for	 utilized	model	 in	 practice,	 and	 revising	 any	 related	 
laws	 and	 regulations	 including	 3	 Royal	 Decrees,	 Education	 Ministerial	 regulation,	 
and	Office	of	The	Basic	Education	commission	announcements.

Keywords:	Executive	Committees	
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กับองค์คณะบุคคลใดในส่วนกลาง	 โดยเป็นเพียง
โครงสรา้งภายในทีแ่ต่งตัง้โดยอำานาจของ	ผอ.สพท.	

ข้อค้นพบที่สำาคัญ	 ได้แก่	 รูปแบบการ
บริหารโดยองค์คณะบุคคลในระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษาที่เอื้อต่อการกระจายอำานาจสู่สถานศึกษา
ให้สามารถบริหารได้อย่างคลอ่งตวั	และสง่ผลตอ่ผู้
เรยีน	ประกอบดว้ย	4	รปูแบบ	โดยรปูแบบที	่1	ม	ี3	
องคค์ณะแยกกนัเหมอืนเดิม	แต่เช่ือมโยงโครงสรา้ง
และอำานาจหน้าที่ของทั้ง	3	องค์คณะ	รูปแบบที่	2	
รวม	อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและ	ก.พ.ท.	ส่วน	
ก.ต.ป.น.ร่วมกับ	สน.บริหารยุทธศาสตร์ฯ	รูปแบบ
ที่	 3	 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเหมือนเดิม	 แต่
รวม	ก.พ.ท.และก.ต.ป.น.ด้วยกัน	และรูปแบบที่	4	
รวม	3	องค์คณะเป็นองค์คณะเดียว	โดยตั้งอนุกร
รมการย่อยๆ	 ดำาเนินการ	 ทั้งนี้เมื่อการพิจารณา
ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ไดข้องผูท้รงคณุวฒิุ	พบวา่ยงัไมม่รีปูแบบใดเหมาะ
สมและเป็นไปได้ระดับมากทั้ง	 2	 กรณี	 ทุกรูป
แบบต่างมีข้อดีและข้อเสีย	แต่ก็สามารถสรุปได้ว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่า	รูปแบบที่	1	รูปแบบ
ที่	3	และรูปแบบที่	4	มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้มากกว่ารูปแบบที่	 2	 แต่เมื่อวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของแต่ละรูปแบบในประเด็นคุณ
ลักษณ์ของความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างองค์
คณะบคุคล	ความมเีอกภาพในการบรหิาร	และการ
บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	พบว่า	 รูปแบบที่	
4	 หลอมรวมโครงสร้างและอำานาจหน้าที่ให้เหลือ
เพียงองค์คณะเดียวมีความเหมาะสมมากที่สุด	
ท่ีช่วยตอบโจทย์หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารจัดการใหม่เพ่ือสร้างคุณภาพการจัดการ
ศึกษาในยุคการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง	

ดังน้ัน	 งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาต่อ
เน่ือง	 โดยมุ่งเน้นการศึกษาความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมในการนำารูปแบบการบริหารโดย
องค์คณะบุคคลที่ได้จากการศึกษาวิจัยระยะที่	 1	

ที่หลอมรวมโครงสร้างและอำานาจหน้าที่ของ	 3	
องค์คณะบุคคลให้เหลือองค์คณะเดียว	และความ
คิดเห็นในการนำาสู่การปฏิบัติ	รวมทั้งข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับแก้กฎหมาย	
อนัจะนำาไปสูก่ารบรหิารงานในระดบัเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.	 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความ

เหมาะสมในการนำารูปแบบการบริหารโดยองค์
คณะบุคคลที่หลอมรวมโครงสร้างและอำานาจ
หน้าที่ของ	 3	 องค์คณะบุคคลระดับเขตพื้นที่การ
ศกึษาใหเ้หลอืองคค์ณะเดยีวและนำาไปสูก่ารปฏบิตัิ

2.	 เพื่อจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการนำารูปแบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคล
ข้างต้นไปสู่การปฏิบัติ	 พร้อมทั้งข้อเสนอในการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการวิจัย
แหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูล	 ในการสังเคราะห์และ
กำาหนดรายละเอียดรูปแบบการบริหารโดยองค์
คณะบุคคลที่หลอมรวมเหลือองค์คณะเดียว	
ไดแ้ก่	ผูท้รงคณุวฒุดิา้นการบรหิารการศกึษา	และ
กฎหมายการศึกษา	จำานวน	16	ท่าน	จำาแนกเป็น	
1)	 นักวิชาการทางบริหารการศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษา	 จำานวน	 4	 ท่าน	 2)	 ผู้บริหารหน่วย
งานการศึกษาในระดับส่วนกลาง	จำานวน	4	ท่าน	
(สภาการศึกษา,	 สพฐ.,ก.ค.ศ.,และคุรุสภา)	 3)	 ผู้
บรหิารการศกึษาระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	จำานวน	
4	 ท่าน	 และ	 4)	 นักกฎหมายการศึกษา	 จำานวน	
4	ท่าน

แหล่งข้อมูลในการศึกษาความเป็นไปได้
และความเหมาะสมของรปูแบบการบรหิารโดยองค์
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คณะบุคคลทีห่ลอมรวมเหลอืองคค์ณะเดียว	ได้แก	่
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารโดยองค์คณะ
บุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษา	จำานวน	112	คน	
จำาแนกเป็นองค์คณะบุคคลและบุคลากรในสถาน
ศกึษาจากพืน้ที	่4	ภมูภิาค	(ภาคเหนอื,	ภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ,	 ภาคใต้	 และกรุงเทพมหานคร)	
โดยแต่ละภูมิภาคประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จำานวน	28	คน	ดังนี้	1)	ตัวแทน	อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศกึษา	จำานวน	5	เขตๆ	ละ	1	คน	รวม	5	คน	2)	
ตัวแทน	ก.พ.ท.	จำานวน	5	เขตๆ	ละ	1	คน	จำานวน	
5	คน	3)	ตัวแทน	ก.ต.ป.น.	จำานวน	5	เขตๆ	ละ	1	
คน	จำานวน	5	คน	4)	ผู้อำานวยการสำานักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา/มธัยมศกึษา	จำานวน	
5	เขตๆ	ละ	1	คน	จำานวน	5	คน	และ5)	ตัวแทน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 จำานวน	 8	 คน	
ประกอบด้วย	ผู้บริหารสถานศึกษาจำานวน	4	คน	
(ผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา	
อย่างละ	2	คน)	และครูจำานวน	4	คน	(ครูประถม
ศึกษา/มัธยมศึกษา	อย่างละ	2	คน)

ตวัแปรทีศ่กึษา	ได้แก	่ความเปน็ไปได้และ
ความเหมาะสมในการนำารูปแบบการบริหารโดย
องค์คณะบุคคลท่ีหลอมรวมเหลือองค์คณะเดียว
ในการนำาสูก่ารปฏิบตั	ิรวมทัง้ขอ้เสนอเชงินโยบาย	
และข้อเสนอการแก้ไขกฎหมาย	กฎ	และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง	

วิธีการวิจัย

การวิจัยนี้มีการประยุกต์ระเบียบวิธีการ
วิจัยและพัฒนา	 (Research	 &	 Development)	
ซึ่งแบ่งการดำาเนินการวิจัย	เป็น	3	ขั้นตอน	ดังนี้

ขั้นตอนที่	 1	 การสังเคราะห์และกำาหนด
รายละเอยีดรปูแบบการบรหิารโดยองคค์ณะบคุคล
ท่ีหลอมรวมเหลือองค์คณะเดียว	 การดำาเนินการ
วิจัยในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยได้นำาผลการวิจัยรูป
แบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลในระยะที่	 1	
มาสังเคราะห์และกำาหนดรายละเอียดของรูปแบบ

การบริหารโดยองค์คณะบุคคลที่หลอมรวมเหลือ
องค์คณะเดียว	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล	 ได้แก่	 เอกสารประกอบการสัมภาษณ์	
การเก็บรวบรวมข้อมูล	 คณะผู้วิจัยประสานงาน
กับสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเพื่อทำา
หนงัสอืขอความอนเุคราะหเ์ปน็ผูท้รงคณุวฒุใินการ
สัมภาษณ์	นัดหมายกำาหนด	วัน	เวลา	และทำาการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	การวิเคราะห์ข้อมูล	คณะ
ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวล
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและสรุปสาระสำาคัญ
ของประเด็นการสนทนากลุ่ม	 เพื่อนำามากำาหนด
เป็นประเด็นการรับฟังความคิดเห็น	 โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	

ขั้นตอนที่	 2	 การศึกษาความเป็นไปได้
และความเหมาะสมของรปูแบบการบรหิารโดยองค์
คณะบคุคลทีห่ลอมรวมเหลอืองคค์ณะเดยีว	ในการ
ดำาเนนิการวิจยัตามขัน้ตอนนีค้ณะผูวิ้จยัไดก้ำาหนด
แนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมของรูปแบบ	โดยการรับฟังความคิดเห็น
ของผูท้รงคณุวฒุทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารโดยองค์
คณะบคุคล	เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู	
1)	 เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม	 (Focus	
Group	 Discussion)	 ได้แก่	 ผลการวิจัยรูปแบบ
การบริหารโดยองค์คณะบุคคลระยะที่	1	เอกสาร
แสดงรายละเอยีดรปูแบบการบรหิารโดยองคค์ณะ
บุคคลที่หลอมรวมโครงสร้างและอำานาจหน้าที่
ของ	 3	 องค์คณะบุคคลให้เหลือองค์คณะที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว	และ	2)	แบบ
ประเมนิความเปน็ไปไดแ้ละความเหมาะสมของรปู
แบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลที่หลอมรวม
เหลือองค์คณะเดียว	การเก็บรวบรวมข้อมูล	คณะ
ผู้วิจัยประสานงานกับสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
เพือ่ทำาหนงัสอืขอความอนเุคราะหบ์คุลากรในการ
รับฟังความคิดเห็นโดยการสนทนากลุ่ม	 และนัด
หมายกำาหนด	 วัน	 เวลา	 และสถานที่ที่จะดำาเนิน
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การรับฟังความคิดเห็น	ตามวัน	 เวลา	 และสถาน
ที่ที่กำาหนด	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ทำาการวิเคราะห์
ขอ้มลูเพือ่หาความเป็นไปได้และความเหมาะสมใน
การนำารูปแบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลที่
หลอมรวมโครงสรา้งและอำานาจหนา้ทีข่อง	3	องค์
คณะบุคคลให้เหลือองค์คณะเดียวไปใช้	 โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	

ข้ันตอนที	่3	การนำาเสนอขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบายและข้อเสนอแนะในการปรับแก้กฎหมาย	
กฎ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การดำาเนินการวิจัยในขั้น
ตอนน้ี	คณะผู้วจิยัได้นำาผลการวเิคราะหข์อ้มลูการ
รบัฟงัความคดิเหน็จากผูท้รงคณุวฒิุทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การบริหารโดยองค์คณะบุคคลทั้ง	4	ภูมิภาค	มา
สงัเคราะหโ์ดยภาพรวมเพ่ือจดัทำาขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบาย	และขอ้เสนอแนะในการปรบัแกก้ฎหมาย	
กฎ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัย 
1.	รูปแบบการบรหิารโดยองค์คณะบคุคล

ที่หลอมรวมโครงสร้างและอำานาจหน้าที่ของ	 3	
องค์คณะบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 เรียกว่า	
“คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา	ประถมศึกษา
หรือมัธยมศึกษา”	มีองค์ประกอบ	2	ส่วน	ได้แก่

1.1	โครงสร้างของคณะกรรมการฯ	

	 1.1.1	สดัสว่น/จำานวน	ประกอบด้วย
คณะกรรมการจำานวน	15	คนแบบไตรภาคี	จำาแนก
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ:	 กรรมการโดยผู้แทน:	
กรรมการโดยตำาแหน่ง	 ในสัดส่วน	 7:7:1	 โดย
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ	จำานวน	7	คน	ประกอบด้วย	
1)	ด้านการศึกษา	จำานวน	1	คน	2)	ด้านศาสนา	
ศิลปะและวัฒนธรรม	จำานวน	1	คน	3)	ด้านการ
บริหารงานบุคคล	จำานวน	1	คน	4)	ด้านกฎหมาย	
จำานวน	1	คน	5)	ด้านการเงินการคลัง	จำานวน	1	
คน	 6)	 ด้านการวิจัยและประเมินผล	 จำานวน	 1	

คน	และ	7)	ด้านธุรกิจหรือเอกชน	จำานวน	1	คน	
สำาหรับ	กรรมการผู้แทน	จำานวน	7	คน	ประกอบ
ด้วย	1)	ผู้แทนครูผู้สอน	2	คน	2)	ผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษา	 2	 คน	 3)	 ผู้แทนบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น	จำานวน	1	คน	4)	ผู้แทนองค์กรชุมชน	
1	 คน	 และ	 5)	 ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน	 1	 คน	
ส่วน	กรรมการโดยตำาแหน่ง	จำานวน	1	คน	ได้แก่	
ผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ประถม
ศึกษา/มัธยมศึกษา	เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 1 .1 .2	 คุณสมบัติ 	 จำ าแนกเป็น	
คุณสมบัติทั่วไป	ได้แก่	1)	อายุไม่ต่ำากว่า	35	ปีบ
ริบูรณ์	 2)	 ไม่เป็นคู่สัญญากับ	 สพม./สพป.	 3)	
ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือคนไร้หรือเสมือนไร้
ความสามารถ	 4)	 ไม่เคยได้รับโทษจำาคุก	 5)	 ไม่
เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาเกินกว่า	 1	 เขตพื้นที่	 6)	 มีวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ำากว่าปริญญาตรี	 7)	 มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ	 (ยกเว้นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน	 และผู้แทนผู้ปกครอง)	 8)	
เป็นผู้มีความรู้	 ความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษา	
วิทยาการ	 และวัฒนธรรมเป็นอย่างดี	 9)	 เป็น
ที่ยอมรับเรื่องความซื่อสัตย์และความยุติธรรม	
ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม	 จรรยา
บรรณและการประกอบอาชีพ	10)	ไม่เป็นผู้ดำารง
ตำาแหนง่ทางการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง	(ยกเวน้
ผูแ้ทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)	และคณุสมบตัิ
เฉพาะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ได้แก่	มีวุฒิการ
ศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรี	ต้องไม่เป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	 มีคุณวุฒิตรงสาขา	 ความเชี่ยวชาญ	
ประสบการณ์ด้านนั้นไม่น้อยกว่า	 10	 ปี	 และ
มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาหรือศาสตร์นั้น
อย่างกว้างขวาง	 คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการ
ผู้แทน	 .ในส่วนของผู้แทนครู	 ต้องมีประสบการณ์
สอนในวิทยฐานะไม่ต่ำากว่าชำานาญการ	 และมี
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ประสบการณ์การทำางานไม่ต่ำากว่า	 15	 ปี	 ผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา	
ต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารในตำาแหน่งผู้
บริหาร/รองผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า	5	ปี	และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา	ต้อง
มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนการศึกษาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า	 5	 ปี	 สำาหรับผู้แทนองค์กรหรือ
สมาคมอื่นๆ	 ต้องไม่เป็นครูหรือบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาหรือสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา

	 1.1.3	การได้มา	1)	กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ	 ให้มีกรรมการสรรหา	 3	 ชุด	 คือชุดที่	 1	
มีหน้าที่สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ	 ให้ได้	 3	 เท่า	 ชุด
ที่	 2	 มีหน้าที่คัดเลือกหรือกลั่นกรอง	 ให้เหลือ	 2	
เท่า	 ชุดที่	 3	 มีหน้าที่ดำาเนินการให้เลือกกันเอง
ให้เท่ากับจำานวนที่ต้องการ	 ซึ่งดำาเนินการให้เสร็จ
สิ้นในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	หรือ	
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้น	 2)	 กรรมการ
ผู้แทน	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	บุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น	 ผู้แทนผู้ปกครอง	 และผู้แทนองค์กร
ชุมชน	 ใช้การเลือกต้ังแบบเลือกกันเองในแต่ละ
กลุม่	และ3)	กรรมการโดยตำาแหน่ง	ได้แก	่ผูอ้ำานวย
การสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ประถมศึกษา/
มัธยมศึกษาโดยตำาแหน่ง	

	 1.1.4	 วาระการดำารงตำาแหน่ง	 1)	
มีวาระ	 4	 ปี	 2)	 การดำารงตำาแหน่งไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน	 3)	 การพ้นจากตำาแหน่งของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา	 เนื่องจาก	 ตาย	 การลาออก	 เป็น
บุคคลล้มละลายหรือคนไร้หรือเสมือนไร้ความ
สามารถ	 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม	
ไดร้บัโทษจำาคกุ	พน้จากการเปน็ขา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา	 (กรณีผู้แทนกรรมการครู
และบุคลากรฯ	)	การพ้นจากตำาแหนง่	กรณกีระทำา
ความผิดให้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดำาเนนิการเอาผดิ

ตามกฎหมายที่กำาหนด

1.2	อำานาจ	หน้าที่ขององค์คณะบุคคล

	 1.2.1	 ด้านนโยบายและการบริหาร	
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาและมาตรฐานการ
ศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา	 การจัดตั้งยุบรวม
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การ
ศึกษา	การแต่งตั้งและถอดถอนคณะอนุกรรมการ
ในส่วนของการดำาเนินการที่เป็นรายละเอียด
เก่ียวกับการบริหารคุณภาพการศึกษา	 การ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	 และการบริหารทั่วไปและงบ
ประมาณของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 รวม
ทั้ง	 คณะกรรมการหรือคณะทำางานตามที่จำาเป็น	
ให้ข้อเสนอแนะการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ	
รวมท้ังทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จดัการและพฒันาการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	
ประสานและส่งเสริมจัดการศึกษาของบุคคล	
ครอบครัว	 องค์กรชุมชน	 องค์กรเอกชน	 องค์กร
วิชาชีพ	 สถาบันศาสนา	 สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลาก
หลายในเขตพื้นที่การศึกษา	 ประสานความร่วม
มือในการ	ติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏบิตัติามนโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร	ปฏบิตังิา
นอืน่ๆ	ตามที	่กพฐ.หรอื	ก.ค.ศ.มอบหมาย	และแตง่
ตั้งกรรมการจากบุคคลภายนอกเพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯและสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

	 1.2.2	ด้านวิชาการ	ให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรสถาน
ศึกษา	 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

	 1.2.3	 ด้านการบริหารงานบุคคล	
กำาหนด	 นโยบายการบริหารงานบุคคลสำาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา	 พิจารณาการกำาหนดจำานวนและ
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อัตราตำาแหน่งและเกลี่ยอัตรากำาลัง	 ให้ความเห็น
ชอบในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา	การ
พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถาน
ศึกษา	 ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา	
และการดำาเนินการทางวินัย	การออกจากราชการ	
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามระเบียบ	 หลัก
เกณฑ์และวิธีการที่	 ก.ค.ศ.กำาหนด	 และกำาหนด
กฎ	ระเบียบ	ประกาศ	ข้อบังคับ	บทลงโทษในการ
ไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการเขตพื้นที่การ
ศึกษา	ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา

ให้มีคณะอนุกรรมการย่อยที่ทำางาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา	 ประถมศึกษา	 หรือมัธยมศึกษา	
ดังนี้

1.	อนกุรรมการบรหิารคุณภาพการศกึษา	
ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้	ความสามารถด้าน
วิชาการ	 มาทำาหน้าที่กำาหนดรายละเอียดของ
เกณฑ์และแนวทางดำาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
งานวชิาการ	การวจิยั	และการประเมนิผลคุณภาพ
การจัดการศึกษา	ทั้งนี้ตามที่กฏกระทรวงกำาหนด	

2.	อนุกรรมการการบรหิารงานบคุคลของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา	ประกอบ
ดว้ยบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถด้านบรหิารงาน
ทรัพยากรบุคคล	มาทำาหน้าที่กำาหนดรายละเอียด
ของเกณฑ์และแนวทางดำาเนินการเกี่ยวกับการ
กำาหนดอัตรากำาลัง	 การสรรหา	 การพัฒนา	 การ
ธำารงรักษา	 การจัดการระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคคล	 และกฎหมายการบริหารงาน
บุคคล	ทั้งนี้ตามที่กฏกระทรวงกำาหนด	

3.	 อนุกรรมการการบริหารทั่วไปและงบ
ประมาณ	 ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความ
สามารถด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล	 มาทำา
หน้าที่กำาหนดรายละเอียดของเกณฑ์และแนวทาง

ดำาเนนิการเกีย่วกบัการระดมทรพัยากรเพือ่พฒันา
คุณภาพการจัดการศึกษา	การส่งเสริมการจัดการ
ศึกษาและการมีส่วนร่วมในการศึกษาของบุคคล	
ครอบครัว	 องค์กรชุมชน	 องค์กรเอกชน	 องค์กร
วิชาชีพ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และสถาบัน
ศาสนา	 รวมทั้งการวิเคราะห์	 วิจัยหารูปแบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	

4.	คณะกรรมการและคณะทำางานเฉพาะ
กิจ	 ควรตั้งอนุกรรมการเป็นคราวๆ	 ไป	 ท้ังนี้	 ให้
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ	 เสนอแต่ง
ตั้ง	 คณะอนุกรรมการแต่ละชุดจำานวนไม่เกิน	 10	
คน	 โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ที่แท้จริงและทุ่มเทเสียสละเวลาให้กับการทำางาน	
และให้พิจาณากรรมการ	 1	 คน	 จากชุดคณะ
กรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฯ	เขา้มาเปน็ประธาน
อนุกรรมการ	

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
และอนุกรรมการ	 ควรมีแนวทางการเสริมสร้าง
พลังอำานาจขององค์คณะบุคคล	ทั้งในด้านความรู้	
เกี่ยวกับ	 แนวทางปฏิบัติงานขององค์คณะบุคคล	
การบริหารองค์คณะบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล	
กรณีศึกษาองค์คณะบุคคลที่ประสบผลสำาเร็จ	 ข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลทั้ง
สว่นทีเ่ปน็แนวทางการปฏบิตังิาน	และขอ้กำากบัใน
ส่วนที่เป็นคุณและโทษ	พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ	ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา	นโยบาย
และวาระแห่งชาติ	ด้านทักษะเกี่ยวกับการประชุม
เผชญิหนา้/การทำางานเปน็ทมี	การจดัการความขดั
แย้ง	และภาวะผู้นำา	ด้านเจตคติเกี่ยวกับคุณธรรม
สำาหรับองค์คณะบุคคล	สำาหรับ	แนวทางการเสริม
พลังควรจัดอบรมให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การ
ศึกษาตามหลักสูตรคณะกรรมการเขตพื้นที่การ
ศึกษา	 ตามที่สพฐ.หรือ	 ก.ค.ศ.	 กำาหนด	 จัดทำา
เอกสารเพื่อใช้เป็นคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน	
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การปฐมนิเทศชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน	 การ
ฝึกอบรม	 การเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติงาน	
การศึกษาดูงาน	 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง	และการสัมมนาประจำาปี	

2.	 ผลการศึกษาถึงความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้	 ของรูปแบบการบริหารโดยองค์
คณะบุคคลที่หลอมรวมโครงสร้างและอำานาจ
หน้าที่ของ	 3	 องค์คณะบุคคลระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษาให้เหลือองค์คณะบุคคลคณะเดียว	 พบว่า	
ผู้ท่ีเก่ียวข้องมีความเห็นว่าโครงสร้างของคณะ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา	 (สัดส่วน/จำานวน	
คณุสมบัติ	การสรรหา	วาระการดำารงตำาแหนง่และ
การพ้นจากตำาแหน่ง)	มีความเหมาะสมและความ
เปน็ไปได	้รอ้ยละ	78.80-99.00	ด้านอำานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการฯมีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้	ร้อยละ	97.10-100.00	ด้านโครงสร้าง
และอำานาจหนา้ทีข่องอนกุรรมการ	มคีวามเหมาะ
สมและความเปน็ไปได้	รอ้ยละ	96.20-99.00	และ
แนวทางการเสริมพลังอำานาจ	 มีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้	ร้อยละ	99.00-100.00

3.	 การเสนอให้มีการปรับแก้กฎหมาย	
กรณีนำารูปแบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลที่
หลอมรวมโครงสรา้งและอำานาจหนา้ทีข่อง	3	องค์
คณะบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้เหลือองค์
คณะบุคคลคณะเดียวไปสู่การปฏิบัติ	ดังนี้	

3.1	 โครงสร้างของคณะกรรมการฯและ
คณะอนุกรรมการฯ	 ด้านองค์ประกอบ	 (สัดส่วน
และจำานวน)	 และอำานาจหน้าที่	 ควรมีการแก้ไข
กฎหมาย	 (ร่าง)พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวง	ศึกษาธิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	……	
(ร่าง)	 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา	(ฉบับที่	....)	พ.ศ…….

3.2	 โครงสร้างของคณะกรรมการฯและ
คณะอนุกรรมการฯ	คุณสมบัติ	วิธีการได้มา	วาระ
การดำารงตำาแหน่งและการพ้นจากตำาแหน่ง	 ควร

มีการแก้ไขกฎหมาย	(ร่าง)	กฎกระทรวง	กำาหนด
จำานวนกรรมการ	คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	วิธีการได้
มาหรือวิธีการสรรหา	การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ	วาระการดำารงตำาแหนง่	และการพน้
จากตำาแหนง่ของคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา	พ.ศ.....(ร่าง)	 กฎกระทรวง	 กำาหนด
จำานวนกรรมการ	คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	วิธีการได้
มาหรือวิธีการสรรหา	การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ	วาระการดำารงตำาแหนง่	และการพน้
จากตำาแหนง่ของคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา	พ.ศ....(ร่าง)	ประกาศสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	
วิธีการสรรหา	 และการเลือกคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(ประกาศเมื่อ	 วันที่	
.....)	และ	(ร่าง)	ประกาศสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ
สรรหา	และการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา	(ประกาศเมื่อ	วันที่	......)	

3.3	อนกุรรมการ	ควรมกีารแก้ไขกฎหมาย	
(รา่ง)	ประกาศสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ข้ันพื้นฐาน	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 คุณสมบัติ	 วิธีการ
แตง่ตัง้และอำานาจหนา้ทีอ่นกุรรมการเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษา	(ประกาศเมือ่	วนัที	่......)	(รา่ง)	
ประกาศสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 คุณสมบัติ	 วิธีการแต่งตั้ง	
และอำานาจหนา้ทีอ่นกุรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา	(ประกาศเมื่อ	วันที่	........)

อภิปรายผล 
เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้	 เป็นงานวิจัย

ระยะที่	 2	 โดยมุ่งนำาผลการวิจัยในระยะที่	 1	 ที่
พบว่า	รูปแบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลของ
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ควรมกีารหลอมรวม
โครงสรา้งและอำานาจหนา้ทีข่อง	3	องคค์ณะบคุคล
ให้เหลือองค์คณะเดียว	นำามาศึกษาเพื่อยืนยันกับ
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	 แล้วนำาไปตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้กับกลุ่มผู้ทรง
คุณวุฒิ	 และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นฝ่าย
ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการใช้รูปแบบ	 ดังนั้น	
ทิศทางของการอภิปรายผลการวิจัย	 จึงมุ่งเน้นไป
ที่การนำาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาอธิบายองค์
ประกอบของรูปแบบที่เชื่อมโยงกับบริบทและจุด
เน้นของเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนปัญหาที่เกิด
ขึ้นจากการบริหารโดยองค์คณะบุคคลแบบแยก
ส่วน	 ส่วนที่สองเป็นการอภิปราย	 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้	 ของ
ผูท้รงคณุวฒุแิละผูป้ฏบัิติทีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรง
ต่อการใชร้ปูแบบ	และสว่นทีส่ามเปน็การอภปิราย
เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัยรูปแบบการบริหารโดยองค์
คณะบุคคลที่หลอมรวมโครงสร้างและอำานาจ
หน้าที่ของ	 3	 องค์คณะบุคคลระดับเขตพื้นที่การ
ศกึษา	เรยีกวา่	“คณะกรรมการเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา	
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา”	 มีองค์ประกอบ	
2	ส่วน	 ได้แก่	 1)	 โครงสร้างของคณะกรรมการฯ	
ประกอบด้วยคณะกรรมการจำานวน	 15	 คนแบบ
ไตรภาคี	 จำาแนกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ:	
กรรมการโดยผู้แทน:	 กรรมการโดยตำาแหน่ง	 ใน
สัดส่วน	 7:7:1	 และ	 2)	 อำานาจ	 หน้าที่ขององค์
คณะบุคคล	ประกอบด้วยอำานาจหนา้ที	่4	สว่น	คอื	
ดา้นนโยบายและการบรหิาร	ด้านวชิาการ	และด้าน
การบริหารงานบุคคล	โดย	ให้มีคณะอนุกรรมการ
ย่อย	จำานวน	4	ชุด	ที่ทำางานสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา	ประถม
ศึกษา	หรือมัธยมศึกษา	และควรมีการเสริมสร้าง
พลังอำานาจขององค์คณะบุคคล	 ในด้านความรู้	
ทักษะ	และ	เจตคติ	

การหลอมรวมคณะกรรมการให้เหลือ
เพียงองค์คณะบุคคลเดียว	 สอดคล้องกับหลัก
การ	 บูรณาการอำานาจหน้าที่และโครงสร้างให้

สอดคล้องกับบริบทและพันธกิจของสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา	 ปัจจุบัน	 เขตพื้นที่การศึกษา	
บริหารงานในรูปขององค์คณะบุคคล	3	องค์คณะ	
คือ	ก.พ.ป.หรือ	ก.พ.ม.	อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา	
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา	และ	ก.ต.ป.น.	และ
การบรหิารสำานกังาน	โดยมผีูอ้ำานวยการสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บริหารสูงสุด	 หลักการ
ดังกล่าวนี้	 ต้องการให้องค์คณะบุคคลทั้ง	 3	 องค์
คณะทำางานสอดประสานรอยรัด	 เพื่อบูรณาการ
การแปลงนโยบายให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
การปฏิบัติ	มีการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้
เข็มแข็ง	ในขณะเดียวกันก็ทำาหน้าที่กำากับ	ติดตาม
ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา	 แต่เมื่อมีการปฏิบัติจริงแล้ว	พบ
ปัญหามาโดยตลอดช่วงระยะเวลาของการปฏิรูป
การศึกษารอบที่	 1	 (พ.ศ.	 2542-2551)	 และ
ยังพบปัญหามาจนถึงช่วงปัจจุบันที่เกิดจากองค์
คณะบุคคลทั้ง	 3	 คณะทำางานแบบแยกส่วน	
เนือ่งจากคณะกรรมการมทีีม่าจากกฎหมายคนละ
ฉบับ	 แม้ว่าจะมีผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นกรรมการในทุกองค์คณะ	 แต่ก็ไม่สามารถ
ประสานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
ได้	คณะกรรมการต่างฝ่าย	ต่างปฏิบัติหน้าที่	การ
ที่กฎหมายกำาหนดให้คณะกรรมการมีโครงสร้าง
และอำานาจหน้าที่ต่างกัน	 แต่ไม่ได้ระบุให้ปฏิบัติ
งานสัมพันธ์กัน	 จึงทำาให้ขาดความเป็นองค์รวม
ที่มีพลังในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา	 โดย
เฉพาะคณุภาพของสถานศกึษาทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพ
ผู้เรียน	 โดยที่อ.ก.ค.ศ.	 เขตพื้นที่การศึกษา	 มีการ
ประชุมและการดำาเนินงานมากที่สุด	แต่ก็มีข้อร้อง
เรียนด้านทุจริตและประพฤติผิดมิชอบมากที่สุด	
รวมทั้งมีการลงโทษทางวินัยกันอยู่เนืองๆ	 ส่วน	
ก.พ.ท.	 และ	 ก.ต.ป.น.	 มีการประชุมน้อยมาก	 ซึ่ง
ขัดกับหลักความมีประสิทธิผลของคณะกรรมการ
ประจำา	 (Standing	 Board)	 ที่ควรมีการประชุม
ทุกๆ	เดือน	หรือ	ทุกๆ	2-3	เดือน	(McNamara,	
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2011)	จึงทำาให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของทั้ง	
3	 องค์คณะ	 ขาดความเป็นเอกภาพด้านนโยบาย
และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างชัดเจนและมีพลัง	 (สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา,	2554;	อนุชา	กอนพ่วง,	2555:	
112-113)

ดงันัน้	การท่ี	“คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษา	 ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา”ถูกหลอม
เป็นองค์คณะบุคคลเดียว	 จะช่วยทำาให้องค์คณะ
บุคคลเป็นเอกภาพ	 ที่สามารถหลอมรวมอำานาจ
หน้าที่ทั้งหมดให้เข้ามาเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน	 จึง
เปน็การดงึกลบัมา	ณ	จดุทีท่ำาใหอ้งค์คณะบคุคลนี้
เปน็คณะกรรมการบรหิารและกึง่ใหค้ำาปรกึษา	เพ่ือ
มาทำาหนา้ทีก่ำาหนดทศิทางการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา	 ให้ส่งผลลงไปถึงคุณภาพของสถานศึกษา	
คุณภาพผู้บริหารและครู	และที่สำาคัญที่สุด	คือ	ส่ง
ผลถึงคุณภาพของผู้เรียน	 ซึ่งทิศทางดังกล่าว	 มี
ความจำาเป็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมใน
การกำาหนดแนวนโยบายคุณภาพการศึกษา	 และ
ร่วมนำาไปสู่การปฏิบัติทั้งฝ่ายสำานักงานและสถาน
ศึกษา	สำาหรับการบริหารบุคคลากร	ควรเป็นเรื่อง
ทีจ่ะมาสนบัสนนุ	เมือ่ทิศทางและเป้าหมายอนาคต
ของการพฒันาคณุภาพการศกึษาของเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษา	มีความชัดเจน	ท้าทายและเป็นไปได้	โดยที่
การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา	 ควรใช้หลัก
การบริหารทรัพยากรมนษุย์	(Human	Resources	
Management)	 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
(Human	Resources	Development)	ที่จะต้อง
พัฒนาสรรพกำาลังให้สนับสนุนทิศทางและเป้า
หมายดังกล่าว

อย่างไรก็ดี	 อาจมีวิธีการที่จะทำาให้คณะ
กรรมการทั้ง	 3	 ชุด	 ทำางานประสานสอดคล้อง
กัน	 โดยไม่ต้องรวมกัน	 แต่คงเป็นการยากที่จะ
ทำาให้	 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหรือมัธยมศึกษาในปัจจุบัน	 กลับมาเป็น

องค์คณะบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาที่สำาคัญ
ที่สุด	 เนื่องจากเป็นองค์คณะที่กำาหนดทิศทาง
และนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เพราะ
ในปัจจุบัน	“ถนนทุกสาย”	ต่างมุ่งความสนใจไปที่	
อ.ก.ค.ศ.	 เขตพื้นที่การศึกษาที่ทำาหน้าที่เก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลซึ่งมีผลประโยชน์ได้เสียกับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง	 ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าเพียงแต่การเชื่อมโยงอำานาจหน้าที่ของทั้ง	3	
องค์คณะให้สอดคล้องสัมพันธ์กันในทางปฏิบัติ	
โดยอาศัยผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษา	 หรือ
อาจมกีารเพิม่กรรมการยอ่ยๆ	เพิม่ขึน้	คงไมม่พีลงั
เพียงพอที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา	ให้เกิด
ขึน้ทีส่ถานศกึษาได	้การหลอมรวมองคค์ณะบคุคล
ทั้ง	3	ให้เป็นองค์คณะบุคคลเดียวจะทำาให้การขับ
เคลือ่นคณุภาพการศกึษาจะมลีกัษณะเปน็	Single	
Command	 ไม่ต้องให้ผู้อำานวยการเขตพื้นที่การ
ศึกษาเป็นผู้แบกรับภาระที่เป็นข้อสรุปของแต่ละ
องค์คณะ	 ไปนำาเสนอและเช่ือมโยงเข้ากับองค์
คณะอื่นให้เห็นคล้อยตาม	 เพราะการดำาเนินงาน
ระดับรายละเอียด	หลักเกณฑ์ต่างๆ	ใช้ผู้มีความรู้
ความสามารถเฉพาะดา้น	มาเปน็อนกุรรมการเพือ่	
ศึกษารายละเอียดอย่างรอบด้านและนำาเสนอให้
คณะกรรมการฯ	เห็นชอบและตัดสินใจ

นอกจาก	การหลอมรวมองค์คณะบุคคล
ทั้ง	 3	 ให้เป็นองค์คณะบุคคลเดียว	 จะทำาให้เกิด
หลอมรวมอำานาจหน้าที่เดิมให้เกิดการทำางาน
เชิงบูรณาการแล้ว	 การหลอมรวมโครงสร้างของ
จำานวนและสัดส่วนของคณะกรรมการเป็น	 15	
คน	 มีคณะกรรกมการผู้ทรงคุณวุฒิในจำานวน	 7	
คน	คณะกรรมการผูแ้ทน	7	คนและคณะกรรมการ
โดยตำาแหน่ง	1	คน	ยังคงยึดหลักการทำางานแบบ
ไตรภาคี	 เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 แต่การ
ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นถึง	 7	 คนที่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ	ด้านการศึกษา	จำานวน	1	คน	ด้าน
ศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรม	จำานวน	1	คน	ด้าน
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การบรหิารงานบคุคล	จำานวน	1	คน	ด้านกฎหมาย	
จำานวน	1	คน	ด้านการเงินการคลัง	จำานวน	1	คน	
ด้านการวิจัยและประเมินผล	จำานวน	1	คน	และ
ด้านธุรกิจหรือเอกชน	 จำานวน	 1	 คน	 น้ันถือว่า
เป็นการนำาผู้ท่ีเชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จดัการศกึษา	(All	for	Education)	ซึง่เปน็หลกัการ
สำาคัญของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ	 2542	 อีกทั้ง	 การศึกษาใน
ปัจจุบันและอนาคตจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนทั้งค่า
นิยม	ความคิดและการดำาเนินการ	ให้เปลี่ยนผ่าน
จาก	 การให้ความสำาคัญของการจัดการศึกษาใน
ระบบ	 (Formal	 Education)	 ไปเป็นการศึกษา
และเรยีนรูต้ลอดชีวติ	(Long	Life	Education	and	
Learning)	 ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ข้อมูลข่าวสาร	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ที่เรื่อง
เศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 วัฒนธรรมของโลกน้ี
สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็ว	 นอกจาก
นี้	การรวมกลุ่มกันของ	10	ประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในชื่อของ	 “ประชาคมอาเซียน”	
(ASEAN	Community)	 ปี	 พ.ศ.	 2558	 รวมทั้ง
แนวคิดการเตรียมการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	(Learning	in	21th	
Century)	(อนชุา	กอนพ่วง,	2555:7)	สถานการณ์
เชน่นี	้ยอ่มมผีลกระทบตอ่ระบบการศกึษาของไทย
ที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการ
ศึกษาและการบริหารการจัดการศึกษาทุกระดับ

บทบาทของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษา	ทั้งในส่วนที่เป็นการบริหารจากฝ่ายบริหาร
สำานักงาน	และการบริหารโดยองค์คณะบุคคล	จึง
จำาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน	 โดยเฉพาะในส่วน
ของการบริหารโดยองค์คณะบุคคลของเขตพ้ืนที่
การศึกษา	 ที่ต้องมีส่วนสำาคัญ	 ในการกำาหนด
นโยบายและการวางแผนพัฒนา	 รวมทั้งทำา
หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน	 พัฒนา	 ช่วยเหลือดูแล	
กำากับติดตาม	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถาน

ศึกษาสามารถสามารถบริหารตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	ให้บรรลุตามเป้าหมายคุณภาพการ
ศึกษา	แต่การที่เขตพื้นที่การศึกษาจะปรับเปลี่ยน
บทบาทดังกล่าวได้	จำาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์	 (Paradigm)	 ของการบริหารใหม่	
ที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่า	 วิธีการบริหารจัดการ
นั้น	 ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถาน
ศึกษาและส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน	นอกจากนี้	ผู้ทรงคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นนั้นมี
จำานวนใกลเ้คยีงกบั	กรรมการผูแ้ทนและกรรมการ
โดยตำาแหน่ง	 จะทำาให้เกิดความถ่วงดุลด้านการ
ใช้อำานาจตัดสินใจของคณะกรรมการ	 ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา	ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักธรรมภิบาล	 โดยเฉพาะด้านนิติธรรม	
คุณธรรม	การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ	และการตรวจ
สอบได้

จากผลการวิจัย	 พบว่า	 โดยภาพรวม	 ผู้
ที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่าโครงสร้างและอำานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ
อนุกรรมการ	 ตลอดจนแนวทางการเสริมพลัง
อำานาจ	มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้	อยู่
ในช่วงร้อยละ	 78.80-100.00	 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารโดยองค์
คณะบุคคลระยะที่	 1	 ซึ่งพบว่า	 รูปแบบการรวม	
3	 องค์คณะเป็นองค์คณะเดียว	 โดยตั้งอนุกรรม
การย่อยๆ	ดำาเนินการ	มีความเหมาะสมมากที่สุด	
เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูป
แบบกับรูปแบบอื่นๆ	 ในประเด็นคุณลักษณ์ของ
ความเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างองค์คณะบุคคล	
เอกภาพในการบรหิาร	และการบรหิารโดยยดึหลกั
ธรรมาภิบาล	 (สมบัติ	 นพรักและคณะ,	 2544)	
และอาจเนื่องมากจาก	 การได้มาซึ่ง	 ร่างรูปแบบ
การบริหารโดยองค์คณะบุคคล	มีการศึกษาข้อมูล
จากการศึกษาและวิเคราะห์จากแนวคิด	 ทฤษฎี
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และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารการศึกษา	และด้านกฎหมายการศึกษา	ให้
เหตุผลทางวิชาการที่รองรับอย่างชัดเจน	 กอรปร
กับคณะวจิยัไดน้ำาเสนอขอ้มลูดังกลา่วเปน็เอกสาร
ประกอบการสนทนากลุม่	แลว้มีการชีแ้จง	อธบิาย
เหตุผลถึงที่มาของร่างรูปแบบฯ	 เช่ือมโยงกับ
เหตุผลของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารฯ	มี
ความสอดคล้องกับหลักการบริหารที่ดีตามกรอบ
ธรรมาภิบาล	 และ	 สอดคล้องกับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง	 อันเกิดจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต	ซ่ึงจะทำาใหก้ารบรหิารงานจงึจะมคีวาม
เป็นเอกภาพ	 และสามารถเสริมสร้างความเข้ม
แข็งให้สถานศึกษาสามารถสามารถบริหารตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนั้น	 การดำาเนิน
การสนทนากลุ่มมีการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ได้เสนอความคิดเห็น	พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวาง	ทั่วถึง	จึงทำาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลง
ความเห็นเป็นฉันทามติ	 (Consensus)	ออกมาส
อดคล้องกัน

3.	ผลการวิจัย	พบว่า	ควรมีการปรับแก้
กฎหมาย	กรณนีำารปูแบบการบรหิารโดยองคค์ณะ
บุคคลที่หลอมรวมโครงสร้างและอำานาจหน้าที่
ของ	 3	 องค์คณะบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ให้เหลือองค์คณะบุคคลคณะเดียวไปสู่การปฏิบัติ	
โดยแกไ้ขกฎหมายใหค้รอบคลมุทัง้กฎหมายระดบั
พระราชบัญญัติถึง	 3	 ฉบับ	 รวมทั้งกฎกระทรวง	
และประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ตามมาอีกหลาย
ฉบับ	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา	 (2555:	 319)	 ที่เห็น
ว่าการควบรวมคณะกรรมการทั้ง	3	องค์คณะ	ทำา
หน้าท่ีบริหารเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา	เปน็เอกภาพและ
ครบวงจร	 จำาเป็นต้องแก้ไขกฎหมายการศึกษา
ระดบัพระราชบัญญตั	ิ3	ฉบบั	อย่างไรกดี็	ในความ
เห็นของคณะวิจัย	 โดยข้อเท็จจริงของการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 มีการใช้กฎหมาย

เปน็เครือ่งมอืในการพฒันาการศกึษามาโดยตลอด	
แตค่วามสำาเรจ็ของการจดัการศกึษากย็งัไมเ่กดิขึน้
อย่างแท้จริง	 ดังนั้น	 การปรับเปลี่ยนกฎหมายจึง
ไม่ใช่คำาตอบสุดท้าย	 ที่รับประกันถึงความสำาเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์	 หากแต่	 การออกกฎหมายมีผลใน
การบังคับใช้ให้เกิดการยอมรับของสังคม	ด้วยเหตุ
นี้	 การแก้ไขกฎหมายให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์	
หลักการและครอบคลุมรายละเอียดของรูปแบบ
การบริหารโดยองค์คณะบุคคลที่เป็นผลจากการ
วิจัย	 รวมทั้งการเขียนกฎหมายให้เชื่อมโยงกัน
ตั้งแต่กฎหมายแม่	 (พระราชบัญญัติ)	 เชื่อมโยงมา
สู่กฎหมายลูก	 (กฎกระทรวง	 และประกาศ)	 จึงมี
ความสำาคญัมาก	ทีท่กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ข
กฎหมายจำาเปน็ตอ้งพจิารณารว่มกนัโดยถว้นถี	่ซึง่
นอกจากจะไมไ่ดช้ว่ยขจดัปญัหาเดมิทีม่อียูใ่หห้มด
ไปแล้ว	 การปรับแก้กฎหมายดังกล่าวยังอาจสร้าง
ปญัหาใหมใ่หท้บัทมปญัหาเดมิใหม้ากขึน้	เปน็การ
ผูกปมปัญหาให้ยากที่ขะแก้ไขอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1.	 ควรมีการนำาผลการวิจัย	 ที่เป็นราย
ละเอียดของโครงสร้างและอำานาจหน้าที่ขององค์
คณะบุคคลองค์คณะเดียว	 ไปทำาการรับฟังความ
คิดเห็น	 (Voice)	 กับเขตพื้นที่การศึกษา	 ประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้น	

2.	ควรมกีารศกึษานำารอ่ง	โดยใหเ้ขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตา่งขนาด
กัน	ได้ทำาการทดลองใช้รูปแบบการบริหารฯ	ตาม
ผลการวิจัย	 โดยหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง	
เช่น	ก.ค.ศ.และ	สพฐ.	ทำาข้อตกลงกัน	ทั้งนี้	 อาจ
ดำาเนินการทดลองบางส่วน	

3.	 ควรมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่
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เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรทางการศกึษา	ของ
กระทรวงศึกษาธิการ	 จัดทำาหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา	
ประถมศึกษา	และมัธยมศึกษา	และอนุกรรมการ	
รวมทั้ง	สื่อ	และเอกสารประกอบที่จำาเป็น	เพื่อใช้

เป็นแนวทางพัฒนาองค์คณะบุคคลของเขตพื้นที่
การศึกษา

4.	ควรมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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