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บทคัดย่อ 
 

การจัดการศึกษาถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของรัฐอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เนื่องจากเป็นการศึกษาขั้นแรกที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้             
สามารถสร้ างความเจริญก้าวหน้า ให้แก่รั ฐ ได้  โดยแต่ เดิมนั้นการจัดการศึกษาของไทย                           
เป็นการจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ราชการส่วนกลาง แต่มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการ
บริหารจัดการศึกษาอยู่หลายแห่งกระจัดกระจายอยู่ตามกระทรวง ทบวง ต่าง ๆ ท าให้การจัดการศึกษา
ขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542             
เพ่ือปฏิรูประบบการจัดการศึกษาให้มีเอกภาพมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการมีเอกภาพด้านนโยบายและมี
ความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยตรง และเ พ่ือให้ส่ วนราชการสามารถจัดการศึกษ าได้ตามวัตถุประสงค ์                     
ของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ                 
พ.ศ. 2546 เพ่ือก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้มีเอกภาพ 
โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้การบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยค านึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร 
วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วยโดยในส่วนของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กฎหมายดังกล่าว   
ได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล ส่งผลให้โรงเรียนซึ่งมี
สถานะต่ ากว่ากรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งก่อให้เกิดความสับสนในระบบบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เนื่องจากโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทยแต่ละแห่งมีศักยภาพในการบริหาร
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การศึกษาไม่เท่ากัน โดยเมื่อพิจารณาลงไปถึงกฎหมายล าดับรองที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้กับโรงเรียน  
ในการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไปแล้ว ปรากฏว่า โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่ได้มีความเป็น
อิสระ ในการบริหารจัดการศึกษา โดยกฎหมายยังก าหนดให้การบริหารจัดการศึกษานั้นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
จึงท าให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อมในการบริหาร
จัดการศึกษาได้ด้วยตนเอง ในฐานะนิติบุ คคลเกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

การศึกษาปัญหาในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด                    
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานทั่วไป จึงเป็นความมุ่งหมายหลักของวิทยานิพนธ์นี้ โดยเฉพาะการศึกษา
ปัญหาในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีความพิเศษ
กว่าโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่ว ไปอยู่สองประการ                               
คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่จ ากัด                        
เขตพ้ืนที่บริการ ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนที่มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูง แต่เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นสถานศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด จึงท าให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาเกิดความไม่คล่องตัว 

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษา
ขั้น พ้ืนฐานในต่างประเทศเ พ่ือน ามาเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน                            
ของประเทศไทย โดยศึกษาการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศ
ที่สถานศึกษามีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา และน ามาเปรียบเทียบ                 
กับการแก้ปัญหาระบบการจัดการศึกษาขั้ น พ้ืนฐานของประเทศไทยโดยยั งคงยึดหลัก                       
ความชอบด้วยกฎหมายในการแก้ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถกระท าได้สองรูปแบบ        
ได้แก่ การให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบอ านาจให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา     
มีอิสระในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องออก
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบอ านาจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ทั้งในด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
ให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและอีกรูปแบบหนึ่งคือการเปลี่ยนสถานะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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จากสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์การมหาชน 
โดยศึกษาเปรียบเทียบกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพียงแห่งเดียว    
ในประเทศไทยที่เป็นองค์การมหาชน ซึ่งจากการพิจาณาความเหมาะสมทั้งสองประการข้างต้นแล้ว  
จึงเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงสถานะของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้เป็นองค์การมหาชน เป็นรูปแบบ   
ที่เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา       
มีความเป็นอิสระและคล่องตัว 

 
ค าส าคัญ: สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา , การบริหารจัดการศึกษา,  

  องค์การมหาชน, เขตพ้ืนที่การศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ABSTRACT 
 

The educational management is one of the important duties of state, 
particularly the basic education, because it is the primary step that state provides to 
its people in order to educate, to get educated, to develop state as a result. 
Previously, educational management is centralized in central government; however, 
there are various organizations that responsible for educational management from 
ministry level to bureau level. It makes educational management system lack of 
unity so the National Education Act BE 2542 was introduced in order to reform the 
educational management to be more unity, to have an educational management 
under united policy and diversity in practical way, to decentralize educational 
management power into educational division and to schools directly. Moreover, to 
allow governmental organization to manage the education system in accordance 
with the National Education Act, the Ministry of Education Administration Act BE 2546 
was introduced to set up the authorization of administrative agencies under Ministry 
of Education to be more unity. The act indicates management and basic education 
management to stick with the educational division, number of schools, and number 
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of population, culture as well as other considered appropriate. In the basic education 
management, the law indicated that only primary school which holds juristic person. 
This result in school which holds lower status confused by this educational 
management as the ability of each school in Thailand is not equal.  When looking 
into the subordinate legislation which authorizes the management on academics, 
budgets, personnel management to school, it shows that school under Office of The 
Basic Education Comission (OBEC) does not have educational management freedom. 
The law still indicated that educational management must be approved by provincial 
education commission and OBEC, it causes problems to the school under OBEC, 
which some of them are ready to manage their own education syllabus, as a juristic 
person it cause ineffectiveness.  

To study problems on educational management in schools under OBEC, 
in aspects of academics, budgets, personnel management as well as general 
administration, is the objective of this thesis, particularly the problem on basic 
educational management of Triamudom Suksa school, which regarded as a special 
school compared to other school in High – School level. Firstly, Triamudom Suksa 
school provides high – school education regardless of educational area. Secondly, 
Triamudom Suksa school has an ability to provide higher basic education but as the 
status of the school is under OBEC so it has to be under regulations provided by 
OBEC. It makes management of Triamudom Suksa School inflexible. 

To resolve the problem, basic educational management in foreign 
countries is needed to compare with Thai ones. The New Zealand’s basic 
educational management, which its educational institution has freedom and flexible 
in basic educational management, is being compared with Thai’s basic educational 
management by sticking with legitimacy of resolving the problem. These problems 
could be addressed in 2 forms: Giving OBEC's rights to allow Triamudomsuksa school 
to have freedom in basic education administration, OBEC must proclaim its regulation 
giving the rights of basic education management on academic administration, budget 
administration, personnel administration as well as general administration to 
Triamudom suksa school and another form is chaning of Triamudom suksa school 
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from a school under OBEC to public organization by comparing with Mahidol 
Vittayanusorn school, which is only one educational institution which holds public 
organization status. According to consideration from 2 mentioned factors, changing 
Triamudom suksa school's status to public organization is the most appropriate 
status to manage the school and its basic education to have more freedom and 
flexible. 
 
Keyword: Basic Educational Institution, Triamudom Suksa School, Educational   

 Management, Public Organization, Educational area, OBEC 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยค าแนะน า ความช่วยเหลือ และการเคี่ยวเข็ญ
จากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ของผู้ เขียน ซึ่งเป็นผู้จุดประกายให้แก่ผู้ เขียน                   
ในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทั้งยังคอยเอาใจใส่และเคี่ยวเข็ญให้ผู้เขียนมีแรงในการท าวิทยานิพน์     
จนส าเร็จ และขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณยาย น้าอุ๊ ที่เป็นก าลังใจให้ผู้เขียนในการท าวิทยานิพนธ์ 
ฉบับนี้ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.  สุรพล นิติไกรพจน์ ที่กรุณารับเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้แก่ผู้เขียน อีกทั้งยังได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
เกี่ยวกับหัวข้อของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จนผู้เขียนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ที่ได้เสียสละเวลารับเป็น
ประธานในการสอบวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร. บุญปลูก ชายเกตุ 
และอาจารย์ ดร. วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ ที่รับเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณครูชัชชัย จิตต์ชุ่ม ที่ให้ความอนุเคราะห์อบรมสั่งสอนผู้เขียน
ในสมัยที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในการช่วยค้นหาเอกสารอันมีค่า              
ให้ผู้เขียนได้ใช้เป็นข้อมูลในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณ คุณทัศนีย์ ศิลปนรเศรษฐ์ ต่อความกรุณาและให้ความช่วยเหลือ                      
ในการประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจ าคณะนิติศาสตร์        
และเจ้าหน้าที่ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งที่ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ และห้องสมุดปรีดี 
พนมยงค ์

ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ รองอธิการบดี 
นางสาวสุรีย์รัตน์ โง้ววัฒนา รองอธิการบดี นางสุดารัตน์ ผดุง ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล และ
นายยศกร สายมั่น หัวหน้างานวินัยและนิติการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้เขียนที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่ให้ความกรุณาสอบถาม เคี่ยวเข็ญและคอยให้ก าลังใจแก่ผู้เขียนเสมอมา 

ขอขอบคุณนายกฤติน ดิ่งแก้ว กัลยาณมิตรที่ให้ความช่วยเหลือผู้เขียน ตั้งแต่เรียน
ปริญญาตรี ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีส่วนส าคัญในการช่วยเหลือผู้เขียน              
ในการท าวิทยานิพนธ์และค้นหาเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งสอบถามถึงความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์
ของผู้ เขียนอย่างเนือง ๆ ขอขอบคุณนายกานต์บดี งามจิตต์ ที่ได้สละเวลาช่วยแปลเอกสาร
ภาษาอังกฤษให้กับผู้ เขียน ขอขอบคุณนางสาวนฐวรรณ สุธาพร ที่คิดชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ                 
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ให้กับผู้เขียนอย่างจริงจังและจริงใจมาก ขอขอบคุณนายปุณณัตถ์ บุนนาค นายภาณุภาส ลิขิตธนสมบัติ 
และนายเทิดศักดิ์ ปินตาสาย ที่คอยให้ก าลังใจและกระตุ้นผู้เขียนให้ท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จ 

ขอขอบคุณนายอภิโชค เกิดผล นายพงศนาถ เลาหภิชาติชัย นางสาวธนานันท์        
รอดสังวาลย์ และนายสิทธิเดช จุฑากาญจน์ และเพ่ือนร่วมรุ่นปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน    
รหัส 55 ทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้กัน 

ขอขอบคุณนางสาวปวีณา แจ้งสกุล ส าหรับการให้ความช่วยเหลือในการจัดหน้า   
พิสูจน์อักษร พิมพ์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่จ าเป็น และเป็นก าลังใจให้ผู้เขียนเสมอมา 

 
 
 นายพิชญ์ พิพัฒน์สันติกุล 
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สารบัญ 
 
        หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย (1) 
 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (4) 
 

กิตติกรรมประกาศ (7) 
 

สารบัญตาราง (18) 
 
บทน า 1 

 
บทที่ 1 ระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาการของระบบการศึกษาและการบริหารจัดการ 4 

 โรงเรียนในประเทศไทย 
 

1.1 พัฒนาการของระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 
1.1.1 พัฒนาการของระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนมีพระราชบัญญัติ                6         

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
1.1.1.1 พัฒนาการของระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก่อนการเปลี่ยนแปลง  6 
          การปกครอง 

(1) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 6 
    พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 – 2453) 
(2) การจัดท าการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 7 
    พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(พ.ศ. 2453 – 2468) 
(3) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 8 
    พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว(พ.ศ. 2468 – 2477) 

1.1.1.2 พัฒนาการของระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภายหลังเปลี่ยนแปลง 8    
          การปกครอง 

 



(10) 
 

1.1.2 ปัญหาของระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนมีพระราชบัญญัติ                   10              
        ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

1.1.2.1 ปัญหาด้านโครงสร้างของการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 
(1) การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบริหารแบบรวมศูนย์ 10 
    การจัดบริการสาธารณะด้านศึกษาไว้ที่ราชการส่วนกลาง 
(2) โครงสร้างขององค์กรบริหารจัดการศึกษามีขนาดใหญ่ 11 
    และมีภารกิจด้านอื่นนอกเหนือจากการจัดการศึกษา 
(3) องค์กรที่มีหน้าที่บริหารจัดการศึกษากระจายอยู่ตามส่วนราชการ 12 
    มีการบริหารจัดการศึกษาที่ซ้ าซ้อน ขาดเอกภาพ 
    ในการจัดการศึกษา 

1.1.2.2 ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล 13 
(1) องค์กรในการบริหารงานบุคคลในระบบการศึกษามีหลายองค์กร 13 
(2) องค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูมีการบริหารจัดการ 14 
    แบบรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ราชการส่วนกลาง ท าให้การบริหาร 
    งานบุคคลมคีวามไม่คล่องตัว 

1.1.2.3 ปัญหาด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 15 
(1) การบริหารจัดการศึกษาพ่ึงพาระบบงบประมาณแผ่นดิน 16 
    เป็นส่วนมาก ท าให้ขาดความยืดหยุ่นและไม่เพียงพอ 
    ในการบริหารจัดการศึกษา  
(2) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่ได้รับงบประมาณ และทรัพยากร 17 
    ที่จัดสรรส าหรับการบริหารจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ 

1.2 ระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน 18 
1.2.1 ระบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนกลาง 19 

1.2.1.1 ระบบโครงสร้างขององค์กรที่ท าหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 19 
(1) ส านักงานปลัดกระทรวง 23 
(2) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 24 
(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 25 
(4) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 27 
(5) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 28 
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1.2.1.2 ระบบโครงสร้างขององค์กรบริหารงานบุคคลที่ท าหน้าที่ 30 
           ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.2.2 ระบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 31 
1.2.2.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ 32 
          กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
1.2.2.2 ระบบโครงสร้างการจัดการศึกษาระดับภาค 33 
1.2.2.3 ระบบโครงสร้างการจัดการศึกษาระดับจังหวัด 34 

(1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)      34 
(2) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) 36 
(3) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 36 

1.2.2.4 ระบบโครงสร้างการจัดการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 37 
1.2.2.5 ระบบโครงสร้างการจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา 37 

(1) กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 38 
(2) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 41 

 
บทที่ 2 ปัญหาของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 43 
          การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  

2.1 ปัญหาด้านวิชาการ 44 
2.1.1 ปัญหาด้านหลักสูตรการศึกษา 44 
2.1.2 ปัญหาด้านการพานักเรียนไปทัศนศึกษา 44 
2.1.3 ปัญหาด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 45 

2.2 ปัญหาด้านงบประมาณ 45 
2.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ 46 
       เพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 46 
2.2.3 ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 47 
2.2.4 ปัญหาด้านการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 47 
2.2.5 ปัญหาด้านการจัดท าบัญชี 48 

2.3 ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล 48 
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2.4 ปัญหาด้านการบริหารงานทั่วไป 49 
2.4.1 ปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 49 

2.4.1.1 กรณีจ านวนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่มีความเหมาะสม 49 
            กับสถานศึกษา 
2.4.1.2 กรณีคุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 50 
          ไม่มีความชัดเจน 

2.4.2 ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปด้านอ่ืน ๆ 50 
 

บทที่ 3 การจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 51 
 

3.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 51 
3.2 ระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 52 

3.2.1 โครงสร้างผู้บริหารของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 52 
3.2.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 52 
3.2.1.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 55 

3.2.2 โครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 56 
3.2.2.1 การบริหารงานด้านวิชาการ 56 
3.2.2.2 การบริหารงานด้านบุคคล 58 
3.2.2.3 การบริหารงานด้านงบประมาณ 59 

(1) ด้านงบประมาณ 59 
(2) ด้านการเงิน 60 
(3) ด้านการพัสดุ 60 

3.2.2.4 การบริหารงานทั่วไป 60 
(1) การแบ่งส่วนราชการในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 60 
(2) สภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 61 

3.3 ปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 61 
3.3.1 ปัญหาการจัดการศึกษาด้านวิชาการ 61 
3.3.2 ปัญหาการจัดการศึกษาด้านงบประมาณ 62 
3.3.3 ปัญหาการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล 62 
3.3.4 ปัญหาการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป 63 
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1 
 

บทน า 
 
เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

มาตรา 35 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เฉพาะที่เป็นโรงเรียน                 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดท าบริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษาได้อย่าง
คล่องตัว และมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาภายในหน่วยงานของตนเอง ส่งผลให้
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทุกแห่งมีฐานะเป็น
นิติบุคคล แต่เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว 
พบว่า แม้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
แต่กระบวนการบริหารภายในของโรงเรียนยังต้องอาศัยกฎเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
ต้องผ่านความเห็นชอบหรือการอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่แต่ละโรงเรียนสังกัดอยู่ 
หรือบางเรื่องต้องผ่านความเห็นชอบหรือการอนุมัติจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
ท าให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาการขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความพร้อมในการจัดท า
บริการสาธารณะด้านการศึกษา ไม่สามารถท่ีจะบริหารจัดการด้านการศึกษาได้เอง 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเป็น 
นิติบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ          
พ.ศ. 2546 เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษา ทั้งในด้าน                
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
นอกจากนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมยังมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืนอยู่ 2 ประการ คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทย            
ที่รับนักเรียนแบบไม่จ ากัดเขตพ้ืนที่บริการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบ                       
ให้แก่โรงเรียนอ่ืน ๆ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนานักเรียน             
ให้มีศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพสู ง  ทั้ งนี้  แม้ โรงเรียน                        
เตรียมอุดมศึกษาจะมีความพร้อมในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาด้วยตนเอง แต่ก็ยังต้อง
อาศัยกฎ ระเบียบ ที่ก าหนดขึ้นโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
ตลอดจนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ต้องผ่านความเห็นชอบหรือการอนุมัติจากคณะกรรมการการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดในกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ปัญหาข้อจ ากัดในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ดังที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ต้องการศึกษาถึงการแก้ปัญหาทางด้านกฎหมาย โดยการศึกษาระบบ     
การจัดการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการกระจายอ านาจ                  
ในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาจากราชการส่วนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง        
และศึกษาระบบการจัดการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นสถานศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐานที่จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โรงเรียน                  
มหิดลวิทยานุสรณ์ จึงมีสถานะเป็นองค์การมหาชน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้านการศึกษา โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน กรณีจะเป็นอย่างไรหากโรง เรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งเป็นส่วนราชการ  จะมีการ                    
บริหารจัดการศึกษาที่มีความเป็นอิสระจากรูปแบบและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ถูกก าหนดขึ้น             
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน 

วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษารูปแบบและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของการจัดท าบริการ
สาธารณะด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็น                
นิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะกรณีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่มีความพร้อม  
ในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาด้วยตนเอง แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ที่ก าหนดขึ้น
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โดยท าการศึกษา           
การแก้ปัญหา โดยเปรียบเทียบกับรูปแบบและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของการจัดการศึกษา                                
ในประเทศนิวซีแลนด์ และเปรียบเทียบรูปแบบและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของโรงเรียน                        
มหิดลวิทยานุสรณ์ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นองค์การมหาชน เพ่ือหารูปแบบและหลักเกณฑ์               
ทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                     
ที่มีความเป็นอิสระในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาต่อไป โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 6 บท                
ได้แก่ 

บทที่ 1 น าเสนอพัฒนาการของระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยในอดีตที่ระบบการศึกษาไทย
จะรวมศูนย์อ านาจอยู่ที่ราชการส่วนกลาง จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยจึงมีการกระจายอ านาจให้
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

บทที่ 2 น าเสนอปัญหาทางกฎหมายของการจัดการการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทั่วไป 
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บทที่  3 น า เสนอการจั ดท าบริ การสาธารณะด้ านการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐานของ                       
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร        
งานทั่วไป ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตัวเอง 

บทที่ 4 น าเสนอการบริหารจัดการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งในส่วนของการบริหาร              
จัดการศึกษาในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดยจะท า
การเปรียบเทียบกับระบบและการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย 

บทที่ 5 เป็นการวิเคราะห์และน าเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้านการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยจะท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่ าง 
การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบส่วนราชการที่มีลักษณะเป็นพิเศษ กับการบริหารจัดการศึกษา                
ในรูปแบบองค์การมหาชน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นองค์การมหาชน 

บทที่ 6 เป็นการประมวลข้อความคิดและสรุปผลการศึกษาทั้งหมด รวมทั้งข้อเสนอแนะ
รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

การศึกษาเพ่ือจัดท าวิทยานิพนธ์นี้ ผู้เขียนใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการ
วิจัยทางเอกสารเป็นส าคัญ โดยค้นคว้าต าราทฤษฎีที่เกียวข้อง 

ผู้เขียนมุ่งหวังให้วิทยานิพนธ์นี้สามารถน าเสนอข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย   
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีศักยภาพที่สามารถจัดการศึกษาได้ด้วยตัวเอง และน าเสนอรูปแบบ                            
ที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาได้ด้วยตัวเองิโดยใช้กรณีศึกษา
จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีความพร้อม ในการจัดการศึกษาด้วยตนเอง    
เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการก าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของ โรงเรียนที่สามารถ                       
จัดการศึกษาได้ด้วยตนเองท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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บทที ่1 

ระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาการของระบบการจัดการศึกษา 
และการบริหารจัดการโรงเรียนในประเทศไทย 

 
การที่จะท าความเข้าใจระบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือระบบการศึกษา                     

ของโรงเรียนในปัจจุบันนั้น จ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงพัฒนาการของระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
เพ่ือให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติ                               
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายที่วางระบบการจัดการศึกษา
ในปัจจุบัน โดยในบทนี้จะได้กล่าวถึงพัฒนาการของระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนที่จะมีการตรา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และสภาพปัญหา                    
ในการจัดระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจะได้กล่าวถึงระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ในปัจจุบันตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

 
1.1 พัฒนาการของระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การศึกษาของไทยแต่เดิมนั้น ยึดโยงอยู่กับสถาบันครอบครัวเป็นหลัก โดยผู้ที่เป็นผู้ใหญ่
ในครอบครัวจะเป็นผู้ให้การศึกษาอบรมแก่บุตรหลานด้วยตนเอง ซึ่งเรื่องที่จะให้การศึกษาอบรมกัน      
ในครอบครัวนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา  
ในครอบครัว และวิชาที่ครอบครัวใช้ในการท ามาหาเลี้ยงชีพ เช่นการล่าสัตว์ การท าเครื่องปั้นดินเผา 
การทอผ้า เป็นต้น1 ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทย ศูนย์กลาง                
การสั่งสอนอบรมเรื่องขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่พึงอบรมกันในครอบครัวก็เปลี่ยนไป                    
โดยพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทในการสั่งสอนศีลธรรมให้ตามหลักของพระพุทธศาสนา นอกจากนี้
พระสงฆ์ยังเป็นผู้ให้ความรู้ในการอ่านและเขียนหนังสือ จึงเป็นเหตุให้ชายไทยนิยมบวชเรียน                    
เพ่ือให้มีความรู้ในการอ่านและเขียนหนังสือ วัดจึงเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคนไทยในสมัยก่อน 
จนกระทั่งมิชชันนารีจากประเทศตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ก็เริ่มมีการ
จัดระบบการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนเอกชน และเริ่มมีการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนขึ้น              

                                           
1 สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร : 

วิญญูชน, 2557), น.92-93. 
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ในพระบรมมหาราชวัง เพ่ือให้พระบรมวงศานุวงศ์ได้รับการศึกษาตามอย่างประเทศตะวันตก                  
แต่ก็ไม่ได้แพร่หลายในหมู่ประชาชนเป็นการทั่วไป2 จนกระท่ังในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเห็นความส าคัญของการที่ประชาชนจะได้รับการศึกษาในรูปแบบ                    
ของโรงเรียน จึงได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรขึ้น โดยทรงน าหลักจัดการศึกษาในสมัยก่อน
มาเป็นแนวทางในการขยายการศึกษา นั่นคือการให้วัดซึ่งกระจายอยู่ตามหัวเมืองทั่วราชอาณาจักร
เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน แล้วทรงจัดท าประกาศเชิญชวนให้ราษฎรน าบุตรหลานมาเรียนหนังสือ                   
ในโรงเรียน มิได้มีลักษณะเป็นการบังคับให้เข้าเรียน3 ซึ่งโรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรแห่งแรก                  
จัดตั้งขึ้นที่วัดมหรรณพาราม ต าบลเสาชิงช้า จังหวัดพระนคร4 เมื่อประชาชนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาแล้วต่างนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากขึ้น  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า                         
โปรดกระหม่อมให้ตั้งกรมศึกษาธิการขึ้นในปี พ.ศ. 2430 โดยโอนโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกรมทหาร
มหาดเล็ก (โรงเรียนที่ตั้งขึ้นในพระบรมมหาราชวัง) และโรงเรียนตามวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศให้สังกัด
กรมศึกษาธิการ รัชสมัยของพระองค์จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดท าบริการสาธาณะด้านการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยรัฐให้กับประชาชน โดยการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ประเทศไทยมีพัฒนาการตั้งแต่การรวมศูนย์อ านาจเข้าไว้กับการบริหารราชการส่วนกลาง จนกระทั่ง
เริ่มมีแนวความคิดว่าควรจะต้องกระจายอ านาจในการจัดท าบริการการสาธารณะด้านการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐาน จึงมีการบัญญัติกฎหมายการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการขึ้น  

เพ่ือให้เห็นพัฒนาการของระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยที่เริ่มจาก                 
การรวมศูนย์อ านาจการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ าสู่การบริหารราชการส่วนกลางจนกระทั่ง                    
เริ่มมีแนวคิดที่จะกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะขอแบ่งพัฒนาการของ                      
ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพัฒนาการของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนมีพระราชบัญญัติ                   
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานในปัจจุบัน  

                                           
2 ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการศึกษาไทยตามแผนการ

ศึกษาแห่งชาติ : อดีต-ปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2530), น.1-3. 
3 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แนวพระราชด าริด้านการศึกษา 9 รัชกาล, 

(กรุงเทพมหานคร : เอส.ซี.พรินท์แอนด์แพค, 2554), น.152. 
4 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 8. 
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1.1.1 พัฒนาการของระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

การจัดระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยนั้น เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม                   
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่รัฐได้เริ่มจัดท า
บริการสาธารณะด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม                
ให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนให้แก่ประชาชน ตลอดจนสถาปนากรมศึกษาธิการ             
ซึ่งเป็นองค์กรจัดการศึกษาในส่วนกลางที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีอ านาจ
บังคับบัญชาการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศ ระบบการจัดศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยจึงเป็น
ระบบการจัดการที่เป็นการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนราชการ     

1.1.1.1 พัฒนาการของระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนการเปลี่ยนแปลง        
การปกครอง 

(1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 – 2453) 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย    
โดยก่อนรัชสมัยของพระองค์ ประชาชนจะได้รับการศึกษาอบรมในเรื่องวิชาอาชีพจากครอบครัวของตน                  
และรับการศึกษาอบรมในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการอ่านและเขียนหนังสือจากวัด               
แม้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาจะมีมิชชันนารีจากประเทศตะวันตกมาเปิดโรงเรียนเอกชน
เพ่ือให้การศึกษาแก่ประชาชน แต่ก็ไม่เป็นที่นิยมจากประชาชนที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน   

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงเห็นความส าคัญ               
ของการให้ประชาชนได้รับการศึกษา เนื่องจากพระองค์ทรงได้รับการศึกษาตามแบบตะวันตก                   
ในพระบรมมหาราชวังจากครูชาวตะวันตก ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระราชบิดาของพระองค์ ที่ต้องการให้พระราชโอรสรู้เท่าทันชาวตะวันตก                  
ที่ก าลังแผ่ขยายการล่าอาณานิคม และพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้ทัดเทียมอารยประเทศ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชด าริที่จะให้ประชาชนทุกคน                       
ได้รับการศึกษา เพ่ือที่จะให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการเข้ารับราชการ เพ่ือน าไปสู่การเป็น
ก าลังส าคัญของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ พระองค์จึงทรงตั้งโรงเรียนตามแบบ
ตะวันตก โดยเริ่มจากการตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกคือโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ในปี พ.ศ. 2414 
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เพ่ือที่จะให้พระบรมวงศานุวงศ์และบุตรหลานของขุนนางได้ศึกษาเล่าเรียนเพ่ือที่จะให้เข้ารับราชการ5 
ต่อมาเมื่อพระองค์เห็นว่าการศึกษาในโรงเรียนหลวงนั้ นเป็นที่นิยมในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์                       
และบุตรหลานของขุนนาง จึงมีพระราชประสงค์จะขยายการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงทรงจัดตั้ง
โรงเรียนส าหรับประชาชนแห่งแรกในปี พ.ศ. 2428 ณ วัดมหรรณพาราม และได้มีพระราชด าริให้
สร้างโรงเรียนส าหรับประชาชนที่เกิดข้ึนตามวัดต่าง ๆ เนื่องจากทรงเห็นว่าวัดเป็นสถานที่ที่ประชาชน
ใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้ของคนไทยอยู่แต่เดิม การจัดตั้งโรงเรียนขึ้นตามวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศจึงเป็นที่
นิยมส าหรับประชาชนที่จะเข้ามาศึกษาเล่าเรียนและขยายตัวออกไปได้โดยเร็วตามหัวเมืองต่าง ๆ  

ต่อมาเมื่อพระองค์ประสบความส าเร็จในการให้การศึกษาแก่ประชาชน
ทั่วราชอาณาจักรแล้วทรงเห็นว่ายังไม่มีหน่วยงานของรัฐในการจัดการศึกษา เช่น การวางแผน
การศึกษาของชาติ การบริหารทรัพยากรครู และการบังคับบัญชาโรงเรียนทั่วประเทศ จึงได้โปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ตั้งกรมศึกษาธิการขึ้นในปีพุทธศักราช 24306 โดยได้โอนโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด                  
กรมทหารมหาดเล็ก (โรงเรียนที่ตั้งขึ้นในพระบรมมหาราชวัง) และโรงเรียนตามวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ให้ไปสังกัดกรมศึกษาธิการ และต่อมาปี พ.ศ. 2435 กรมศึกษาธิการได้ยกระดับขึ้นเป็นกระทรวงธรรมการ                       
โดยได้เพ่ิมการศาสนาให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงธรรมการด้วย ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้น                
ของการรวมอ านาจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ที่ราชการส่วนกลาง    

(2) การจัดท าการศึกษาขั้นพื้นฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว(พ.ศ. 2453 – 2468) 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) 
ประชาชนยังคงนิยมให้บุตรหลานเข้าเรียนทั้ง ในโรงเรียนข องรัฐและโรงเรียนของเอกชน                         
โดยในปีพุทธศักราช 2461 ได้ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เพ่ือที่จะได้ควบคุมก ากับ
การบริหารงานของโรงเรียนเอกชน ต่อมาในปีพุทธศักราช 2462 กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อ                
เป็นกระทรวงศึกษาธิการ และได้มีแนวความคิดที่จะขยายการศึกษาออกไปทั่วราชอาณาจักร                   
และบังคับให้ประชาชนต้องได้รับการศึกษา จึงได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2464” ซึ่งเป็นกฎหมายที่ท าให้เกิดการศึกษาภาคบังคับเป็นครั้งแรก โดยให้เด็กเล็กตั้งแต่
อายุ 7-14 ปีบริบูรณ์ต้องเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และยังก าหนดให้ประชาชนที่เป็นผู้ชาย                
อายุ 18-60 ปี ต้องเสียภาษีทางการศึกษา หรือ “เงินศึกษาพลี” ในอัตราคนละ 1-3 บาทต่อปีด้วย 
ต่อมามีการก าหนดให้มีโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐและบริหารจัดการโดยประชาชนที่เรียกว่า                  

                                           
5 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 1 ตอน 15 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม จุลศักราช 1246 หน้า 127 
6
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 4 ตอน 6 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม จุลศักราช 1249 หน้า 48 
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“โรงเรียนประชาบาล”7 โดยมีครูเป็นลูกจ้างของโรงเรียนประชาบาลแต่ละโรง ซึ่งถือได้ว่ าเป็นการ
กระจายอ านาจในการจัดการศึกษาเป็นครั้งแรก 

(3) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว(พ.ศ. 2468 – 2477) 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)    
เป็นยุคที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ า ประชาชนจึงไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเงินศึกษาพลีได้ 
ดังนั้น ในปีพุทธศักราช 2473 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกการเก็บเงินศึกษาพลี               
และให้ใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลจากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติซึ่งจัดสรรไว้ให้โรงเรียน
ประชาบาลมาอุดหนุนการศึกษาแทน8  

1.1.1.2 พัฒนาการของระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานภายหลังเปลี่ยนแปลง     
การปกครอง 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในวันที่ 
24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้ว ได้มี “ประกาศของคณะราษฎรฉบับที่ 1” โดยมี “หลัก 6 ประการ” 
ในการบริหารบ้านเมือง ซึ่งหลักข้อที่ 6 กล่าวว่า “จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร”9                
เพราะคณะราษฎรมีความเห็นว่าการที่จะให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครอง                   
ระบอบประชาธิปไตย จ าต้องจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เมื่อประชาชนมีการศึกษาดี
ย่อมจะท าให้ประเทศชาติเจริญขึ้นด้วย และเมื่อมี “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475” ก็ได้มีนโยบายในการก าหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาให้ราษฎร                
ต้องเรียนจบประถมศึกษามากกว่ากึ่งหนึ่งก่อนที่จะสามารถมีผู้แทนราษฎรโดยการเลือกตั้งได้ทั้งหมด              
แต่อย่างช้าไม่เกิน 10 ปี10 

                                           
7
 กลุ่มงานกฎหมาย ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, รายงานการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือการ

ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในกรอบของภารกิจของส านักงาน
ปฏิรูปการศึกษา เล่ม 1, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2543), น.5. 

8 เพ่ิงอ้าง 
9 สถาบันปรีดี พนมยงค์, “ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1,” สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 

2558, จาก http://www.pridiinstitute.com/autopage/show_page.php?h=11&s_id=19&d_id=19 
10 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475  
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ปีพุทธศักราช 2478 รัฐบาลได้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติประถมศึกษา 
พ.ศ. 2478” ท าให้การจัดการศึกษาประชาบาลขยายตัวไปทั่วทุกต าบลเป็นครั้งแรก และได้จัดตั้ง                 
กรมสามัญศึกษาขึ้นเพ่ือบริหารการประถมศึกษาในปีพุทธศักราช 2481 

ปีพุทธศักราช 2484 กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือให้ตรงกับภารกิจหลักคือการจัดการศึกษา จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2491 จึ งได้มีการยกฐานะ              
ครูประชาบาลขึ้นเป็นข้าราชการ   

ปีพุทธศักราช 2505 ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติประถมศึกษา 
พ.ศ. 2505” โดยมีสาระส าคัญว่า เมื่อต าบลใดมีความเหมาะสมที่จะประกาศการศึกษาภาคบังคับ                
ถึงประโยคประถมศึกษาตอนปลายได้ก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศได้เป็นต าบล ๆ ไป                    
ซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช 2506 เริ่มมีการโอนโรงเรียนประชาบาลในเขตเทศบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ   
ให้เทศบาลนั้นๆ รับผิดชอบ ซึ่งภายหลังได้มีการโอนโรงเรียนประชาบาลส่วนใหญ่ไปอยู่ในสังกัดของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บริหารโรงเรียน 

ปีพุทธศักราช 2509 รัฐบาลก็ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด                 
เป็นผู้บริหารโรงเรียนในระดับประถมศึกษาในแต่ละท้องถิ่น แต่ต้องประสบปัญหาในเรื่อง                   
ความไม่พร้อมในการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด                    
ปัญหาคุณภาพของการศึกษา ท าให้ครูขาดขวัญและก าลังใจ 

ปีพุทธศักราช 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติให้กรมสามัญศึกษากับ        
กรมวิสามัญศึกษารวมกันจัดตั้งเป็น “กรมสามัญศึกษา” 

ปีพุทธศักราช 2523 มีการออกพระราชบัญญัติหลายฉบับโดยมุ่งแก้ปัญหา                 
ในเรื่องการปรับปรุงระบบบริหารการประถมศึกษาให้มีเอกภาพ รวมถึงปัญหาการศึกษาประชาบาล 
อาทิเช่น การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา โดยมีการโอนการศึกษาประชาบาลจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ปี พุทธศักราช 2523 จึงได้มีการจัดตั้ งส านักงานคณะกรรมการ                    
การประถมศึกษาแห่งชาติ ท าให้รับโอนโรงเรียนประถมศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง
มาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ ง  และมีการจัดตั้ งส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครู   

ปีพุทธศักราช 2540 มีการประกาศใช้ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540” ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มุ่งเน้นความส าคัญของการศึกษา โดยมีการระบุไว้ชัดเจน                 
ในมาตรา 81 ที่ก าหนดให้ต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นที่มาของ
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การตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้นเป็นกฎหมายแม่บทที่ก าหนดแนวทาง                 
ในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษา และเกิดการปฏิรูประบบการศึกษาไทย 

1.1.2 ปัญหาของระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

1.1.2.1 ปัญหาด้านโครงสร้างของการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงสร้างของการบริหารจัดการศึกษานับแต่ประเทศไทยเริ่มมีการจัดท า

บริการสาธารณะด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานในสมัยรัชกาลที่ 5 จนกระทั่งก่อนมีการตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นั้น มีปัญหาส าคัญที่ต้องพิจารณาก่อน
น าไปสู่การเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ 

(1) การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบริหารแบบรวมศูนย์                  
การจัดบริการสาธารณะด้านศึกษาไว้ที่ราชการส่วนกลาง  

นับแต่พระบาทสมเด็ จพระจุลจอมเกล้ า เจ้ าอยู่หั ว  รั ชกาลที่  5                       
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกรมศึกษาธิการขึ้นในปีพุทธศักราช 2430 เพ่ือให้มี
องค์กรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการศึกษา เรื่อยมาจนกระทั่ งก่อนมีการตราพระราชบัญญัติ                     
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นั้น แม้ว่าจะมีบางช่วงที่มีการกระจายอ านาจ                   
ในการบริหารจัดการศึกษาไปให้ประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่บ้าง เช่น ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  6 ได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้น                  
และให้ประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการโรงเรียนเอง หรือในปีพุทธศักราช 2509 รัฐบาลได้ให้                    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในแต่ละท้องที่ เป็นต้น11 แต่การบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยส่วนมากแล้วมีการบริหารแบบรวมศูนย์อ านาจ                    
ไว้ที่ราชการส่วนกลาง การบริหารแบบรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ราชการส่วนกลางย่อมท าให้มีสายการบังคับบัญชา                
และการตัดสินใจถูกรวมไว้ที่ราชการส่วนกลาง ซึ่งราชการส่วนกลางที่มีหน้าที่ ในการจัดท า                      
บริการสาธารณะด้านการศึกษาคือกระทรวงศึกษาธิการ โดยภายในกระทรวงศึกษาธิการก็จะประกอบไปด้วย               
กรมจ านวนมาก ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นั้น ได้ก าหนดให้
การบริหารและจัดการหน่วยงานของกระทรวงและกรมเป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงและอธิบดี
ตามล าดับเท่านั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งรองลงมาจากต าแหน่งอธิบดีจะมีอ านาจในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกระทรวงหรือกรมได้ก็ต่อเมื่อได้รับมอบอ านาจจากปลัดกระทรวง
หรืออธิบดีในการปฏิบัติราชการแทนในอ านาจดังกล่าว ดังนั้น สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือโรงเรียน              

                                           
11 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 7 



11 
 

ซึ่งเป็นองค์กรที่มีระดับต่ ากว่ากระทรวงและกรมแต่เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับผู้รับบริการ                     
ทางการศึกษามากท่ีสุดซึ่งมีผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นเพียงแค่หน่วยในการ
รับนโยบายหรืออ านาจจากกระทรวงหรือกรมไปปฏิบัติเท่านั้น สถานศึกษาจึงไม่มีอ านาจตัดสินใจ             
ในด้านต่าง  ๆได้เองในทุก  ๆด้าน ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป12 

(2) โครงสร้างขององค์กรบริหารจัดการศึกษามีขนาดใหญ่และมีภารกิจ
ด้านอ่ืนนอกเหนือจากการจัดการศึกษา 

 เมื่อระบบการจัดการศึกษาของประเทศไทยก่อนมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เป็นระบบที่รวมอ านาจไว้ที่
ราชการส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นกระทรวงที่มีหน้าที่รับผิ ดชอบภารกิจในการ                     
จัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษา ในช่วงเวลาของการบังคับใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2538 มีกรมที่อยู่ในสังกัด 15 กรม
ด้วยกัน แต่กรมที่สังกัดอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการบางกรมก็ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้านการศึกษา โดยการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงศึกษาธิการนั้นสามารถแยกการจัดท าภารกิจ                        
ในการบริการสาธารณะออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ภารกิจด้านการศึกษา ภารกิจด้านการศาสนา            
และภารกิจด้านการวัฒนธรรม การที่กระทรวงศึกษาธิการมีกรมในสังกัดถึง 15 กรม แสดงให้เห็นถึง
การเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรที่เป็นส่วนราชการ                
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงมีการบริหารราชการแบบรวมศูนย์อ านาจ                  
เข้าสู่ส่วนกลาง ท าให้ไม่มีความคล่องตัวในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษา ประกอบกับ                   
การที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ให้กรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล                  
อธิบดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรมมีอ านาจในการตัดสินใจการบริหารงานภายในกรมได้เอง      
ท า ให้การตัดสินใจในเรื่องที่ คล้ายคลึ งกันในแต่ละกรมแตกต่างกัน การบริหารราชการ                   
ในกระทรวงศึกษาธิการจึงไม่ได้ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้การที่กระทรวงศึกษาธิการ                
ต้องจัดท าภารกิจถึง 3 ด้าน คือ ภารกิจด้านการศึกษา ภารกิจด้านการศาสนา และภารกิจด้านการวัฒนธรรม                    
ท าให้กระทรวงศึกษาธิการไม่สามรถจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญได้
อย่างเต็มที่  

 
 

                                           
12 เพ่ิงอ้าง, น.8-9. 
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(3) องค์กรที่มีหน้าที่บริหารจัดการศึกษากระจายอยู่ตามส่วนราชการ                
มีการบริหารจัดการศึกษาที่ซ้ าซ้อน ขาดเอกภาพในการจัดการศึกษา 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เป็นกฎหมายที่ใช้ในการจัดองค์กรในราชการส่วนกลางในส่วนของกระทรวง ทบวง และกรม 
ซึ่งองค์กรที่มีอ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะในด้านการศึกษานั้น นอกจากกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษา และกรมซึ่งเป็นส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ                       
ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาแล้ว ยังมีส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษา                  
แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ทบวงมหาวิทยาลัย เป็นองค์กรหรือส่วนราชการระดับทบวง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  2534 มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับ                        
การด าเนินการและก ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐและของเอกชน และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี                 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในกิจการเกี่ยวกับการศึกษา                     
ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ในการยกร่างแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนการพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งการที่องค์กรในการบริหารจัดการศึกษาไม่ได้อยู่ในรวมกันในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 
ก่อให้เกิดปัญหาความมีเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษา เนื่องจากตามที่ได้กล่าวถึงแล้วว่า                  
การที่กระทรวง ทบวง และกรม ต่างก็เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน            
ท าให้แต่ละกระทรวง ทบวง และกรม มีอ านาจในการตัดสินใจการบริหารงานได้เองภายในกรอบ
ตามที่กฎหมายก าหนด และเมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่
ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในกิจการเกี่ยวกับการศึกษา และจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ไม่ได้เป็นองค์กรในกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้กระทรวงศึกษาธิการอาจไม่ตัดสินใจท าตามข้อเสนอแนะ                                
ในกิจการเกี่ยวกับการศึกษาที่คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เสนอแนะ ในขณะเดียวกัน                   
การมีองค์กรในการบริหารจัดการศึกษามากกว่าหนึ่งองค์กรท าให้เกิดปัญหาของการจัดการศึกษา                  
ที่ซ้ าซ้อนกันได้  เช่น การที่ทบวงมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ ในการจัดการศึกษา                               
ในระดับอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการที่ด าเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
แต่ขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการก็มีส านักงานสภาสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล                   
ซึ่งมีสถานะเป็นกรมที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยเช่นกัน13 นอกจากนี้กรมในกระทรวงศึกษาธิการเอง             
ก็มีการจัดการศึกษาที่ซ้ าซ้อนกัน โดยโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ                         
ที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสามารถเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ ก็เป็นการทับซ้อนกับ

                                           
13 เพ่ิงอ้าง, น. 31. 
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อ านาจหน้าที่ของกรมสามัญศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอยู่แล้ว ซึ่งการที่องค์กรที่มี
หน้าที่บริหารจัดการศึกษากระจายอยู่ตามส่วนราชการ มีการบริหารจัดการศึกษาที่ซ้ าซ้อน                        
ท าให้การบริหารจัดการศึกษาซึ่งเป็นการจัดท าบริการสาธารณะที่ต้องการแผนการและการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้ไม่มีเอกภาพ 

1.1.2.2 ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล 
นอกจากปัญหาด้านโครงสร้างขององค์กรในการจัดท าบริการสาธารณะ

ด้านการศึกษาก่อนมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แล้ว               
ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลก็เป็นปัญหาอีกประการหนึ่งที่ท าให้ต้องมีการปรับปรุงระบบ                     
การบริหารจัดการศึกษา โดยการบริหารงานบุคคลในสมัยดังกล่าวมีปัญหา ดังนี้ 

(1) องค์กรในการบริหารงานบุคคลในระบบการศึกษามีหลายองค์กร 
จากที่เคยได้กล่าวแล้วว่าระบบการบริหารการศึกษานั้น แม้จะมีการ

จัดการแบบรวมอ านาจเข้าสู่การบริหารราชการส่วนกลาง แต่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นองค์กรหลัก
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาก็ไม่ได้เป็นองค์กรเดียวที่ได้จัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษา 
การบริหารจัดการศึกษายังมีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะในกิจการเกี่ยวกับการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่                
ในการยกร่างแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และทบวงมหาวิทยาลัย       
ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการและก ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐและของเอกชน 
ดังนั้น เมื่อโครงสร้างองค์กรในการจัดการการศึกษาได้แยกจากกัน ท าให้ระบบการบริหารงานบุคคล
ภายในองค์กรเหล่านั้นอยู่ภายใต้องค์กรการบริหารงานบุคคลที่ต่างกัน ซึ่งองค์กรการบริหารงานบุคคล
ในระบบการจัดการศึกษามีอยู่  3 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.)     
โดยภายในองค์กรเดียวกันอาจมีข้าราชการที่อยู่ภายใต้องค์กรการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกัน               
ดังเห็นได้จากข้าราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติอยู่ภายใต้ระบบ          
การบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ทั้งหมด ส่วนข้าราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการนั้น ข้าราชการระดับสูงตั้งแต่ต าแหน่งปลัดกระทรวง รองปลัดประทรวง                  
อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง รองอธิบดี ผู้อ านวยการกอง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการบริหาร
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ ไม่ ใช่สถานศึกษา จะอยู่ภายใต้ระบบการบริหารงานบุคคล                      
ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แต่ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา                
ของกระทรวงศึกษาธิการ จะอยู่ภายใต้ระบบการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการข้าราชการครู 
(ก.ค.) ส่วนในทบวงมหาวิทยาลัยนั้น ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย



14 
 

ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ระบบการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)                  
ส่วนข้าราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้ระบบการบริหารงานบุคคล                       
ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) การที่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในองค์กร
เดียวกันแต่อยู่ภายใต้ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน
บุคคลหลายประการ เช่น ในกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการครูซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษา                       
ไม่อาจก้าวเข้าสู่ต าแหน่งอธิบดีหรือปลัดกระทรวงได้ เนื่องจากต าแหน่งอธิบดีและต าแหน่ง
ปลัดกระทรวงเป็นต าแหน่งที่อยู่ภายใต้ระบบการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  
เท่านั้น หรือกรณีของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ภายใต้                     
การบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จะรู้สึกว่ามีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
น้อยกว่ าข้ าราชการซึ่ งปฏิบัติหน้ าที่ ในมหาวิทยาลัยซึ่ งอยู่ภายใต้การบริหารงานบุคคล                                    
ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นการบั่นทอนขวัญและก าลังใจ                 
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการที่อยู่ในระบบการจัดการศึกษาของไทย14  

(2) องค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูมีการบริหารจัดการแบบ
รวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ราชการส่วนกลาง ท าให้การบริหารงานบุคคลมีความไม่คล่องตัว 

ข้าราชการครูที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ก่อนมีการตราพระบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีสถานะเป็น
ข้าราชการครูที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)                          
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 โดยคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)                      
เกิดขึ้นมาจากการที่พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ได้ก าหนดให้คุรุสภาเป็นองค์กรบริหารงานบุคคล
ส าหรับข้าราชการครูแทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เนื่องจากข้าราชการครู                        
มีเป็นจ านวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ลักษณะงาน ต าแหน่ง และหน้าที่ของ
ข้าราชการครูยังมีความแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนสามัญ แต่เนื่องจากคุรุสภาก็ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเป็น
ส่วนราชการเพ่ือการบริหารงานบุคคล ท าให้ไม่เหมาะสมที่จะให้คุรุสภาด าเนินการบริหารงานบุคคล
ส าหรับข้าราชการครูอีกต่อไป จึงได้ด าเนินการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 
โดยให้คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) เป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล                     
แทนคุรุสภา โดยมีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูเป็นฝ่ายสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการข้าราชการครู และแม้ว่าจะมีคณะกรรมการข้าราชการครูเพ่ือบริหารงานบุคคลส าหรับ
ข้าราชการครูเพ่ือท าหน้าที่แล้วก็ตาม แต่ปรากฏว่าการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการข้าราชการครู
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ก็ยังมีปัญหาในการบริหารงานบุคคล เนื่องจากการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนั้น                  
เป็นการรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง ดังนั้น การที่จะรับบุคคลคัดเลือกเพ่ือเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู                 
รวมทั้งการบรรจุ  แต่งตั้ง โยกย้าย หรือพิจารณาความดีความชอบให้กับข้าราชการครูนั้น                     
จะเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครูเท่านั้น สถานศึกษาซึ่งเป็นองค์กรที่มีข้าราชการครู                   
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาย่อมทราบว่าในสถานศึกษาของตนนั้นขาดแคลน
ข้าราชการครูที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาใด แต่ก็ไม่อาจสรรหาบุคคลเพ่ือท าการคัดเลือกและบรรจุเป็น
ข้าราชการครูได้เอง เพราะกฎหมายไม่ ได้ให้อ านาจสถานศึกษาเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ในการ
บริหารงานบุคคล และแม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะก าหนดให้อ านาจการบริหารงานบุคคลกระจายไปยัง
หน่วยงานในระดับจังหวัดและสถานศึกษาแล้วก็ตาม แต่ก็ให้บริหารงานบุคคลเฉพาะกับข้าราชการ
ระดับ 6 ลงไปเท่านั้น และขณะเดียวกันการกระจายอ านาจดังกล่าวยังก่อให้เกิดความลักลั่น                      
ของการบริหารงานบุคคลในระดับพ้ืนที่ เนื่องจากกฎหมายได้ก าหนดให้เฉพาะข้าราชการครูในสังกัด
ส านั กงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ เท่ านั้ นที่ มี  อ . ก .ค .  ระดับจั งหวั ด                               
ส่วนการบริหารงานบุคคลข้าราชครูขององค์กรอ่ืนนั้นยังคงรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ราชการส่วนกลาง 
นอกจากนี้  โครงสร้างของคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการ                      
โดยต าแหน่ง 5 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครู 7 คน     
รวมเป็น 17 คนนั้น การที่ก าหนดให้กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูมีจ านวน 7 คน ซึ่งเป็น
สัดส่วนที่มากกว่ากรรมการจากองค์ประกอบอ่ืน และไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิ                     
ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนข้าราชการครูไว้สูงมากนัก ท าให้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่ง การลงโทษทางวินัย หรือการอุทธรณ์ ของข้าราชการครูที่ต าแหน่งสูงกว่าซึ่งอาจเป็น
ผู้บังคับบัญชาของตน ซึ่งอาจให้คุณให้โทษแก่ผู้แทนข้าราชการครูผู้นั้นได้เมื่อพ้นจากต าแหน่ง
กรรมการข้าราชการครูไปแล้วได้ และผู้แทนข้าราชการครูมักจะไม่วางตัวเป็นกลางเมื่อจะต้องต่อสู้                   
ในเรื่องผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนข้าราชการครูเอง จนบางครั้งอาจไม่ได้ค านึงถึงหลักเกณฑ์
และความถูกต้องได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการวางโครงสร้างองค์กรบริหารงานบุคคลที่เหมาะสม                   
กับข้าราชการครูที่มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้ค่าตอบแทน                   
ตลอดจนสวัสดิการที่เหมาะสม  

1.1.2.3 ปัญหาด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาให้องค์กร                     

ที่จัดการศึกษาได้รับอย่างพอเพียงและต่อเนื่องเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะท าให้การบริหารจัดการศึกษา
ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยปัญหาดังต่อไปนี้ อาจเป็นปัจจัยที่ท าให้การบริหารจัดการศึกษา 
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ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรจากการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะโดยรัฐที่ผ่านมา 
100 กว่าปีได้   

(1) การบริหารจัดการศึกษาพึ่งพาระบบงบประมาณแผ่นดินเป็นส่วนมาก 
ท าให้ขาดความยืดหยุ่นและไม่เพียงพอในการบริหารจัดการศึกษา 

การบริหารจัดการศึกษาของประเทศไทยนั้นเริ่มต้นจากการที่รัฐใช้
งบประมาณแผ่นดินในการจัดการศึกษาให้มีขึ้นอย่างเป็นระบบในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ                  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จากนั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                      
รัชกาลที่  6 ได้ให้ประชาชนที่ เป็นผู้ชายอายุ 18 ถึง 60 ปี ต้องเสียภาษีทางการศึกษา หรือ                         
“เงินศึกษาพลี” ในอัตราคนละ 1-3 บาทต่อปี ดังนั้นในรัชสมัยนี้ การศึกษาของไทยจึงมีทั้ง                       
เงินศึกษาพลี และงบประมาณแผ่นดินเป็นเงินที่ใช้ในการอุดหนุนการบริหารจัดการศึกษา จากนั้น                 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็นรัชสมัยที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
พระองค์จึงทรงให้ยกเลิกการเก็บเงินศึกษาพลี และใช้งบประมาณแผ่นดินอุดหนุนการศึกษาเพียงอย่างเดียว 
เรื่อยมาจนกระทั่งมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 การบริหารจัดการศึกษา                    
ก็ยังคงพ่ึงพางบประมาณแผ่นดินเป็นหลักอยู่เช่นเดิม แม้ว่าจะมีช่องทางในการระดมทรัพยากร                  
ทางการศึกษาจากแหล่งอ่ืนได้ เช่น เงินช่วยเหลือหรือเงินกู้ยืมจากต่างประเทศ เงินบ ารุงการศึกษา  
ค่าเล่าเรียน หรือค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค เงินรายไ ด้                       
และผลประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึ กษา เงินทุนสะสมของสถานศึกษาเหล่านี้                  
เป็น เ งินนอกงบประมาณที่ ยั งอยู่ ในระบบราชการซึ่ ง ได้ รั บการยก เว้นไม่ต้ องน าส่ งคลั ง                             
และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค และเงินขององค์กรการกุศล มูลนิธิ หรือองค์กรสาธารณะที่ใช้เพ่ือ
จัดการศึกษา ซึ่งเป็นเงินนอกระบบ แหล่งที่มาของเงินเหล่านี้ยังมีสัดส่วนน้อยกว่าเงินงบประมาณ
แผ่นดินที่รัฐจัดสรรให้เพ่ืออุดหนุนการบริหารจัดการศึกษาในแต่ละปี โดยอาจมีสาเหตุมาจาก                       
การขาดการผลักดันจากภาครัฐให้มีการระดมทุนอย่างจริงจัง เนื่องจากประชาชนในประเทศเข้าใจว่า
เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องรับภาระในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษา จึงไม่เห็นถึง                     
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการระดมทุนหรือรวบรวมทรัพยากรอ่ืนใดนอกจากงบประมาณแผ่นดิน                    
ที่มาจากภาษีอากรเป็นหลัก ดังนั้น การบริหารจัดการศึกษาของรัฐที่ต้องพ่ึงพางบประมาณ                      
จากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลักจึงไม่สามารถบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างคล่องตัวและเพียงพอได้ 
เนื่องจากการใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่งวางกฎระเบียบในการใช้จ่ายเงินแผ่นดินไว้เป็นจ านวนมาก อีกทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา ยังไม่มีระบบที่เหมาะสมในการควบคุม งบประมาณแผ่นดินที่ได้
จัดสรรให้ส าหรับการบริหารจัดการศึกษาก็กระจายไปยังองค์กรที่มีหน้าที่บริหารจัดการศึกษาที่มี
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ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรได้ ท าให้การได้รับงบประมาณในบางองค์กรนั้น                        
อาจไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาภายในองค์กร โดยเฉพาะในสถานศึกษาซึ่งอยู่ใน                         
ถิ่นทุรกันดารของประเทศอาจไม่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาเลยในแต่ละปีงบประมาณ 

(2) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้รับงบประมาณ และทรัพยากรที่จัดสรร
ส าหรับการบริหารจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ 

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 นั้น หน่วยงานของรัฐ
ที่สามารถตั้งหรือรับงบประมาณได้เองโดยตรงจะต้องมีฐานะระดับกรมขึ้นไป ท าให้สถานศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐระดับกองซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการทางการศึกษา                    
ไม่สามารถที่จะตั้งหรือรับงบประมาณได้เอง ก่อให้ เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการทาง
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งท าให้การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้อย่างเต็มที่ และเนื่องจากการจัดการศึกษาเป็นการลงทุนระยะยาวที่ต้องการ
ความต่อเนื่อง ซึ่งกว่าจะประสบความส าเร็จต้องใช้ระยะเวลานาน แต่ระบบงบประมาณรายจ่ายมีการ
จัดสรรให้ เป็นปีต่อปี  ระบบดังกล่าวไม่อาจท าให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานวางแผนระยะยาว                       
เกินปีงบประมาณได้  แม้ว่ าจะมีระเบียบการก่อหนี้ผูก พันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.  2534                         
ที่ให้ส่วนราชการขออนุมัติคณะรัฐมนตรีส าหรับรายการที่ต้องใช้จ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณได้               
แต่หากปีงบประมาณต่อไปความต้องการของภาครัฐในด้านอ่ืนมีล าดับความส าคัญมากกว่า                     
รายการดังกล่าวหรือนโยบายของรัฐได้เปลี่ยนแปลงไปจากการเปลี่ ยนแปลงรัฐบาล ก็อาจตัดทอน
งบประมาณในรายการดังกล่าวได้ หากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีโครงการหรือแผนที่จะจัดท าโครงการ
ในระยะยาวแล้ว การที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดว่าในแต่ละปีจะต้องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้กับ 
การจัดการศึกษาเป็นสัดส่วนเท่าใดของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น ก็อาจเป็นไปได้ว่าโครงการ                  
หรือแผนที่จะจัดท านั้นอาจถูกตัดทอนงบประมาณในการจัดท าได้ นอกจากนี้การที่สถานศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐานไม่สามารถตั้งหรือรับงบประมาณได้เองโดยตรงเพราะไม่ใช่หน่วยงานในระดับกรม                      
ตามกฎหมายนั้น ท าให้สถานขั้น พ้ืนฐานจะต้องรอกรมต้นสังกัด 15 เช่น กรมสามัญศึกษา                           
หรือส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จัดสรรมาให้แก่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
อีกทอดหนึ่ง ทั้ งนี้การได้งบประมาณเป็นจ านวนเท่าใดจากกรมต้นสังกัดขึ้นอยู่กับผู้ บริหาร                          
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่ามีความใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงในกรมเพียงใด นอกจากนี้                       
การที่งบประมาณแผ่นดินมีขั้นตอนการเบิกจ่ายที่มีหลายขั้นตอน และมีกระบวนการกลั่นกรอง              
หลายระดับ ท าให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งงบประมาณไว้เผื่อตัด จึงไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายไว้อย่าง

                                           
15 เพ่ิงอ้าง, น. 107-108. 
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เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการใช้จ่ายเงินงบประมาณล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย                      
หรือใช้จ่ายได้ไม่ทันปีงบประมาณซึ่งจะท าให้งบประมาณดังกล่าวตกเป็นพับไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

   
1.2 ระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน 
 

ปัญหาของการจัดการศึกษาที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อข้างต้นนั้น เมื่อมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้มีการบัญญัติให้การได้รับการศึกษาของ
ประชาชนเป็น “สิทธิ” ที่ประชาชนจะได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย16 และได้วางแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐไว้ในมาตรา 81 
ให้รัฐต้องจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง                
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ  
เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริม                     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รัฐจึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้นเพื่อใช้เป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของชาติทั้งในด้าน                    
การจัดวางโครงสร้างระบบการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการเสนอแนะการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงาน การจัดระบบครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการลงทุนทางการศึกษา 
จนกระทั่งได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546               
เพ่ือก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจน ซึ่งเป็น
การแก้ปัญหาการปฏิบัติงานที่ซ้อนทับกันระหว่างส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และจ าเป็นที่
จะต้องจัดระบบบริหารราชการในระดับต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการให้มีเอกภาพ สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 เพ่ือให้                
การบริหารจัดการศึกษามีลักษณะและวิธีปฏิบัติงาน ตลอดทั้งระบบบริหารงานบุคคลที่มี ลักษณะ
พิเศษแตกต่างไปจากการปฏิบัติราชการในกระทรวงอ่ืน ๆ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด             
ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

                                           
16

 มาตรา 43 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัเกรไทย พุทธศักราช 2540 
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(1) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 
(2) ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
(3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็น

นิติบุคคล 
ซึ่งในหัวข้อนี้จะขอแสดงให้เห็นเฉพาะระบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปัจจุบัน

เท่านั้น จึงขออธิบายระบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเฉพาะระบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
ในส่วนกลาง และระบบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 
1.2.1 ระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนกลาง 

ระบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนกลาง จะขอแบ่งอธิบายเป็นระบบโครงสร้าง                
ขององค์กรที่ท าหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระบบโครงสร้างขององค์กรบริหารงานบุคคล                 
ที่ท าหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีรายละเอียดของแต่ละระบบ ดังนี้ 

1.2.1.1 ระบบโครงสร้างขององค์กรที่ท าหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการก่อนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีการบริหารงานแบบรวมอ านาจเข้าสู่
ราชการส่วนกลางเหมือนกับการจัดส่วนราชการในกระทรวงอ่ืน โดยกระทรวงศึกษาธิการมีองค์กรหรือ
ส่วนราชการในสังกัดถึง 14 องค์กร โดยมีปลัดกระทรวงเป็นผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมราชการ                  
ในกระทรวง และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวง โครงสร้างของ
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีขนาดใหญ่มากและมีสายการบังคับบัญชาที่ยาว ซึ่งไม่เหมาะสมกับ                   
การบริหารจัดการศึกษาที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากการจัดบริการสาธารณะประเภทอ่ืน                     
ที่หน่วยงานในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ผู้รับบริการทางการศึกษาหรือนักเรียน แต่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลับถูกก าหนดให้มีสถานะเป็น 
“กอง” ซึ่งตามกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน กองมีสถานะต่ ากว่าและอยู่ในสังกัดของส่วนราชการ
ในระดับ “กรม” ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจในการบริหารราชการภายในกรม และมีอ านาจ                 
ในการขอตั้งและรับงบประมาณ และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมเอ งได้ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นหน่วยในการจัดการศึกษาจึงไม่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาได้เอง 
ทั้งในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
ประกอบกับการที่กรมของกระทรวงศึกษาธิการแต่ละกรม ก็มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสั งกัด                    
ตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง อีกทั้งองค์กรที่ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาให้แก่
คณะรัฐมนตรีและวางแผนการศึกษาแห่งชาติคือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ                  
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และองค์กรที่ก ากับดูแลด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตือทบวงมหาวิทยาลัย ก็ไม่ได้เป็น
ส่วนราชการที่อยู่ในโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้การจัดการศึกษา                     
ขาดความต่อเนื่องและไม่ได้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ ทั้งในการจัดการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนั้น                 
เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติดังกล่าว                  
จึงได้บัญญัติให้จัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคล 
เพราะการบริหารจัดการศึกษาโดยองค์กรแบบกลุ่มย่อมมีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ                      
มากกว่าการบริหารจัดการศึกษาแบบเดิมที่มีอธิบดีเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินในสูงสุดภายในกรม                  
แต่เพียงผู้เดียว โดยคณะบุคคลดังกล่าวอยู่ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการมีจ านวน 4 องค์กร 
ได้แก่ 

(1) สภาการศึกษา มีหน้าที่ พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ                    
และเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติ     
พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และด าเนินการประเมินผล
การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และให้ความเห็นหรือค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมายและ
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

(2) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ               
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(3) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการ                         
ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริม
ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 

(4) คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่ พิจารณาเสนอนโยบาย                         
และแผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ                 
และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ                  
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง              
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการของทั้ง 4 องค์กร จะต้อง
ประกอบไปด้วยกรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิ และให้มีส านักงานของคณะบุคคล
ดังกล่าวเป็นนิติบุคคล และให้เลขาธิการของแต่ละส านักงานเป็นกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการ 

และเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในการจัดระบบการจัดการศึกษาของชาติ จึงได้มีการตรากฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เพ่ือจัดระบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นฐานในการ            
จัดการศึกษาของชาติ ดังนี้   

(1) แยกอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
และกีฬา ซึ่งแต่เดิมเป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดการศึกษาเพียงด้านเดียวเท่านั้น โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้กรมศิลปากร กรมการศาสนา และส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดท าบริการสาธารณะด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกรมสังกัดอยู่กับ
กระทรวงวัฒนธรรม โดยให้กระทรวงวัฒนธรรมมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 
และให้กรมพลศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการกีฬา เป็นกรมสังกัดอยู่กับกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา  

(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ที่มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และเสนอแนะนโยบายหรือแผนในการจัดการศึกษา ซึ่งแต่เดิม
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเป็นส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งถือเป็นการน าส่วนราชการที่มีหน้าที่ใน
การวางแผนการศึกษาของชาติมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นส่วนราชการที่ท าหน้าที่จัดท า
บริการสาธารณะด้านการศึกษา เพ่ือที่จะให้แผนการศึกษาแห่งชาติสอดคล้องกับการจัดท าบริการ
สาธารณะด้านการศึกษา 

(3) ให้ทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนราชการในระดับทบวง ที่มีอ านาจ
หน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล                
ซึ่งเป็นส่วนราชการในระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ ในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สังกัดกรมอาชีวศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา
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ในระดับอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นเป็นส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งถือเป็นการน าส่วนราชการที่มีอ าน าจหน้าที่                 
ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กระจายอยู่ตามส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ภายในสังกัด
กระทรวงศึกษาเองและอยู่นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                 
โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้ก ากับดูแลสถาบั นอุดมศึกษา เ พ่ือให้                         
การจัดการศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด าเนินไปใน
แนวทางเดียวกันตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(4) รวมอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการ               
จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา กรมวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่ในการด าเนินการส่งเสริมและประสานงาน
วิชาการในด้านหลักสูตรการศึกษาและการแนะแนว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงาน
ศึกษาธิการอ าเภอ ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง ไปเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ซึ่งถือเป็นการน าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(5 )  ให้ กรมอาชี วศึ กษา  ซึ่ ง เป็ นส่ วนราชการ ในระดับกรม                    
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการจัดและส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตร 
ไปเป็นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

(6) จัดตั้งส านักงานปลัดกระทรวง ซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง                  
เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง                 
และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่มิได้อยู่
ในอ านาจของส่วนราชการอ่ืน และกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการแล้ว พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ยัง ได้บัญญัติรวมอ านาจหน้าที่ของ                            
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู ซึ่งแต่เดิมเป็นส่วนราชการระดับกรมของกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นส่วนราชการ            
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 

โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในส่วนกลาง ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ                
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มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและก าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อสภา 
หรือที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้                       
มีฐานะเป็นกรม และเป็นนิติบุคคล โดยให้หัวหน้าของส่วนราชการเหล่านี้ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา 

(1) ส านักงานปลัดกระทรวง  
ส านักงานปลัดกระทรวง มีปลัดกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมราชการ

ในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ก ากับการท างานของส่วนราชการ               
ในกระทรวงศึกษาธิการให้ เกิ ดผลสัมฤทธิ์  และประสานการปฏิบัติ งานของส่วนราชการ                          
ในกระทรวงศึกษาธิการให้มี เอกภาพสอดคล้องกัน และเป็นผู้บังคับบัญชา ของข้าราชการ                      
ของส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                        
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวง 17 โดยส านักงานปลัดกระทรวง                 
มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จัดท างบประมาณและบริหารราชการประจ าทั่วไป                
ของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้18  

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูลเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 

2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
4. จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายใน

ราชการทั่วไปของกระทรวง 
6. ด าเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

                                           
17 มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
18 ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ                   

พ.ศ. 2546 
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7. ส่งเสริมและสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 (2) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
โครงสร้างของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประกอบด้วย 
1. สภาการศึกษาแห่งชาติ19 เป็นคณะบุคคล อยู่ในรูปของสภามีหน้าที่ ดังนี้ 

(1) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ 

(2) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือด าเนินการ   
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(3) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(4) ด าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(5) ให้ความเห็นหรือค าแนะน าในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวง                 

ที่เก่ียวกับการศึกษา 
(6) ให้ความเห็นหรือค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หรือคณะรัฐมนตรี 
โดยคณะกรรมการสภาการศึกษาประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน                  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ พระภิกษุซึ่ ง เป็นผู้แทนคณะสงฆ์                        
ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

2. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา20 มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอ
นโยบาย แผน และมาตรการการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา 
กับการศึกษาทุกระดับ การเสนอนโยบายและแผนการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา                      
และการประเมินผลการจัดการศึกษา รับผิดชอบงานเลขานุการของสภาการศึกษา โดยมีเลขาธิการ
สภาการศึกษาท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของสภาการศึกษา และเป็นผู้รับผิดชอบควบคุม
ราชการในส านักงาน แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ก ากับการท างานของ

                                           
19 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
20 เพ่ิงอ้าง 
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ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษารองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการในสังกัดส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาของ
หน่วยงาน โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังนี้21 

(1) จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติที่ บูรณาการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งจัดท าข้อเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุน
ทรัพยากรด้านการศึกษาของชาติ 

(2) ประสานการจัดท าข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 

(3) วิจัยและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และภูมิปัญญาของชาติ ตลอดจนการรวบรวมและพัฒนา
ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนานโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผน     
การศึกษาแห่งชาติ 

(5) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในเรื่อง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา 

 (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน22 เป็นคณะบุคคล อยู่ในรูปของ

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

                                           
21 ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
22 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ         

พ.ศ. 2546 
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โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย กรรมการ   
โดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืน
รวมกัน 

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน23 มีภารกิจเกี่ยวกับ
การจัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผิดชอบงานเลขานุการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าหน้าที่เป็น
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมราชการ
ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ 
ก ากับการท างานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเร่งรัด 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                       
และเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรองจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน                    
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้24 

(1) จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา 
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และด าเนินการเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

(3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่ งเสริมการนิเทศ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

(4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                                           
23 เพ่ิงอ้าง 
24 ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
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(5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน 
และก ากับดูแลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ และประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ                
และสถาบันสังคมอ่ืนของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 โครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา25 เป็นคณะบุคคล อยู่ในรูปของ

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรการอาชีวศึกษา                 
ทุกระดับ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ                    
การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร                     
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพและ                 
ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของส านักงาน  

โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วย กรรมการ
โดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืน
รวมกัน 

2. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 26 มีภารกิจเกี่ยวกับ                    
การจัดและการส่งเสริมอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้27 

                                           
25 มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2546 
26

 เพ่ิงอ้าง 
27 ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา              

พ.ศ. 2546 
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(1) จัดท าข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตร
การอาชีวศึกษาทุกระดับ 

(2) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ 

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุน
ทรัพยากร 

(4) พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
(5) ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน 

รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ 
(6) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 
(7) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
(8) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาและด าเนินการตามท่ีกรรมการอาชีวศึกษามอบหมาย 
(9) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

(5) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการการอุดมศึกษา 28 เป็นคณะบุคคล อยู่ ในรูปของ

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร           
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ
และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                                           
28 มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
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โดยคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ประกอบด้วย กรรมการ                      
โดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืน
รวมกัน 

2.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 29 มีภารกิจเกี่ยวกับ                         
การจัดและการส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ                  
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา และให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้30 

(1 )  จั ดท าข้ อ เสนอนโยบาย  และมาตรฐานการ อุดมศึ กษา                        
และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้งให้ด าเนินงานด้านความสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษากับต่างประเทศ 

(2) จัดท าหลักเกณฑ์ และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร และ                 
การจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน 

(3) ประสานงานและส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ในระดับอุดมศึกษา 
และประสานงานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

(4) เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ ง ตรวจสอบ และประเมินผล                      
การจัดการอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้งการรวบรวมข้อมูล                 
และจัดท าสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา 

(5) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล                   
การจัดการอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลและ
จัดท าสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา 

(6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

(7) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่                 
และความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

                                           
29 เพ่ิงอ้าง 
30 ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2546 
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1.2.1.2 ระบบโครงสร้างขององค์กรบริหารงานบุคคลที่ท าหน้าที่ในการ                 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นับแต่ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู                      
พ.ศ. 2523 พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) เป็นองค์กรที่มี
อ านาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลที่เป็นข้าราชการครูในหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูเป็นฝ่ายสนับสนุนการท างาน                    
ของคณะกรรมการข้าราชการครู และให้มีอนุกรรมการข้าราชการครูสามัญ (อ.ก.ค.) ประจ าอยู่ใน
หน่วยงาน ดังนี้ 

(1) อนุกรรมการข้าราชการครูสามัญประจ ากรม (อ.ก.ค.กรม) มีอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 และตามที่ ก.ค. มอบหมาย รวมทั้ง                  
ให้ความเห็นในเรื่องการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูแก่อธิบดี 

(2) อนุกรรมการข้าราชการครูสามัญประจ าจังหวัด (อ.ก.ค.จังหวัด)         
มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 เฉพาะข้าราชการครูสังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด และตามที่ ก.ค. มอบหมาย 

(3) อนุกรรมการข้าราชการครูสามัญกรุง เทพมหานคร (อ.ก.ค. 
กรุงเทพมหานคร) มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 เฉพาะ
ข้าราชการครูสังกัดส านักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และตามที่ ก.ค. มอบหมาย 

แม้ว่าจะมี อ.ก.ค.จังหวัด และ อ.ก.ค.กรุงเทพมหานคร ซึ่งท าหน้าที่
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูที่อยู่ในส่วนภูมิภาค แต่ อ.ก.ค.จังหวัดและ อ.ก.ค.กรุงเทพมหานคร                     
กลับมีอ านาจบริหารงานบุคคลเฉพาะข้าราชการครูที่อยู่ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการ                 
การประถมศึกษาแห่งชาติเท่านั้น ส่วนข้าราชการครูที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการอ่ืนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น 
ต้องอยู่ภายใต้อ านาจของ อ.ก.ค.กรม ที่ตนสังกัดเท่านั้น จึงท าให้การบริหารงานบุคคลในพ้ืนที่                       
ที่ห่างไกลการบริหารราชการส่วนกลางนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นแม่บทของการวางระบบการศึกษาของชาติ มาตรา 54 ของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวก็ได้บัญญัติให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลักการ
กระจายอ านาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ต่อมาจึงมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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พ.ศ. 2547 เพ่ือบัญญัติอ านาจหน้าที่ขององค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู                   
และบุคลากรทางการศึกษา โดยก าหนดให้บุคลากรที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารและจัดการศึกษา               
สังกัดอยู่ในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกัน โดยให้ยึดหลักการกระจายอ านาจการบริหาร                
งานบุคคลสู่ เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้มีองค์กรกลาง                    
ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปของคณะกรรมการ คือ 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดย ก.ค.ศ. มีหน้าที่ที่ส าคัญ คือ       
การก าหนดนโยบาย วางแผน และก าหนดเกณฑ์อัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลกร                    
ทางการศึกษา รวมทั้งให้ความเห็นชอบจ านวนและอัตราต าแหน่งของหน่วยงานการศึกษา และ
เสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าครองชีพ 
สวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู                     
และบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน ก.ค.ศ.) เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.                  
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) มีฐานะ
เป็นอธิบดี เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของส านักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งส านักงาน
ดังกล่าวเป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1.2.2 ระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษา 
แต่เดิมหน่วยงานทางการศึกษาที่ใกล้ชิดกับสถานศึกษาในส่วนภูมิภาคนั้น 

นอกจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอ าเภอแล้ว ยังมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด     
และส านักงานศึกษาธิการอ าเภอเป็นส่วนราชการตามระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด และส านักงาน                    
การประถมศึกษาอ าเภอ31 แต่ก็เป็นเพียงการแบ่งอ านาจจากการบริหารราชการในส่วนกลางเท่านั้น 
ไม่ได้มีการกระจายอ านาจสู่ส านักงานในภูมิภาคดังกล่าวหรือสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยที่จัดการศึกษา
โดยตรง ต่อมาเมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้บัญญัติ
เปลี่ยนแปลงการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคใหม่ โดยให้การบริหารและการจัดการศึกษาให้ยึด              
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยค านึงถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร 
วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย โดยให้แบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ                
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา32 และให้กระทรวงกระจาย

                                           
31 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 7, น.37 
32

 มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม               
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 
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อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ                 
การบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง 33         
ซึ่งต่อมาเมื่อมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                    
ก็ได้ยุบเลิกส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด                     
และส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอและก าหนดให้มีการรจัดระเบียบบริหารราชการในเขตพ้ืนที่
การศึกษา แบ่งออกเป็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน34 
โดยต่อมาได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                
ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้ก าหนดให้มีการขยาย
การจัดโครงสร้างการจัดการศึกษาออกไปเป็นระดับจังหวัด และระดับภาค ท าให้ในปัจจุบัน                       
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังต่อไปนี้ 

1.2.2.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค 

โดยที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา ซึ่งเกิดปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559                   
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว   
โดยจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคขึ้น
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการ และปลัดกระทรวงศึกาธิการ 

                                           
33

 มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 

34 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
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เป็นกรรมการและเลขานุการ35 โดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวได้อ านาจ 
ดังนี้36 

(1) ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ
ภูมิภาคหรือจังหวัด 

(2) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ                
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(4) แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของการะทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค
หรือจังหวัด 

(5) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด   
หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจากต าแหน่ง 

(6 )  แต่ งตั้ ง คณะอนุกรรมการและคณะท า งานเ พ่ือช่ วย เหลื อ                       
การปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็น 

(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (อกศจ.) 

(8) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงาน
ของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐ                  
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

1.2.2.2 ระบบโครงสร้างการจัดการศึกษาระดับภาค 
เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ และประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษา
ของประเทศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีค าสั่ง

                                           
35 ข้อ 1 แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
36

 ข้อ 2 แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
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หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนทั้งหมด 18 ภาค37 เป็นหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการภาค ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด 
โดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ38  

1.2.2.3 ระบบโครงสร้างการจัดการศึกษาระดับจังหวัด 
(1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อน                     
การปฏิรูปการศึกษของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้ก าหนดให้มีการยุบเลิกคณะกรรมการ                     
เขตพ้ืนที่การศึกษา และยุบเลิกคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ า               
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) โดยให้โอนอ านาจของคณะกรรมการ                    
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเป็น
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กสจ.) แต่ละจังหวัด โดย กสจ. แต่ละจังหวัดประกอบด้วย                  
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ศึกษาธิการภาค                      
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธาน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                    
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด                   
ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด                      
ผู้แทนประชาชนในท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จ านวน 2 คน 
ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ

                                           
37 รายละเอียดโปรดดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
38 ข้อ 2 แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหาร

ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
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คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จ านวน 2 คน                    
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ งจากผู้ทรงคุณวุฒิ                   
ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จ านวน ไม่เกิน 3 คน                   
เป็นกรรมการ39 โดยให้ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยในส่วนของ
กรุงเทพมหานครนั้น ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                  
ในภูมิภาคท าหน้าที่เป็น กศจ. โดย กศจ. นอกเหนือจากมีได้รับโอนอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว            
ยังมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและ                  
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา              
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด 

2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

และตัวชี้วัดในการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

4. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู                
และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพ่ือแต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของการะทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค
หรือจังหวัด 

                                           
39 ผู้สนใจโปรดศึกษาการได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของผู้แทนประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทน

ข้าราชการครูในท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การได้มาและการ
พ้นจากต าแหน่ง ของกรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครู                  
ในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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5. ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

6. วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณให้แก่สถานศึกษา 

(2) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) 
ค าสั่ งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  10/2559 เรื่ อง                         

การขับเคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใ นภูมิภาค ได้ก าหนดให้มี
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ประกอบด้วย บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น กศจ. 
เป็นประธานอนุกรรมการ บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น กศจ. จ านวนสองคน ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษา ซึ่ง  กศจ. แต่งตั้งจ านวน 2 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง กศจ. แต่งตั้ง จ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ โดยให้ศึกษาธิการจังหวัด                     
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยปัจจุบัน ได้มีค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด                 
ซึ่งค าสั่งดังกล่าว ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในแต่ละจังหวัด 3 คณะ ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการส่งเสริม 
สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้าง และการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม ด าเนินการทางวินัย  
การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีอ านาจหน้าที่ เสริมสร้างขวัญก าลังใจ                        
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้สิทธิประโยชน์อ่ืน ให้มีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะ พิจารณาความดีความชอบ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง 
และการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีอ านาจหน้าที่บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

(3) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหาร

ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในแต่ละ
จังหวัด โดยมีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง                       
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่หลักในการรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
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ศึกษาธิการจังหวัด และการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย นอกจากนี้ศึกษาธิการจังหวัดยังมี
อ านาจหน้าที่ในงานที่เกี่ยวกับคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ า                
เขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งได้รับโอนมาตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว  

1.2.2.4 ระบบโครงสร้างการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามที่ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559                  

เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ส่งผลให้ไม่มี
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกต่อไป โครงสร้างในการจัดการศึกษาในระดั บเขตพ้ืนที่
การศึกษาจึงเหลือเพียงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
รับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้บัญญัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนางานด้าน
วิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา รับผิดชอบในการ
พิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 
โดยในปัจจุบัน มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทั้งหมด 183 เขต 40 และส านักงาน               
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต41 

1.2.2.5 ระบบโครงสร้างการจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

ได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นโรงเรียน มีฐานะเป็นนิติบุคคล42 ซึ่งสามารถแบ่งโครงสร้าง

                                           
40 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่

การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
41 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
42 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
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การจัดการศึกษาระดับสถานศึกษาได้เป็นโครงสร้างของกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
โครงสร้างของสถานศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบในโครงสร้าง ดังนี้ 

(1) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

สรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่งของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
ท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา โดยจ านวนของคณะกรรมการ
สถานศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับสถานศึกษา ว่าเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก คือ  สถานศึกษาที่มีนักเรียน                  
ไม่เกิน 300 คน จะมีจ านวนคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน หรือสถานศึกษาขนาดใหญ่                          
คือ สถานศึกษาที่มีนักเรียนเกินกว่า 300 คนขึ้นไป จะมีคณะกรรมการสถานศึกษาจ านวน 15 คน43 
โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง                 
เกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้44 มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการ มาจากการเลือกโดยกรรมการทั้งหมด โดยเลือก
จากผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าชื่อเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ45 

2. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จ านวน 1 คน ซึ่งผู้แทนผู้ปกครอง                 
จะเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องเป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษานั้น และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ                  
ซึ่ งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนของสถานศึกษาเสนอราย ชื่อ                             
ผู้ที่ เห็นสมควรเป็นกรรมการ และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน และให้

                                           
43

 ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่ง
ของกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2546 

44
 ข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่ง
ของกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2546 

45
 ข้อ 2(1) ,ข้อ 5(5),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพ้นต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 
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ผู้อ านวยการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานน าชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการ46 

3. กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จ านวน 1 คน ซึ่งผู้แทนครูจะเป็นกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานต้องเป็นครู โดยให้ครูของสถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ 
และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน และให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานน า
ชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ47 

4. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จ านวน 1 คน ซึ่งผู้แทนองค์กร
ชุมชนจะเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา              
ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น โดยให้องค์กรชุมชนเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร
เป็นกรรมการ และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชน                     
ในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือต าบลหรือแขวงที่สถานศึกษา
ตั้งอยู่  หรือมีองค์กรชุมชนแต่องค์กรชุมชนนั้นไม่ เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ                            
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชนในท้องที่ต าบลหรือแขวงใกล้เคียง 
หรือในท้องที่ต าบลหรือแขวงของเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้ แทนองค์กรชุมชน                  
ในสถานศึกษานั้น และให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ48 

5. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน โดยให้สภา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอรายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 1 คน และให้

                                           
46

 ข้อ 2(2) ,ข้อ 4(1) ,ข้อ 5(1),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

47
 ข้อ 2(3) ,ข้อ 4(2) ,ข้อ 5(1),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

48
 ข้อ 2(4) ,ข้อ 4(3) ,ข้อ 5(2),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด า รง
ต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 
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ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการ49 

6. กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จ านวน 1 คน ซึ่งผู้แทนศิษย์เก่าจะเป็น
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น                     
และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้าง                    
กับสถานศึกษานั้น โดยให้ศิษย์เก่าของสถานศึกษาเสนอรายชื่ อผู้ที่ เห็นสมควรเป็นกรรมการ                      
และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน และให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
น าชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ50 

7. กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา                 
ในพ้ืนที่จ านวน 1 รูป หรือ 1 คน ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจ านวน 2 รูป หรือ 2 คน ส าหรับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่51 

8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 1 คน ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
และจ านวน 6 คน ส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
ต้องไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาเกินกว่าสามแห่งขึ้นไปในเวลาเดียวกัน                
และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้ าง                    
กับสถานศึกษานั้น โดยให้กรรมการสถานศึกษาที่เหลือร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้จ านวน 2 คน ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจ านวน 7 คน ส าหรับสถานศึกษา

                                           
49

 ข้อ 2(5) ,ข้อ 5(3),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพ้นต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

50
 ข้อ 2(6) ,ข้อ 4(4) ,ข้อ 5(1),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

51
 ข้อ 2(7) ,ข้อ 5(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง             
และการพ้นต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 
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ขนาดใหญ่ และให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ52 

9. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา53 

(2) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในส่วนของโครงสร้างสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้54  

1. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบาย                
และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ 

2. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแล                
บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

3. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้ง
การจัดท านิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณ                       
ที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามที่ได้รับมอบอ านาจ 

4.  จัดท ารายงานประจ าปี เกี่ ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือ                    
ส่วนราชการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. อ านาจหน้าที่ ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

                                           
52

 ข้อ 2(8) ,ข้อ4 (5) ,ข้อ 5(4),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

53
 ข้อ 2(9) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์             

และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้น
ต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

54 มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ         
พ.ศ. 2546 
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6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
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บทที่ 2 
ปัญหาของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

โดยที่กฎหมายก าหนดให้การบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปัจจุบันต้องยึดเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหลัก                   
โดยค านึกถึงระดับการศึกษา จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสม
ด้านอื่นประกอบกันนั้น1 ส่งผลให้ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได้ออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายขึ้นโดยแบ่งออกเป็นเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ก าหนดให้สถานศึกษาที่ เป็นโรงเรียนมีสถานะเป็น “นิติบุคคล” 
เพ่ือให้โรงเรียนมีความคล่องตัว และสามารถจัดการการศึกษาได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้เพ่ือบัญญัติ
อ านาจหน้าที่ดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงได้มีการตรากฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายล าดับรองเพ่ือรองรับ
อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล   ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น                  
โดยกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กระจายอ านาจออกเป็นด้านต่างๆ ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่                        
1. ด้านวิชาการ 2. ด้านงบประมาณ 3. ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4. ด้านการบริหารทั่วไป                  
ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 2 แต่เนื่องจาก
กฎกระทรวงดังกล่าวมิได้มีการแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษา
ออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้จัดท าประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 
และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ขึ้น เพ่ือแบ่งแยก
อ านาจหน้าที่ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่ งขึ้ น                     
                                           

1 มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  

2 มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 
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แต่เมื่อพิจารณาอ านาจหน้าที่ของโรงเรียนจากกฎหมายล าดับรองดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า
โรงเรียนนั้นไม่ได้มีอิสระในการบริหารจัดการการศึกษาได้เองอย่างเต็มที่ จึงท าให้เกิดปัญหาในการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 
2.1 ปัญหาด้านวิชาการ 
 

 2.1.1 ปัญหาด้านหลักสูตรการศึกษา 
โดยที่ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ออกค าสั่ง

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ สพฐ 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตร
การเรียนการสอนในแต่ละระดับ โดยได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าของแต่ละกลุ่มสาระ                    
การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี  ไว้ในหลักสูตรแกนกลาง เมื่อพิจารณาประกอบกับกฎหมายการศึกษา
แห่งชาติที่ ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการการศึกษา                   
ในการวางแผนงานด้านวิชาการโดยกฎหมายก าหนดให้ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้อง                    
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้วยจึงจะด าเนินการได้ ส่วนกรณีของ                
โรงเรียนนั้นเฉพาะอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนงานด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนจะด าเนินการได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาก่อน และโรงเรียนยังประสบปัญหาความไม่คล่องตัวในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ภายใต้การก าหนดเวลาเรียนขั้นต่ าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแต่ละโรงเรียนในการก าหนดเพ่ิมหรือลดคาบ
การเรียนการสอนได้เอง เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างคล่องตัวและเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง  

2.1.2 ปัญหาด้านการพานักเรียนไปทัศนศึกษา 
 การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนนั้น เมื่อพิจารณาจากกฎหมายพบว่า

กระทรวงศึกษาธิการได้ตราระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษา                  
ไปนอกสถานที่ พ.ศ. 2548 โดยก าหนดว่าต้องเป็นไปโดยสมัครใจเพ่ือท ากิจกรรมการเรียนการสอน 
มิใช่พาไปเพ่ือทดสอบสมรรถภาพหรือกิจกรรมอ่ืนเพ่ือเป็นการวัดให้ผลคะแนน แต่เมื่อพิจารณา                
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหาร                        
และจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
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พบว่าการทัศนศึกษาในประเทศนั้นกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจของผู้ อ านวยการโรงเรียน                 
แต่หากเป็นการทัศนศึกษาในต่างประเทศกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสียก่อน แต่เนื่องจากการที่ประเทศไทยก าลังจะพัฒนา                    
ไปสู่การรวมกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือเป็นประชาคมอาเซียนย่อมจะต้องมีการเปิดเสรี               
ด้านการศึกษาตามข้อตกลง ดังนั้น เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
ควรมอบอ านาจการอนุมัติให้ไปทัศนศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนให้แก่ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือความคล่องตัวของการไปทัศนศึกษาและตอบสนองต่อ
การเปิดเสรีทางด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย3 

2.1.3 ปัญหาด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
โดยที่การจัดการเรียนการสอนและอ านาจหน้าที่ ในการวัดผล ประเมินผล                

และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนนั้น เมื่อพิจารณาจากกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              
และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 พบว่ากฎหมาย
ดังกล่าวก าหนดให้มอบอ านาจตรงไปยังโรงเรียน โดยผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบอ านาจ          
ส่วนเงื่อนไขการเลื่อนชั้น เงื่อนไขการซ้ าชั้น และการจบหลักสูตรการศึกษานั้น เป็นอ านาจเกี่ยวกับ
การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ โรงเรียนสามารถ
ด าเนินการได้โดยมอบอ านาจด้านการบริหารวิชาการดังกล่าวแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อน                 
จึ งจะด าเนินการได้  ซึ่ งควรหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่จะส่งผลให้การวัดผลการศึกษา                
และการประเมินผลทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 
 
2.2 ปัญหาด้านงบประมาณ 
 

กรณีอ านาจด้านการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แม้จะมีการกระจายอ านาจตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และระเบียบ

                                           
3 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การพัฒนากฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการ

สถานศึกษานิติบุคคลระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ , (กรุงเทพมหานคร :  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น,2555), น.23 
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ของกระทรวงศึกษาธิการก็ตาม หากแต่ ในทางปฏิบัติการด า เนินการด้านงบประมาณ                 
ของโรงเรียนยังคงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                   
อีกหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เป็นต้น นอกจากนี้การจัดสรรงบประมาณ                   
ให้โรงเรียนในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และไม่เอ้ือต่อการจัดห้องเรียน                  
ที่เปิดสอน  ตามโครงการพิเศษของโรงเรียน การได้รับงบประมาณส าหรับการปรับปรุงอาคารหรือ
ซ่อมแซมวัสดุที่ช ารุดเสียหายมีความล่าช้า และงบประมาณในส่วนค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง ส่วนการบริหารงบประมาณ โรงเรียนควรได้รับเงินสนับสนุนเป็นก้อนเพ่ือให้เกิด               
ความสะดวกต่อการบริหารจัดการ และเพ่ือให้เห็นปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอแบ่งปัญหา
ด้านงบประมาณในโรงเรียน ดังนี้  
 

2.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอ
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เมื่อพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ง
งบประมาณ พบว่า กระทรวงศึกษาธิการมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าและเสนอของบประมาณ
ไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติไว้ 
อย่างไรก็ดี การจัดท าและเสนอของบประมาณนั้น ผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้องได้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย จึงก่อให้เกิดการไม่คล่องตัว ควรแก้ไขโดยให้ โรงเรียน
สามารถเสนอตั้งงบประมาณโดยได้รับอนุมัติจากเขตพ้ืนที่การศึกษาภายใต้คณะกรรมการกลั่นกรอง
งบประมาณที่เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งขึ้น เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาอนุมัติแล้วจึงแจ้งไปยังคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกทีหนึ่ง 

2.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
การระดมทรัพยากรเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ โรงเรียนมีทรัพยากรในการจัด

การศึกษาได้อย่างเพียงพอในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจ การบริหารและจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ก าหนดให้เป็น
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อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการโรงเรียน หากแต่ในทางปฏิบัติการด าเนินการดังกล่าวต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสียก่อน4 

2.2.3 ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 
โดยที่กฎหมายก าหนดให้กรณีการจัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน                    

ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546                       
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบ                       
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เช่นเดียวกับส่วน
ราชการทั่วไป ส่วนกรณีการจัดหาพัสดุด้วยเงินนอกงบประมาณ ให้ด าเนินการตามระเบียบ                
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยอนุโลม ตามที่ก าหนด                 
ในข้อ 10 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
เงินรายได้สถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานที่ เป็นนิติบุ คคลสั งกัด เขตพ้ืนที่ การศึกษา พ.ศ.  2549                           
แต่ทั้งนี้ ผู้อ านวยการสถานศึกษามีอ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ่าย และการด าเนินการทั้งปวง ตามระเบียบ                
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้ครั้งละไม่เกิน 10 ล้านบาท 
โดยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการน าเงินรายได้ไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการน าเงินรายได้สถานศึกษาไป
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 25495 อย่างไรก็ตาม การจัดหาพัสดุของโรงเรียนยังตกอยู่ภายใต้
เงื่อนไขของกฎระเบียบ และค าสั่งของกระทรวงศึกษาธิการอีกหลายฉบับ โดยเฉพาะกรณีของการ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนขาดความคล่องตัวในการด าเนินการจัดหา
พัสดุและครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและรวดเร็ว 

2.2.4 ปัญหาด้านการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
การบริหารพัสดุและทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยหลักการให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เช่นเดียวกับส่วนราชการทั่วไป ยกเว้นการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์บางประเภทของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา             
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมไว้ในระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

                                           
4 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.27. 
5 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, เพ่ิงอ้าง 
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ขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา                   
พ.ศ. 2551 โดยกรณีของการจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น กฎหมายก าหนดให้ผู้อ านวยการ
โรงเรียนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้มีอ านาจในการจัดท า
แผนการใช้ที่ดินและอาคาร ส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่สามารน ามาจัดหาประโยชน์ได้นั้น กระท าได้
เฉพาะที่ดินและอาคาร นอกเหนือจากแผนการใช้ที่ดินและอาคารเท่านั้น นอกจากนี้ กรณีทรัพย์สิน
นั้นเป็นที่ราชพัสดุ นอกจากจะต้องเป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ว่าด้วยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว กฎหมายยังก าหนดให้รายได้ที่ได้รับ
จะต้องน าส่งคลัง ซึ่งหากต้องการให้โรงเรียนมีความคล่องตัวควรก าหนดให้โรงเรียนสามารถน ารายได้
ดังกล่าวมาใช้ในกิจการของโรงเรียนได้เอง โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 

2.2.5 ปัญหาด้านการจัดท าบัญชี 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติ

หน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดให้
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ดังนั้น โดยหลักการบริหารและจัดการเกี่ยวกับการเงิน
และการบัญชีของโรงเรียนจึงยังคงเป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง
เช่นเดียวกับส่วนราชการทั่วไป ยกเว้นเรื่องที่ก านดเพ่ิมเติมไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการหรือ
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้  โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากร             
ด้านการเงินงบประมาณและการบัญชี เ พ่ือท าหน้าที่ ในการจัดท าบัญชีงบประมาณการเงิน                   
เป็นการเฉพาะ 
 
2.3 ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล 

 
การบริหารบุคคลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก าหนดให้อ านาจในการ
วางแผนอัตราก าลังเป็นของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงไม่มีอ านาจตามกฎหมายในการกระจายอ านาจด้านการ
บริหารงานบุคคลให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนแต่อย่างใด นอกจากนี้ อ านาจ               
ในการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย และการพิจารณาความดีความชอบ ยังเป็นของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โรงเรียนแต่ละแห่งจึงไม่มีความเป็นอิสระในการจัดหาบุคลากร
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ทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถตามที่โรงเรียนแต่ละแห่งขาดแคลน หรือต้องการเพ่ิมเติม                    
และการก าหนดอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การพิจารณาความดีความชอบ
ของข้าราชการครูไม่สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของโรงเรียน ขาดบุคลากรที่ท าหน้าที่
สนับสนุนการจัดการศึกษา เช่น เจ้าหน้าที่แนะแนว เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ เป็นต้น หรือขาด
แคลนผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น พยาบาล นิติกร เป็นต้นและในส่วนการจ้างครูอัตราจ้าง 
ระบบมีอยู่ในปัจจุบันไม่จูงใจครูที่มีความสามารถสูงเข้ามาท างานในโรงเรียน ควรให้อิสระโรงเรียน                
ในการจ้าง การก าหนดค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ และควรให้ครูอัตราจ้างสามารถนับอายุ                    
การท างานเพ่ือเป็นพนักงานราชการได้ด้วย 
 
2.4 ปัญหาด้านบริหารงานทั่วไป 
 

2.4.1 ปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของโรงเรียน พบว่ามีปัญหาดังต่อไปนี้ 

2.4.1.1 กรณีจ านวนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีความเหมาะสม                
กับโรงเรียน 

กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา               
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาขนาดเล็ก (สถานศึกษาที่มี
นักเรียนไม่เกิน 300 คน) ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 9 คน  และสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ (สถานศึกษาที่มีนักเรียนเกินกว่าสามร้อยคน) ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จ านวน 15 คน ก่อให้เกิดปัญหาการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพ่ือเข้าร่วมเป็นกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้ไม่ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดและส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
โรงเรียนได้ จึงควรแก้ไขให้กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไม่ควรก าหนดจ านวนของกรรมการไว้
ตายตัว แต่ควรก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นจ านวนขั้นสูงและขั้นต่ าไว้6 
เพ่ือให้โรงเรียนสามารถสรรหาคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสมตามขนาด และภูมิประเทศ               
ของแต่ละโรงเรียน 

                                           
6 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 99, น.17. 
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2.4.1.2 กรณีคุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ มี                    

ความชัดเจน 
กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา              

การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 มิได้ก าหนดคุณสมบัติให้ชัดเจนในส่วนของ
คณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิตามกฎหมายนั้น                     
จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านใด 

2.4.2 ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปด้านอ่ืน ๆ 
การด าเนินการพ้ืนฐานขั้นต่าง ๆ อาทิ การรับนักเรียนเข้าศึกษา การก าหนด

ระยะเวลาการเปิดและปิดภาคการศึกษา การเปิดห้องเรียนพิเศษ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไม่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ควรให้อิสระแต่ละ
โรงเรียนในการก าหนดเองตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
ส่วนสื่อหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ก็มีอยู่อย่างจ ากัด และบางอย่างล้าสมัยเช่นกัน 
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บทที่ 3 
การจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
3.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย”1 จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2480 เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับ
เตรียมอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมนักเรียนแผนกต่าง ๆ ไว้ส าหรับ                
เข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามความมุ่งหมายของแผนการศึกษาชาติ             
พ.ศ. 24792  

ต่อมาปีพุทธศักราช 2490 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้โอนไปสังกัดกรมวิสามัญศึกษา 
และมีระเบียบก าหนดให้นักเรียนที่เรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนนี้สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
เช่นเดียวกับนักเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษาของโรงเรียนทั่วไป ทั้งยังได้ตัดค าว่า “แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” ออก คงเหลือแตค่ าว่า "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา" เท่านั้น  

ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 227 
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีวิสัยทัศน์ที่จะ
เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยมีเอกลักษณ์ของโรงเรียน                 
คือความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม โดยชื่อของ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” ยังคงชื่อเฉพาะที่มี
ความหมายเช่นเดิม เพราะนักเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ ส่วนม ากต้องการไปเรียนต่อ
ระดั บ อุ ดมศึ กษา  โ ดย ในปี ก า รศึ กษา  2 557  โ ร ง เ รี ยน เต รี ย ม อุ ดมศึ กษ า  มี นั ก เ รี ย น                   

                                           
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, “ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา,” สืบค้นเมื่อวันที่ 

13 ธันวาคม 2558, จากhttp://www.triamudom.ac.th/เกี่ยวกับโรงเรียน/ประวัติโรงเรียน                  
เตรียมอุดมศึกษา 

2
 ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการศึกษาไทยตามแผนการ

ศึกษาแห่งชาติ : อดีต-ปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2530), น.135-149. 
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ทั้งหมด 4 ,373 คน มีครูจ านวน 204 คน อัตราส่วนระหว่างจ านวนครูต่อนักเรียนอยู่ที่ ครู 1 คน            
ต่อนักเรียน 21 คน3  

   
3.2  ระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นสถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงมีโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 
3.2.1 โครงสร้างผู้บริหารของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งมีฐานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โครงสร้างผู้บริหารของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงต้องเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ               
พ.ศ. 2546 ก าหนด โดยกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดให้มีผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นผู้ควบคุมก ากับการบริหารโรงเรียน                 
และผู้อ านวยการโรงเรียนซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน  

 3.2.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยที่มาตรา 40 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือท าหน้าที่
ก ากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู               
ผู้ แทนองค์กรชุมชน ผู้ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ แทนศิษย์ เก่ าของสถานศึกษา                  
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเป็นการปฏิบัติ                   
ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นกฎหมายต้นแบบในการจัดการศึกษาของชาติ มาตรา 38                 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงได้บัญญัติให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง                   

                                           
3
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของ

สถานศึกษา ปีการศึกษา 2557, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.), น.8. 
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และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎกระทรวง                 
ที่ออกตามความ ได้ก าหนดให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนเกินกว่า                   
สามร้อยคนขึ้นไป เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ จึงให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
จ านวน 15 คน ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการ มาจากกาเลือกจากกรรมการทั้งหมด                  
โดยเลือกจากผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
น าชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ4 

(2) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จ านวน 1 คน ซึ่งผู้ แทน
ผู้ปกครองจะเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องเป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนของสถานศึกษาเสนอรายชื่อ              
ผู้ที่ เห็นสมควรเป็นกรรมการ และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน และให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานน าชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการ5 

(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จ านวน 1 คน ซึ่งผู้แทนครูจะเป็น
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องเป็นครู โดยให้ครูของสถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็น
กรรมการ และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน และให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานน าชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ6 

(4) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จ านวน 1 คน ซึ่งผู้แทน
องค์กรชุมชนจะเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของ

                                           
4 ข้อ 2(1) ,ข้อ 5(5),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพ้นต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

5 ข้อ 2(2) ,ข้อ 4(1) ,ข้อ 5(1),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

6
 ข้อ 2(3) ,ข้อ 4(2) ,ข้อ 5(1),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 
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สถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น โดยให้องค์กรชุมชนเสนอชื่อ  
ผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน ในกรณีไม่มี
องค์กรชุมชนในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือต าบล                 
หรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ หรือมีองค์กรชุมชนแต่องค์กรชุมชนนั้นไม่เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับเลือก
เป็นกรรมการ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชนในท้องที่ต าบล                    
หรือแขวงใกล้เคียง หรือในท้องที่ต าบลหรือแขวงของเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียงเป็นกรรมการ                                                 
ผู้แทนองค์กรชุมชนในสถานศึกษานั้น และให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าชื่อเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ7 

(5) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน    
โดยให้สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอรายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 1 คน                       
และให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ8 

(6) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จ านวน 1 คน ซึ่งผู้แทนศิษย์เก่า
จะเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น 
และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับ
สถานศึกษานั้น โดยให้ศิษย์เก่าของสถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ และให้                  
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน และให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
น าชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ9 

                                           
7
 ข้อ 2(4) ,ข้อ 4(3) ,ข้อ 5(2),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

8
 ข้อ 2(5) ,ข้อ 5(3),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง              
และการพ้นต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

9
 ข้อ 2(6) ,ข้อ 4(4) ,ข้อ 5(1),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 
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(7) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กร
ศาสนาในพื้นท่ีจ านวน 2 รูป หรือ 2 คน10 

(8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 คน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็น
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาเกินกว่าสาม
แห่งขึ้นไปในเวลาเดียวกัน และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น โดยให้กรรมการสถานศึกษาที่เหลือร่วมกันพิจารณา
เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้จ านวน 7 คน และให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานน าชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ11 

(9) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

3.2.1.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
พระราชบัญญัติระเบีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 254612 

ได้ก าหนดให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการในโรงเรียน และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) บริหารกิจการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

(2) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแล
บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

                                           
10 ข้อ 2(7) ,ข้อ 5(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพ้นต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

11 ข้อ 2(8) ,ข้อ4 (5) ,ข้อ 5(4),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

12 มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ       
พ.ศ. 2546 
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(3) เป็นผู้แทนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้ง              
การจัดท านิติกรรมสัญญาในราชการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาได้รับตามที่ได้รับมอบอ านาจ 

(4) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค                 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดของกรุงเทพมหานคร 

(5) มีอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของโรงเรียน
เตรียมอดุมศึกษา โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

(6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รวมทั้งงานอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

3.2.2 โครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 254213 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ

กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา               
จึงมีอ านาจในการบริหารงานภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบอ านาจ ดังนี้ 

3.2.2.1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นั้น               

ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นฐานในการจัดท าโครงสร้าง
หลักสูตร และเพ่ือให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงได้พัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียนโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 4 วรรคสอง                  
แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหาร                   
และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550                          

                                           
13

 มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
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ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาใช้โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 
2558 – 2560 แบ่งออกเป็น 3 สาระการเรียนรู้ ได้แก่14 

(1) สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน เป็นสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มีทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระการเรียนรู้วิ ทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ                
พลศึกษา สาระการเรียนรู้ศิลปะ และสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

(2) สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมส่วนที่ 1 เป็นสาระการเรียนรู้ที่จัดเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยแบ่งการ
จัดสาระการเรียนรู้ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นวิทย์ – คณิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่เน้น ภาษา – คณิต (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา – ภาษา 
(ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น สเปน จีน) 

(3) สาระการเรียนรู้เ พ่ิมเติมส่วนที่ 2 เป็นสาระการเรียนรู้ที่จัดเพ่ิม                  
เพ่ือตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและด้าน
วิชาชีพซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดให้แก่นักเรียนที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่เน้น                       
วิทย์ – คณิต โดยจัดแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิทย์ – คณิตประยุกต์                   
กลุ่มบริหารจัดการ กลุ่มคุณภาพชีวิต กลุ่มภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ส่วนนักเรียน                  
ที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นภาษา - คณิต จะจัดการเรียนรู้                 
การบริหารจัดการและภาษาจีนเพ่ิมเติมในสาระการเรียนรู้ เพ่ิมเติมส่วนที่ 2 และนักเรียนที่เรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นภาษา – ภาษา จะจัดการเรียนรู้คุณภาพชีวิต
เพ่ิมเติมในสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมส่วนที่ 2 

โดยนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะต้องมีผลการประเมินรายวิชา
ของกลุ่มสาระการเรียนทั้งหมดจ านวนไม่น้อยกว่า 81.0 หน่วยกิต15 และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                  
มีหลักสูตรให้นักเรียนสามารถเรียนได้ 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการเรียนการสอนทั่วไป และ             
2. หลักสูตรพิเศษส าหรับนักเรียนความสามารถพิเศษ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

                                           
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                 

ปีการศึกษา 2558, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.), น.90-91. 
15

 เพ่ิงอ้าง, น.100. 
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วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ16 หลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2560                
ซึ่งใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน 
จึงเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากล ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
พ้ืนฐานที่ได้เลือกตามความถนัด และส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ                   
ทั้งภาษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่ตนมีความสามารถ
พิเศษโดยผ่านการศึกษาจากหลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพ่ือเตรียมพ้ืนฐาน
ส าหรับบุคคลที่มคีุณภาพสูงเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผลจากการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ใช้หลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2560 เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการจัด                    
การเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เฉลี่ยในกลุ่มสาระ                 
การเรียนรู้หลักสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนทั่วประเทศ 17 จึงถือว่าหลักสูตรที่ใช้ในการเรียน                 
การสอนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรแกนกลาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551                       
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นฐานในการจัดท าหลักสูตรนั้น เป็นหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

3.2.2.2 การบริหารงานด้านบุคคล 
บุคลากรหลักที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นบุคลากร                 

ที่มีสถานะเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอยู่ภายใต้องค์กรการบริหารงานบุคคลกลางองค์กร
เดียวกันกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น ๆ คือคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                        
หรือ ก.ค.ศ. ภายใต้ระบบบริหารงานบุคคลตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งท าหน้าที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในกรุงเทพมหานคร                 
ซึ่งรับโอนอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตามค าสั่ งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  10/2559                              
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เป็นผู้มีอ านาจในการบริหาร                 
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทั้งการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาความดีความชอบ                   

                                           
16

 เพ่ิงอ้าง, น.111-118. 
17 เพ่ิงอ้าง, น.215. 
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ของผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการทางวินัย การอนุญาตให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์                  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นอกจากนี้โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษายังสามารถจ้างครูอัตราจ้างได้ จึงท าให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีครูอัตราจ้าง                
และครูผู้ทรงคุณวุฒิ (ครูโรงเรียนเตรียมเตรียมอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการแล้ว) ทั้งที่เป็นชาวไทย
และชาวต่างชาติด้วย โดยในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีข้าราชการครู                        
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวนทั้งหมด 169 คน และมีครูอัตราจ้างทั้งหมดจ านวน 69 คน                   
โดยในจ านวนนี้มีครูอัตราจ้างชาวต่างชาติจ านวน 13 คน18 

3.2.2.3 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
การบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต้องอยู่

ภายใต้หลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 
เหมือนกับสถานศึกษาศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งอ่ืน ซึ่งได้ก าหนดอ านาจของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา             
ในด้านงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ ดังนี้19 

(1) ด้านงบประมาณ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ                    

ในส่วนที่ตั้งไว้ส าหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตามที่ได้รับการก าหนดวงเงินและได้รับมอบหมาย              
จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ทั้งนี้ ยกเว้นงบประมาณ                   
ในหมวดเงินเดือน โดยในปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับเงินงบประมาณ               
เป็นเงินจ านวน 92,838,655.57 บาท และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังได้รับเงินนอกงบประมาณ 
เป็นเงินจ านวน 48,407,340.72 บาท รวมแล้วในปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                
มีรายได้ท้ังหมด 141,245,995.99 บาท20 

 
 

                                           
18 เพ่ิงอ้าง , น.9-26. 
19

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,การพัฒนากฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการ 
สถานศึกษานิติบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, (กรุงเทพมหานคร :               
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น), น.121-122. 

20 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 14, น.31. 
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(2) ด้านการเงิน 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการ

ปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 
ก าหนดให้การบริหารจัดการเกี่ยบกับการเงินและบัญชีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศก าหนด นอกจากนี้ กรณีที่โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาจะรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้กับโรงเรียน การรับบริจาคดังกล่าวจะต้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ              
และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ทั้งนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                   
มีหน้าที่ในการจัดท าบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้ง
สรุปรายการบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวแล้วรายงานให้ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                
ทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ แล้วรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
เพ่ือทราบ นอกจากนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้        
และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่โรงเรียน เว้นแต่การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์      
ที่มีผู้อุทิศให้โรงเรียนที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และเมื่อได้มีการ
จ าหน่ายทรัพย์สินแล้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะต้องรายงานให้ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ทราบโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจวางระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศดังกล่าวได้ 

(3) ด้านการพัสดุ 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขต                

การปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ เป็นนิติบุคคลในสังกัดของเขตพ้ืนที่การศึกษา                  
พ.ศ. 2546 ก าหนดให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุเฉพาะ
ในส่วนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบหรืออยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับมอบตามหลักเกณฑ์ที่
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยต้องเป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  

3.2.2.4 การบริหารงานทั่วไป 
(1) การแบ่งส่วนราชการในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

การแบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ. 2547 โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น                 
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4 กลุ่มบริหาร และ 2 ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ                
และบุคลากร กลุ่มบริหารงานทั่วไป ฝ่ายนโยบายและแผน และฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

(2) สภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 

80 ไร่ อาคารเรียนทั้งหมด 10 อาคาร มีหอประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ 1,500 คน                    
มีโรงอาหารจ านวน 4 แห่ง มีสนามกีฬามาตรฐานและมีอาคารประเภทอ่ืน ๆ เช่น ตึกปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ อาคารประชาสัมพันธ์ อาคารนันทนาการ โรงพลศึกษา เรือนเกษตร หอสมุด เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ตามอาคารเรียน และมีห้อง
การเรียนการสอน เช่น ห้องจริยธรรม ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ห้องโสตทัศนศึกษา                  
ห้องแนะแนว ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล เป็นต้น21 
 
3.3 ปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 

3.3.1 ปัญหาการจัดการศึกษาด้านวิชาการ 
เมื่อพิจารณาจากการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้ว 

จะเห็นได้ว่าการท าจัดท าหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นการจัดท าหลักสูตร                           
ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ สพฐ 
293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับ โดยได้ก าหนดโครงสร้าง   
เวลาเรียนขั้นต่ าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี  ไว้ในหลักสูตรแกนกลาง แม้โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาจะได้จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนไว้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว แต่การจัดท า
หลักสูตรภายใต้หลักเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น                  
ท าให้การจัดท าหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประสบปัญหาความไม่คล่องตัว ในการ                  
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปภายใต้การก าหนดเวลาเรียนขั้นต่ าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้                  
ในหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว จึงควรให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                 
ในการก าหนดเพ่ิมหรือลด คาบการเรียนการสอนได้เอง เพ่ือให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างคล่องตัวและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

                                           
21

 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 14, น.27-38. 
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3.3.2 ปัญหาการจัดการศึกษาด้านงบประมาณ 
ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต้องบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน

ภายใต้หลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ท าให้
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุในส่วนที่ตั้งไว้ส าหรับโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาตามที่ได้รับมอบจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
และการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคจากจะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง               
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด นอกจากนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังมีหน้าที่ในการจัดท าบัญชีแสดง
รายการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งสรุปรายการบัญชีทรัพย์สิน
ดังกล่าวแล้วรายงานให้ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 1 ทราบ ทุกสิ้นปีงบประมาณ                 
เพ่ือรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือทราบ ท าให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                  
ไม่มีอิสระในการบริหารด้านงบประมาณและจัดการทรัพย์สินและพัสดุในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เอง                  
ทั้งที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

3.3.3 ปัญหาการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทั้งการสรรหา การบรรจุ

แต่งตั้ง การก าหนดกรอบอัตราก าลัง การโยกย้ายผู้บริหาร การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
การก าหนดเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ และสวัสดิการให้แก่ข้าราชการครู                
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อน     
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งท าหน้าที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งรับโอนอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร                      
ทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                 
ในภูมิภาค นั้น ท าให้การได้บุคลากรหรือผู้บริหารมาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                  
อาจไม่ตรงตามความต้องการของโรงเรียน ที่อาจขาดแคลนบุคลากรด้านอ่ืนที่ไม่ได้รับการจัดสรร            
หรือหากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต้องการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง                           
เพ่ือส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน เช่นครูสอนภาษาต่างประเทศ                    
ที่เป็นคนสัญชาติอ่ืน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอาจต้องใช้เงินนอกงบประมาณซึ่งได้มาจากการระดม
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ทุนมาจ้างผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ซึ่งอาจไม่มากพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญอยากท าการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ นอกจากนี้บุคลากร                      
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาบางคน นอกจากจะต้องท าหน้าที่ในการสอนหนังสือ
ให้แก่นักเรียนแล้ว ยังมีหน้าที่ในการด าเนินการเรื่องอ่ืน เช่น เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ 
เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถเตรียมการสอนให้กับนักเรียนได้เต็มที่  

3.3.4 ปัญหาการจัดการศึกษาด้านบริหารงานทั่วไป 
การที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนต้องปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ. 2547 ท าให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไม่มีความคล่องตัว               
ในการจัดแบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนได้ 
 
3.4  เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา               
ให้มีสถานะแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยท่ัวไป 
 

จากการศึกษาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในหัวข้อที่ผ่านมา                 
จะเห็นได้ว่ามีเหตุผลพิเศษบางประการที่ท าให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องมี
ความเป็นอิสระและคล่องตัวในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือผลิตนักเรียน
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นักเรียนมีความพร้อม         
ก่อนไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดและสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยสามารถพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนสถานะของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                   
ให้มีสถานะแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป ดังนี้ 

 
3.4.1 เหตุผลในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                  

ให้มีสถานะแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยท่ัวไป 
3.4.1.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นต้นแบบ                 

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ 
จากการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็น              

ที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งการที่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ การสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ชั้นน าของประเทศ การสามารถสอบชิงทุนการศึกษาไปต่างประเทศได้ เนื่องจากการจัดท าโครงสร้าง
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หลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสมกับโรงเรียน ประกอบกับการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสามารถระดมทุน                              
เพ่ือการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เป็นจ านวนมาก มีสมาคมผู้ปกครองและครู 
และสมาคมนักเรียนเก่าที่เข้มแข็ง จึงท าให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืนสามารถน าแนวทางในการ                    
จัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไปเป็นแบบในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอ่ืนได้ จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาควรมีอิสระและมีความคล่องตัว                 
ทางกฎหมายมากกว่าสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป 

3.4.1.2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นสถานศึกษาที่ไม่จ ากัดเขตพื้นที่บริการ 
โดยที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสามารถรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ได้ทั่วประเทศ โดยไม่จ ากัดเขตพ้ืนที่บริการ ท าให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแตกต่างจากสถานศึกษาอ่ืน                         
ที่จะรับนักเรียนได้เฉพาะในเขตบริการการศึกษาในล าดับแรกเท่านั้น ท าให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
มีความเหมาะสมที่จะมีอิสระ มีสถานะแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป 

3.4.2 ความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน                     
เตรียมอุดมศึกษาให้มีสถานะแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยท่ัวไป 

3.4.2.1 ความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด าเนินงานของ                 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ                   
ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการใช้จัดระเบียบโครงสร้างการบริหารงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ                    
ได้ก าหนดให้ศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการการศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างคล่องตัว ซึ่งส่งผลให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษา                       
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งในประเทศไทยรวมทั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งแม้จะเป็น
ส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การควบคุมดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม และถูกจัดตั้งขึ้นโดยประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาในสังกัด
ส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษา มี ฐ านะ เ พียง  “ เที ยบ เท่ ากอง”  หรื อต่ า กว่ า  กลาย เป็ น                   
ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยผลของกฎหมายทันที แต่การด าเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับ               
การบริหารจัดการการศึกษาในส่วนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งก าหนดให้การด าเนินกิจการใด  ๆ              
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ต้องด าเนินการผ่านไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา  
เขต 1 เพ่ือเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยคณะกรรมการการศึกษา                     
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ขั้นพ้ืนฐานในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของการจัดท าบริหารสาธารณะด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้
มีอ านาจในการพิจารณาการด าเนินการในกิจการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา22 ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานผ่านสายการบังคับบัญชาหลายขั้นตอน การด าเนินงานจึงเป็นไปด้วยความล่าช้า  

แต่หากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีมีโครงสร้างของการด าเนินงานตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของการกระจายอ านาจ ท าให้การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา              
ในเรื่องต่าง ๆ อยู่ที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเท่านั้น จะท าให้มีสายการบังคับ
บัญชาสั้นลง การด าเนินงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.4.2.2 ความจ าเป็นในด้านความคล่องตัวในการด าเนินงานของโรงเรี ยน
เตรียมอุดมศึกษา 

แม้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แต่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากลับ
ไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณแต่ประการใด ซึ่งหมายความว่า
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไม่อาจสามารถจัดท าค าของบประมาณและเป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้เอง โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต้องด าเนินการยื่นค าขอผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ที่เป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าเรื่องการขอเบิกจ่ายงบประมาณเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ การบริหารงานบุคคล ยังมีกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้อ านาจการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาและการบรรจุและแต่งตั้ง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอ านาจของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งท าหน้าที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในกรุงเทพมหานคร               
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการได้ครูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่ไม่ตรงกับความต้องการของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไม่สามารถด าเนินการ
จัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเองได้อย่างอิสระและคล่องตัวในฐานะ
นิติบุคคล เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ก าหนดกลไกที่จะรองรับความเป็นอิสระของโรงเรียน                         
เตรียมอุดมศึกษาแต่ประการใด อันส่งผลให้การด าเนินการใด ๆ  ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังคงต้องอยู่

                                           
22

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,การพัฒนากฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการ 
สถานศึกษานิติบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, (กรุงเทพมหานคร :             
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น), น.8-9. 
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ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดขึ้น
อย่างเคร่งครัด 

แต่หากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีอ านาจด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เอง โดยสามารถยื่นค าของบประมาณและเป็นหน่วยเบิกจ่าย
งบประมาณได้เอง และสามารถก าหนดการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาและการบรรจุและแต่งตั้ง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เอง ท าการด าเนินงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีความคล่องตัว
และเหมาะสมกับภารกิจของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

3.4.2.3 ความจ าเป็นในด้านความเป็นอิสระในการจัดท าบริการสาธารณะ              
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

การที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความสามารถในการ
จัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานได้ เอง แต่ต้องด า เนินการบริหารจัดการการศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ซ่ึงก าหนดให้การด าเนินกิจการ
ใด ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ต้องด าเนินการผ่านไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเสนอ
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของการจัดท าบริหารสาธารณะด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้มีอ านาจในการ
พิจารณาการด าเนินการในกิจการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั้น ท าให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
ไม่มีอิสระในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพราะการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน                       
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าวก าหนดไว้เท่านั้น    
ซึ่งบางเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และบางเรื่องต้องให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้พิจารณา ซึ่งการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาบางอย่าง
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ต้องเสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจพิจารณาไม่ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาด าเนินการก็ได้ ซึ่งอาจท าให้นักเรียน ครู 
หรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เสียประโยชน์จากการพิจารณาจากองค์กร                    
ที่อาจไม่ได้เข้าใจถึงความต้องการและความจ าเป็นของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ 

แต่หากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีอิสระในการบริหารงานภายใต้ระบบ
ก ากับดูแลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจัดตั้ งก าหนด โดยให้รัฐมนตรีซึ่งถือเป็นผู้บริหารสูงสุด                   
ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ านาจในการก ากับดูแลการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยตรง อาจท าให้นักเรียน ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาได้ประโยชน์ในการด าเนินการกิจการใด ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ 
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บทที่ 4  
การบริหารจัดการศึกษาในต่างประเทศ : ศึกษากรณีประเทศนิวซีแลนด์ 

 
นิวซีแลนด์เป็นหมู่เกาะในคาบสมุทรแปรซิฟิก ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเครือรัฐออสเตรเลีย 

ใกล้ขั้วโลกใต้ มีพ้ืนที่ประมาณ 270,467 ตารางกิโลเมตร สภาพพ้ืนที่เป็นเกาะ มีเกาะใหญ่สองเกาะ 
ได้แก่ เกาะเหนือ และเกาะใต้ มีทัศนียภาพสวยงามทั้งภูเขาและทุ่งหญ้า มีกรุงเวลลิงตันเป็นเมืองหลวง                        
มีประชากรประมาณ 4,692,901 คน1 ประกอบไปด้วยชาวผิวขาว และชาวเมารีที่เป็นพ้ืนเมืองดั้งเดิม 
อาชีพส่วนใหญ่ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์ โดยเฉพาะแกะและวัว ปี 2552 
รายได้เฉลี่ยประชากร ต่อคน/ปี 30,493 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ปี 2555 ความสามารถในการแข่งขัน
นานาชาติ อันดับที่ 21 จากการจัดอันดับของสถาบันการจัดการนานาชาติ อัตราว่างงาน อัตราร้อยละ 6.8                 
อายุเฉลี่ยประมาณ 82 ปี อัตรารู้หนังสือของประชาชน ร้อยละ 99 โดยให้ความส าคัญกับการศึกษา
เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ2 

 
4.1 ระบบและรูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศนิวซีแลนด์ 

 
นิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จทางการศึกษาเป็นอย่างสูง                  

อันดับต้น ๆ ของโลก จากการทดสอบสมรรถนะทางการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์                      
ในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ครั้ งที่  4 เมื่อปี  2552 อยู่ ในอันดับที่  7                     
จาก 65 ประเทศ เป็นผลพวงหนึ่งจากการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ เมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยกระจาย
อ านาจทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการไปยัง โรงเรียนโดยตรงในความรับผิดชอบ                    
ของคณะกรรมการสถานศึกษา (Board of Trustee) ที่ไม่มีองค์กรทางการบริหารอ่ืนมาคั่นกลาง                 
มีส านักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Education Review office) ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุก 5 ปี                
ในลักษณะการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ควบคู่กับการกระจายอ านาจ และมีส านักงานรับรองคุณวุฒิ

                                           
1 Statistics New Zealand Tatauranga Aotearoa, “Population Clock,” 

Accessed June 12, 2016 from http://www.stats.govt.nz 
2 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการ

บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2557),
น.91-104 
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การศึกษาของนิวซีแลนด์ (The New Zealand Qualihcation Authority) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                      
ท าหน้าที่ดูแลมาตรฐานคุณภาพ และการรับรองคุณวุฒิการศึกษา การจัดการศึกษาตามกฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2532 มีแนวทางแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา (National Guidelines) เป้าหมาย
การศึกษาแห่งชาติ (Education Goal) และกรอบคุณวุฒิและหลักสูตรแห่งชาติเป็นแนวด าเนินการ                              
จัดการศึกษา ด้วยหลักการของการกระจายอ านาจทางการศึกษา หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน                       
และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยยึดแนวคิดในการด าเนินงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา                       
ดังนี้ 1. โรงเรียนเป็นแหล่งที่ทุกคนเข้ามาใช้ได้ 2. โรงเรียนเป็นแหล่งที่เด็กเข้ามาเล่นได้                 
3. โรงเรียนเป็นแหล่งของความรู้และความส าเร็จ และ 4. ครูจะต้องมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้                   
ยังมีการให้ความส าคัญกับการให้การศึกษาแก่ชาวเมารี จากข้อบัญญัติของสนธิสัญญาไวทังกิ                   
ที่แม้จะมีชาวเมารีเพียงคนเดียวในโรงเรียนนั้น ๆ ก็ต้องจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับชาวเมารี
เป็นการเฉพาะ3 

 
4.1.1 ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศนิวซีแลนด์ 

 การจัดการศึกษาในระบบของนิวซีแลนด์ มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาหลาย
ครั้งจากการปฏิรูปการศึกษา และปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มระดับ ได้แก่ 

(1) การศึกษาก่อนวัยเรียน (early childhood) อายุตั้งแต่แรกเกิด – 5 ปี  
(2)  การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1-8 (อายุ 5 - 13ปี)  
(3) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (secondary school) ชั้นปีที่ 9 - 13                        

(อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป – 16 ปี)  
(4) การศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป  
การศึกษาภาคบังคับอายุระหว่าง 6 – 16 ปี ซึ่งเป็นการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนที่รัฐต้องจัด
การศึกษาให้เปล่าอย่างมีคุณภาพ เป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน 13 ปี และมีข้อก าหนดว่า หากเด็ก
คนใดมีที่อยู่ห่างจากโรงเรียนเกิน 5 กิโลเมตร อาจได้รับการยกเว้นการเรียนภาคบังคับในโรงเรียน              
แต่ต้องลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกลหรือทางไปรษณีย์ 

                                           
3 Ministry of Education New Zealand Government, “Maori in 

Schooling,” Accessed June 12, 2016 from 
http://www.educationcounts.govt.nz/statistics/maori-education/maori-in-schooling 
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4.1.2 รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศนิวซีแลนด์ 
ในการนี้ รูปแบบการจัดการศึกษา แบ่งเป็นหลายรูปแบบ กล่าวคือรูปแบบ             

การจัดการศึกษาตามอายุ และรูปแบบการจัดการศึกษาตามงบประมาณการสนับสนุน กล่าวคือ 
4.1.2.1 รูปแบบการจัดการศึกษาจ าแนกตามอายุ สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

(1) โรงเรียนประถมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 - 6 อายุระหว่าง 5 – 11 ปี 
(2) โรงเรียนประถมศึกษาแบบสมบรูณ์ ชั้นปีที่ 1 - 8 อายุระหว่าง 5 – 13 ปี 
(3) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (Intermediate school ) ชั้นปีที่ 7 - 8 

อายุระหว่าง 10 – 13 ปี 
(4) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (Secondary School) ชั้นปีที่ 9 - 13                    

อายุระหว่าง 12 – 18 ปี 
นอกจากนั้น อาจมีบางโรงเรียนมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่ แตกต่าง

ออกไป โดยรวมชั้นปีเข้าด้วยกัน ได้แก่ 
(1) โรงเรียนประเภท Composite School/Area School สอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 

1 – 13 ดังเช่น โรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนของรัฐสายสามัญทั่วไป 
(2) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สอนชั้นปีที่ 7-13  
(3) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนกลาง (Middle school) ชั้นปีที่ 7-10 
(4) โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับสูง (Senior School) ชั้นปีที่ 11-13 
(5) โรงเรียนทางไกล (The Correspondence School) ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน  

จนถึงชั้นปีที่ 13 
4.1.2.2 รูปแบบการจัดการศึกษาจ าแนกตามการจัดสรรงบประมาณ แบ่งเป็น 3 

ประเภท ได้แก ่
(1) โรงเรียนของรัฐเป็นโรงเรียนที่รัฐจัดสรรงบประมาณเต็มจ านวนที่

จ าแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น โรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนสายสามัญโดยทั่วไป โรงเรียนส าหรับ
ชาวเมารี ที่จัดสอนทั้งวิชาปกติและวิชาที่สอนเฉพาะชาวเมารี สอนภาษา และสอนวัฒนธรรมเมารี 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนพ้ืนที่เฉพาะ ในชนบทห่างไกล 
โรงเรียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นต้น 

(2) โรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนที่จัดโดยเอกชน และรัฐจัดสรร
งบประมาณให้ร้อยละ 25 

(3) โรงเรียนแบบบูรณาการของรัฐ เป็นโรงเรียนที่เคยเป็นของเอกชน 
และโอนมาเป็นของเอกชน และโอนมาเป็นของรัฐตามกฎหมาย เมื่อ ปี พ.ศ. 2518 และยังเป็นการ
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ด าเนินงานโดยเอกชน ที่คงเอกลักษณ์เฉพาะของตนไว้ ทั้งด้านศาสนาและความเชื่อ ได้รับงบประมาณ
ทั้งหมดจากรัฐ 
 นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองจัดสอนบุตรหลานได้ 
ภายใต้การควบคุมของรัฐว่าจะจัดการศึกษาแก่บุตรหลานได้อย่างมีคุณภาพ โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุน
เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายปี 
 
4.2 การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศนิวซีแลนด์ 

 
การจัดการศึกษาของนิวซีแลนด์ จะเป็นการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาจาก

ราชการส่วนกลางไปยังโรงเรียนโดยตรง โดยการศึกษาที่จัดในโรงเรียนของรัฐเป็นการจัดการศึกษาใน
รูปแบบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (Board of Trustee) ที่มาจากประชาชน (ผู้ปกครอง 
ตัวแทนชุมชน/ท้องถิ่น) โดยตรง 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาดังกล่าว ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนครู 
ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณ 5-7 คน ตามขนาดของ
โรงเรียน และหากเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จะมีตัวแทนนักเรียนร่วมเป็นตัวแทนกรรมการด้วย 
มีอ านาจเบ็ดเสร็จทางการบริหารทั้งด้านงบประมาณ วิชาการ บริหารบุคคล การบริหารกิจการ
นักเรียน และการบริหารทั่วไป ที่ท าหน้าที่รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงตามกฎหมาย
การศึกษา ดังนี้  

 
4.2.1 การบริหารงานด้านวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการในระดับรัฐมีการก าหนดแนวทางการศึกษาของชาติ 
เป้าหมายการศึกษาของชาติ และกรอบหลักสูตรของนิวซีแลนด์รวมถึงก าหนดธรรมนูญของโรงเรียน
เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนและก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา                          
ซึ่งเป็นเสมือนแผนแม่บทในการจัดการศึกษาของทุกหน่วยงานและเป็นแนวทางในการสนับสนุน                 
ของรัฐที่มีต่อหน่วยงานทางการศึกษาในด้านการบริหารงานวิชาการมีลักษณะของการกระจายอ านาจ
ให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีอ านาจหน้าที่ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                 
และทุกเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานในโรงเรียนตามท่ีก าหนดไว้ในแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ 

 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน กรรมการบริหารสถานศึกษา ได้รับการ
กระจายอ านาจให้ท าทุกเรื่องเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผลการเรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ สื่อมวลชน                
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ครู ผู้ปกครอง และนักธุรกิจต่างๆทุกขั้นตอน ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การระดมความคิดเห็น               
การประชาพิจารณ์ ประชุมสัมมนาและการเผยแพร่สู่มวลชน เพ่ือรับการวิภาควิจารณ์แก้ไข กล่าวคือ  

(1) การพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรจากรอบหลักสูตรแห่งชาติที่รัฐ
ก าหนด โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และชุมชน รวมกันก าหนดเลือกใช้
หลักสูตรและพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสูตรกลางและสภาพของท้องถิ่นและสถานศึกษาที่ครอบคลุม
สาระการเรียนรู้  7 สาระ คือ ภาษาประจ าชาติ (ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน) คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษาและพลามัย โดยมุ่งปลูกฝังค่านิยมและ
คุณลักษณะพึงประสงค์ของพลเมือง และทักษะที่จ าเป็น 8 ประการ ทักษะการสื่อสาร การค านวณ 
ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการตนเองและการแข่งขัน ทักษะทางสังคม
และการร่วมมือกัน ทักษะทางกายภาพ ทักษะในการท างานและการเรียนรู้ โดยชั้นประถมจะเน้น
ภาษาและคณิตศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนฐานไปเรียนต่อวิชาอ่ืนได้ต่อไป หลังการปรับปรุงหลักสูตร                     
ปี พ.ศ. 2553 มีการก าหนดสมรรถนะของผู้เรียน ดังนี้ คือ สมรรถนะด้านการคิด การใช้ภาษา 
สัญลักษณ์และต าราเรียน การจัดการตนเอง การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนช่วยเหลือที่แต่ละโรงเรียนต้องให้ความส าคัญและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าหมาย หลักสูตร และแนวทางแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา  

ปีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษานั้น จะแบ่งเป็นระบบ 4 ภาคการศึกษา โดยมี
การปิดภาคการศึกษาช่วงสั้น ๆ ครั้งละสองสัปดาห์ในเดือนเมษายน กรกฎาคม และกันยายน มีการ
แยกกลุ่มสาระการเรียนรู้ชัดเจน มีโอกาสเลือกรายวิชามากขึ้นเพ่ือให้เด็กค้นพบตัวเอง และหลายวิชา
เน้นภาคปฏิบัติ  กล่าวคือ โรงเรียนมัธยมศึกษาเน้นให้นักเรียนค้นพบอัตลักษณ์ของตนเอง  

(2) การจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของครูที่จะน าหลักสูตรที่ ได้พัฒนาแล้ว  
มาวางแผนการสอน และเลือกต าราเรียนได้เอง และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และทักษะต่างๆโดยทั่วไป                 
ใช้หลัก 4 ประการ คือ จัดการเรียนรู้ตามระดับความสามารถ สนับสนุนทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้
สิ่งใหม่ จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และก าหนดสภาพความส าเร็จและตัวชี้วัดการประเมินผลที่ชัดเจน
และการติดตามช่วยเหลือ ในการนี้ กรอบหลักสูตรแห่งชาติได้ก าหนดแนวทางวิธีการสอนของครู                   
ที่ควรค านึง คือ การกระตุ้นให้เด็กได้คิดเป็น ท าเป็น การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
การพัฒนาวิธีให้สอดคล้องกับความรู้ใหม่ๆ การอ านวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมการเรียนรู้              
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และประสบการณ์ โอกาสที่จะเรียนรู้ และการสอนแบบ                  
ตั้งค าถาม และผู้บริหารหรือผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงเรียน จะต้องมีส่วนร่วมในการสอน
ทุกคนไม่มากก็น้อย ตามสัดส่วนภาระการบริหาร ดังนั้น ผู้บริหารจัดมีความเข้าใจในการบริหารงาน
วิชาการเป็นอย่างดี  
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(3) การประเมินผลการเรียน เป็นหน้าที่ของครูโดยตรวจที่จะประเมินอย่างอิสระ
ด้วยวิธีการต่างๆ ในปี พ.ศ. 2553 รัฐได้ พัฒนากรอบการประเมินขึ้น และยึดเป็นแนวทาง                     
ในการประเมินผู้เรียน ในการนี้ครูจะประเมินผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น การสังเกตพัฒนาการ                
ของผู้ เรียน ผลงาน รายงาน การประเมินตนเองของผู้ เรียน การประเมินโดยบุคคลภายนอก                   
แฟ้มสะสมผลงาน ตัวชี้วัด การประชุมพิจารณาร่วมกัน และการทดสอบ ทั้งนี้รัฐมีการจัดท าเครื่องมือ
การประเมินให้แก่ครูเพ่ือให้ง่ายต่อการประเมิน รวมทั้งผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการประเมิน                      
และให้ข้อมูลด้วย เพ่ือประโยชน์ในหารรับทราบพัฒนาการ ทักษะและความต้องการของเด็ก 

4.2.2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
รายได้ของโรงเรียนมาจาก 1. เงินอุดหนุนของรัฐตามรายหัวนักเรียนและ

แผนงาน โครงการที่เสนอขอเป็นเงินอุดหนุน (Lump sum) 2. ค่าเล่าเรียนที่เก็บจากนักเรียน 
นักศึกษาต่างชาติ 3. จากการบริจาคของชุมชนและการจัดกิจกรรมหารายได้ของโรงเรียน 

นอกจากเงิน 3 ประเภทดังกล่าวแล้ว ในส่วนของรัฐหรือกระทรวงศึกษาธิการ                  
ยังมีการจัดสรรเงินอุดหนุนตามนโยบายและโครงการพิเศษให้กับสถานศึกษาแล้วแต่กรณี ได้แก่               
เงินอุดหนุนช่วยเหลือครู เงินอุดหนุนตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์การศึกษา เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ 
เงินอุดหนุนความรู้ แนะแนวด้านอาชีพ เงินอุดหนุนการแก้ปัญหาสังคม เงินค่าบ ารุงรักษาอาคาร
สถานที่ และเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 

ในส่วนงบประมาณของรัฐ การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึง
ระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาให้เปล่าของรัฐ รายรับของโรงเรียนส่วนใหญ่ ได้มาจากรั ฐบาล                   
โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเป็นก้อนตามสภาพเศรษฐกิจของพ้ืนที่ให้แก่โรงเรียนโดยตรง               
แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ เงินเดือนครู (ปัจจุบัน รัฐส่งเงินเข้าบัญชีของครูโดยตรง) งบด าเนินการ                
และงบสนับสนุน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจะบริหารการใช้จ่าย
งบประมาณเองโดยอิสระ มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการจัดตั้ งงบประมาณตามที่ก าหนดไว้ ใน                          
ธรรมนูญโรงเรียน และเสนอเป็นแผนงานหรือโครงการไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจะวางแผน                       
การใช้เงินในเรื่องต่าง ๆ หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างอ่ืนมากกว่า ก็มีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้                      
และหากใช้งบประมาณไม่หมดก็สามารถน าไปใช้ในปีถัดไปได้ รัฐจะตรวจสอบการใช้งบประมาณ                 
จากการที่ก าหนดไว้ในธรรมนูญโรงเรียนโดยมีส านักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐยึดหลักความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมของ
ผู้เรียนที่จะได้รับการศึกษา ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาของรัฐ จึงจัดตามเกณฑ์ที่
ก าหนดของสถานศึกษา ออกเป็น 10 ระดับ ระดับ 1 เป็นสถานศึกษาที่อยู่ในถิ่นยากจนที่สุด                    
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และระดับ 10 เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมและอยู่ในถิ่นร่ ารวยที่สุด โดยเพ่ิมงบสนับสนุนให้กับ
โรงเรียนเพ่ิมตามระดับความยากจนดังกล่าวข้างต้น 

4.2.3 การบริหารงานด้านบุคคล 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีอ านาจเต็มในการบริหารงานบุคคลโดยมี

กระบวนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การพัฒนา การบ ารุงรักษาครูไว้ในระบบ การปฐมนิเทศ 
การสร้างขวัญและก าลังใจ การพัฒนา การสร้างและปลูกฝังเจตคติของครู การให้ออกจากงาน 

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร 
และมอบอ านาจให้ผู้บริหารคัดเลือกครู ผู้บริหารและครูทุกคนเป็นพนักงาน ครูต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และข้ึนทะเบียนเป็นครูที่มาจากการจ้าง และท าสัญญาจ้างกับคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน แล้วแต่กรณี เป็นรายปี ราย 3 ปี หรือครูประจ าการ แล้วแต่                 
การประเมินผ่านคุณสมบัติ ครูของนิวซีแลนด์ได้รับการยกย่องว่า เป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่มีเงินเดือน               
โดยเฉลี่ย ปี 2553 ประมาณ 54,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นับว่าสูงมากส าหรับอาชีพโดยทั่วไป 

การสรรหาผู้บริหารโรงเรียน ด าเนินการโดยก าหนดคุณสมบัติตามเกณฑ์                      
ที่ต้องการและประกาศลงในวารสารของกระทรวงศึกษาธิการ การคัดเลือกกระท าโดยการสัมภาษณ์ 

การสรรหาครู ผู้บริหารโรงเรียนจะจัดท าแผนบุคลากรของโรงเรียนระยะ 5 ปี 
เพ่ือการสรรหาครูและพัฒนาครูแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในแต่ละปี จะประกาศ
ความต้องการครูผ่านสื่อสาธารณะ และวารสารของกระทรวง ในการนี้ สภาครูได้ก าหนดมาตรฐาน
ระดับสูงของครูไว้ว่า ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  คือ เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้ มีความน่าเชื่อถือ              
มีความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ยอมรับและนับถือผู้ อ่ืน เป็นผู้มีจินตนาการ กระตือรือร้น อุทิศตน                      
มีความสามารถในการสื่อสาร และสุขภาพกายและใจที่ดี อาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่จะเป็นครูต้องเป็นคนดี
และมีคุณธรรมจริง ๆ  

ในด้านการพัฒนาครู ในแต่ละปี ครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนา ในการนี้                    
มีการจัดสรรงบพัฒนาบุ คลากรให้แก่ครูที่ ส ามารถ เลื อก เข้ ารั บการ พัฒนาด้ วยตนเอง                                 
โดยกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้ด าเนินการ
พัฒนาไปยังสถานศึกษาที่ครูสามารถเลือกเข้ารับการพัฒนาตามความต้องการการพัฒนาตนเอง 
นอกจากนั้น ครูต้องหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การศึกษาทางไกล การอ่านวารสาร เข้าร่วมสัมมนา 
เป็นต้น 

4.2.4 การบริหารงานทั่วไป  
(1) การติดตามและประเมินผล มีการติดตาม 2 ระบบ คือ 1. การติดตาม

ประเมินผลภายใน ได้แก่ ส านักประเมินและตรวจสอบภายในเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน                          
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ตามนโยบาย และส านักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพ                    
การจัดการศึกษา รับรองวิทยฐานะ 2. การติดตามประเมินผลภายนอก ระบบการประเมินผลภายนอก
โดยส านักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (องค์กรอิสระ) ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทุก 5 ปี 
ตามที่ก าหนดไว้ในแนวทางของชาติ เป้าหมายการศึกษาของชาติ และกรอบหลักสูตรแห่งชาติ                  
และธรรมนูญโรงเรียน แล้วส่งผลการตรวจสอบไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนนั้น ๆ เพื่อการปรับปรุงพัฒนา และมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป รวมทั้งเผยแพร่
ต่อสาธารณะเพ่ือให้สาธารณชนทราบ ชุมชนรับรู้การพัฒนาและเลือกที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษา  
หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 

การประเมินผลหลักสูตรในระดับโรงเรียน มีการจ้างกลุ่มวิชาการจัดท า
แบบทดสอบประเมินบทเรียน ผลการด าเนินการเผยแพร่สู่สาธารณชนทราบ ส่วนการประเมินผลการ
เรียนในรายวิชาทักษะอาชีพ จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เป็นกรรมการประเมินร่วมกับ
ครูผู้สอนในวิชานั้น ๆ ด้วย 

(2) การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการสถานศึกษาของนิวซีแลนด์ 
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหลักการหนึ่งในการบริหารนับตั้งแต่ การวางแผน                     
การด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนจะเข้ามา                 
มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน รวมทั้ง การเข้ามาเป็นกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ                   
ทางการบริหารดังกล่าวข้างต้น 

 
4.3 การเปรียบเทียบโครงสร้างและการบริหารจัดการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศ
นิวซีแลนด์ 

 
4.3.1 การเปรียบเทียบระบบโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาระหว่างประเทศ

ไทยและประเทศนิวซีแลนด์ 
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นั้น จะการจัด

โครงสร้างการบริหารการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือ  
(1) โครงสร้างการบริหารการศึกษาส่วนกลาง  

โครงสร้างบริหารราชการส่วนกลางในการจัดการศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นกระทรวงที่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย ก าหนดแนวทางแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 
(National Guidelines) เป้าหมายการศึกษาแห่งชาติ (Education Goal) การสนับสนุนงบประมาณ 
การประเมินวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผล  
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(2) โครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับสถานศึกษา  
โรงเรียนของประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้รับการกระจายอ านาจในการ

บริหารจัดการศึกษาในทุกด้าน ทั้งในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
บริหารงานทั่วไป ท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา โดยโครงสร้างการบริหารใน
สถานศึกษานั้น มีผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษา (Board of Trustee) ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน 
ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณ 5-7 คน ตามขนาดของ
โรงเรียน และหากเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จะมีตัวแทนนักเรียนร่วมเป็นตัวแทนกรรมการด้วย 
มีหน้าที่ให้สัญญากับรัฐในการบริหารจัดการสถานศึกษา และจัดท าธรรมนูญโรงเรียน (School Charter) 
ภายใต้แนวทาง เป้าหมาย กรอบหลักสูตรการศึกษาของชาติ และสภาพความต้องการของชุมชน                      
พร้อมทั้งแผนงาน โครงการ จัดส่งให้กระทรวงพิจารณาอนุมัติและจัดสรรงบประมาณตามธรรมนูญ
โรงเรียนดังกล่าว และหากไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ให้ไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการก็มีอ านาจในการยุบคณะกรรมการนี้ได้ ส่งผลให้คณะกรรมการเกิดความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงเรียน  

2. ผู้บริหารโรงเรียน มาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา โดยมีการก าหนดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ต้องการและประกาศลงในวารสารของ
กระทรวงศึกษาธิการ และท าการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
สอนทุกคนไม่มากก็น้อย ตามสัดส่วนภาระการบริหาร ดังนั้น ผู้ บริหารจะมีความเข้าใจ                    
ในการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างดี 

ส่ วนโครงสร้ างการบริหารจัดการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานของประเทศไทยนั้ น                                  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จะการจัดโครงสร้าง                    
การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานออกเป็น 2 ระดับ4 เช่นกัน คือ 

(1) โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาส่วนกลาง 
โครงสร้ างบริหารราชการส่ วนกลางในการจัดการศึ กษานั้น 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่                        
ในการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน                

                                           
4 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
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ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุน
ทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน5  

(2) โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ     

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้การบริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประกอบด้วย 

1. การบริหารจัดการศึกษาระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  
โดยให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 6ท าหน้าที่ ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือ                     
เลิกสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 7 โดยมีผู้ อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา                           
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ8 

2. การบริหารจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา โดยให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย                      
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า  
ของสถาบัน ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ และผู้ท รงคุณวุฒิ9                      
โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และมีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของ
สถานศึกษา ประสานการกระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน                  
การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
ของทางราชการ เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญา                     
ในราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับตามที่ได้รับมอบอ านาจ จัดท า
รายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ

                                           
5 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
6 ข้อ 6 แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
7 มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
8 มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
9
 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 



78 
 

จังหวัด อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด10 

จากการเปรียบเทียบโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของทั้งสองประเทศแล้ว                      
จะเห็นไดว้่า ระบบโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์จะมีสายการบังคับบัญชา
ที่สั้น และมีความเป็นอิสระและคล่องตัวกว่าระบบโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของประเทศไทย 
เนื่องจากระบบโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์จะเป็นการกระจายอ านาจ
จากราชการส่วนกลางไปสู่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติคือสถานศึกษาโดยตรง ส่วนโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
ของประเทศไทยนั้นแม้กฎหมายจะก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษามายัง                   
เขต พ้ืนที่ การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง แต่ ในทางปฏิบัติกลับมีกฎหมายล าดับรอง                        
ก าหนดการกระจายอ านาจให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นบางเรื่องเท่านั้น นอกจากนี้
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ยังให้อิสระกับคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาซึ่งถึงแม้ว่าจะมีองค์ประกอบของคณะกรรมการคล้ายคลึงกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย แต่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์กลับมีอิสระ
ในการบริหารจัดการศึกษาเอง ต่างจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย                  
ที่เป็นเพียงแต่ผู้ก ากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่านั้น 
แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อการบริหาร
สถานศึกษาโดยหากการบริหารสถานศึกษาไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ในธรรมนูญโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการก็มีอ านาจในการสั่งยุบคณะกรรมการสถานศึกษาได้ 

4.3.2 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศ
นิวซีแลนด์ 

4.3.2.1 การเปรียบเทียบด้านการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการในประเทศนิวซีแลนด์ในระดับสถานศึกษา 

กรรมการบริหารโรงเรียนจะได้รับการกระจายอ านาจให้ท าทุกเรื่องเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทา งการเรียน 
ทั้งการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรกลางและสภาพของท้องถิ่นและสถานศึกษา                 
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย                    
ได้แก่ สื่อมวลชน ครู ผู้ปกครอง และนักธุรกิจต่างๆทุกขั้นตอน ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การระดม
ความคิดเห็น การประชาพิจารณ์ ประชุมสัมมนาและการเผยแพร่สู่มวลชน เพ่ือรับการวิภาควิจารณ์
แก้ไข ในขณะที่การบริหารงานวิชาการในประเทศไทยนั้น การจัดท าหลักสูตรการศึกษานั้น

                                           
10

 มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
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สถานศึกษาต้องใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เหมือนกับของประเทศนิวซีแลนด์ แต่หลักสูตรการศึกษาที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นนั้น จะไม่มีการระดม
ความคิดเห็น การประชาพิจารณ์ ประชุมสัมมนาและการเผยแพร่สู่มวลชน เพ่ือรับการวิภาควิจารณ์
แก้ไข อีกทั้งอาจไม่ได้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นเพราะจะต้องผ่านการอนุมัติหลักสูตรการศึกษา
จากราชการส่วนกลางก่อน ดังนั้น การบริหารงานวิชาการในประเทศไทยจึงไม่มีความคล่องตัวเท่ากับ
ของประเทศนิวซีแลนด์ที่คณะกรรมการสถานศึกษามีอ านาจในการบริหารงานวิชาการเองอย่างเต็มที่ 

4.3.2.2 การเปรียบเทียบด้านการบริหารงานงบประมาณ 
รายได้ของสถานศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐ

ตามรายหัวนักเรียนและแผนงานโครงการที่เสนอขอเป็นเงินอุดหนุน  ค่าเล่าเรียนที่เก็บจากนักเรียน
ต่างชาติ และเงินบริจาคของชุมชนและการจัดกิจกรรมหารายได้ของโรงเรียน โดยหากโรงเรียนใช้
งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนไม่หมดก็สามารถน าไปใช้ในปีถัดไปได้ โดยรัฐจะตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณจากการที่ก าหนดไว้ในธรรมนูญโรงเรียน ทั้งนี้ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐยึดหลัก
ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมของผู้เรียนที่จะได้รับการศึกษา ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนของรัฐ จึงจัดตามเกณฑ์ที่ก าหนดของสถานศึกษา ออกเป็น 10 ระดับ ระดับ 1                  
เป็นโรงเรียนที่อยู่ ในถิ่นยากจนที่สุด และระดับ 10 เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมและอยู่ ใน                  
ถิ่นร่ ารวยที่สุด โดยเพิ่มงบสนับสนุนให้กับโรงเรียนเพ่ิมตามระดับความยากจนดังกล่าวข้างต้น 

ส่วนรายได้ของโรงเรียนในประเทศไทย นั้น เนื่องจากโรงเรียนในประเทศไทย                
มีสถานะเป็นโรงเรียนนิติบุคคลอยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การได้รับ
งบประมาณของสถานศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับการจัดสรรให้ของหน่วยงานต้นสังกัดคือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งโรงเรียนอาจไม่ได้รับ
งบประมาณตามจ านวนที่โรงเรียนต้องการ นอกจากนี้โรงเรียนอาจมีรายได้ทางอ่ืนในการจัดการศึกษา
แต่ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการระดมทุนของผู้บริหารโรงเรียน ดังนั้นการบริหารจัดการศึกษา
ด้านงบประมาณของโรงเรียนในประเทศไทยจึงไม่มีความเป็นอิสระและความคล่องตัว 

4.3.2.3 การเปรียบเทียบด้านการบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนของประเทศนิวซีแลนด์ มีอ านาจในการ

บริหารงานบุคคลอย่างเต็มที่ โดยการก าหนดกระบวนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การพัฒนา 
การบ ารุงรักษาครูไว้ในระบบ การปฐมนิเทศ การสร้างขวัญและก าลังใจ การพัฒนา การสร้างและ
ปลูกฝังเจตคติของครู การให้ออกจากงาน โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเป็นผู้สรรหาและ
คัดเลือกผู้บริหาร และมอบอ านาจให้ผู้บริหารคัดเลือกครู ซึ่งผู้บริหารและครู ไม่ได้เป็นข้าราชการ               
แต่เป็นพนักงานจ้างของรัฐ ที่ได้รับเงินเดือนโดยตรงจากรัฐ 
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ส่วนการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยนั้น 
ผู้บริหารและครู จะมีสถานะเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลท าหน้าที่                      
ในการก าหนดนโยบายในการการบรรจุ แต่งตั้ง หรือโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั่วไปประเทศ โดยมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ท าหน้าที่ใน การบรรจุ แต่งตั้ง                   
หรือโยกย้าย ด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครู                 
และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด โรงเรียนของประเทศไทยจึงไม่มีอิสระในการสรรหาครูได้ตาม
ความต้องการของโรงเรียน 

4.3.2.4 การเปรียบเทียบด้านการบริหารงานทั่วไป 
การเปรียบเทียบด้านการบริหารงานทั่วไปของประเทศนิวซีแลนด์                 

ในเรื่องของการประเมินผลการจัดการศึกษานั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น การติดตามประเมินผล
ภายใน โดยมีส านักประเมินและตรวจสอบภายในเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย                    
และส านักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา                   
และการติดตามประเมินผลภายนอกโดยส านักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (องค์กรอิสระ) 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในแนวทางของชาติ เป้าหมายการศึกษาของชา ติ              
และกรอบหลั กสู ตรแห่ ง ชาติ  และธร รมนูญ โ ร ง เ รี ยน  แล้ ว ส่ ง ผลการตรวจสอบไปยั ง
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา และมีผลต่อการ
จัดสรรงบประมาณในปีต่อไป รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะเพ่ือให้สาธารณชนทราบ ชุมชนรับรู้                      
การพัฒนาและเลือกที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษา หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป               
โดยการบริหารงานทั่วไปในส่วนของการประเมินผลการจัดการศึกษาในประเทศไทยนั้น ก็มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับของประเทศนิวซีแลนด์คือมีการติดตามประเมินผลภายในโรงเรียนโดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน และคณะกรรมการที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการและมีการประเมินผลภายนอกโดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นผู้ตรวจสอบการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
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บทที่ 5 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 

เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ เป็นนิติบุคคล                            
ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไปอยู่ 2 ประการ คือ 1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ต้นแบบที่มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็น
โรงเรียนที่รับนักเรียนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบไม่จ ากัดเขตพ้ืนที่บริการ ลักษณะที่เป็น
พิเศษทั้งสองประการดังกล่าวของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นปัจจัยที่เรียกร้องให้โรงเรียนเตรียม
อุดมศึ กษาต้ องมี ความ เป็ น อิสระและคล่ อ งตั ว ในการบริ หารจั ดการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน                           
แต่เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปัจจุบันต้องบริหารจัดการศึกษาโดยอยู่ภายใต้ระบบ
กฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีการบริหาร                     
จัดการศึกษาโดยราชการส่วนกลาง คือ กระทรวงศึกษาธิการ และแม้ว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและ
โรงเรียนทั่วไปจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมก็ตาม แต่การบริหารจัดการศึกษายังคงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนด
โดยกระทรวงศึกษาธิการที่การด าเนินการใด ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา เนื่องจากไม่มี
ความเป็นอิสระและไม่มีความคล่องตัว ดังที่หน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลพึงมีตามกฎหมาย                
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                         
ที่เหมาะสมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างอิสระ มีความคล่องตัว และสามารถบริหารจัดการการศึกษาทั้งในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะพิเศษทั้งสองประการ
ดังกล่าวของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยในบทนี้จะแสดงถึงการแก้ปัญหา
ทางกฎหมายในระบบโครงสร้างของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพ่ือให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี อิสระและมีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบที่เหมาะสมกับ                           
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 รูปแบบคือ 1. การให้กระทรวงศึกษาธิการ                  
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มอบอ านาจให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน1 หรือ 2. เปลี่ยนแปลง
สถานะของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้เป็นองค์การมหาชน ซึ่งการแก้ปัญหาทั้งสองรูปแบบดังกล่าวมี
สาระส าคัญพอสังเขปได้ดังนี้ 

 

5.1 การให้กระทรวงศึกษาธิการมอบอ านาจให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีอิสระในการ                           
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนนิติบุคคล ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาจึงมีสถานะเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปที่เป็นนิติบุคคล จึงต้องตกอยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซึ่งมิได้มีความเป็นอิสระแยกออกจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่อย่างใด หากแต่การบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากลับตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                
ในภูมิภาคซึ่งท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  (กศจ.) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั้น เป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดังนั้น ระบบการบริหารจัดการศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของโรง เรียน                         
เตรียมอุดมศึกษาจึ งอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ ไม่แตกต่างจากโรงเรียนโดยทั่วไปแต่อย่ างใด                      
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้นอยู่ภายใต้                   
การควบคุมดูแลจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน2 และยังก าหนดให้การบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานนั้นจะต้องยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา3 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
จึงไม่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการจะมุ่งเน้น

                                           
1
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ

ของรัฐ : กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน), (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, 
2551) น.55 

2มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

3มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
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ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดังนั้น เ พ่ือให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่ งเป็น โรงเรียนนิติบุคคลในสังกัดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการ                      
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องออกประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบอ านาจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในด้านการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ให้แก่โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาเป็นกรณีพิเศษ โดยอาศัยอ านาจตามข้อ 34 แห่งกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งการมอบอ านาจให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
มีอ านาจ ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะยังคงมีสถานะ                       
เป็นนิติบุคคลที่ เป็นส่ วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการอยู่เช่นเดิม โดยการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับมอบอ านาจดังกล่าว                  
จะก่อให้เกิดความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 
5.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ที่ได้รับมอบอ านาจในการจัดการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เมื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับมอบอ านาจในการจัดการศึกษาจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว โครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน

                                           
4 ข้อ 3 การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ 1 

เรื่องใด จะก าหนดให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษา
เป็นผู้รับมอบการกระจายอ านาจ ให้เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี ประกาศก าหนด ทั้งนี้ในประกาศดังกล่าวอาจ
ก าหนดให้ในระยะแรกมีการกระจายอ านาจเฉพาะบางเรื่องหรือก าหนดการกระจายอ านาจ ให้                   
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาแตกต่างกันตามลักษณะหรือความพร้อมและความเหมาะสม                  
ในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งอาจก าหนดเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการด าเนินการตามที่ได้รับมอบ                   
การกระจายอ านาจได้ 

แต่จะต้องปรับปรุงการกระจายอ านาจนั้นให้เพ่ิมมากขึ้นตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการในข้อ2ส าหรับการกระจายอ านาจให้แก่สถานศึกษาอาจก าหนด                   
ให้การด าเนินการในเรื่องใดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยก็ได้ 
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เตรียมอุดมศึกษา ทั้งในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                    
และผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ย่อมต้องมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

5.1.1.1 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ                   
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่ในการ
ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้บัญญัติองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ แทนศิษย์ เก่าของสถานศึกษา ผู้ แทนพระภิกษุสงฆ์                        
และผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งหากต้องการให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                 
มีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวในการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐานจะต้องด าเนินการมอบอ านาจและก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดังนี้ 

(1) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาเม่ือได้รับมอบอ านาจ 

ตามที่กฎหมายการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่ในการก ากับส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจ                   
การบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป                      
ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง5

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ตรากฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ             
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและ                     
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
เพ่ือก าหนดให้การบริหารและการจัดการศึกษาบางประการของโรงเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบ

                                           
5มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 



85 
 

จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน                   
เตรี ยม อุดมศึ กษาจึ งมี หน้ าที่ ใ นการก ากับส่ ง เสริ มและสนับสนุนกิ จการของ โ ร ง เ รี ยน                  
เตรียมอุดมศึกษา และอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น แต่หากต้องการให้โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษามีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตัวเอง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรด าเนินการออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานมอบอ านาจให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยอาศัย
อ านาจตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ                   
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 เพ่ือให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสามารถบริหารและจัดการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นอิสระจากระบบบริหารราชการส่วนกลางโดยคณะกรรมการสถานศึกษา                           
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะต้องท าหน้าที่เป็นองค์กรบริหารสูงสุดของโรงเรียน                   
เตรียมอุดมศึกษา โดยให้มีอ านาจตัดสินใจในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน                         
เตรียมอุดมศึกษาซึ่ งโดยปกติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานเ ขตพ้ืนที่การศึกษา 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคซึ่งท าหน้าที่เป็น 
กศจ. ของกรุงเทพมหานคร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เอง นอกเหนือจากการก ากับส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของโรงเรี ยน                   
เตรียมอุดมศึกษาซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ทั่วไปของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา โดยมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายในการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการ
ด าเนินงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินของโรงเรียน             
เตรียมอุดมศึกษา ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา                        
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตลอดจนมีอ านาจในการสรรหา เสนอแต่งตั้งและ              
ถอดถอนผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

(2) จ านวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเม่ือได้รับมอบอ านาจ 

ตามที่กฎหมายการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดโดยให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                           
ให้ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนศิษย์ เก่าของสถานศึกษา ผู้ แทนพระภิกษุสงฆ์และผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่                           
และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ตรากฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 
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คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการด ารงต าแหน่ง
และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ขึ้น โดยก าหนดให้สถานศึกษา
ขนาดเล็ก คือ สถานศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกินสามร้อยคน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
9 คน และให้สถานศึกษาขนาดใหญ่  คือ สถานศึกษาที่มีนักเรียนเกินกว่าสามร้อยคนขึ้นไป                            
มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 15 คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งเป็นสถานศึกษา
ขนาดใหญ่จึงมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 15 คน โดยให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ถึง 7 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่มากเกินไปส าหรับการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีต้องการความเป็นอิสระ 
ประกอบกับกฎกระทรวงดังกล่าวไม่ได้ก าหนดว่าผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านใด ดังนั้น เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน                   
เตรียมอุดมศึกษามีจ านวนและองค์ประกอบในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในโรงเรียน                   
ที่เหมาะสมในการบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีความเป็นอิสระ กระทรวงศึกษาธิการจะต้องด าเนินการ
ตรากฎกระทรวงก าหนดจ านวน องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของการบริหาร ดการศึกษาของโรงเรียน     
เตรียมอุดมศึกษา โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 38 วรรคสาม6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542 โดยให้มีจ านวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพียงจ านวน 11 คน โดยก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไม่เกิน 4 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยอาจก าหนดให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษาศาสตร์ 
และด้านสังคมศาสตร์ ก็ได้ 

5.1.1.2 ที่มาและอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษา                 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของราชการ ประสานการระดมทรัพยากร

                                           
6 มาตรา 38 วรรคสาม “องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และ

จ านวนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาส าหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพและลักษณะ
การปฏิบัติงานแตกต่างไปจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป อาจก าหนดให้แตกต่างไปตามสภาพ
และลักษณะของการปฏิบัติงาน ตลอดจนความจ าเป็นเฉพาะของสถานศึกษาประเภทนั้นได้ ทั้งนี้ 
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
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เพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของสถานศึกษา 
เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งจัดท านิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษา 
จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร                           
ของสถานศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้อ านวยการสถานศึกษา มีสถานะเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนั้น ผู้อ านวยการโรงเรียน                   
เตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีสถานะ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบัญญัติไว้  
หากต้องการให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวในการจัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว จะต้องด าเนินการมอบ
อ านาจและก าหนดที่มาของผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดังนี้ 

(1) อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเม่ือได้รับ
มอบอ านาจ 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ตรากฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยัง
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีอ านาจหน้าที่บริหารและ
จัดการศึกษาทั้งในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ แต่ในบางเรื่องต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียน หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา                     
ขั้น พ้ืนฐาน และในบางเรื่องก็ ไม่สามารถด าเนินการได้  โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล                             
ซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไม่มีอ านาจในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้ าราชการครู                    
ได้ตามความต้องการที่แท้จริงของโรงเรียน เนื่องจากเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการ
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จังหวัด (กศจ.) ในกรุงเทพมหานคร7 แต่หากต้องการให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีความเป็นอิสระ
และคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตัวเอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
ควรด าเนินการออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบอ านาจให้โรงเรียน                      
เตรียมอุดมศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยอาศัยอ านาจตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 เพ่ือให้โรงเรียน                        
เตรียมอุดมศึกษาสามารถบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเป็นอิสระจากระบบบริหารราชการ
ส่วนกลางโดยผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต้องมีอ านาจตัดสินใจในการบริหารและ                     
จัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ โดยต้องอยู่ ภายใต้ข้อบังคับ นโยบาย และมติของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และต้องได้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในกรุงเทพมหานคร ในการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง                    
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เอง เพ่ือให้ได้ครูที่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน 

(2) ที่มาของผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษามีสถานะเป็ นข้าราชการครู                     
และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งโดยอนุมัติของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                   
ในภูมิภาค ซึ่งท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในกรุงเทพมหานคร8                             
โดยมีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายครู
และบุคลากรทางการศึกษาในกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือและกลั่นกรองคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ

                                           
7 มาตรา 23 ประกอบมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู                   

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และข้อ 5 ประกอบ ข้อ 6 แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา               
ความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษา                            
ในภูมิภาค 

8 มาตรา 53 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบข้อ 5 และข้อ 6 แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                      
ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค 
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ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในกรุงเทพมหานคร ในการบรรจุ และแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษา 9          
แต่เมื่อพิจารณาจากลักษณะพิเศษของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเป็น
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้นแบบที่มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อ านวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงควรจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา
ในระดับสูง ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระและความคล่องตัวของการบริหารและจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ควรมาจากการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งด้วยวิธีการพิเศษ โดยคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ต้องออกกฎ               
ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                    
เป็นการเฉพาะ10 ซึ่งผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอาจเป็น
บุคคลภายนอกก็ได้11 โดยอาจก าหนดให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาจากการท าสัญญา
จ้ างงาน โดยมีก าหนดเวลา และให้คณะกรรมการขับ เคลื่ อนการปฏิ รูปการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่ งท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)                           
ในกรุ ง เทพมหานคร มอบอ านาจให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานของโรงเรียน                         
เตรียมอุดมศึกษา เป็นผู้มีอ านาจในการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เอง12                       
เมื่อได้ผู้ที่เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้ว ให้ขออนุมัติจาก
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเมื่อได้ รับอนุมัติแล้ว ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสังกัดอยู่

                                           
9 ข้อ 8 แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อน

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด และค าสั่ งคณะกรรมการขับเคลื่ อนการการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                              
ในภูมิภาค ที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ิมเติม 

10
 มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 
11

 มาตรา 52 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

12
 มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 
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เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา13                    
โดยอาจก าหนดให้สถานภาพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสิทธิหน้าที่และได้รับสิทธิ
ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่สถานภาพ
ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งตามสัญญาจ้าง หรือถูกเลิกจ้าง หรือถูกลงโทษ  
ทางวินัย แล้วแต่กรณี14 

5.1.2 การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ได้รับ
มอบอ านาจในการจัดการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ออกประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมอบอ านาจให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาย่อมมีอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล                   
และด้านการบริหารงานทั่วไป ดังนี้ 

5.1.2.1 การบริหารจัดการศึกษาด้านวิชาการ 
เมื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา              

ขั้นพ้ืนฐานแล้ว ในการบริหารจัดการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอาจจัดให้มีการใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยไม่ต้องใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นฐานในการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา อาจด าเนินการ                          
ต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อจัดท าหลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้  

5.1.2.2 การบริหารจัดการศึกษาด้านงบประมาณ 
เมื่อพิจารณาจากระบบการงบประมาณ การเงิน และการพัสดุของ

โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาในปัจจุบันนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล                  
ในสังกัดของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งโรงเรียนจะมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ
เฉพาะในส่วนที่ตั้งไว้ส าหรับโรงเรียนตามที่ได้รับการก าหนดวงเงินและได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ

                                           
13

 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 8 
14

 มาตรา 52 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้อ านวยการส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาตามหลักเกณฑ์                      
ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเท่านั้น แต่เมื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับมอบอ านาจ   
ในการบริหารและจัดการศึกษาแล้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจ าต้องมีระบบการบริหารจัดการด้าน
การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่ เงินรายได้ที่ได้รับจากการบริจาคและผลประโยชน์
จากทรัพย์สินที่มีผู้ อุทิศให้ได้อย่างเป็นอิสระ โดยในเรื่องของเ งินงบประมาณนั้น เนื่องจาก
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่สามารถตั้งหรือรับ
งบประมาณได้เองโดยตรงจะต้องมีสถานะเป็นกรม แม้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะได้รับมอบอ านาจ
ในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นอิสระและคล่องตัวจากระบบราชการส่วนกล างแล้วก็ตาม                      
แต่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังคงมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐระดับกอง จึงไม่สามารถที่จะตั้งหรือ                              
รับงบประมาณได้ ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัด
ของโรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาในระดับกรม จึงมีอ านาจขอตั้ งหรือรับงบประมาณได้ เอง                        
ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต้องก าหนดให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตั้งวงเงิน
งบประมาณที่โรงเรียนต้องการใช้ในแต่ละปีงบประมาณให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐานเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีอิสระในด้านงบประมาณ
พอสมควรในลักษณะเดียวกันกับการได้รับเงินอุดหนุน โดยไม่ต้องรอรับการจัดสรรงบประมาณ                    
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงสามารถบริหารจัดการด้านการเงิน การงบประมาณ การบัญชี                       
และการพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังมีเงินรายได้ที่ได้รับจาก
การบริจาค และผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้ อุทิศให้ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐานจะต้องมอบอ านาจให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสามารถบริหารจัดการเงินรายได้ที่ได้รับ
จากการบริจาค และมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์                       
จากทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

5.1.2.3 การบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล 
โดยที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษา              

ขั้นพ้ืนฐานในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บุคลากร
หลักที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงเป็นบุคลากรที่มีสถานะเป็น “ข้าราชการ” ทั้งสิ้น 
ดังนั้น บุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงต้องอยู่ภายใต้องค์กรการบริหารงานบุคคลองค์กร
เดียวกัน คือ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. และการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดให้อ านาจแก่ ก.ค.ศ. 
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ให้มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล การออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์                 
และวิธีการควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์วิธีการต่าง ๆ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส่วนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ค าสั่งหัวหน้า     
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  10/2559  เรื่ อง  การขับ เคลื่ อนการปฏิ รูปการศึกษา                              
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้บัญญัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ความเห็นชอบ
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาความดีความชอบด าเนินการ
ทางวินัย ก ากับ ดูแล ติดตามการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
ในเขตของจังหวัด15 และให้มีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจาก กศจ.16 โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีพ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตของกรุงเทพมหานคร                 
ซึ่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้ก าหนดให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคท าหน้าที่เป็น กศจ. และเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษามีความเป็นอิสระและคล่องตัวตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่เน้นความเป็นเลิศ                 
ทางวิชาการจึงต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ                      
ในด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยการได้มาซึ่งบุคลการที่มีความรู้                        
ความเชี่ยวชาญดังกล่าวนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจ าต้องมีความเป็นอิสระในการคัดเลือก                            
ครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นการเฉพาะ ตลอดจนการก าหนดต าแหน่งและอัตรา
ค่าตอบแทนแก่บุคคลเหล่านี้ในลักษณะที่แตกต่างจากครูอาจารย์ที่สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วไป 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรเหล่านี้ ให้อยากท างานให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ดังนั้น การบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงจ าต้อง
ท าให้มีลักษณะแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วไป โดย ก.ค.ศ. โดยผ่านความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง ต้องออกกฎ ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 

                                           
15 ข้อ 5 ประกอบ ข้อ 6 แห่ งค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                                

ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกอบ
มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547 

16 ข้อ 8 แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา17 ซึ่งผู้ที่จะมาเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอาจเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ 18 
และอาจก าหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนสูงกว่าข้าราชการครู  โดยอาจก าหนดให้มีการท าสัญญา               
จ้ า งงาน โดยมีก าหนดเวลา แล ะให้คณะกรรมการขับ เคลื่ อนการปฏิ รูปการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่ งท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)                         
ในกรุงเทพมหานคร มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นผู้มีอ านาจในการสรร
หา บรรจุ แต่งตั้งครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เอง19 โดยอาจก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามสัญญาจ้าง มีสิทธิหน้าที่และได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ เช่นเดียวกับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่สถานภาพดังกล่าวจะสิ้นสุดลง เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ตามสัญญาจ้าง หรือถูกเลิกจ้าง หรือถูกลงโทษทางวินัย แล้วแต่กรณี20  

5.1.2.4 การบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป 
เมื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา           

ขั้นพ้ืนฐานแล้ว  ในด้านการบริหารงานทั่วไป นั้น โรงเรียนอาจก าหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษา                      
ต่อได้เอง เพื่อให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีจ านวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อที่เหมาะสมกับหลักสูตร
การศึกษา จ านวนครู และจ านวนห้องเรียนที่สามารถรองรับนักเรียนได้  
 
5.2 การแก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนสถานะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจากส่วนราชการเป็นองค์การ
มหาชน 
 

การแก้ ไขปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเ พ่ือให้ เกิด            
ความคล่องตัวในการจัดการศึกษาอีกวิธีการหนึ่งคือการเปลี่ยนสถานะของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
จากส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็น “องค์การมหาชน” ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติให้รัฐบาลสามารถจัดตั้งหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการและ

                                           
17 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10 
18 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 11 
19 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 12 
20 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 14 
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รัฐวิสาหกิจที่เรียกว่าองค์การมหาชน ซึ่งมีภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะที่ต้องการความคล่องตัว                   
และมีการใช้ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็วในการด าเนินงาน แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือ เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้านใด
ด้านหนึ่ง โดยเฉพาะเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่                   
ให้แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ก็ให้จัดตั้งองค์การมหาชนเพ่ือจัดท าภารกิจนั้น                    
โดยการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น ซึ่งในส่วนของการจัดท าบริการสาธารณะ              
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทยนั้น มี โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีสถานะเป็นองค์การ
มหาชนเพียงแห่งเดียว คือ “โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” โดยรัฐบาลได้มีพระราชกฤษฎีกา                        
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 จัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
เป็นองค์การมหาชน 21 เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยและพัฒนา                            
และนักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีนโยบายที่ จะให้เด็กและเยาวชน                        
ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ                        
ซึ่งจ าเป็นต้องมีวิธีการและหลักสูตรพิเศษขึ้นโดยเฉพาะ ดังนั้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงถูกจัดตั้งขึ้น 
โดยให้มีการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่มีความเป็นอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ  
โดยเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะสายวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นให้แก่นักเรียนที่มี
ความสามารถเป็นพิเศษในทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือให้เป็นการเตรียมพ้ืนฐานส าหรับ
บุคคลที่มีคุณภาพสูงเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการที่จะสร้างนักวิชาการอันยอดเยี่ยม                
ของประเทศ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงเป็นตัวอย่างของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ถูกจัดตั้งให้เป็น
องค์การมหาชน22 

 
5.2.1 หลักการ โครงสร้าง และความสัมพันธ์กับรัฐในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์ 
5.2.1.1 หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์               

เป็นองค์การมหาชน 
   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แต่เดิมนั้นเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง ได้ร่วมกันลงนาม                     
ในโครงการความร่วมมือจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา                      

                                           
21 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
22 หมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
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กิ่งอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีความสนใจและมีความถนัดทางด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสิ่งที่ตนเองถนัด
และสนใจได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้  เพ่ือให้นักเรียนเหล่านั้นได้รับการพัฒนาส่งเสริม                       
ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องลึกซึ้งและกว้างขวาง                       
ตามศักยภาพของตนเองให้มากที่สุดอันจะเป็นพ้ืนฐานการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปและเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ อีกทั้งเพ่ือศึกษาวิจัยหารูปแบบที่เหมาะสม                   
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กไทย เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์                
ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามบนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ประเพณี ความศรัทธาความดีงาม
ที่ดีของไทย ในการนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตกลงให้ความร่วมมือกับกรมสามัญศึกษาในการสนับสนุน
ทางด้านวิชาการ รวมถึงให้ใช้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการ                    
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สนามกีฬา เป็นต้น  โดยเปิดท าการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นแรกในปีการศึกษา 2534 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษา ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2534 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว                      
จึงมีฐานะเป็นส่วนราชการ ในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมือนกับโรงเรียน                  
เตรียมอุดมศึกษา จนกระทั่งวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ขึ้นเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษามีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน  ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ23 เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่า  ประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและ                         
นักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจ าต้องมีวิธีการและหลักสูตรที่มีลักษณะ
พิเศษอันแตกต่างไปจากการเรียนการสอนในโรงเรียนปกติ  ดั งนั้น  จึ งได้จัดให้ โรงเรียน                                                                
มหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นให้แก่นักเรียนที่มี
ความสามารถเป็นพิเศษในทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือเป็นการเตรียมพ้ืนฐานส าหรับบุคคล                
ที่มีคุณภาพสูงในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการสร้างนักวิชาการอันยอดเยี่ยมของ
ประเทศ และเพ่ือที่จะให้โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นมีการบริหารและจัดการเรียนการสอนที่มีความเป็นอิสระ 

                                           
23 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, “ประวัติ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559, จาก 

https://www.mwit.ac.th/content.php?content_title=HIST_TITLE&content=HIST_CONTENT  
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คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ จึงได้น าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนเพ่ือเป็น
โรง เรี ยนวิทยาศาสตร์ต้นแบบแก่ โ รง เรี ยนในลักษณะดั งกล่ าว 24 โดยปัจจุบัน โรง เรี ยน                          
มหิดลวิทยานุสรณ์ได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเน้นความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ในระบบโรงเรียนประจ า โดยรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เพ่ือสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษาละ 240 คน25 ดังนั้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในปัจจุบันจึง
มีนักเรียนทั้งหมด 720 คน และในปีการศึกษา 2557 มีครูจ านวนทั้งสิ้น 67 คน 26 เฉลี่ยอัตราครูต่อ
นักเรียนอยู่ที่ ครู 1 คน ต่อนักเรียน 11 คน 

5.2.1.2 ระบบโครงสร้างของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
องค์การมหาชนที่จัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน                

พ.ศ. 2542 จะต้องมีการบริหารจัดการภายในองค์กรเพ่ือให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการจัดท า
บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนบรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งการบริหารจัดการภายในองค์การมหาชน                   
ทุกประเภทจะต้องมีความคล่องตัว และสามารถด าเนินการตัดสินใจได้เบ็ดเสร็จภายในองค์กรเอง                   
โดยองค์กรขององค์การมหาชนนั้นมีโครงสร้างการบริหารภายในองค์กร ที่จ าแนกได้เป็นสองกลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มผู้ก าหนดนโยบายและผู้บริหารสูงสุดกลุ่มหนึ่ง และผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องน านโยบาย                 
ไปด าเนินการให้เป็นผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารอีกกลุ่มหนึ่ง27 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โครงสร้าง                       
การบริหารงานภายในของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย             
และผู้บริหารสูงสุดกลุ่มหนึ่ ง และผู้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนอีกกลุ่มหนึ่ ง โดยแต่ละกลุ่ม                              
มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) กลุ่มผู้ก าหนดนโยบายและผู้บริหารสูงสุด 
กลุ่มผู้ก าหนดนโยบายและผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ก าหนด

นโยบายและวางระเบียบข้อบังคับขององค์การมหาชน รวมทั้งท าหน้าที่ตัดสินใจในการปฏิบัติภารกิจ  
ที่ได้รับมอบหมาย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

                                           
24 หมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2546 
25 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, รายงานประจ าปี 2557, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.), น. 56  
26 เพ่ิงอ้าง 
27 สุรพล นิติไกรพจน์, องค์การมหาชน : แนวคิด รูปแบบ และวิธีการบริหารงาน, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542),น.29-35. 
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1. กลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย 
การจัดท าบริการสาธารณะขององค์การมหาชนมักเป็นภารกิจ                        

ที่ต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และความรวดเร็วในการตัดสินใจท าภารกิจที่รัฐมอบหมาย
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานขององค์ การมหาชน                 
การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการบริหารงาน การบริหารจัดการการเงินและบัญชีขององค์การมหาชน 
และการแต่งตั้งผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์การมหาชน ย่อมจะต้องใช้ “องค์กรกลุ่ม” หรือในรูปของ 
“คณะกรรมการ” ในการด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะองค์กรกลุ่มประกอบไปด้วย
บุคคลจ านวนหลายคน และบุคคลเหล่านี้อาจมาจากหลากหลายวิชาชีพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ                
และประสบการณ์ที่หลากหลาย ท าให้การด าเนินการเรื่องของการก าหนดนโยบายการออกระเบียบ 
ข้อบังคับ การบริหารจัดการการเงิน และการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้บริหารองค์การมหาชนเป็นไปด้วยความ
ถู กต้ อง เรี ยบร้ อย และรอบคอบ เพ่ื อให้ การจั ดท าบริ การสาธารณะขององค์ การมหาชน                        
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการ ซึ่งองค์ประกอบของกลุ่มนโยบายดังกล่าว                
จะต้องด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ หรืออาจเรียกชื่ออย่างอ่ืนแต่ด าเนินการในรูปแบบองค์กรกลุ่ม                  
โดยมีประธานหรือองค์การมหาชนบางแห่งเรียกชื่ออย่างอ่ืน ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ 
และกรรมการ ซึ่งแต่ละองค์การมหาชนจะก าหนดการได้มาของประธานและกรรมการ คุณสมบัติ 
วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ไว้ในกฎหมายที่ใช้ในการจัดตั้งองค์การมหาชน 28 ซึ่งการปฏิบัติ
หน้าที่ของกลุ่มผู้ก าหนดนโยบายจะปฏิบัติหน้าที่โดยการประชุม และท าการลงมติในที่ประชุม                      
ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้ในการจัดตั้งองค์การมหาชนแต่ละแห่ง 
ซึ่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2542 ก็ได้ก าหนดให้มี “องค์กรกลุ่ม” 
หรือ “คณะกรรมการ” ในการบริหารและด าเนินกิจการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเรียกว่า 
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” ซึ่งประกอบไปด้วยประธานกรรมการ                        
ซึ่ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สู ง                    
ทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  หรือเทคโนโลยี กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 5 คน                        
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและความจัดเจน               
เป็นที่ประจักษ์ในทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
ของโรงเรียน จ านวนไม่เกิน 4 คน โดยให้มีผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นกรรมการและ
เลขานุการโดยต าแหน่ง29 ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีอ านาจหน้าที่                     

                                           
28 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
29 มาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
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ในการก าหนดนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของ
โรงเรียน อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินของโรงเรียน ควบคุมการด าเนินงานและ                           
การบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดไว้
ตามพระราชกฤษฏีกา และการกระท าอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียน30 

2. ผู้บริหารสูงสุด 
ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่บริหารการจัดท าบริการ

สาธารณะขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน และท าตาม
นโยบาย มติของที่ประชุมกลุ่มผู้ก าหนดนโยบายขององค์การมหาชน โดยอาจจะเรียกชื่อต าแหน่ง
ผู้บริหารนี้ว่าผู้อ านวยการหรือจะเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายที่ใช้ในการจัดตั้งองค์การมหาชน
แต่ละแห่ง31 โดยองค์การมหาชนแต่ละแห่งจะก าหนดการได้มา คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง 
และอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้ในการจัดตั้งองค์การมหาชน และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่           
และลูกจ้างขององค์การมหาชนทุกต าแหน่ง32 ซึ่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดให้มีผู้อ านวยการหนึ่งคน33 โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี34                      
และมีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบัง คับ 
ข้อก าหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                  
และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกต าแหน่งของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์35 

(2) บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
 บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนคือบุคคลที่ปฏิบัติงาน

ให้แก่องค์การมหาชนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสูงสุดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ
ผู้ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสถานะของผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชนนั้น จะต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงาน                    
ในองค์การมหาชนจึงไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จึงไม่อาจได้รับสิทธิ

                                           
30 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 28 

31 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
32 มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
33 มาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
34 มาตรา 25 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
35 มาตรา 27 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
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ประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ เหมือนอย่างข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่ผู้ปฏิบัติงาน                    
ในองค์การมหาชนจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชน
ก าหนด หรือตามที่กลุ่มผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้บริหารก าหนดให้36 โดยพระราชกฤษฏีกาจัดตั้ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                      
มี 3 ประเภท ได้แก่ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณของโรงเรียน                   
ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นการชั่วคราว 37  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ปฏิบัติงานหลักของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ38                    
และจะได้รับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ก าหนดให้39 

(3) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การมหาชน 
องค์การมหาชนถือเป็นองค์กรของรัฐประเภทหนึ่ง มีภารกิจในการจัดท า

บริการสาธารณะตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น องค์การมหาชน                       
จึงยังมีความพันธ์กับรัฐอยู่ในฐานะที่รัฐเป็นผู้ก ากับดูแลการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การมหาชน
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย องค์การมหาชนจึงต้องถูกตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ                  
และการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่รัฐได้มอบหมายให้จัดท าบริการสาธารณะ                    
ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวจะต้องเคารพความเป็นอิสระในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การมหาชนด้วย40 
โดยพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                  
ให้เป็นไปตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน นโยบายของรัฐบาล 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง41 พร้อมกันนี้กฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                 
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงินการบัญชี และการพัสดุของโรงเรียน โดยต้องรายงาน

                                           
36 มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
37 มาตรา 31 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
38 มาตรา 32 (5) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
39 มาตรา 19 (3) (จ) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
40 สุรพล นิติไกรพจน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 27, น.35-39. 
41 มาตรา 39 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ์ พ.ศ. 2543 
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ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง โดยโรงเรียนต้องจัดท า                        
งบดุลงบการเงิน และบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชีทุกปี และในทุกรอบปี ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                     
เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน42 นอกจากนี้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ต้องท ารายงานประจ าปีเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้รายงานผลงานของโรงเรียน                   
ในปีที่ล่วงมาแล้วบัญชีท าการพร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของ
คณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดท าในภายหน้า43 

5.2.2 การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
5.2.2.1 การบริหารการจัดการการศึกษาด้านวิชาการ 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543                                         
ได้บัญญัติให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการ และด าเนินการจัดการเรียน
การสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กที่มี
ศักยภาพสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์44 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดให้การจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม45 โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น การบริหารจัดการการศึกษาด้านวิชาการของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงเป็นภารกิจหลักที่ต้องมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากโรง เรียนทั่วไป  
โดยกฎหมายได้ก าหนดให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีอ านาจหน้าที่หลัก ดังนี้46 

1. ด าเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

 2. จัดท าหลักสูตรวิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ส าหรับใช้ในโรงเรียน 

                                           
42 มาตรา 35 และมาตรา 36 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

พ.ศ. 2543 
43 มาตรา 37 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
44 มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
45 มาตรา 37 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542         

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
46 มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
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 3. ด าเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 4. ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 โดยในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา

ด้านวิชาการที่โรงเรียนสามารถจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนได้เอง ตลอดจน
กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จนถึงผลสัมฤทธิ์ในการ
บริหารจัดการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดังนี้ 

(1) หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 โดยที่มาตรา 8 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์             

พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนส าหรับ            
ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงได้มีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา                               
ส าหรับโรงเรียนขึ้นใช้เองเป็นการเฉพาะ โดยปัจจุบันโรงเรียนมหิดลวิ ทยานุสรณ์ได้ใช้หลักสูตร                            
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2556 มาเป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับนักเรียนของโรงเรียน              
โดยผ่านการประชุมระดมความคิดระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน                       
โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ต้องการให้หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์มุ่งหมายให้นักเรียน                  
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                        
มีพ้ืนฐานความรู้ที่ดีทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา ภาษา ดนตรี 
และพลานามัย สามารถคิด วิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทุกศาสตร์ได้ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ งด้าน
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม มีจิตตั้งมั่นในความเมตตาและหวังดีต่อกัน ดูแลเอาใจใส่กัน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ผูกพันกันฉันญาติมิตร รักและภูมิใจในความเป็นไทย                 
มีจิตที่จะมุ่งตอบแทนประเทศชาติ และมีความเป็นสากล ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ น าร่องสรรหาและจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์               
ชั้นน าของโลก มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี                              
มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทยมีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อ
เพ่ือร่วมโลกและธรรมชาติ47 

 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2556 แบ่งรายวิชาที่
นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนออกเป็น 3 รายวิชา คือ รายวิชาขั้นพ้ืนฐาน รายวิชาบังคับ                 

                                           
47 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2556, น.1 
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และรายวิชาเลือกเสรี โดยนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะต้องมีผลการประเมินรายวิชาทั้งหมด
จ านวนไม่น้อยกว่า 86.0 หน่วยกิต มีรายละเอียดแต่ละรายวิชาพอสังเขป ดังนี้ 

 1. รายวิชาขั้น พ้ืนฐานตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                    
พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดให้มี 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระการเรียนรู้ศิลปะ และสาระ                 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้                   
ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ48 

 2. รายวิชาบังคับตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2556 
เป็นรายวิชาที่ต่อยอดจากรายวิชาพ้ืนฐาน โดยโรงเรียนก าหนดให้มีรายวิชาบังคับในกลุ่มสาระ                   
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                     
เป็นนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์49 

 3. รายวิชาเลือกเสรีตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2556 
เป็นรายวิชาที่ต่อยอดจากรายวิชาบังคับ และเสริมทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน และการแก้ปัญหา 
ตามความถนัดของนักเรียนแต่ละคน โดยแบ่งออกเป็นรายวิชาเลือกเสรีกลุ่มทั่วไปซึ่งมีรายวิชา                 
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายวิชาเลือกเสรีกลุ่มบูรณาการ50 

 โดยนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นั้นจะสามารถเลือกแผนการจัดการเรียนการสอนได้สองแผน51 
ดังนี้  

 1. แผนการจัดการเรียนการสอนทั่วไป โดยแผนนี้มีไว้ส าหรับนักเรียน                     
ที่ไม่ได้สมัครหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตามโครงการ สอวน. โดยนักเรียนที่เลือกเรียน                          
ในแผนการจัดการเรียนการสอนทั่วไปจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น               
ไม่น้อยกว่า 86.0 หน่วยกิต 

                                           
48 เพ่ิงอ้าง, น.4 
49 เพ่ิงอ้าง, น.5 
50 เพ่ิงอ้าง, น.6 
51 เพ่ิงอ้าง, น.7-9 



103 
 

 2. แผนการจัดการเรียนการสอนในส่วนของการเรียนโครงการ สอวน. 
โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับอนุญาตจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ สาขาใดสาขาหนึ่ง โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4                
ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะต้องเรียนในโครงการดังกล่าวช่วงปิดภาคเรียนต้นเดือนตุลาคม             
และช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2556 จึงเป็นหลักสูตรที่
ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์นั้นมีความรู้                              
ความเชี่ยวชาญในด้านสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น ตามวัตถุประสงค์                       
ในการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพ่ือเตรียมพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพ่ือการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาในการสร้างนักวิจัยและพัฒนาและนักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์              
และเทคโนโลยีของประเทศ  

(2) กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
 การจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2556 โดยกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นั้น                   
ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  จะเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี โดยโรงเรียนจะจัดกิจกรรมน านักเรียนไปศึกษาดูงานในหน่วยงานวิจัย
ต่าง ๆ และจัดบรรยายพิเศษโดยนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือจุดประกายนักเรียนให้คิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์และสร้างเสริมประสบการณ์                
ในการท าวิจัย เห็นบรรยากาศในการท างานวิจัย และโอกาสในการประกอบอาชีพด้านงานวิจัย              
ที่หลากหลาย นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้ขอความอนุเคราะห์ ให้นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา                        
และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ พ่ีเลี้ยงให้แก่นักเรียน เพ่ือให้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนสามารถด าเนินไปได้อย่างมีคุณภาพ โดยในปีงบประมาณ 2557 โรงเรียน                         
มหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับความอนุเคราะห์จากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานวิจัย ในการเป็นที่ปรึกษาและท าโครงงานวิจัยของนักเรียน จ านวน 67 คน จาก 7 สถาบัน52 
ซึ่งนอกจากกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่จะเน้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแล้ว                   
ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ และมีการเปิดกิจกรรมชุมนุมทางวิชาการอีกด้วย 

                                           
52 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 25, น.65 
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นอกจากนี้ โรงเรียมหิดลวิทยานุสรณ์ยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม
พัฒนาจิตสาธารณะ กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย และกิจกรรม
พัฒนาสุขภาพและอนามัย ท าให้นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นั้น นอกจากจะมี
ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์แล้ว นักเรียนยังได้เสริมทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศและมีสุขภาพพลานามัยที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทยด้วย53 

(3) ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียน             
มหิดลวิทยานุสรณ์ 

 การจัดการการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ตามหลักสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2556 นั้น ปรากฏว่าในปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนได้รับรางวัล                    
ในการแข่งขันทางวิชาการหลายแห่ง54 ได้รับรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภายในประเทศ             
และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ                 
โดยได้รับรางวัลเป็นจ านวนมาก55 นอกจากนี้ นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ยังได้รับรางวัล               
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นจ านวนมาก56 ในส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary 
National Education Test : ONET) โดยได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ของนักเรียนทั่วประเทศในทุกวิชา57 และสามารถสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา                    
ในสถาบันชั้นน าของประเทศได้ทุกคน โดยสามารถศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 98.32 นอกจากนี้ในแต่ละปี นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์              
จะได้รับทุนการศึกษาเพ่ือไปศึกษาต่อในต่างประเทศรุ่นละประมาณร้อยละ 10 – 16 อีกด้วย58                   
ซึ่งแสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ที่มีวัตถุประสงค์ในการเตรียมพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูงในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการสร้างนักวิจัยและพัฒนาและนักประดิษฐ์คิดค้นทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

                                           
53 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 47, น. 10-12 
54 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 25, น. 48-49 
55 เพ่ิงอ้าง, น. 32-34 
56 เพ่ิงอ้าง, น. 35-45 
57 เพ่ิงอ้าง, น. 30 
58 เพ่ิงอ้าง, น. 50 
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5.2.2.2 การบริหารจัดการการศึกษาด้านงบประมาณ 
การที่รัฐจัดตั้งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นองค์การมหาชนนั้น                        

ก็เพ่ือต้องการความเร่งด่วน รวดเร็วในการจัดท าบริการสาธารณะตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
องค์การมหาชน ซึ่งองค์การมหาชนดังกล่าวต้องมีระบบบริหารงานแยกออกจากส่วนราชการ                              
ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการในด้านงบประมาณที่ไม่ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากรัฐรวม              
กับส่วนราชการ แต่ขณะเดียวกัน เนื่องจากองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพ่ือจัดท าภารกิจ                   
ในด้านวิชาการและการบริการสังคมและไม่ได้มีภารกิจในการท าการค้าหรือแสวงหาก าไรให้แก่รัฐ 
เพราะฉะนั้นแหล่งรายได้หลักที่จะมาเป็นทุนและทรัพย์สินขององค์การมหาชน ย่อมจะมาจาก
งบประมาณแผ่นดินที่รัฐจัดสรรให้เป็นหลัก59 โดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542                    
ได้ก าหนดให้องค์การมหาชน มีทุนหรือทรัพย์สินในการด าเนินกิจการ ประกอบด้วย60 

1. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมา 
2. เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนเดิม 
3. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
4. เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืน รวมทั้งจากต่างประเทศ

หรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
5. ค่าธรรมเนียม บ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการ

ด าเนินการ 
6. ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินขององค์การมหาชน 
ซึ่ งบรรดารายได้ขององค์การมหาชนนั้นไม่ เป็นรายได้ที่ต้องส่ ง

กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ61                    
แสดงให้ เห็นถึงความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณขององค์การมหาชน นอกจากนี้ 
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ยังได้ก าหนดให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน
จะต้องมีเรื่องทุน รายได้ งบประมาณ และทรัพย์สินด้วย 62 โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียน                 
มหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 ก็ได้ก าหนดให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีทุนและทรัพย์สินในการ            

                                           
59 สุรพล นิติไกรพจน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 27, น.36. 
60 มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
61 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
62 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
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ด าเนินกิจการของโรงเรียนเหมือนกับที่พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้63             
และก าหนดให้เป็นรายได้ของโรงเรียนไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ64 โดยให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์             
เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของโรงเรียน และผู้อ านวยการ
โรงเรียนมีหน้าที่น าเสนอรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนทางการเงิน และงบประมาณ               
ปีต่อไปเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                   
ได้ออกข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 ฉบับ ได้แก่ 
ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วย การเงินและการบัญชี พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                    
โดยในหัวข้อนี้จะขอแบ่งเรื่องของการบริหารจัดการการศึกษาด้านงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน                
คือ การบริหารจัดการงบประมาณด้านการเงินและการบัญชี และการบริหารจัดการงบประมาณ             
ด้านการพัสดุ 

(1) การบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี 
ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วย การเงินและการบัญชี พ.ศ. 2543 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจ
ในการออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่งต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้65 และให้ผู้อ านวยการ
จัดท างบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปีโดยแยกหมวดเงินและประเภทรายจ่ายตามแผนงาน
และโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติ ใช้ เป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น66                   
โดยในข้อบังคับดังกล่าวได้ก าหนดในเรื่องของรายได้ การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน 
ทรัพย์สิน การบัญชี การตรวจสอบบัญชี การงบประมาณ และกองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์       
โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียน โดยมีเรื่องที่สมควรศึกษาเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการบริหารจัดการด้านงบประมาณของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดังนี้ 

 

                                           
63 มาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
64 มาตรา 11 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
65 ข้อ 4 แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2543 
66 ข้อ 52 แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเงินและการบัญชี 

พ.ศ. 2543 
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1. การบริหารการใช้งบประมาณของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
งบประมาณของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดยเฉพาะเงินอุดหนุนทั่วไป                   

ที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปีถือเป็นงบประมาณที่ส าคัญของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักในการด าเนินงานของโรงเรียนโดยจะเห็นได้จากในปีงบประมาณ 2558 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้เงินงบประมาณรัฐบาลที่รัฐบาลจัดสรรเป็นเงินจ านวน 342,673,700 บาท                   
ซึ่งเป็นจ านวนรายได้ที่มากที่สุด เมื่อเทียบกับรายได้ประเภทอ่ืนรวมกันเป็นเงินจ านวน 39,660,773.34 บาท    
โดยรายได้ประเภทอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับในแต่ละปีงบประมาณนั้น มีทั้งรายได้               
ค่าหอพักนักเรียน รายได้จากเงินบริจาค รายได้จากดอกเบี้ยรับ และรายได้อ่ืน ๆ  โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                          
จะใช้งบประมาณทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ในการบริหารโรงเรียน ได้แก่ ด้านบุคล ากร 
ค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ 30 การด าเนินงานซึ่งประกอบด้วยการด าเนินงานในการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดการศึกษาเนื่องจากเป็นโรงเรียนประจ ารวมทั้งการขยายผลสู่โรงเรียนอ่ืนและ                          
ค่าสาธารณูปโภคประมาณร้อยละ 57 ทุนการศึกษาประมาณร้อยละ 13 ส าหรับงบลงทุน                            
จะด าเนินการจัดตั้งค าขอตามความจ าเป็นแต่ละปี ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือ                    
การก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ 

2. การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
การตรวจสอบการใช้งบประมาณของโรงเรียนจะมีการตรวจสอบ    

อย่างโปร่งใสทั้งภายในและการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก การตรวจสอบภายในจะมี
ผู้ปฏิบัติงานท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบโดยเฉพาะและรับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และส าหรับการตรวจสอบภายนอกนั้น ในรอบหนึ่งปีให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน                
จะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ ายเงินและทรัพย์สินขององค์การมหาชน                        
โดยแสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด                    
และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วท าบันทึกรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินจะท าโดยตรวจสอบเอกสาร 
การสอบทาน การทดสอบรายการ การวิเคราะห์ การสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการสังเกต
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและเปรียบเทียบแผนงาน โครงการมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ               
ที่ก าหนดไว้ กับผลการปฏิบัติงานจริงว่ามีผลต่างกันหรือไม่อย่างใด โดยพิจารณาถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้               
ซึ่งจะพบว่าส่วนใหญ่การบริหารงบประมาณจะมีการใช้จ่ายตามแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้                 
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อาจมีการปรับแผนการใช้งบประมาณได้โดยผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่เป็นรายจ่าย
ประเภทเดียวกัน ซึ่งนับว่าการบริหารงบประมาณของโรงเรียนมีความคล่องตัวสูง67 

3.  ผลสั มฤทธิ์ ในการบริ หารจั ดการด้ านงบประมาณของโรงเรี ยน                            
มหิดลวิทยานุสรณ์ 

ส าหรับประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเมื่อเทียบระหว่างการ
ลงทุนจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นรายหัวกับผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 1 คน เป็นเงินประมาณ 
88,200 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทั่วไปของนักเรียน (ค่าอาหาร ค่าหนังสือ ค่าหอพัก)                       
จากทุน 44,000 บาท ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนอาจารย์ 31,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายด้านการดด าเนินงานของโรงเรียน เช่น ค่าสาธารณูปโภค กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน 
วัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น ประมาณ 13,200 บาท โดยงบประมาณที่ลงทุนไปกับผลที่เกิดขึ้นกับตัว
นักเรียนจะประเมินได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสร้างผลงานเด่นของนักเรียนในการแสดง
ความสามารถในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ โดยเฉพาะผลงานโครงงานวิจัยที่มี
คุณภาพสูงของนักเรียน รวมถึงความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดูได้จากกลไกของการจัด
การศึกษาที่กล่าวไว้ในหัวข้อผลส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

(2) การบริหารจัดการด้านงานพัสดุ 
การบริหารจัดการด้านงานพัสดุนั้น หน่วยงานของรัฐโดยทั่วไปจะต้อง

ด าเนินงานด้านการพัสดุโดยใช้ระเบียบปฏิบัติเดียวกันซึ่งถูกก าหนดขึ้นโดยส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งลักษณะของระเบียบดังกล่าวเป็นระเบียบ
ที่ก าหนดขึ้นอย่างรัดกุม มีความยืดหยุ่นน้อย แต่ส าหรับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่ งมีสถานะเป็น
องค์การมหาชนนั้น กฎหมายได้บัญญัติให้มีอ านาจในการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุได้เอง                
โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบพัสดุของส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้อดีที่จะท าให้งานด้านพัสดุ                 
มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงได้ออกข้อบังคับโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543 ส าหรับใช้ในการจัดการงานพัสดุของโรงเรียน                     
โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้วางเค้าโครงของข้อบังคับดังกล่าวให้คล้ายคลึง
กับระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เพราะคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เห็นว่าระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส านักนายกรัฐมนตรีมีจุดแข็งหลายประการ ได้ใช้ในวงราชการ               
มาหลายปี มีความรัดกุมสูง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานพัสดุที่เป็นหน่วยงานภายนอกมีความคุ้นเคย
กับระเบียบดังกล่าว แต่ขณะเดียวกันก็ได้ปรับข้อก าหนดในรายละเอียดเป็นบางตอน เช่น การก าหนด

                                           
67 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.55 



109 
 

อ านาจของผู้บริหารให้มากข้ึน การขยายขอบเขตของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษให้มีทางเลือก
มากขึ้น และหากมีกรณีใดที่เมื่อปฏิบัติตามข้อบังคับแล้วไม่เกิดผลดีต่อองค์กร หรือมีกรณีที่ยังไม่ได้
ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ก็สามารถน าเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปฏิบัติตามที่เห็น
เหมาะสมได้ เป็นคราว ๆ ไป 68 โดยเนื้อหาสาระของข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                    
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดให้มี การจัดท า จัดซื้อ จัดจ้าง แลกเปลี่ยน เช่า จ าหน่าย                
และด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขององค์กร การด าเนินงานจึง
ต้องมีการบริหารที่รอบคอบ รัดกุม รักษาประโยชน์ขององค์กร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้                
ในขณะเดียวกัน จะต้องมีความสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจขององค์กร 
ด าเนินไปได้โดยไม้ชะงัก 

5.2.2.3 การบริหารจัดการการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล 
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร ดังนั้น

การบริหารงานบุคคลจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่ งที่องค์กรจะต้องมีการจัดการที่ดี                      
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และรักษาทรัพยากรบุคคลดังกล่าวให้ท างานร่วมกับองค์กร 
ดังนั้น ภารกิจของการบริหารงานบุคคลจึงประกอบด้วย การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด
ต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและ                     
การรักษาวินัย และการออกจากงาน69

 

และโดยที่องค์การมหาชนนั้น จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท า
ภารกิจของรัฐที่ต้องการความเป็นอิสระและความรวดเร็วและไม่อยู่ภายใต้การบริหารงาน                    
ของส่วนราชการ ดังนั้นบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารสูงสุดขององค์การมหาชนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือความ
เป็นอิสระและความคล่องตัวในการจัดท าภารกิจขององค์การมหาชนนั้นเอง ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงาน                   
ในองค์การมหาชนจึงไม่อาจได้รับสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ เหมือนอย่างข้าราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชนจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ 
ตามท่ีกฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชนก าหนด  

                                           
68 เพ่ิงอ้าง, น. 56 
69 เพ่ิงอ้าง, น. 58 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ก่อตั้งขึ้นโดยผลของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  พ.ศ. 2543 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน                     
พ.ศ. 2542 ดังนั้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงเป็นสถานศึกษาที่มีสถานะเป็นองค์การมหาชน 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงไม่ได้มีสถานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ และไม่อาจได้รับสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ 
เหมือนอย่างข้าราชการหรือพนักงาน แต่จะเป็นมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างจากงบประมาณของโรงเรียนรัฐวิสาหกิจ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีแนวทางในการ
บริหารงานบุคคล ดังนี้  

(1) แนวทางการบริหารงานบุคคลที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  พ.ศ. 2543                     
ได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลส าหรับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยได้ก าหนดผู้ที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารงานบุคคลและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล รวมทั้งก าหนดประเภท 
คุณสมบัติ และการพ้นจากต าแหน่งไว้ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีอ านาจในการ
ควบคุมดูแลการด าเนินงานและบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับโรงเรียนในเรื่อง การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อัตราเงินเดือน 
ค่าจ้าง และเงินอ่ืนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และมีอ านาจในการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง               
การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัย และการลงโทษทางวินัย การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกข์
และอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง70 

2.  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีอ านาจในการบรรจุ แต่งตั้ง 
เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการก าหนด71 

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจในการก ากับดูแลการ
ด าเนินกิจการของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
โรงเรียน นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับโรงเรียน และมีอ านาจสั่งให้โรงเรียน
ชี้แจงแสดงความคิดเห็น ท ารายงาน หรือยับยั้งการกระท าของโรงเรียนที่ขัดต่อวัตถุประสงค์                  

                                           
70 มาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
71 มาตรา 28 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
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ของการจัดตั้งโรงเรียน นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับโรงเรียน ตลอดจน                
สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการได้72 

4. ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนมี 3 ประเภท คือ 1. เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง 
ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณของโรงเรียน 2. ที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ่งโรงเรียนจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง               
และ 3. เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นการชั่วคราว และได้ก าหนดคุณสมบัติ
และการพ้นจากต าแหน่งของผู้ที่ปฏิบัติงานของโรงเรียนไว้ด้วย73 

จะเห็นได้ว่าพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรง เรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้
ก าหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อยู่ 3 ประเภท และให้คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนมีอ านาจในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อก าหนดหรือเกี่ยวกับ                         
การบริหารงานบุคคล โดยให้อ านาจผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้มีอ านาจบริหารงานบุคคล 
โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

(2) แนวทางการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน               
มหิดลวิทยานุสรณ์ 

โดยที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2542              
ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอ านาจหน้าที่ในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ข้อก าหนด เพ่ือที่จะได้ด าเนินการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนจึงได้ออกข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล                  
พ.ศ. 2543 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยข้อบังคับดังกล่าวมีเนื้อหาสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1.  ก า หนด ให้ มี คณะอนุ ก ร รมกา รบริ ห า ร ง านบุ คคล  โ ดย ให้
คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญคือการออกระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเสนอแนะให้ค าปรึกษาให้แก่คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์74 เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล 
โดยคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประกอบด้วย กรรมการบริหารโรงเรียน หรือที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือที่ปรึกษาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็น

                                           
72 มาตรา 39 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
73 หมวด 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
74 ข้อ 7 แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   

พ.ศ. 2543 



112 
 

ประธานอนุกรรมการ ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการ 
กรรมการบริหารโรงเรียน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลที่เป็นบุคคลภายนอก 
จ านวน ไม่เกิน 2 คน เป็นอนุกรรมการ รองผู้อ านวยการที่ผู้อ านวยการมอบหมายจ านวน 1 คน                    
เป็นอนุกรรมการโดยต าแหน่ง ผู้แทนเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งของเจ้าหน้าที่จ านวน 2 คน                 
เป็นอนุกรรมการ และหัวหน้าฝ่ายอ านวยการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยผู้อ านวยการ                  
อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้75 

2. ก าหนดคุณสมบัติและต าแหน่งของเจ้าหน้าที่และต าแหน่งของ
ผู้บริหาร โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ ได้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มครู มีต าแหน่ง
ครูวิชาการ ครูช านาญการ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ ได้แก่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ช านาญการ เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ                
ส่วนต าแหน่งของผู้บริหารโรงเรียนประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าฝ่าย76 

3. ก าหนดให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งบุคคลให้เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  
โดยให้แต่งตั้งจากผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
และให้ผู้อ านวยการท าสัญญาจ้างกับผู้ที่ผ่านการกระบวนการสรรหาและคัดเลือก โดยในการท าสัญญา
จ้างครั้งแรก เป็นสัญญาจ้างทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อผ่านการประเมิน ให้ท าสัญญา
จ้างงานเป็นครั้งที่ 2 มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี การจ้างครั้งที่ 3 และการจ้างครั้งต่อไป มีก าหนด
ระยะเวลาไม่ เกิน 5 ปี 77 จนกระทั่งเกษียณอายุราชการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                      

                                           
75 ข้อ 5 แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล      

พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2552 

76 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 

77 ข้อ 19 แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล              
(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2552 
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ของเจ้าหน้าที่ให้กระท าปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี78 และยังก าหนดให้มี
การเลื่อนต าแหน่งและขึ้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ด้วย 

4. ก าหนดให้ผู้อ านวยการขออนุมัติต่อคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพ่ือท าสัญญาจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ หรือความช านาญงานพิเศษ คราวละไม่เกิน 1 ปี79 

5. ก าหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่
โดยการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม80

 

6. ให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนดจ านวนวันที่เจ้าหน้าที่    
สามารถลาได้ ก าหนดประเภทการลา และให้มีการจัดระบบสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล และเงินตอบแทน                 
ในลักษณะต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม81

 

7. ก าหนดวินัยและโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่โรงเรียน โดยโทษทางวินัย
ของเจ้าหน้าที่ให้มีอยู่ 4 สถาน คือ ภาคทัณฑ์ งดบ าเหน็จความชอบ ตัดเงินเดือน และปลดออก82

 

8. ก าหนดการออกจากงานของเจ้าหน้าที่ และขั้นตอนการออกจากงาน
ของเจ้าหน้าที่83

 

9. ก าหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์84 อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์85 สิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษของเจ้าหน้าที่86 และสิทธิในการ
ร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่87  

                                           
78 ข้อ 22 แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2543 
79 หมวด 4 แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2543 
80 หมวด 5 แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2543 
81 หมวด 6 แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2543 
82 ข้อ 44 แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2543 
83 หมวด 8 แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2543 
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10. ก าหนดจ านวนอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
แต่ละต าแหน่ง โดยก าหนดให้มี  ผู้อ านวยการ 1 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ 3 ต าแหน่ง                         
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าฝ่าย รวมกันมีทั้งหมด 16 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มครู        
92 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 59 ต าแหน่ง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงมีอัตรก าลังของ
เจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด 171 ต าแหน่ง88  

การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
จึงมีความคล่องตัวสูง โรงเรียนมีอ านาจในการก าหนดต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ วางแผนอัตราก าลัง
ด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ การก าหนดวงเงินในแต่ละต าแหน่ง ได้โดยโรงเรียนเอง 
สิ่งเหล่านี้จึงสามารถก าหนดได้ตามความเหมาะสมตามสภาพที่เป็นจริงของโรงเรียน อย่างไรก็ตาม  
การด าเนินงานทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

(3) การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้มี
การออกระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์หลายฉบับ 
เพ่ือช่วยท าให้การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบข่ายภารกิจของ                 
การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพการด าเนินงานของโรงเรียน เพ่ือให้มี การ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูง การพิจารณาระเบียบแต่ละฉบับ มีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 
และแม้ได้ประกาศใช้แล้วก็ยังมีการติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดขึ้นนั้น และน ากลับมา

                                                                                                                         
84 ข้อ 56 แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2543 
85 ข้อ 57 แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2543 
86 ข้อ 59 แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2543 
87 ข้อ 60 แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2543 
88 บัญชีหมายเลข 1 ท้ายข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2555 
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ทบทวนปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา อนุกรรมการบริหารงานบุคคล                 
ของโรงเรียนได้จัดท าระเบียบต่างๆ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์และเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล                
รวม 16 ฉบับ ดังนี้ 

1. ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการพัฒนาเจ้าหน้าที่     
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นระเบียบที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือลาไปพัฒนาตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก าหนดประเภทของทุนที่ให้ไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือลาไปพัฒนาตนเอง 

2. ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นระเบียบที่ก าหนดสิทธิในการได้รับเงินเดือน 
ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด สิทธิในการลาและการได้รับเงินในระหว่างลา สิทธิในการได้รับ
เงินค่าทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน 
จัดสวัสดิการ เช่น จัดน้ าสะอาดส าหรับดื่ม และจัดให้มีห้องน้ าอย่างเพียงพอ จัดให้มีบริการเพ่ือ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ เมื่อประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย จัดให้มีการตรวจสุขภาพและร่างกายให้แก่
เจ้าหน้าที่ จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่เองและบิดา มารดา สามี ภรรยา 
หรือบุตร ค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ จัดให้มีค่าท าศพทั้งของเจ้าหน้าที่ บิดา มารดา 
สามี ภรรยา การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของเจ้าหน้าที่ การจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่
ที่ถูกเลิกจ้าง การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ จนได้รับ
อันตรายหรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือถึงแก่ความตาย และการก าหนดให้มีกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพส าหรับเจ้าหน้าที่ 

3. ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์
ตอบแทนลูกจ้าง พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นระเบียบที่ก าหนดสวัสดิการและประโยชน์             
ตอบแทนให้แก่ลูกจ้างเหมือนกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

4. ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือน
ประจ า พ.ศ. 2544 เป็นระเบียบที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่                
เพ่ือเป็นบ าเหน็จความให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใช้ความรู้ความสามารถและ
ความอุตสาหในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรักษาวินัยและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 

5. ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ้าง
ลูกจ้างและการให้ลูกจ้างได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์หรือผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2544                 
เป็นระเบียบที่ก าหนดการจ้างลูกจ้าง โดยก าหนดให้การจ้างลูกจ้างกระท าได้โดยการให้ผู้อ านวยการ    
ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนลูกจ้าง 
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6. ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการก าหนดค่าตอบแทน 
สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาช่วยงานโรงเรียน                
เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2544 เป็นระเบียบที่ก าหนดการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ                 
โดยก าหนดให้ผู้อ านวยการตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผู้ทรงคุณวุฒิ              
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งก าหนดสิทธิในการลาและประโยชน์เกื้อกูลส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งต้องไม่เกินกว่าสิทธิในการลาและประโยชน์เกื้อกูลที่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน                
มหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับ 

7. ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการสั่งพักงานและ
เงินเดือนของผู้ถูกพักงาน พ.ศ. 2544 เป็นระเบียบที่ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสั่งพักงาน                     
ของเจ้าหน้าที่ท่ีถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือถูกด าเนิน
คดีอาญา และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนของผู้ถูกพักงานหลังจากการพิจารณาด าเนินการทางวินัย
หรือตัดสินคดียุติแล้ว 

8. ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรง พ.ศ. 2544 เป็นระเบียบที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ละทิ้งหน้าที่หรือขาดงานติดต่อในคราวเดียวกัน
เกินกว่า 10 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าผิดวินัยกรณีใดกรณีหนึ่ง
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนอย่างร้ายแรง หรือจงใจปฏิบัติหรือกระท าการใด ๆ อันเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระท าผิ ดทางวินัยอย่างร้ายแรง                  
ตามข้อ 42 แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543                
โดยผู้อ านวยการเห็นว่ามีมูลให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยระเบียบดังกล่าว 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการในการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงไว้ 

9. ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน พ.ศ. 2545 โดยระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการ
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน” เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับสวัสดิการอันควรแก่การสงเคราะห์และเป็นการ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ส่งเสริมความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงาน และเพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

10. ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2550 เป็นระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารในต าแหน่งรองผู้อ านวยการ หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าฝ่าย รวมทั้งระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
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11. ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินเพ่ือต่ออายุสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2553 โดยระเบียบดังกล่าวก าหนดให้ก่อนครบสัญญา
จ้าง 6 เดือน ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน               
เพ่ือต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่แต่ละคน โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจจะต้องประเมินให้เสร็จสิ้น                   
ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับเอกสาร โดยผู้รับการประเมินและโรงเรียนต้องแจ้งผลการประเมิน      
ให้ผู้ถูกประเมินทราบก่อนวันสิ้นสุดสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยจะต้องผ่านการประเมิน                  
ในด้านความรู้ ความสามารถในหน้าที่และมีผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในระดับดี                   
ความเสียสละในการปฏิบัติงานเพ่ือองค์กร และคุณธรรมและจริยธรรม โดยผู้ถูกประเมินจะต้องได้
คะแนนร้อยละ 65 ถึงจะถือว่าผ่านการประเมิน โดยได้ก าหนดผลงานที่ ใช้ ในการประเมิน                      
เพ่ือต่อสัญญาในต าแหน่งต่าง ๆ ไว้ด้วย 

12. ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 โดยระเบียบดังกล่าวก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่คณะอนุกรรมการประกาศก าหนด สามารถขอเลื่อนต าแหน่งได้ โดยผู้อ านวยการจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่จะเลื่อนต าแหน่ง                    
โดยได้ก าหนดผลงานที่ใช้ประเมินผู้ขอเลื่อนต าแหน่งในต าแหน่งต่าง ๆ 

13. ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการให้เจ้าหน้าที่ออก
จากงาน กรณีประพฤติตนไม่เหมาะสม บกพร่องในหน้าที่  ไม่มีประสิทธิภาพหรือใ ช้ความรู้
ความสามารถไม่ถึงเกณฑ์ พ.ศ. 2553 โดยหากเกิดกรณีเจ้าหน้าที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุใด ๆ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพหรือปฏิบัติงาน                    
ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด และผู้อ านวยการเห็นว่าถ้าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติงานต่อไปจะเป็นการเสียหาย
แก่โรงเรียน ผู้อ านวยการแต่งตั้งกรรมการเพ่ือท าการสอบสวนโดยเร็ว และก าหนดวิธีการในการ
สอบสวน จัดท าค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกจากงาน โดยเจ้าหน้าที่ที่ถูกออกจากงานตามระเบียบนี้                 
ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย 

14. ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย 
การให้ออกจากงาน และการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของลูกจ้าง พ.ศ. 2557 ซึ่งก าหนดให้น าข้อก าหนด
เรื่องวินัย และหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักงานและการจ่ายค่าจ้างระหว่างรอผลการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง                
ซึ่งใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                
มาใช้บังคับกับลูกจ้างโดยอนุโลม และก าหนดให้โทษทางวินัยของลูกจ้างมี 4 สถาน คือ ภาคทัณฑ์            
งดบ าเหน็จความชอบ ตัดเงินเดือน และปลดออก นอกจากนี้ยังก าหนดในเรื่องการออกจากงาน                 
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และการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยในเรื่องของการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของลูกจ้างให้น าหลักเกณฑ์  
และวิธีการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
พ.ศ. 2543 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

15. ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินประจ าต าแหน่งของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร พ.ศ. 2558 โดยระเบียบดังกล่าวได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร  

16. ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 โดยระเบียบดังกล่าวก าหนดให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน จะต้องได้รับการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการยอมรับในกฎ ระเบียบ กติกา                    
และปฏิบัติงานตามเป้าหมายของโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน และการพัฒนา
ศักยภาพตนเองเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้อ านวยการจะแต่งตั้งคณะกรรมการ                
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน โดยต้องแจ้งผลการประเมินให้
เจ้าหน้าที่ผู้ทดลองปฏิบัติงานทราบก่อนวันสิ้นสุดสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยได้ก าหนดผลงาน
ที่ใช้ในการประเมินเพ่ือต่อสัญญาในต าแหน่งต่าง ๆ ไว้ด้วย 

นอกจากนั้นยังออกประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล               
ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลอีกจ านวน 2 ประกาศ ดังนี้ 

(ก) ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่องหลักเกณฑ์
การคัดเลือกและสรรหาเจ้าหน้าที่ และก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้มีประสบการณ์ พ.ศ. 2544 และ               
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ข) ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่องมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของเจ้าหน้าที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2558 

จากการที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในฐานะโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ
ของรัฐมีอ านาจในการบริหารงานบุคคลอย่างเต็มที่ การด าเนินงานด้านนี้จึงมีความคล่องตัวสูง 
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลได้อย่างทันท่วงที โรงเรียนสามารถที่จะ
ด าเนินการเพ่ือให้มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพียงพอ สามารถที่จะให้ประโยชน์ตอบแทนแก่บุคลากรที่
เหมาะสม เพ่ือเป็นก าลังในการปฏิบัติภารกิจได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ภายใต้การควบคุมดูแล
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
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5.2.2.4 การบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป 
การบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดระบบบริหารองค์กร 

เพ่ือให้การบริหารด้านต่าง ๆ ขององค์กรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
บทบาทส าคัญของการบริหารทั่วไป คือ การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ                   
เพ่ือมุ่งพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรั บผิดชอบ                         
ทีส่ามารถตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชน โดยมีขอบข่ายภารกิจของการบริหารงาน
ทั่วไป ดังนี้89 

(1) การด าเนินงานด้านธุรการ เลขานุการ 
(2) การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
(3) การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
(4) การประชาสัมพันธ์องค์กร 
(5) การประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
(6) งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
การบริหารทั่วไปส าหรับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นั้น สามารถที่จะ

ด าเนินการด้านบริหารทั่วไปได้อย่างมีความคล่องตัวสูง มีขั้นตอนการบังคับบัญชาน้อยขั้นตอน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสามารถก าหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารทั่วไปได้                    
อย่างเบ็ดเสร็จภายในองค์กร และได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้จัดระบบ      
สายงานบังคับบัญชาหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สาขาวิชาหรือฝ่ายได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้รายงาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทราบ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ว่าด้วย                   
การจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตของส่วนงาน พ.ศ. 2552 จึงส่งผลให้การบริหารทั่วไปของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์มีความยืดหยุ่นสูง ก่อให้เกิดคลามคล่องตัว ความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติ
ภารกิจเป็นอย่างยิ่ง 

การจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนท าให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สามารถ
ด าเนินการบริหารจัดการให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโรงเรียน
มีอิสระในการด าเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและสื่อที่มีลักษณะเฉพาะตัว  แตกต่างจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาปกติโดยทั่วไป ภารกิจส าคัญของโรงเรียนคือ การวิจัย พัฒนา และสร้างองค์
ความรู้ในการค้นหาและการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                         
และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาที่สามารถใช้เป็นต้นแบบขยายผลในวงกว้างได้ ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนา

                                           
89 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 63 
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นักเรียนเหล่านั้นให้มีความสามารถระดับมาตรฐานโลกมีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย                        
นักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย                    
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศชาติและมีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติเป็นตัวป้อนที่มี
คุณภาพสูงเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิชาการนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น
ระดับมาตรฐานโลกของประเทศชาติในอนาคต 

5.2.3 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

เมื่อได้ทราบถึงโครงสร้างและการบริหารจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งมีสถานะเป็นองค์การมหาชนแล้ว ก็เห็นควรน ามาศึกษาเปรียบเทียบ                        
กับการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งมีสถานะเป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งสองแห่ง                     
ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายแตกต่างกัน จะมีการบริหารจัดการศึกษาด้านใดเหมือนกันหรือแตกต่างกัน 
อย่างไร 

5.2.3.1  การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาด้านวิชาการ 
(1) หลักสูตรการศึกษา 

โดยที่ โ ร ง เรี ยนมหิดลวิทยนุสรณ์มีสถานะเป็นองค์การมหาชน                       
ตามกฎหมาย และมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้น
ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ โดยกฎหมายก าหนดให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าหลักสูตร วิธีการเรียน
การสอน สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับใช้ในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
จึงได้มีการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นใช้เอง โดยปัจจุบันโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์               
ใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556 ในการจัดการเรียนการสอน 

ในส่วนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งมีสถานะเป็นโรงเรียนนิติบุคคล 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงต้องใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด                     
ในการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน โดยปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 255190 

                                           
90 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของ

สถานศึกษา ปีการศึกษา 2557, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.), น.33 
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(2) โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา  
 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556 ได้ก าหนดให้แบ่ง
รายวิชาที่นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนออกเป็น 3 รายวิชา คือ  

1. รายวิชาขั้นพ้ืนฐานมี 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ              
พลศึกษา สาระการเรียนรู้ศิลปะ และสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เหมือนกับ
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. รายวิชาบังคับ เป็นรายวิชาที่ต่อยอดจากรายวิชาพ้ืนฐานเพ่ือให้
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพด้านคณิตศาสตร์              
และวิทยาศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

3. รายวิชาเลือกเสรี  เ พ่ือเสริมทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน และ                  
การแก้ปัญหา ตามความถนัดของนักเรียนแต่ละคน 

โดยนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิยานุสรณ์จะต้องมีผลการประเมินรายวิชา
ทั้งหมดจ านวนไม่น้อยกว่า 86.0 หน่วยกิต และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สามารถ เลือก
แผนการจัดการเรียนการสอนได้สองแผน คือ 1. แผนการจัดการเรียนการสอนทั่วไป และ 2. แผนการจัดการเรียน
การสอนในส่วนของการเรียนโครงการ สอวน. ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกศ์ เคมี ชีววิทยา                   
ดาราศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2556 จึงเป็นหลักสูตรที่
ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์นั้นมีความรู้                         
ความเชี่ยวชาญในด้านสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น ตามวัตถุประสงค์               
ในการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพ่ือเตรียมพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพ่ือการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาในการสร้างนักวิจัยและพัฒนาและนักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ 

ส่วนโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นั้น ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นฐานในการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร                   
และเพ่ือให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงได้พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพ่ือให้
เป็นไปตามข้อ 4 วรรคสองแห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยัง
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คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาใช้โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2560 แบ่งออกเป็น 3 สาระการเรียนรู้ ได้แก่91 

1. สาระการเรียนรู้ พ้ืนฐาน เป็นสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มีทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระ     
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ          
พลศึกษา สาระการเรียนรู้ศิลปะ และสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2. สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมส่วนที่ 1 เป็นสาระการเรียนรู้ที่จัดเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษาะเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในทุกกลุ่มสาระการเรียรรู้ 

3. สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมส่วนที่ 2 เป็นสาระการเรียนรู้ที่จัดเพ่ิม
เพ่ือตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและ          
ด้านวิชาชีพ 

โดยนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะต้องมีผลการประเมิน
รายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนทั้งหมดจ านวนไม่น้อยกว่า 81.0 หน่วยกิต 92 และโรงเรียน                  
เตรียมอุดมศึกษามีหลักสูตรให้นักเรียนสามารถเรียนได้ 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการเรียนการสอนทั่วไป 
และ 2. หลักสูตรพิเศษส าหรับนักเรียนความสามารถพิเศษ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ93 

 หลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2560              
ซึ่งใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน 
จึงเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากล ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
พ้ืนฐานที่ได้เลือกตามาความถนัด และส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ                     
ทั้งภาษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่ตนมีความสามารถ

                                           
91 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ปีการศึกษา 2558, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.), น.90-91 
92

 เพ่ิงอ้าง, น.100 
93

 เพ่ิงอ้าง, น.111-118 
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พิเศษโดยผ่านการศึกษาจากหลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพ่ือเตรียมพ้ืนฐาน
ส าหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

(3) การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยในแต่ละ
ปีการศึกษาจะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากทั่วประเทศ เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก              
เป็นนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการสอบวัดความถนัดทางการเรียน (SAT) โดยแต่ละ                     
ปีการศึกษาจะมีนักเรียนผ่านการทดสอบเป็นนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นปีที่ 4 ปีละ 240 คน    
ดังนั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมดของนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ทั้งสามระดับชั้นรวมกัน
ทั้งหมดจึงมีจ านวน 720 คน โดยในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีจ านวนครู
ทั้งหมด 67 คน อัตราเฉลี่ยครูต่อนักเรียนอยู่ที่ ครู 1 คนต่อนักเรียน 11 คน  

ส่วนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยในแต่ละปีการศึกษาจะเปิดรับสมัครนักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากทั่วประเทศ ไม่จ ากัดพ้ืนที่บริการ เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งจะมาจากโควต้าจังหวัดไม่เกินร้อยละ 20               
และ มาจากการสอบคัดเลือกร้อยละ 80 โดยในปี 2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีนักเรียนทั้งหมด
จ านวน 4,373 คน และมีครูทั้งหมดจ านวน 204 คน อัตราเฉลี่ยครูต่อนักเรียนอยู่ที่ ครู 1 คนต่อ
นักเรียน 21 คน 

(4) มาตรฐานการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2557 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับรางวัล

จากการแข่งขันทางวิชาการ และมีโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ 
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการไปแข่งขันโอลิมปิกนานาชาติ
และได้รับเหริญรางวัลทั้งเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง และนักเรียนโรงเรียน                    
มหิดลวิทยานุสรณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนทั่วประเทศ  

ส่วนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ก็ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ จ านวน 379 รางวัล รางวัลจากการแข่งขันศิลปะและดนตรี                 
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193 รางวัล และได้รางวัลจากการแข่งกีฬา จ านวน 67 รางวัล 94  นอกจากนี้ นักเรียนโรงเรียน                 
เตรียมอุดมศึกษายังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการไปแข่งขันโอลิมปิกนานาชาติและได้ รับ                       
เหรียญรางวัลทั้ ง เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 95 และนักเรียนโรงเรียน                          
เตรียมอุดมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนทั่วประเทศ96เหมือนกับนักเรียนโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ 

 
ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบจ านวนเหรียญรางวัล ที่ได้รับจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
ระหว่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

สาขาวิชา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ

ทองแดง 
รวม เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ

ทองแดง 
รวม 

คณิตศาสตร์ - 1 - 1 - 2 1 3 

ฟิสิกส์ 2 1 - 3 1 - - 1 

เคมี - 1 - 1 1 2 - 3 
ชีววิทยา - 1 - 1 1 1 - 2 

ดาราศาสตร์
และฟิสิกส์
ดาราศาสตร์ 

- - 2 2 1 - - 1 

วิทยาศาสตร์
และอวกาศ 

1 - - 1 - 1 - 1 

คอมพิวเตอร์ - - - - 1 - - 1 
ภาษาเยอรมัน - - - - 1 - - 1 

 

                                           
94

 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 90, น.45-87 
95 เพ่ิงอ้าง, น.216-219 
96 เพ่ิงอ้าง, น.215 
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ตารางที่ 5.2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในสาขาวิชาหลักในการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคะแนนเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ 
 

วิชา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คะแนนเฉลี่ยประเทศ 

ภาษาไทย 78.86 77.97 50.76 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

62.16 60.07 36.53 

ภาษาอังกฤษ 71.08 72.30 23.44 
คณิตศาสตร์ 92.58 73.43 21.74 

วิทยาศาสตร์ 69.29 59.63 32.54 

จากกการเปรียบเทียบการบริหารทางด้านวิชาก ารนั้นจะเห็นได้ว่ า 
สถานศึกษาทั้งสองแห่งต่างก็มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์จะมุ่งเน้นการเรียนการสอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามความมุ่งหมาย                   
ของการจัดตั้งโรงเรียน แต่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะเน้นการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ                    
การเรียนรู้ โดยแม้ว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะต้องใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นฐานในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งต่างจากโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งมีสถานะเป็นองค์การมหาชน ที่จะมีความเป็นอิสระในการจัดท าหลักสูตร                 
การเรียนการสอนได้เอง แต่ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานวิชาการกลับไม่ได้มีความแตกต่างกัน คือ
สถานศึกษาทั้งสองแห่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการศึกษาทางด้านวิชาการ                     
โดยเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ในการได้เป็นตัวแทนของประเทศในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่าง
ประเทศและการได้รับรางวัล ซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการเป็นจ านวนมาก รวมถึง                 
มีผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  

5.2.3.2 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาด้านงบประมาณ 

(1) การได้มาซึ่งงบประมาณและรายได้ 
การได้มาซึ่งงบประมาณของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นั้น ได้มาจาก

แหล่งต่าง ๆ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543                
ดังนี้ 
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1. ทรัพย์สินและงบประมาณที่ได้รับโอนมาจากการยุบเลิกโรงเรียน        
มหิดลวิทยานุสรณ์ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง เงินงบประมาณ                      
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของข้าราชการและลูกจ้างของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สังกัด  
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการที่สมัครใจเข้ารับการคัดเลือกและประเมินเพ่ือขอเปลี่ยนสถานะ
ไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)  

2. เงินที่รัฐบาลให้เป็นทุนประเดิม ซึ่งรัฐบาลให้ทุนประเดิมแก่โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2543 เป็นเงินจ านวน 95,124,768.68 บาท97 

3. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี                 
โดยในปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลได้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามความเหมาะให้แก่โรงเรียน                    
มหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นเงินจ านวน 342,673,700 บาท98 

4. เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืน 
รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 

5. ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการ
ด าเนินการ 

6. ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของโรงเรียน 
โดยในปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีรายได้                 

โดยไม่รวมเงินที่รัฐบาลให้เป็นทุนประเดิมและเงินที่ได้รับโอนมาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเงินจ านวน 382,334,473.34 บาท99 

ส่วนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การขออนุมัติงบประมาณยังเป็นอ านาจของต้นสังกัด โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาจึงได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ก าหนด โดยในปีงบประมาณ 2557 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ได้รับเงินงบประมาณ เป็นเงินจ านวน 92,838,655.57 บาท และโรงเรียน                   

                                           
97 สามสิบสี่ ออดิต, รายงานงบการเงินโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ 

2558, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.), น.22.  
98 เพ่ิงอ้าง, น.5. 
99 เพ่ิงอ้าง 
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เตรียมอุดมศึกษายังได้รับเงินนอกงบประมาณ เป็นเงินจ านวน 48,407,340.72 บาท รวมแล้ว                        
ในปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีรายได้ทั้งหมด 141,245,995.99 บาท100 

(2) อ านาจในการใช้งบประมาณ 
เนื่องจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีสถานะเป็นองค์การมหาชน ดังนั้น 

การบริหารโรงเรียนในเรื่องต่าง ๆ จึงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และในเรื่องของการใช้งบประมาณ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน                 
มีอ านาจหน้าที่ควบคุมการด าเนินงานการบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน และ
เป็นผู้ออกข้อบั งคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ว่าด้วยการเงินและการบัญชี  พ.ศ.  2543                           
ซึ่งได้ก าหนดให้ผู้อ านวยการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ โดยในกรณีที่มีปัญหาให้ผู้อ านวยการ            
เป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด นอกจากนี้ยังก าหนดให้ผู้อ านวยการจัดท างบประมาณรายรับและ
รายจ่ายตามแผนงานและโครงการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรืออนุมัติใช้งบประมาณ
และสามารถขอจัดสรรเพิ่มระหว่างปีได้ รวมทั้งสามารถอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการได้ 

ส่วนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งมีสถานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคล                 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การขออนุมัติใช้งบประมาณนอกจาก                        
ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้จัดสรรไว้ให้ยังคงเป็นอ านาจของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                    
ยังต้องด าเนินการขอตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต้นสังกัด 101 แต่ส าหรับเงินรายได้นั้น 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสามารถน าไปใช้จ่ายได้ แต่ต้องรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการน าเงิน
รายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล                     
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(3) การพัสดุ 
แม้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะมีข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543 แล้ว แต่ข้อบังคับดังกล่าวยังคงอิงตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 

ส่วนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา การบริหารพัสดุ การบริหารงานพัสดุ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

 

                                           
100 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 90, น.31. 
101 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.73. 



128 
 

(4) การตรวจสอบการใช้งบประมาณและพัสดุ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีการตรวจสอบภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน                

และมีการตรวจสอบภายนอกโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ก็มีการตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในและมีการตรวจสอบภายนอกโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเช่นเดียวกัน 
จากการเปรียบเทียบการบริหารทางด้านงบประมาณนั้นจะเห็นได้ว่า   

การมีสถานะเป็นองค์การมหาชนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ท าให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์           
เป็นหน่วยงานที่ขอตั้งและรับงบประมาณจากรัฐได้โดยตรง โดยรัฐจะให้งบประมาณเป็นเงินอุดหนุน
ทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี ท าให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สามารถบริหาร
งบประมาณท่ีได้รับอย่างคล่องตัว นอกจากนี้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ยังสามารถมีรายได้ในทางอ่ืน
เช่นรายได้จากเงินอุดหนุนจากองค์กรอ่ืน หรือเงินที่มีผู้ อุทิศให้ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง 
ค่าตอบแทน ค่าบริการ เป็นต้น ส่วนการบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุนั้น คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ก็ได้ออกข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเงินและการบัญชี                      
พ.ศ. 2543 และข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543 ให้ผู้อ านวยการ
โรงเรียนมีอ านาจในการบริหารและจัดการการเงินและการพัสดุโดยอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับ              
โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงินและ              
การพัสดุภายในโรงเรียนเป็นอย่างมาก ในขณะที่การบริหารจัดการศึกษาด้านงบประมาณของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาไม่ได้เป็นส่วนราชการที่สามารถขอตั้งและรับงบประมาณจากรัฐได้โดยตรงตามกฎหมาย
วิธีการงบประมาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ก าหนดให้
เท่านั้น ท าให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ แต่ทั้งนี้โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษายังสามารถใช้เงินนอกงบประมาณ ที่ได้จากเงินที่มีผู้อุทิศให้ รวมทั้งค่าธรรมเนียมได้
เองแต่ต้องรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ การบริหารจัดการศึกษาด้านงบประมาณของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดส่วนราชการ จึงไม่ค่อยมีความคล่องตัวเมื่อ
เทียบกับการบริหารจัดการศึกษาด้านงบประมาณของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่มีอิสระอย่างเต็มที่
ในการบริหารจัดการงบประมาณ 
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5.2.3.3 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล 

(1) แนวทางการบริหารงานบุคคล 
เนื่องจากโรงเรียนเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีสถานะเป็นองค์การมหาชน 

การบริหารโรงเรียนจึงเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ประกอบกับบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไม่ได้มีสถานะเป็นข้าราชการ การบริหารงาน
บุคคลจึงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการ             
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น การก าหนด
ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง การบรรจุ แต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวิ นัย               
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ออกข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                  
พ.ศ. 2543 ให้มีคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลให้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลแทน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการบริหารงานบุคคล 

ส่วนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน บุคลากรของโรงเรียนเตรี ยมอุดมศึกษาส่วนใหญ่                       
มีสถานะเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงอยู่ภายใต้การบริห ารงานบุคคลของ
คณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                  
ในภูมิภาค ซึ่งท าหน้าที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในกรุงเทพมหานคร ซึ่ งรับโอนอ านาจหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู                  
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจะได้รับมอบอ านาจ               
การบริหารงานบุคคลเป็นเรื่อง ๆ ไป 

(2) การแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีอิสระที่จะสรรหาผู้อ านวยการเองได้                       

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 รวมทั้งการสรรหาต าแหน่ง                   
รองผู้อ านวยการ หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วย      
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 

ส่วนผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไม่สามารถสรรหาผู้อ านวยการเองได้ รวมทั้ง
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ต าแหน่งรองผู้บริหารด้วย แต่จะมีการแต่งตั้งหรือโยกย้ายตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งท าหน้าที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด                  
ในกรุงเทพมหานคร ก าหนด 

(3) การบรรจุแต่งตั้งครู 
ตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2543 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สามารถออก
กฎระเบียบเพ่ือก าหนดต าแหน่ง หลักเกณฑ์ในการสรรหา และการเสริมสร้างประสิทธิภาพ                   
ในการปฏิบัติงาน สามารถที่จะบรรจุครูที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งได้ก าหนดค่าตอบแทนสูงกว่า
โรงเรียนอ่ืน โดยให้ผู้อ านวยการมีอ านาจในการพิจารณารับเจ้าหน้าที่และให้เจ้าหน้าที่ออกจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่ไม่สามารถโอนย้ายครูไปหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนได้ เนื่องจากบุคลากรซึ่งเป็นครู
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไม่ได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียน                    
เตรียมอุดมศึกษาจะได้ รับการบรรจุตามกรอบอัตราก าลั งที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด                            
โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสามารถโอนย้ายไปยั ง
สถานศึกษาแห่งอ่ืนได้ภายใต้ความเห็นชอบของหน่วยงานต้นสังกัด แต่หากเป็นต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจ้างครูอัตราจ้างได้เอง102  

จากการเปรียบเทียบการบริหารทางด้านการบริหารงานบุคคล จะเห็นได้ว่า
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งมีสถานะเป็นองค์การมหาชน จะมีความคล่องตัวในการบริหารงาน
บุคคล ตั้งแต่ระดับผู้บริหารโรงเรียนจนถึงครู โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สามารถที่จะแต่งตั้ง                    
ผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน                           
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ตามกฎหมายหรือกฎที่ก าหนดไว้ และสามารถก าหนดต าแหน่ง คัดเลือก 
และบรรจุแต่งตั้งครูตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ โดยครูที่ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน                   
มหิดลวิทยานุสรณ์จะมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ได้มีสถานะเป็นข้าราชการ จึงไม่สามารถที่จะ
ขอโยกย้ายไปหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนได้ ส่วนการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั้น
จะต้องอยู่ภายใต้กรอบอัตราก าลังที่กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรให้ ซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการครู
ในบางสาขาวิชาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขาดแคลน แต่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก็สามารถจ้างครู
อัตราจ้างเ พ่ือทดแทนอัตราที่ขาดแคลนได้ และในส่วนของการสรรหาผู้อ านวยการ และ                           
รองผู้อ านวยการโรงเรียนนั้นจะมีการแต่งตั้งหรือโยกย้ายตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป

                                           
102 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.74. 
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การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งท าหน้าที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด                     
ในกรุงเทพมหานครก าหนด โดยผู้บริหารและครูของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีสถานะเป็น
ข้าราชการ ดังนั้นผู้บริหารและครูโรงเรียนเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงสามารถโยกย้ายไปยังสถานศึกษา
อ่ืนได้ การที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไม่สามรถที่จะบรรจุ แต่งตั้ง ครูและผู้บริหารเองได้นั้น                  
ท าให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไม่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล 

5.2.3.4 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป 
(1) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ก าหนดให้โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมดูแล
โรงเรียนให้ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
ประกอบด้วย103 

1. ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่ งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี 

2.  กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้              
ความเชี่ยวชาญและความจัดเจนเป็นที่ประจักษ์ในทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของโรงเรียน จ านวนไม่เกิน 4 คน ซึ่งจะต้องเป็นสาขา
วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าสองคน และบุคคลหนึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่ข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

4. ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง และให้
ผู้อ านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

จ านวนของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และคุณสมบัติ                  
ของคณะกรรมการตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนได้บัญญัติไว้ ถือว่ามีความเหมาะสมในการ
บริหารและควบคุมก ากับโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น    
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ ว  โดยปัจจุบัน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                              
มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จ านวน 11 คน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                   

                                           
103 มาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
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3 คน104 และมีสถิติในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปี พ.ศ. 2558 ในอัตราร้อยละ 
89.40105 ซึ่งถือว่ากรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความเอาใจใส่กับการบริหารโรงเรียน                     
มหิดลวิทยานุสรณ์ ประกอบการที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ                   
ได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ท าให้ประธานกรรมการและกรรมการมีขวัญและก าลังใจ      
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

ส่วนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริม 
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน       
ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน                
ในพ้ืนที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา                 
การเลือกประธานกรรการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง                   
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                 
ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนเกินกว่าสามร้อยคนขึ้นไป เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ จึงให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวนสิบห้าคน ประกอบด้วย 

1. ประธานกรรมการซึ่งมาจากการเลือกโดยกรรมการทั้งหมด                  
โดยเลือกจากผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
น าชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ106 

2.  กรรมการที่ เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จ านวน 1 คน ซึ่ งผู้แทน
ผู้ปกครองจะเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องเป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือ

                                           
104 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, “คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์,” 

สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559, จาก https://www.mwit.ac.th/index_board.php 
105 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, “การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร,” 

สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559, จาก https://www.mwit.ac.th/ 
content.php?content_title=BM_TITLE&content=BM_CONTENT 

106 ข้อ 2(1) ,ข้อ 5(5),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง                
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 
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ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนของสถานศึกษาเสนอรายชื่ อ                 
ผู้ที่ เห็นสมควรเป็นกรรมการ และให้ผู้ที่ ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน และ                         
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                   
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ107 

3. กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จ านวน 1 คน ซึ่งผู้แทนครูจะเป็น
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องเป็นครู โดยให้ครูของสถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควร               
เป็นกรรมการ และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน และให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานน าชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ108 

4. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จ านวน 1 คน ซึ่งผู้แทน
องค์กรชุมชนจะเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของ
สถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น โดยให้องค์กรชุมชนเสนอชื่อ   
ผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน ในกรณีไม่มี
องค์กรชุมชนในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือต าบลหรือแขวง
ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ หรือมีองค์กรชุมชนแต่องค์กรชุมชนนั้นไม่เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชนในท้องที่ต าบลหรือแขวงใกล้เคียง 
หรือในท้องที่ต าบลหรือแขวงของเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุ มชน                   
ในสถานศึกษานั้น และให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ109 

5. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน 
โดยให้สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอรายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 1 คน และให้

                                           
107 ข้อ 2(2) ,ข้อ 4(1) ,ข้อ 5(1),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

108
 ข้อ 2(3) ,ข้อ 4(2) ,ข้อ 5(1),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

109
 ข้อ 2(4) ,ข้อ 4(3) ,ข้อ 5(2),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 
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ผู้อ านวยการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานน าชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการ110 

6. กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จ านวน 1 คน ซึ่งผู้แทนศิษย์เก่าจะ
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น 
และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับ
สถานศึกษานั้น โดยให้ศิษย์เก่าของสถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ และ                 
ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน และให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
น าชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ111 

7. กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา
ในพ้ืนที่จ านวน 2 รูป หรือ 2 คน112 

8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 คน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็น
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาเกินกว่า                   
สามแห่งขึ้นไปในเวลาเดียวกัน และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น โดยให้กรรมการสถานศึกษาที่เหลือร่วมกันพิจารณา
เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้จ านวน 7 คน และให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานน าชื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ113 

                                           
110

 ข้อ 2(5) ,ข้อ 5(3),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง                
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

111
 ข้อ 2(6) ,ข้อ 4(4) ,ข้อ 5(1),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

112 ข้อ 2(7) ,ข้อ 5(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 

113 ข้อ 2(8) ,ข้อ4 (5) ,ข้อ 5(4),(6) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 
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9.  ผู้ บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา114 

จ านวนของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งถูกก าหนดว่า
เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่จะต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวนถึง 15 คน                         
โดยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนถึง 7 คน เป็นจ านวนที่มากเกินไปส าหรับการจัดท าบริการ
สาธารณะที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนื่องจากในการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการจะต้องมาให้ครบองค์ประชุม คือมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะด าเนินการประชุมได้ ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
แต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยถึง 8 คน จึงจะครบองค์ประชุม ประกอบกับการไม่ได้
ก าหนดว่าผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านใด               
จึงท าให้ โรงเรียนอาจไม่ได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ เหมาะสมในการบริหารโรงเรียนได้ 115 นอกจากนี้                       
ยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน116          
ท าให้คณะกรรมการสถานศึกษาอาจไม่มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(2) การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน               

มหิดลวิทยานุสรณ์นั้น เป็นอ านาจหน้าที่ของ โรงเรียนโดยแท้ ในการที่จะออกกฎระเบียบ                            
เพ่ือจะก าหนดหลักการในการรับนักเรียน นโยบายในการรับนักเรียน จ านวนนักเรียนที่จะรับเข้าศึกษา
ต่อได้เอง 

ส่วนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงาน                  
ต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

                                           
114 ข้อ 2(9) แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

115 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การพัฒนากฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษานิติบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : วี.ที.ซี.                      
คอมามิวนิเคชั่น, 2555), น.17-18. 

116 เพ่ิงอ้าง, น.19 
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พ้ืนฐานในทุกปีการศึกษา เพ่ือก าหนดหลักการในการรับนักเรียน นโยบาย วิธีการในการรับนักเรียน 
จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง วันและเวลาในการรับนักเรียน โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะออก
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                          
เพ่ือก าหนดจ านวนนักเรียนที่จะรับเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และก าหนดวิธีการ                    
รับนักเรียน วันและเวลาในการรับนักเรียน ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                          
ขั้นพ้ืนฐานอีกครั้งหนึ่ง ท าให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขาดความคล่องตัว 

(3) การระดมทุนเพื่อจัดการศึกษา 
สถานศึกษาทั้งสองแห่งต่างสามารถระดมทุนเพ่ือจัดการศึกษาได้สูง                     

โดยในปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีรายได้จากค่าหอพักนักเรียน รายได้จากเงิน
บริจาค รายได้จากเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการ รายได้ดอกเบี้ยรับ และรายได้อ่ืน รวมกันเป็น
จ านวนเงินถึง 34,644,388.91 บาท117 ส่วนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นั้น มีองค์กรที่พร้อมสนับสนุน
ให้ทุนเพ่ือจัดการศึกษาอยู่ 4 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สมาคมนักเรียนเก่า
เตรียมอุดมศึกษา มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา สหกรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา118                  
โดยเมื่อรวมกับรายได้ในทางอ่ืน ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้ว ในปีงบประมาณ 2557 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีเงินนอกงบประมาณเพ่ือจัดการศึกษาถึง 48,407,340.42 บาท 

จากการเปรียบเทียบการบริหารทางด้านการบริหารงานทั่ วไปของ
สถานศึกษาทั้ง 2 แห่งแล้ว พบว่า โรงเรียมหิดลวิทยานุสรณ์มีความคล่องตัวในการบริหารงานทั่วไป
มากกว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทั้งในเรื่องของการคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์มีจ านวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียการสอนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อีกทั้งยังมีเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการด้วย                    
ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั้น มีจ านวนที่มากเกินไป ประกอบกับ
คุณสมบัติของคณะกรรมการอาจไม่สอดคล้องกับบริบทในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา รวมทั้งยังไม่มีการก าหนดเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการ ท าให้ขาดขวัญและก าลังใจ        
ที่จะปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย ในส่วนของการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อนั้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                             
ซึ่งมีสถานะเป็นองค์การมหาชนสามารถก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อ 
วันและเวลาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อได้เอง ส่วนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะต้องรอให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานออกประกาศเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ วันและเวลา

                                           
117 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 97 
118 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 91, น.155. 
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ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาเสียก่อน แล้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงออกประกาศโรงเรียน       
เพ่ือก าหนดจ านวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อ พร้อมระบุหลักเกณฑ์ วิธีการ วันและเวลาในการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าให้                  
ไม่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการการศึกษา แต่ในเรื่องของการระดมทุนการศึกษานั้น                     
ทั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต่างก็สามารถระดับทุนเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการศึกษาได้จ านวนมากเช่นเดียวกัน 

5.2.4 ความพร้อมในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้เป็นองค์การมหาชน 
หลังจากได้ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการการศึกษาระหว่างโรงเรียน              

มหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งมีสถานะเป็นองค์การมหาชน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว ต่อไปก็จะได้ท าการศึกษาถึงความพร้อม
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในการเปลี่ยนสถานะเป็นองค์การมหาชน โดยจะได้พิจารณาจาก             
ความพร้อมด้านวิชาการ ความพร้อมด้านงบประมาณ ความพร้อมด้านการบริหารงานบุคคล                  
และความพร้อมด้านการบริหารงานทั่วไป ดังนี้119 

5.2.4.1 ความพร้อมด้านวิชาการ 
โดยที่ความพร้อมด้านวิชาการนั้น มิได้หมายความถึงเฉพาะกรณีที่

สถานศึกษานั้นเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาที่โดดเด่นด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน               
แต่เพียงประการเดียวไม่ หากแต่ความพร้อมด้านวิชาการนี้ยังหมายความรวมถึ งความพร้อม                    
ขององค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่มาช่วยสนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วย          
เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พบว่า โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนในเครือข่ายวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปทุมวัน                   
โดยนักเรียนของทั้ง 3 โรงเรียนดังกล่าวจะได้รับสิทธิพิเศษเรียนในการเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUAP Program) ในรายวิชาที่นักเรียนสนใจและถนัดเป็นพิเศษ นอกจากนี้                      
ยังมีโครงการพิเศษที่ริเริ่มขึ้นมาส าหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยเฉพาะ ได้แก่ โครงการ
พัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ด าเนินการโดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              ซึ่งต่อมา
ได้เปิดรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปทุมวันด้วย นอกจากนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังเป็นโรงเรียนแรก

                                           
119 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 115, น.122-125. 
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ในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนภาษาสเปน และยังด าเนินการจัดสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม                    
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และความสามารถตามศักยภาพ มีเนื้อหาสาระเพ่ือเพ่ิมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนสู่การเป็นมาตรฐานสากล ประกอบกับ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นสถานศึกษาที่สามารถรับนักเรียนได้โดยไม่จ ากัดเขตบริการโดยผลของ
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ออกตามความในบทบัญญัติมาตรา 33 วรรคสี่                     
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้ 
เป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมทางด้านวิชาการเป็นอย่างสูงของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับความนิยมและมีชื่อเสียง น ามาสู่การให้
ความยอมรับด้านมาตรฐานในการจัดการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอาจมีรายได้มากขึ้น 
โดยสามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองหรือชุมชนมาเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ได้มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งรายได้ท่ีเพ่ิมมากข้ึนนี้ ย่อมส่งผลให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

5.2.4.2 ความพร้อมด้านงบประมาณ 
ความพร้อมด้านงบประมาณของโรงเรียนเป็นอีกปัจจัยหนึ่ งที่มี

ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาไปสู่องค์การมหาชน เพราะฉะนั้น 
โรงเรียนที่มีความพร้อมในการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การมหาชนจะต้องมีรายได้ที่มากเพียงพอที่จะ
สามารถบริหารจัดการการศึกษาได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาเงินงบประมาณรายหัวที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ 
ประกอบกับจะต้องมีทรัพย์สินเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์และจัดหารายได้หรือประโยชน์                         
จากทรัพย์สินของตนเองตามความเหมาะสม และสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินและแสวงหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของตน ตลอดจนสามารถที่จะระดมทรัพยากรอ่ืนเพ่ือน ามาใช้ในการส่งเสริม                        
การจัดการศึกษาได้อย่างเพียงพอต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ เ พ่ือน าไปสู่                            
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ    
ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีห้องเรียนทั้งหมด 111 ห้องเรียน                      
มีนักเรียนจ านวน 4,373 คน มีครูทั้งสิ้น 204 คน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 80 ไร่ มีอาคารขนาดใหญ่ 9 อาคาร 
มีหอประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ 1,500 คน มีโรงอาหารจ านวน 4 แห่ง                  
มีสนามกีฬามาตรฐานและมีอาคารประเภทอ่ืน ๆ เช่น ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร
ประชาสัมพันธ์  อาคารนันทนาการ โรงพลศึกษา และเรือนเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้                              
ยังมีห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ตามอาคารเรียน และมีห้องสนับสนุน
การเรียนการสอน เช่น ห้องจริยธรรม ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้                
ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องแนะแนว ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ห้องศิลปศึกษา ห้องสมุด
ของโรงเรียนที่มีศูนย์วิทยบริการพร้อมโสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัย ห้องเทคโนโลยีและนวัตกรรม                 
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และห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาใน
การพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การมหาชนได้เป็นอย่างดี 

5.2.4.3 ความพร้อมด้านการบริหารงานบุคคล 
โดยที่การปรับเปลี่ยนโรงเรียนที่เป็นส่วนราชการไปสู่องค์การมหาชนนั้น                      

จะเป็นการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลทั้งระบบของส่วนราชการไปเป็นระบบที่มี                       
ความคล่องตัวสูงในลักษณะองค์การมหาชน ความพร้อมของบุคลากรของโรงเรียน ทั้งผู้บริหาร
โรงเรียนและครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ บุคลกร
กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารจัดการการศึกษาระบบใหม่ภายใต้ 
“คณะกรรมการบริหาร” ที่เป็นผู้มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย ในการบริหารจัดการการศึกษาของ
โรงเรียน ส่วนบุคลากรในระดับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนก็จ าเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนสถานะจาก “ข้าราชการ” เป็น “พนักงานของรัฐ” ที่อยู่ภายใต้ระบบการประเมินผล                 
การปฏิบัติงานเพ่ือตัดสินใจจ้างงานต่อเมื่อครบก าหนดสัญญาจ้าง และสิทธิประโยชน์อ่ืน ที่เคยได้รับ
ในระบบราชการก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่บนแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจะได้
ก าหนดขึ้นต่อไป ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวนี้ จ าต้องอาศัยการเตรียมความพร้อมและเป็น
หน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องการท าความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการปรับเปลี่ยนสถานะของโรงเรียนเป็นองค์การมหาชนอีกด้วย                 
และโดยที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั้น เป็นหนึ่งในสถานศึกษานิติบุคคลที่ทดลองระบบการบริหาร
จัดการในโครงการน าร่อง ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสภาการศึกษา โดยเงื่อนไขการคัดเลือกประการ
หนึ่งที่สภาการศึกษาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ การเป็นสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายของศูนย์
พัฒนากฎหมายของสภาการศึกษาอันส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการศึกษาตามกฎหมายได้เป็นอย่างดี อันย่อมจะสามารถที่จะท าความเข้าใจกับครู 
คณาจารย์และบุคลกรทางการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสู่การเป็น
องค์การมหาชนได้ ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมสะท้อนให้เห็นได้ถึงความพร้อมด้านบุคลกรของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี 

5.2.4.4 ความพร้อมด้านบริหารงานทั่วไป 
โรงเรียนใดที่มีความพร้อมด้านการบริหารงานทั่วไปไม่ว่าจะเป็น                   

การวางแผนการบริหารการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร การพัฒนามาตรฐาน  
การปฏิบัติงาน การด าเนินงานธุรการต่าง ๆ หรือการบริหารงานทั่วไปด้านอ่ืน ๆ ย่อมส่งผลให้โรงเรียนนั้น                   
สามารถที่จะวางแผนการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นองค์การมหาชนภายใต้
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีความคล่องตัวสูง ทั้งยังส่งผลให้ โรงเรียนสามารถที่จะระดม
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ทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน
และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืน                  
ที่จัดการศึกษาและสามารถประสานงานการจัดการศึกษากับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี                       
อันจะส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชน และผู้ปกครองของนักเรียน
ในโรงเรียน ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์การมหาชนของโรงเรียนนั้น  ๆ           
เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นอีกด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้ว พบว่า 
ภายใต้ความนิยมของโรงเรียนอันปรากฏชัดผ่านจ านวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาที่มีจ านวนถึง                   
4,373 คน ประกอบกับสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาที่โรงเรียนมีอยู่  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความ
สนับสนุนทั้งจากชุมชน ประชาชน โดยจะพบว่า นอกจากโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนตามกฎหมายแล้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังมีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
และมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาที่คอยให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อันส่งผลให้โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรส าหรับจัดการศึกษาได้อย่าง
เต็มที่ ทั้งยังสามารถแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียนโดยผ่านสมาคมและมูลนิธิต่าง ๆ 
เพ่ือน าเงินรายได้มาสนับสนุนการจัดการศึกษาได้ โดยไม่ต้องพ่ึงพาเงินงบประมาณจากรัฐอีกด้วย
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บทที่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 บทสรุป 

 
การจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาเป็นภารกิจของรัฐที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง              

ที่รัฐจะต้องจัดให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่ท าให้ประชาชนมีความรู้ 
และรัฐมุ่งหวังว่าประชาชนจะน าความรู้ที่ ได้จากการศึกษามาพัฒนาให้รัฐมีความเจริญก้าวหน้าได้        
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จะท าให้ประชาชนมีความรู้เพียงพอ              
ในการประกอบอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นสิ่งที่รัฐจะต้อง
จัดให้มีขึ้นและจะต้องจัดให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและทั่วถึงแก่ประชาชนทุกคน ดังนั้น เพ่ือที่จะได้
ทราบว่าการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานโดยรัฐมีประสิทธิภาพหรือไม่  จึ งเป็นความมุ่ งหมาย              
ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ที่ต้องการจะศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาของ “โรงเรียน” ซึ่งเป็นหน่วยงาน  
ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาปัญหาที่เกิดจาก
กฎหมายซึ่งเป็นเครื่องมือที่รัฐใช้เป็นฐานอ านาจในการจัดการศึกษา 

โดยจากการศึกษาถึงปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว 
พบว่า การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยเริ่มต้นจากความต้องการของรัฐที่จะให้ประเทศไทย                    
มีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศและเพ่ือป้องกันประเทศไม่ให้ตกเป็นอาณานิคมของรัฐอ่ืน 
จึงได้จัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแบบประเทศตะวันตก โดยในระยะแรก                   
ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพ่ือให้พระบรมวงศานุวงศ์และบุตรธิดาของข้าราชการ                
ชั้นสูงได้รับการศึกษา จากนั้น จึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนตามวัดในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ 
เนื่องจากแต่เดิมก่อนมีการจัดศึกษาในโรงเรียนแบบประเทศตะวันตกนั้น วัดในพระพุทธศาสนาถือเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาหาความรู้ของประชาชน การจัดตั้งโรงเรียนตามวัดก็เพ่ือที่จะจูงใจให้ประชาชน
เข้ ามาศึกษาหาความรู้  รั ฐจึ ง ได้มีการออกกฎหมายให้ประชาชนเข้ าศึกษาในโรง เรี ยน                                     
โดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษา ต่อมาจึงได้มีตั้งหน่วยงานขึ้นเพ่ือควบคุมก ากับโรงเรียน                     
ทั่วประเทศ คือ “กรมศึกษาธิการ” การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการพัฒนามาโดยล าดับ                           
ตั้งแต่มีการออกกฎหมายบังคับให้ประชาชนต้องส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียน ซึ่งต่อมาคือการ
ก าหนดให้มีกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ และการบังคับให้เสียภาษีเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา                      
หรือที่เรียกว่า “เงินศึกษาพลี” แต่ภายหลังก็ได้มีการยกเลิกไปเพราะเศรษฐกิจตกต่ าเนื่องจากภาวะ
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สงคราม นอกจากนี้ยังเริ่มมีการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยประชาชนที่มิใช่มิชชันนารีชาวต่างประเทศ            
ที่เรียกว่า “โรงเรียนประชาบาล” และต่อมาได้มีการจัดตั้ง “กระทรวงธรรมการ” ขึ้น โดยรวมเอางาน
ด้านการจัดการศึกษาของกรมศึกษาธิการเข้ากับงานด้านศาสนา และต่อมาก็ได้มีงานด้านอ่ืน เช่น         
งานด้านการกีฬา งานด้านศิลปวัฒนธรรม เข้ามาอยู่ ในหน่วยควบคุมก ากับที่ เปลี่ยนชื่อ จาก 
“กระทรวงธรรมการ” มาเป็น “กระทรวงศึกษาธิการ” ในภายหลัง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของไทยโดยรัฐนั้น เริ่มจากการจัดการศึกษาที่หน่วยจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง                           
ซึ่งก็คือ “โรงเรียน” แล้วจึงตั้งหน่วยงานขึ้นมาควบคุมก ากับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง แต่หน่วยงานควบคุม
ก ากับโรงเรียนหรือที่เรียกว่ากระทรวงศึกษาธิการนั้น รัฐไม่ได้ให้มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพียงอย่างเดียว 
แต่ให้มีหน้าที่ด้านการศาสนา ด้านศิลปะวัฒนธรรม และด้านการกีฬาด้วย จึงท าให้ความเอาใจใส่
เกี่ยวกับหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและควบคุมก ากับด้านการศึกษามีน้อยลง และถึงแม้ว่าจะมี   
กรมต่าง ๆ มารองรับการจัดการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่การเสนอนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาก็ย่อมต้องผ่านไปยังปลัดกระทรวงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด       
ของข้าราชการในกระทรวงตามสายการบังคับบัญชาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน จึงท าให้โรงเรียนซึ่งแต่เดิมเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
ก าหนดนโยบายและควบคุมก ากับอยู่ห่างไกลจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบายหรือควบคุม
ก ากับ และเป็นเพียงหน่วยรับนโยบายไปปฏิบัติเท่านั้น ไม่มีอ านาจในการจัดการศึกษาได้เอง      
เพราะมีสถานะเล็กกว่า “กรม” โดยผลของกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จึงท าให้                                 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพลดน้อยถอยลง และไม่ได้รับการพัฒนา 
นอกจากนี้ กรมที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้นมีจ านวนมากกว่า 1 กรม จึงท าให้นโยบายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่ต่อเนื่องและไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากแต่ละกรมต่างก็มีสถานะ
เป็นนิติบุคคล การด าเนินนโยบายของกรมแต่ละกรมก็สามารถด าเนินนโยบายได้เองโดยไม่ต้อง
ค านึงถึงความต่อเนื่องในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่อย่างใด การจัดท าบริการสาธารณะด้าน
การศึกษานั้น นอกจากจะมีหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาแล้ว                                                   
รัฐยังได้ก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเช่นกัน เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่เสนอแนะเกี่ยวกับ
นโยบายและแผนงานด้านการศึกษาของชาติ และทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแล
มหาวิทยาลัย ต่างก็ไม่ได้เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการแต่อย่างใด ส่งผลให้                       
การจัดการศึกษาของชาติทั้งระบบขาดความต่อเนื่องและไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

จากปัญหาดังที่กล่าวมาในเบื้องต้น ประกอบกับการที่รัฐเห็นว่า สมควรที่จะให้                           
การจัดการศึกษานั้นมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ จึงได้มีการปฏิรูปการจัดการศึกษา 
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โดยเฉพาะการจัดระบบหน่วยงานในการจัดการศึกษาใหม่ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการมีเฉพาะ
หน่วยงานระดับ “กรม” ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาสังกัดอยู่เท่านั้น และให้หน่วยงานระดับ “กรม” 
เหล่านั้นขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญช า        
ของปลัดกระทรวง ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานของส่วนราชการอ่ืน เพ่ือความรวดเร็วในการบริหาร                          
จัดการศึกษาที่ต้องการความคล่องตัว และในส่วนของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น ก็ ได้มี
แนวความคิดให้โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาโดยตรง มีอ านาจ
หน้าที่ ในการบริหารจัดการศึกษามากยิ่ งขึ้น รัฐจึ งได้บัญญัติกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ                                
เพ่ือเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของชาติ และได้บัญญัติกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดระเบียบหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการจัดการศึกษาใหม่                
ให้มีความแตกต่างจากการบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                         
โดยการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งเป็นระเบียบบริหารราชการ           
ในส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา และระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษา
ของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล โดยในส่วนของการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น
จะมีการจัดระเบียบบริหารราชการที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ส่วน คือ การจัดระเบียบบริหารราชการ           
ในส่วนกลาง และระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยในการบริหารราชการในส่วนกลาง 
กฎหมายได้ก าหนดให้มีหน่วยงานในการจัดการศึกษาอยู่ 5 หน่วยงาน ได้แก่ส านักงานปลัดกระทรวง 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งหน่วยงานทั้งหมดนี้    
มีสถานะเป็นกรมและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในการบริหารราชการ       
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารจัดการแบ่งเป็นการบริหารจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความมุ่งหมายที่จะให้ โรงเรียน
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดการศึกษาโดยตรงนั้นมีความเป็นอิสระ และสามารถบริหาร            
จัดการศึกษาได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ      
ได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล การที่กฎหมายดังกล่าว
ก าหนดให้โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคลได้ก่อให้เกิดความสับสนในการบริหารจัดการศึกษา เนื่องจาก
โดยปกติแล้ว หน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินจะมีเพียงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ    
เป็นกรมเท่านั้น แต่โรงเรียนซึ่งเป็นส่วนราชการในระดับ “กอง” กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการกลับบัญญัติให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเมื่อโรงเรียนมีฐานะ           
เป็นนิติบุคคลแล้ว ย่อมต้องมีอ านาจและหน้าที่ได้เหมือนนิติบุคคลที่เป็นส่วนราชการโดยทั่วไป      
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และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่กฎหมายให้ โรงเรียนมีฐานะ    
เป็นนิติบุคคล และเป็นความมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่ต้องการจะทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การที่โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

โดยเมื่อได้ท าการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนนิติบุคคล                    
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พบปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

(1) ระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียนไม่ได้ถูกก าหนดให้โรงเรียนมีความคล่องตัว
เหมือนกับนิติบุคคลโดยทั่วไป โดยเมื่อท าการศึกษาโครงสร้างของผู้บริหารโรงเรียนตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว พบว่า ในส่วนของผู้ก าหนดนโยบายซึ่งกฎหมายก าหนดให้อยู่ในรูปของ
คณะบุคคลนั้น กฎหมายก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่เพียงก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
โรง เรี ยน เท่ านั้ น  ไม่ ได้ ให้ มี อ านาจ ในการก าหนดนโยบาย  หรือแผนการจัดการศึ กษา                   
หรือการบริหารงานบุคคล หรือการบริหารงบประมาณแต่อย่างใด นอกจากนี้กฎหมายล าดับรอง     
ซึ่งได้ออกมาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนยังก าหนดให้มีจ านวนถึง 15 คน และก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิถึง 6 คน โดยมิได้
ก าหนดว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้นต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านใด    
มีคุณสมบัติอย่างไร ซึ่งการก าหนดจ านวนกรรมการให้มีถึง 15 คนนั้นเป็นจ านวนที่มากเกินไป       
และยากต่อการที่จะมาประชุมให้ครบองค์ประชุม ประกอบกับไม่ได้มีกฎหมายก าหนดให้เบี้ยเลี้ยง   
หรือสิ่งจูงใจอย่างอ่ืนให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงยากที่จะส าเร็จลุล่วงไปได้ ในส่วนของผู้อ านวยการสถานศึกษาซึ่งเป็น
ผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนนั้น กฎหมายก็ไม่ได้ก าหนดให้มาจากการสรรหาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่อย่างใด ผู้บริหารโรงเรียนจึงมาจากการแต่งตั้งโดยราชการส่วนกลาง      
และมีอ านาจหน้าที่บริหารโรงเรียนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจไว้เท่านั้นด้วย 

(2) ระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ก็ไม่ได้ก าหนดให้โรงเรียนที่มีฐานะ    
เป็นนิติบุคคลมีอิสระและมีความคล่องตัวเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการบริหารจัดการศึกษา   
ในด้านงานด้านงบประมาณนั้น นิติบุคคลของรัฐโดยทั่วไปจะเป็นหน่วยที่สามารถตั้งและรับ
งบประมาณได้เอง แต่เนื่องจากกฎหมายวิธีการงบประมาณได้ก าหนดให้หน่วยงานที่จะขอตั้งและรับ
งบประมาณได้จะต้องมีสถานะเป็น “กรม” โรงเรียนนิติบุคคลในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่ได้มีสถานะเป็น “กรม” จึงไม่สามารถเป็นหน่วยงานที่ขอตั้งและรับ
งบประมาณได้เอง จึงต้องรอรับงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ 
โดยผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าให้โรงเรียนอาจไม่ได้รับงบประมาณตามที่ต้องการ            
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ในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ เพ่ือบริหาร จัดการศึกษาตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงานได้ หรือในการบริหาร      
จัดการศึกษาในด้านการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการบริหารนิติบุคคลของรัฐโดยทั่วไปย่อมมีอ านาจ
ในการก าหนดอัตราก าลัง สรรหา บรรจุแต่งตั้ง แต่งตั้ง โอนย้าย ลงโทษทางวินัย ให้ออกจากงาน      
ให้รางวัลความดีความชอบ หรือรับอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้ แต่โรงเรียนนิติบุคคลในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กฎหมายก าหนดให้มีองค์กรกลางที่ท าหน้าที่ในการบริหาร      
งานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ของโรงเรียน 
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจึงไม่มีอ านาจที่จะก าหนดอัตราก าลัง สรรหา บรรจุแต่งตั้ง 
โอนย้าย ลงโทษทางวินัย ให้ออกจากงาน ให้รางวัลความดีความชอบ หรือรับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้ 

จากปัญหาดังกล่าว จึงท าให้สรุปได้ว่า แม้กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการจะก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
นิติบุคคล โดยมีเจตนารมณ์ก็เพ่ือต้องการให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการจัดการศึกษามากขึ้น    
และโดยที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเป็นจ านวนมากโดยแต่ละ
โรงเรียนก็มีขนาดและปัจจัยความพร้อมในการเป็นนิติบุคคลที่แตกต่างกัน การจะให้ทุกโรงเรียนเป็น
โรงเรียนนิติบุคคลเต็มรูปแบบเหมือนกับนิติบุคคลของรัฐโดยทั่วไปอาจท าให้เกิดปัญหามากกว่าเป็น
การแก้ปัญหาได ้

แต่ขณะเดียวกันย่อมมีโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบ   
นิติบุคคลเหมือนกับนิติบุคคลของรัฐโดยทั่วไป เช่น กรณีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็น
โรงเรียนที่มีลักษณะความพิเศษแตกต่างจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไปอยู่ 2 ประการ คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้นแบบ               
ที่มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการศึ กษาต่อในระดับ อุดมศึกษาที่ดี  มีผู้ ให้การสนับสนุน                           
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในรูปแบบของเงินบริจาคเป็นจ านวนมาก และโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาเป็นสถานศึกษาที่รับนักเรียนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบไม่จ ากัด      
เขตพ้ืนที่บริการ ลักษณะที่เป็นพิเศษทั้งสองประการดังกล่าวของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นปัจจัย
ที่เรียกร้องให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต้องมีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน วิทยานิพนธ์นี้จึงมีความมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงแนวทางการแก้ปัญหาทางกฎหมาย                           
ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้มีความอิสระและคล่องตัวอีกประการหนึ่ง 

โดยเมื่อได้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วพบว่า มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา 2 รูปแบบ คือ  



146 
 

(1) ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบอ านาจให้
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีอ านาจในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เองทั้งในด้านการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารงานทั่วไป ได้เอง 
โดยในส่วนของการบริหารงานบุคคล นั้น เนื่ องจากการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน                           
เตรียมอุดมศึกษาต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ซึ่งท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ
ดังกล่าวจะต้องมอบอ านาจในการบริหารงานบุคคลทั้งในการสรรหา บรรจุ หรือแต่ งตั้งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้เอง ส่วนในการของบประมาณ ซึ่งโดยปกติหน่วยงานที่จะขอหรือรับ
งบประมาณได้  ตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ จะต้องมีสถานะเป็นกรม แต่ โรง เรียน                        
เตรียมอุดมศึกษาไม่ได้มีสถานะเป็นกรม จึงต้องให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตั้งวงเงินงบประมาณที่
โรงเรียนต้องการใช้ในแต่ละปีงบประมาณให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
เพ่ือขอตั้งหรือรับงบประมาณให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นการเฉพาะ 

(2) เปลี่ยนแปลงสถานะของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้เป็นองค์การมหาชน                      
โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีของโรงเรียน                    
มหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวที่มีสถานะเป็นองค์การมหาชน ตามกฎหมาย
องค์การมหาชน ซึ่งจากการศึกษาก็พบว่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในฐานะที่เป็นองค์การมหาชน    
มีการบริหารจัดการศึกษาโดยรวมที่คล่องตัวกว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งมีฐานะเป็นโรงเรียน    
นิติบุคคลในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
6.2 ข้อเสนอแนะ 

 
แนวทางการแก้ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน                       

เตรียมอุดมศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 2 วิธีที่ได้น าเสนอ                    
ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นั้น สามารถที่จะแก้ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาได้ทั้ง 2 วิธี แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการบริหาร                 
จัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีหลักในการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเป็น
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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6.2.1 ความเหมาะสมตามสถานะและอ านาจหน้าที่ 
โดยที่กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนได้ก าหนดให้กิจการอันเป็นการบริการ

สาธารณะที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนได้ หนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา                        
และการวิจัย สามารถจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การมหาชนได้ ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและ               
การวิจัยเป็นกิจการที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะต้อง
น าเสนอการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้นเป็นองค์การมหาชนให้รัฐบาลพิจารณา เพ่ือให้รัฐ     
เห็นพ้องกับการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นองค์การมหาชน และก าหนดเป็นนโยบาย        
ในการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นองค์การมหาชนเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนนิติบุคคลในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่ 
ให้แตกต่างไปจากส่วนราชการโดยมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากร                   
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเมื่อได้ค านึงถึงความเหมาะสมที่จะตั้งโรงเรี ยนเตรียมอุดมศึกษา        
เป็นองค์การมหาชน ให้แตกต่างไปจากส่วนราชการแล้วโดยพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ของโรงเรียน                          
เตรียมอุดมศึกษา พบว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็น โรงเรียนนิติบุคคลในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษา     
ต อ น ป ล า ย ป ร ะ เ ภ ท ส า มั ญ ศึ ก ษ า ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้  โ ร ง เ รี ย น                            
เตรียมอุดมศึกษาจึงเป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนเหมือนกับ
โรงเรียนนิติบุคคลโดยทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีลักษณะ                     
ความพิเศษแตกต่างจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป      
คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานต้นแบบที่มีศักยภาพสู งในการ                            
บริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาถูกจัดตั้งขึ้นมาในสมัยที่                   
แผนการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้มีการเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อ                             
ในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น นักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงมีความมุ่งหมาย                 
ที่จะเข้าต่อระดับอุดมศึกษา และถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีการเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาแล้ว                     
แต่ความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษายังคงเป็นความมุ่งหมายที่ส าคัญที่ผู้ที่ต้องการศึกษา
ต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคาดหวัง จึงท าให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมสูง     
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการตั้งใจจะให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยให้โรงเรียนอ่ืนเข้ามาศึกษาการบริหารและจัดการศึกษา    
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังมีรายได้ที่ได้รับจากการบริจาค                
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ทั้งจากผู้ปกครอง และศิษย์เก่าเป็นจ านวนมาก และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นสถานศึกษา                       
ที่รับนักเรียนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบไม่จ ากัดเขตพ้ืนที่บริการ ก็เป็นเหตุผลเพียงพอ                  
ที่รัฐจะเห็นพ้องกับการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นองค์การมหาชน เพ่ือจัดท าบริการ
สาธารณะด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนนิติบุคคล                
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6.2.2 ความเหมาะสมทางด้านความเป็นอิสระและคล่องตัว 
เมื่อได้ท าการศึกษารูปแบบที่ เหมาะสมกับการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน          

ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ คือ การให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาและ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบอ านาจให้
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีอ านาจในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างอิสระ           
และคล่องตัว กับการเปลี่ยนแปลงสถานะของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้เป็นองค์การมหาชน นั้น 
พบว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นองค์การมหาชนนั้น จะท าให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้คล่องตัวกว่าการได้รับมอบอ านาจให้บริหารและจัดการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารงบประมาณ ซึ่งกฎหมาย
วิธีการงบประมาณได้ก าหนดให้หน่วยงานซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมเท่านั้นที่จะขอตั้งและ               
รับงบประมาณได้ ซึ่งหากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีสถานะเป็นองค์การมหาชนย่อมจะได้รับเงิน
อุดหนุนเป็นรายปีจากรัฐบาล ซึ่งจะมีความอิสระและคล่องตัวกว่าการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา     
ตั้งวงเงินงบประมาณให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าไปขอตั้งและรับงบประมาณ
ให้ ซึ่งอาจจะได้หรือไม่ได้รับงบประมาณตามที่ขอตั้งไว้ก็ได้  

จากการพิจาณาความเหมาะสมทั้งสองประการข้างต้นแล้ว จึงเห็นว่า การเปลี่ยนแปลง
สถานะของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้เป็นองค์การมหาชน เป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้
การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีความเป็นอิสระและคล่องตัว 
อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นเพียงข้อเสนอแนะของผู้เขียนที่จะเสนอทางเลือก    
ให้โรงเรียนนิติบุคคลอย่างในกรณีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่มีความพร้อมในการบริหาร        
จัดการศึกษาให้คล่องตัวและมีอิสระมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นความมุ่งหมายของการเขียนวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ของผู้เขียน ที่ต้องการจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาของกฎหมายที่ไม่ได้ก าหนดให้โรงเรียนนิติบุคคล
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษา       
ที่เป็นอิสระและคล่องตัว และแนวทางในการแก้ปัญหาทางกฎหมายเพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเป็นอิสระและคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
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