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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสอดคลองของสารบัญญัติกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวของกับ       
การจัดการศึกษาในภาพรวมของการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน  กับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   2550  ที่เกี่ยวของกับการศึกษา  เพื่อจัดทําขอเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติใหสอดคลองและเปนไปดังเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   2550  โดยเปนการศึกษาวิจัยเอกสาร  โดยวิเคราะหถึงแนวความคิด  ปรัชญา 
ตลอดจนหลักเกณฑที่กําหนดของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   2550  เฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาที่เปนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการกับกฎหมายการศึกษา
เฉพาะที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในภาพรวมของการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน  

ผลของการวิจัยพบวา การจัดการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นั้นมิไดขัดหรือแยงกับหลักการในการจัดการศึกษาที่กําหนดใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   2550  ตรงกันขามการจัดการศึกษาดังกลาวกลับสอดคลอง
ตองกันกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้งในแงความมุงหมายในการจัดการศึกษาและแนวทางการจัด
การศึกษาอีกดวย กลาวคือ ประการที่หนึ่ง การกําหนดรองรับสิทธิเสรีภาพในการศึกษา  ประการที่สอง การ
กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่กําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งยัง
จะตองจัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงหรือจัดทํากฎหมายที่มีผลเปนการพัฒนาการศึกษาของชาติ  
ประการที่สาม กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดาน
การศึกษาและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น  ตลอดจนการเขาไปมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของ
ชาติอีกดวย  ดังนั้น  กระทรวงศึกษาธิการจึงไมจําเปนตองดําเนินการแกไขกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
แตประการใด  อยางไรก็ตาม  กระทรวงศึกษาธิการยังคงมีหนาที่ที่จะตองดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย
การศึกษาอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาล
ของรัฐธรรมนูญในเรื่องที่สําคัญๆ ดังนี้ การยกรางกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือก กฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน การปรับปรุงกฎหมายการศึกษาเพื่อกําหนดหนวยงานที่ทําหนาที่ในการจัด
การศึกษาใหมีเหมาะสมและสอดคลองกับการศึกษาทุกระดับ  และยกรางกฎหมายเกี่ยวกับการถายโอน
ภารกิจดานการจัดการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาที่
รัฐธรรมนูญกําหนด  
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ABSTRACT 
This study aims to explore the congruence between the provisions of present educational  

laws relating to education management of the Ministry of Education, and the provisions of the 
Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 relating to education, so as to propose 
recommendations with regard to the revision of laws for the purpose of educational improve-  
ment in accord with the will of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550. This 
documental research analyzes the ideology, philosophy, and principles in the Constitution of the 
Kingdom of Thailand, B.E. 2550, regarding education management required as the missions of the 
Ministry of Education, and the present educational laws which involve education management of 
the Ministry of Education. 

The result of the research shows that the education provided by the Ministry of Education, 
under the Second National Education Act, B.E. 2545, is not contrary to or inconsistent with the 
principles of education provision stated in the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 
2550. Furthermore, the education provided by the Ministry of Education accords with the 
Constitution, both in respect of the objectives and the course of education management, including 
the endorsement of the freedom of educational management and the establishment of directive 
principles of fundamental state policies, stating that it is the responsibility of the State to develop 
the quality and elevate the standard of education provision in all forms and all levels in accordance 
with economic and societal changes; the state is also required to set up the national education plan, 
revise or draft the laws leading to educational development of the nation; local government 
organizations are authorized to create a public service provision of education and vocational 
training as deemed appropriate by the requirements of the local areas as well as take part in the 
practice of education provision, bearing in mind the consistency with the national education 
standards and system. The Ministry of Education, therefore, shall not be expected to do any 
revisions of the laws relating to the national education. However, the Ministry of Education still 
holds the responsibility to revise other educational laws which relate to educational provision for 
the educational advancement of the nation, as stated in the temporary provisions of the 
Constitution, on these major issues: drafting of laws relating to alternative education, drafting of 
laws relating to educational management by community colleges, revisions of educational laws to 
appoint the bodies, duties to provide appropriate education in all levels, and drafting of laws 
relating to duty transfer of educational management to local government organizations within a 
specific period of time as stated in the Constitution. 

 
ก. ความนํา 

ภายใตเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษาโดยผลของ
พระราชบัญญัติการแหงชาติ  พ.ศ. 2542 อันเปนกฎหมาย
แมบทในการบริหารจัดการการศึกษาของไทยนั้น  สงผลให
การบริหารจัดการการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการใน
ปจจุบันมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสรางการ
บริหารจัดการการศึกษาจากเดิมภายใตหลักการแหงพระ-
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อกฎหมาย
หลักอันเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาที่สําคัญหลายฉบับ     
มีผลใชบังคับ  อันไดแก  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  กฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจน
กฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลใช
บังคับ  สงผลใหระบบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการที่
เปนองคกรหลักในการจัดการการศึกษาของไทยไดมีความ

เปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม  ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมาย
ดังกลาวไดกําหนดโครงสรางการบริหารราชการ  ตลอดจน
กําหนดอํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นใหมซึ่ง
แตกตางจากระบบบริหารราชการที่เปนอยูเดิมอยางสิ้นเชิง 
ซึ่งประเทศไทยไดมีการบัญญัติกฎหมายอันมีผลเปนการ
คุมครองและสงเสริมการศึกษาเอาไวอยางชัดเจนเปนครั้ง
แรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
2540   และเปนผลใหมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ   พ.ศ. 2542 อันเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการ 
ศึกษาและเปนกฎหมายแมบทของการจัดการศึกษาออกมา
ใชบังคับเปนครั้งแรก  และสงผลใหกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ตามกฎหมายในการจัดการ 
ศึกษาไดมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการการ 
ศึกษาทั้งระบบซึ่งไดมีผลใชบังคับมาระยะหนึ่ง  จนมีการ
แกไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติอีก
ครั้งในป พ.ศ. 2545 

 



ข. หลักการพื้นฐานในการจัดการศึกษาตามบทบัญ-
ญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช   2550 
ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่   24  สิงหาคม   2550  นั้น  ไดให
ความสําคัญกับการศึกษาของชาติ  โดยยังคงมีการบัญญัติ
กฎหมายเพื่อรองรับหลักการตลอดจนแนวทางในการ
บริหารจัดการการศึกษาเอาไว  ทั้งบทบัญญัติที่ เปนการ
กําหนดรองรับหลักการเดิมของรัฐธรรมนูญฉบับปพุทธ-
ศักราช   2540  ตลอดจนการกําหนดหลักการใหมเพิ่มเติม 
ขึ้นจากเดิมหลายประการ โดยมีสาระสําคัญดังนี้  

1 .การรับรองสิทธิเสรีภาพในการศึกษา 
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติหลักเกณฑใน  

การสงเสริมและรับรองสิทธิเสรีภาพในการศึกษาของ
ประชาชนเอาไวในมาตรา   49 1  โดยไดใหความสําคัญกับสิทธิ
ในการที่จะไดรับการศึกษาของประชาชนโดยกฎหมาย
กําหนดใหเปนสิทธิของประชาชนที่จะไดรับการศึกษาที่รัฐ
ที่หนาที่ตามกฎหมายในการจัดใหแกประชาชนอยางเทา
เทียมและเสมอภาพกัน  (Equal Accessibility to Education)
ภายใตเงื่อนไขที่วารัฐจะตองจัดการศึกษาใหแกประชาชน
อยางนอย   12  ป  โดยตองจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ  โดยตองไมเก็บคาใชจาย  ตลอดจนยังไดรับรอง
สิทธิในการไดรับการศึกษาของบุคคลที่ตองไดรับความ
คุมครองเปนกรณีพิเศษ  อันไดแก  บุคคลผูยากไร  บุคคลผู
พิการหรือทุพพลภาพ  หรือบุคคลผูตกอยูในสภาวะยาก 
ลําบากที่จะตองไดรับความคุมครองสิทธิในการไดรับ
การศึกษาเปนกรณีพิเศษ  โดยรัฐจะตองใหการสนับสนุน
ใหบุคคลดังกลาวสามารถมีโอกาสไดรับการศึกษาใน
ลักษณะเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป  นอกจากนี้ยังกําหนดให
รัฐมีหนาที่ในการคุมครองและสงเสริมการจัดการศึกษา
อบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน  การศึกษาทางเลือกของ

                                                 
1  มาตรา  49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวา 
12  ปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย 
ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูตกอยูในสภาวะยากลําบาก 

ตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อใหไดรับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น 

การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทาง 
เลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต ยอม
ไดรับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ 

ประชาชน  การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางเหมาะสมจากรัฐอีกดวย  

2. แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดานการศึกษา  
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐหรือที่เรียกวา  “Directive 

Principle of State Policy”  นั้น  เปนแนวทางในการดําเนินงาน
ของรัฐโดยถูกกําหนดขึ้นภายใตเจตนารมณเพื่อกําหนดเรื่อง
สําคัญๆ  ที่รัฐมีหนาที่ตองกระทําเพื่อประโยชนสาธารณะ
และมีบทบาทเปนการกําหนดแนวทางในการบริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาลใหตองดําเนินการตาม  ทั้งยังมีผลเปนการ
กําหนดแนวทางในการตรากฎหมายและการบริหารราชการ
แผนดินของรัฐภายใตประโยชนสาธารณะของประชาชน  
อีกดวย  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   2550  จะพบวา  กฎหมายได
กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดานการศึกษาเอาไวใน
หมวดที่   5  สวนที่   4  ในมาตรา   80 2  ซึ่งจะพบวา รัฐธรรมนูญ

                                                 
2  มาตรา   80  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม  การสาธารณ-
สุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปนี้  

 )1  (  คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน  สนับสนุนการอบรมเลี้ยง    
ดูและใหการศึกษาปฐมวัย  สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 
เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและ
ชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ  ผูยากไร 
ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และผูอยูในสภาวะยากลําบากใหมีคุณภาพ  
ชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได  

 )2  (  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสราง
เสริมสุขภาพอันนําสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน  รวมทั้งจัดและ
สงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข  โดยผูมีหนาที่ใหบริการ
ดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม  ยอม
ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

 )3  (  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ
ทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ  กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา ของชาติ 
จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของ
ความเปนไทย  มีระเบียบวินัย  คํานึงถึงประโยชนสวนรวม  และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 



กําหนดใหเปน  “หนาที่”  ของรัฐในการที่จะตองพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุก
รูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม  ทั้งยังจะตองจัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ 
ปรับปรุงหรือจัดทํากฎหมายที่มีผลเปนการพัฒนาการ 
ศึกษาของชาติ  ตลอดจนจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก  รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปน
ไทย  มีระเบียบวินัย  คํานึงถึงประโยชนสวนรวม  และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข นอกจากนี้  รัฐยังมีหนาที่ที่จะตองสงเสริม
และสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ชุมชน  องคกรทางศาสนา  และเอกชน  สามารถ
ที่จะจัดและเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอีกดวย  ซึ่งสอดคลองกับบท 
บัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2)  
พ .ศ. 2545 และเพื่อเปนการกํากับใหแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐนั้นเกิดผลขึ้นไดจริงในทางปฏิบัติ  รัฐธรรมนูญจึง
ไดกําหนดกลไกที่ เปนเครื่องมือในการกํากับใหมีการ
ดําเนิน การใหเกิดผลตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐโดยมี       
กลไกที่สําคัญสองประการ  คือ  ประการที่หนึ่ง  รัฐธรรมนูญ
กําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐบาลในการแถลงนโยบายตอ
รัฐสภา  โดยกําหนดใหคณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการ 
แผนดินจะตองมีหนาที่ในการชี้แจงวาจะดําเนินการใด  ใน
ระยะเวลาเทาใด  เพ่ือบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
และเพื่อการนี้คณะรัฐมนตรีจะตองจัดทํา  “แผนการบริหาร

                                                                         
(4) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  ชุมชน  องคกรทางศาสนา  และเอกชน  จัดและมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียม
และสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  

 )5 (  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนง
ตาง  ๆ  และเผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยจากรัฐ 

(6) สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรู ปลูก
จิตสํานึก และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของ 
ชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น 

ราชการแผนดิน”  เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของ
แนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหาร
ราชการแผนดินซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับแนว 
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่รัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว ตลอด 
จนคณะรัฐมนตรีจะตองจัดใหมี  “แผนการตรากฎหมาย”  ที่
จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหาร
ราชการแผนดินที่สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐดวย  และประการที่สอง  รัฐธรรมนูญกําหนดใหคณะ 
รัฐมนตรีจะตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการรวม 
ทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง  โดย
จะตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่นายก- 
รัฐมนตรีไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อเขามาบริหารราชการ
แผนดินวารัฐบาลไดดําเนินการไปมากนอยเพียงใด  มี
ปญหาอุปสรรคอะไรบาง  และจะตองแกไขอยางไรตอไป 
ซึ่งสวนราชการทั้งหลายจะเปนผูรวบรวมขอมูลเพื่อให
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะไดนําขอมูลของ
แตละหนวยงานมาบูรณาการและจัดทํารายงานเพื่อเสนอ
ตอรัฐสภาตอไป 

3. สิทธิในการจัดการศึกษาโดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

โดยที่การปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนรูปแบบหนึ่ง
ของการปกครอง ที่เกิดจากระบบการกระจายอํานาจจาก
สวนกลางไปยังทองถิ่นเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดมี
โอกาสเรียนรูและดําเนินกิจกรรมตางๆ ในทองถิ่นดวยตนเอง
เพื่อสนองความตองการของตนเอง ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงได
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิอํานาจหนาที่
ในการจัดทําบริการสาธารณะหลายประการซึ่งรวมทั้งอํานาจ
หนาที่ในการจัดการศึกษา และการฝกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น โดยคํานึงถึง
ความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติอีก 
 

 
 



ดวยดังปรากฏในมาตรา 2893 ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
หลักการดังกลาวไดปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ไดกําหนดรองรับสิทธิใน
การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวใน
มาตรา 42 วาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา
ในระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม 
และความตองการภายในทองถิ่นนั้นและเพื่อเปนการยืนยัน
หลักการดังกลาว กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติจึงได
กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการจะตองกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินความพรอม ในการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดใหเปนหนาที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการในการประสานและสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดทําหนาที่   
ในการเสนอแนะการจัด สรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการ 
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกดวย  
 
ค. แนวทางการปรับปรุงกฎหมายการศึกษาตามบท 
บัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีเปนภารกิจของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  มีผลใชบังคับ รัฐธรรมนูญไดบัญญัติ   
ใหคณะรัฐมนตรีที่เขาบริหารราชการแผนดินภายหลังจาก
การเลือกตั้งทั่วไปเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ จะตอง
ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ 
ศึกษาใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดเอาไว 
ไดแก กฎหมายที่ เกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดเพื่อ
สงเสริมและคุมครองการใชสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

                                                 
3 มาตรา 289 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่บํารุง 
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และ
การฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น 
และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐโดยคํานึงถึง
ความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ  

การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นดวย 

ตามมาตรา 49  ที่จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1  ป
นับแตวันที่รัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 
(มาตรา 303(1)) และกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ
โดยสงเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกโรงเรียน 
การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู
ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนหรือรูปแบบอื่น รวมทั้งปรับปรุง
กฎหมายเพื่อกําหนดหนวยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับระบบการศึกษาทุกระดับ 
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่รัฐบาลไดแถลง
นโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 (มาตรา 303(2))นั่นเอง 
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ปรากฏวากฎหมายใดที่ตราขึ้นกอน
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ มีเนื้อหาสาระเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้แลว ใหถือเปนกฎหมาย
ดังกลาวนั้นจะไดรับการยกเวนที่จะไมตองดําเนินการตาม
มาตรานี้อีก ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวจะพบวากระทรวงศึกษา-      
ธิการจะตองดําเนินการตรากฎหมายในเรื่องดังตอไปนี้  

1. สิทธิเสรีภาพในการศึกษา 
ในสวนที่เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพในการศึกษาและ

แนวทางการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายแหงรัฐนั้น 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ไดมีการรองรับหลักเกณฑดังกลาวที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 303 (1) 
และ (2) แลวประกอบกับปจจุบันนี้ (เมษายน 2551) ไดมี
การตรากฎหมายวาดวยการสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ออกมารองรับการดําเนินงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตาม
อัธยาศัย การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิตแลว 
คงเหลือแตกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกตามที่
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญเทานั้น เพราะฉะนั้น จึงควรจะมี
การพิจารณาศึกษายกรางขึ้นเปนกฎหมายใหมในลักษณะ
ของกฎหมายกลางที่กําหนดหลักเกณฑ รายละเอียดการจัด
การศึกษาทางเลือกไวใหชัดเจนภายใตเงื่อนไขของการจัด
การศึกษาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติที่เปนกฎหมายแมบทของการจัดการศึกษา โดย
การจัดการศึกษาทางเลือกควรยึดหลักตอไปนี้  

 
 



1.1 เปนการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูให
เปนไปอยางตอเนื่องใหมีความสมบูรณมากขึ้น และตอบ 
สนองความตองการของประชาชนทุกกลุม เพื่อนําไปสู
สังคมแหงการเรียนรูและสอดคลองกับปญหาและสภาพ
เปนจริงของชุมชน ทองถิ่น สังคม และประเทศชาติและ
การเสริมสรางศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และความ
เขมแข็งของชุมชน และมีความยืดหยุนและหลากหลายใน
การจัดและการดําเนินการ 

1.2 เปนการจัดการศึกษาที่มีกลุมเปาหมายที่ครอบ 
คลุมทุกภาคส วนของสั งคม  ไดแก  ผู อยู ในวัย เรี ยน 
ประชาชนวัยแรงงาน กลุมที่ตกหลนจากระบบโรงเรียน 
(Formal Schooling) กลุมผูสนใจการศึกษาเฉพาะทาง กลุม 
ผูพิการ กลุมผูสูงอายุ ผูคนชายขอบ (Marginalized Group) 
เชน ประชาชนบนพื้นที่ราบสูง ชาวไทยภูเขา ชาวทะเล 
ชุมชนแออัด เด็กเรรอน ฯลฯ เปนตน  

1.3 เปนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมดานพื้นที่ โดย
กําหนดใหครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศทั้งในเมือง ใน
ชนบทไมวาจะเปนชุมชนธุรกิจ ชุมชนอุตสาหกรรม ชุมชน
เกษตร ชุมชนอุตสาหกรรมครัวเรือน ชุมชนประมง ชุมชน
บริการ และชุมชนโรงงาน ฯลฯ  

1.4 เปนการจัดการศึกษาที่มีหลักสูตรหรือเนื้อหา
สาระการเรียนรูมีลักษณะยืดหยุนเพื่อเปนไปตามความ
ตองการบุคคล ครอบครัว เอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น ซึ่งมี
ทั้งเนื้อหาเฉพาะ ตอยอด ขยายและเปนการเพิ่มเติมความรู
ที่มีอยูเดิมในสายสามัญและสายอาชีพ กิจกรรมการเรียนรู
เฉพาะ  

1.5 ระดับการศึกษา สามารถดําเนินการไดทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ
เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ไมจําเปนตองคํานึงถึงระดับการ 
ศึกษา 

1.6 กระบวนการเรียนรู สามารถดําเนินการไดอยาง
หลากหลาย ทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.7 ผูมีสิทธิจัดการศึกษาทางเลือกไดแก สวนราชการ 
สถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน และรวมทั้งบุคคล 
ครอบครัว เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร

ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ สถาบันสังคมอื่นสามารถจัดไดโดยอิสระ   

1.8 วิธีดําเนินการจัดการศึกษาทางเลือก ในกรณีที่ผู
จัดที่ เปนสถานศึกษาเอกชน บุคคล ครอบครัว เอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ หรือ
สถาบันสังคมอื่น จะตองแจงความประสงคจัดการศึกษา
ทางเลือกของประชาชน เพื่อทราบวัตถุประสงคของการจัด
ประเภทของกิจกรรมที่จัด รูปแบบและวิธีการจัดกลุม 
เปาหมายหรือผูรับบริการ การใชทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อประโยชนในการไดรับจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ตามความเหมาะสม การบริหารและการจัดการ ผลการจัด
ตลอดจนจะตองมีการกํากับติดตามจากกระทรวงศึกษาธิการ 
สวนราชการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ กระทรวง 
ศึกษาธิการยังจะตองมีหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนให    
มีการพัฒนาเครือขายผูจัดการศึกษาทางเลือกของประชาชน
อีกดวย 

1.9 ดานงบประมาณ รัฐตองสนับสนุนดานงบประ-
มาณผูจัดการศึกษาทางเลือกของประชาชนตามความเหมาะ 
สม โดยอาจพิจารณาถึงกลุมเปาหมายและประโยชนที่ทาง
ราชการไดรับวาสอดคลองตองตรงกันกับนโยบายหรือเปน
การแกปญหาตามนโยบายหรือความตองการดานพัฒนา
กําลังคนของประเทศ เปนตน 

1.10  การกํากับติดตามและการประเมินผลการจัด
การศึกษาทางเลือกของประชาชน  กระทรวงศึกษาธิการจะ 
ตองมีการกํากับติดตามและการประเมินผลเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน  ผลการจัด  ตลอดจนปญหาและ
อุปสรรคในการจัดการศึกษา ความตองการไดรับการสงเสริม
สนับสนุนจากภาครัฐหรือองคกรที่เกี่ยวของ  ประสิทธิภาพ
และความคุมคาในการใชจายงบประมาณที่ไดรับ  และการ
ประเมินดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่บัญญัติ 
ไวในมาตรา   47  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 อีกดวย 

2. รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา
โดยวิทยาลัยชุมชน 

เมื่อพิจารณาจากโครงสรางการบริหารงานของวิทยาลัย
ชุมชนในปจจุบันตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญารูปแบบวิทยาลัย 
 



ชุมชน พ.ศ. 2546 จะพบวา ระบบการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยชุมชนในปจจุบันนั้นมิไดมีความเปนอิสระแยก  
ออกจากสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแตอยางใด  ตรงกัน
ขามการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนกลับตกอยูภายใต   
การบังคับบัญชาจากสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนในฐานะ     
ที่เปนสวนราชการตนสังกัดแทน  ประกอบกับวัตถุประสงค
ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนนั้นมิไดเปนวัตถุประสงคเชน 
เดียวกันกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่
เปนสถานศึกษาที่มุงเนนในดานวิชาการเปนสําคัญ  หากแต
การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนนั้นก็เปนไปเพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหสําหรับผูที่จบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ ต้ังอยูในจังหวัดตามแนวชายแดนหรือใน
จังหวัดที่ไมมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา  อันสงผลใหผูที่
ตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไมสามารถเรียนตอใน
ระดับอุดมศึกษาได  โดยมุงเนนใหเปนการจัดการศึกษา 
และฝกอบรมในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคลองกับ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเปนสําคัญ  ประกอบกับ
บริหารจัดการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนั้นมิไดอยูใน
สังกัดของเขตพื้นที่การศึกษา  หากแตกฎหมายกําหนดให
วิทยาลัยชุมชนมีสถานะเปน  “สวนราชการ”  ในสังกัด
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเทานั้น  โดยคณะกรรมการ
วิทยาลัยชุมชนจะมีอํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการ
ของวิทยาลัยทั้งในการงบประมาณที่จะเปนผูจัดสรรใหแก
วิทยาลัยตามความเหมาะสม  และอํานาจที่สําคัญอื่นตามที่
กฎหมายกําหนด  ภายใตโครงสรางการบริหารงานเชนนี้ 
แนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพื่อใหเปนสถานศึกษาที่
มีความเปนอิสระภายใตเจตนารมณของกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติ  จึงควรที่จะกําหนดใหวิทยาลัยชุมชน
สามารถที่จะบริหารจัดการการศึกษาไดดวยตนเองโดยมี
ความเปนอิสระตามกฎหมายได  โดยกําหนดใหวิทยาลัย
ชุมชนยังคงมีสถานะเปนสถานศึกษาที่เปนสวนราชการใน
สังกัดของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเชนเดิม  โดยไม
จําตองใหแตละวิทยาลัยมีฐานะเปนนิติบุคคลแยกตางหาก
ออกจากกันเพียงเพราะตองการใหวิทยาลัยชุมชนมีความ
เปนอิสระจากสวนกลางทั้งในดานการงบประมาณ  การ
บริหารงานบุคคล  ดานวิชาการและดานการบริหารงานทั่ว 
ไป  เนื่องจากแมวิทยาลัยชุมชนจะเปนสถานศึกษาภายใต
การกํากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ตาม  แต
กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติก็ไดกําหนดใหเฉพาะ

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเทานั้นที่จะมี
สถานะเปนนิติบุคคล ประกอบกับในทางกฎหมายนั้น  ยอม
สามารถกําหนดใหวิทยาลัยชุมชนเปนอิสระไดโดยการ
กําหนดความเปนอิสระในดานตางๆ  ไวในกฎหมายที่เกี่ยว 
ของใหชัดเจน  โดยไมจําเปนตองกําหนดใหวิทยาลัยชุมชน
แตละแหงเปนนิติบุคคลแตอยางใด  อยางไรก็ดี  การกําหนด
โครงสรางการบริหารงานเชนนี้จึงจําตองปรับปรุงสถานภาพ
ทางกฎหมายของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเปน
สวนราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดม- 
ศึกษา  ใหสามารถควบคุมและบังคับบัญชาการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชนไดในลักษณะเชนเดียวกันกับสํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฎเดิมที่มีตอสถาบันราชภัฎแตละแหงใน
ลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติราชภัฎ 
พ.ศ. 2538 กลาวคือ  กําหนดใหสํานักงานบริหารงานวิทยาลัย 
ชุมชนมีฐานะเปนนิติบุคคลอยูภายใตสังกัดของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งยอมหมายความวาสํานัก
บริหารวิทยาลัยชุมชนจะยังคงมีสถานะเปนสวนราชการใน
สังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังเดิม 
หากแตสถานะความเปนนิติบุคคลของสํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชนนั้นมีขึ้นเพื่อประโยชนในทางงบประมาณ  
ที่จะตองผานโครงสรางกรมที่เปนนิติบุคคลเทานั้น  ซึ่ง
แนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนรูปแบบนี้จะกระทบตอ
การบริหารงานของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนนอย
ที่สุด  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเฉพาะในสวนสถานภาพ
ทางกฎหมายของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเทานั้น 

3.  การบริหารจัดการการศึกษาภายใตโครงสรางการ
บริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามบท- 
บัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ   พ .ศ .  2546 และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวของ 

ภายใตโครงสรางการบริหารจัดการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน  พบวาการบริหารจัดการ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการภายใตกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการยังคงมีปญหา
เชิงโครงสรางบางประการ  ดังนั้น  เอกสารนี้จึงขอนําเสนอ
แนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการดานโครงสราง
การบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการเฉพาะปญหาที่
สามารถแกไขไดโดยกฎหมายเพื่อเปนการกําหนดแนว
ทางการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายและกําหนดหนวยงาน



รับผิดชอบการจัดการศึกษาใหสอดรับกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ดังนี้   

3.1 สถานะทางกฎหมายของสํานักบริหารงานการ 
ศึกษานอกโรงเรียน  และสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน   กลาวคือ   สํานักงานบริหาร
การศึกษานอกโรงเรียนและสํานักงานบริหารงานคณะ- 
กรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเดิมที่มีฐานะเปน “กรม” 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  แตปจจุบันไดถูกกําหนดให
เปน  “สวนงาน”  ในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยผลของมาตรา   25  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ .ศ. 2546 ประกอบกับขอ   3 
ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546   โดยมีสถานะทางกฎหมาย
เปนหนวยงานภายในกรมที่มีปริมาณงานมากและมีความ 
สําคัญเทียบเทาหรือสูงกวาสํานัก  และมีผูอํานวยการสํานัก
ที่เปนขาราชการระดับเกาเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของ
สํานัก  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในงานหลักตาม
อํานาจหนาที่ของกรม  และเปนงานที่มีความหลากหลาย  มี
ความยาก  และมีคุณภาพของงานสูงกวากอง  อยางไรก็ดี 
เนื่องจากปรากฏวาการดําเนินงานของสํานักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียนและสํานักบริหารงานคณะกรรมการ-
สงเสริมการศึกษาเอกชนภายใตโครงสรางใหมดังกลาวนี้  
ยังมีภารกิจตลอดจนปริมาณงานในลักษณะเดียวกันและ
เทากับงานเดิมของกรมการศึกษานอกโรงเรียนและ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนตามโครงสราง
เดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น  จึงควรมีการแกไข
สถานะของสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนและ
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ใหมีสถานะเปนนิติบุคคลและมีฐานะเทียบเทากรมใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นอกจากนี้  เพื่อ
เปนการปองกันปญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของ
หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อัน
อาจเกิดจากการที่หนวยงานมีภารกิจที่มีความสําคัญและ
ปริมาณงานจํานวนมากดังเชนกรณีของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทาง
ศึกษา   ซึ่ งจะตองบัญญั ติไว ในกฎหมายที่ เกี่ ยวของ  
กระทรวงศึกษาธิการจึงควรเสนอใหมีการปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหสวนราชการภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนสวนราชการที่มีปริมาณ
งานมากและมีความสําคัญเทียบเทาหรือสูงกวาสํานักมี 
และภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะอันไมอาจจัดใหอยูในสวน
งานใดได  อาจจัดใหสวนราชการดังกลาวเปนนิติบุคคลใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและมีฐานะเทียบเทากรม
เพื่อดําเนินภารกิจนั้นได ทั้งนี้ โดยตราเปนพระราชบัญญัติ 

3.2 ปญหาเรื่องการขอแยกสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งเปน
กระทรวงอุดมศึกษาและวิจัย  โดยที่การปฏิรูปโครงสราง
และการบริหารการจัดการศึกษาภายใตบังคับพระราช-
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหมีการ
ยุบเลิกหนวยงานที่มีหนาหลักในการจัดการศึกษาในขณะ 
นั้น  คือ  กระทรวงศึกษาธิการ  ทบวงมหาวิทยาลัย  และ
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติเพื่อจัดตั้งเปน 
“กระทรวงศึกษาธิการ”  โดยมีโครงสรางการบริหารราชการ 
แตกตางจากการบริหารราชการทั่วไป  ทั้งนี้  ตามที่กําหนด
ไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง-
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ตอมาปรากฏวาไดมีแนวคิดที่จะ 
แยกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกจาก
กระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง  เพื่อจัดต้ังเปน  “กระทรวง
อุดมศึกษาและวิจัย”  เนื่องจากเห็นวาการปรับโครงสราง
ของกระทรวงศึกษาธิการใหม โดยยุบรวมทบวงมหาวิทยาลัย 
เขากับกระทรวงศึกษาธิการเดิม  เปนเหตุใหการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขาดความ
คลองตัว  อยางไรก็ดี  เมื่อพิจารณาจากสถานะและอํานาจ
หนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว  จะ
เห็นไดวาลักษณะภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  เปนเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการในเชิงนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งสวนใหญ
ไมตางจากอํานาจหนาที่ของทบวงมหาวิทยาลัยตามมาตรา 
32   แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 เทาใดนัก  หากแตมีการรวบรวม
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการเดิม 
มาสังกัดเพิ่มมากขึ้นเทานั้น  นอกจากนี้  ความสัมพันธทาง
กฎหมายระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในปจจุบันยังคงมีแตเพียงเรื่อง
ของการกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑกลางหรือมาตรฐาน
การศึกษาตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการอุดม-



ศึกษา และคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน-
อุดมศึกษา  สําหรับกรณีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
จะพบวาความสัมพันธระหวางสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเชื่อม 
โยงกันมากกวาความสัมพันธระหวางสํานักงานคณะ- 
กรรมการการอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เฉพาะในเรื่องของการอนุญาตใหมีการจัดตั้งและเปด
ดําเนินการ  การอุดหนุนและสงเสริมและการกํากับและ
ควบคุมดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
เทานั้น  สวนระบบการบริหารจัดการซึ่งเปนเรื่องของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหง   ก็ไมมี ลักษณะ
เกี่ ยวของกับการบริหารจัดการของสํานักงานคณะ -
กรรมการการอุดมศึกษาแตอยางใด  ดังนั้น  แมปจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยูในสังกัดเพิ่มมากขึ้น แตเนื่องจากการ
บริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา  มิไดเกี่ยวของโดย 
ตรงกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงไมอาจ
ถือไดวาภาระงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดม- 
ศึกษามีเพิ่มมากขึ้นดวย นอกจากนี้ เนื่องจากมาตรา   36  แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนิน
กิจการโดยอิสระ  สามารถพัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการที่เปนของตนเอง  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 จึงไดบัญญัติ    
ใหมีการกระจายอํานาจในการบริหารงานบุคคลของคณะ-
กรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  อาทิ 
อํานาจในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการหรืออํานาจใน
การพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยไปยังสภา
สถาบันอุดมศึกษา  เพื่อใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษากําหนด ดวยเหตุนี้เอง 
อํานาจหนาที่และปริมาณงานของสํานักงานคณะกรรรม
การการอุดมศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
จึงยอมลดนอยลงเมื่อเทียบกับอํานาจหนาที่ของทบวง-
มหาวิทยาลัย  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพล-
เรือนในมหาวิทยาลัยเชนกัน   

จากสถานะและอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะ-
กรรมการการอุดมศึกษา  ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ
กับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาขางตน  จะเห็นไดวาลักษณะภารกิจสวน
ใหญของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น  เปน
เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินการในเชิงนโยบายและมาตรฐาน 
เชนเดียวกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประกอบกับ
ปริมาณงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็
มิไดมีจํานวนมากเมื่อเทียบกับภาระและปริมาณงานของ
ทบวงมหาวิทยาลัยกอนที่จะมีการปฏิรูปการศึกษา  ดังนั้น 
การที่จะขอแยกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อจัดตั้งเปนกระทรวงอุดมศึกษา
และวิจัยนั้น จึงไมมีความจําเปนและเหมาะสมตามเหตุผลที่
กลาวมาขางตน  สวนกรณีที่เห็นวา  การปรับโครงสรางของ
กระทรวงศึกษาธิการใหม  โดยยุบรวมทบวงมหาวิทยาลัย
เขากับกระทรวงศึกษาธิการเดิม  เปนเหตุใหการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกิดความลาชา
และขาดความคลองตัวนั้น  พิจารณาแลวเห็นวาเนื่องจาก
การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการตามที่กําหนด
ไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง-
ศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีฐานะเปนกรมขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงสามารถเสนอเรื่องตอรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการไดโดยตรง  โดยไมตองผานสํานักงาน
ปลัดกระทรวงดังเชนการบริหารราชการของกรมหรือ
กระทรวงทั่วไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  ดังนั้น  ขั้นตอนการเสนอเรื่องของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณา  จึงยอมมีความคลองตัว
และรวดเร็วกวาการบริหารราชการแผนดินทั่วไป  ทั้งนี้ 
เพราะกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัยยอมตองอยูภายใต
บังคับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
เชนเดียวกัน  อยางไรก็ดี  หากขอเท็จจริงปรากฏวา  การ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกิด
ความลาชาและขาดความคลองตัว  ปญหาดังกลาวนาจะ 
 



เกิดจากวิธีหรือระบบการบริหารจัดการภายในกระทรวง-
ศึกษาธิการมากกวาปญหาดานโครงสรางการบริหารงาน 
เพราะฉะนั้น  แนวทางในการแกไขปญหาจึงควรปรับปรุงที่
ระบบและวิธีการบริหารราชการภายในกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งไมจําเปนมีการดําเนินการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของแต
อยางใด 

3.3 ปญหาเกี่ยวกับความอิสระของโรงเรียนที่มีสถานะ
เปนนติิบุคคลตามกฎหมาย กลาวคือ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 กําหนดให
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เปนโรงเรียน 
มีฐานะเปนนิติบุคคล ประกอบกับมาตรา   59  แหงพระราช-
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให 
สถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล  มีอํานาจในการปกครอง 
ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของ
สถานศึกษา  ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุ  ตามกฎหมายวาดวยที่ราช
พัสดุ  และที่เปนทรัพยสินอื่น  รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการ
ของสถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขัด  
หรือแยงกับนโยบาย  วัตถุประสงคและภารกิจหลักของ
สถานศึกษา  หลักการดังกลาวนี้ไดถูกกําหนดขึ้นภายใต
เจตนารมณเพื่อใหสถานศึกษาของรัฐที่ เปนนิติบุคคลมี  
ความเปนอิสระในการบริหารจัดการทรัพยสินที่อยูใน   
ความครอบครองของสถานศึกษานั้นไดเอง  ทั้งนี้  เพื่อให   
เกิดความคลองตัวในการจัดทําบริการสาธารณะดานการ 
ศึกษาและสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดาน
การบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงานทั่วไป  ไปยัง
คณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  ซึ่งเจตนารมณ
ดังกลาวปรากฏชัดเจนในบทบัญญัติของมาตรา   59  ในวรรค
สองและวรรคสามแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2545 ที่กําหนดใหบรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถานศึกษา
ของรัฐที่เปนนิติบุคคลไดมาโดยมีผูอุทิศให  หรือโดยการซื้อ
หรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของสถานศึกษา  ไมถือเปนที่ราช-
พัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา และใหรายได
และผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล 
รวมทั้งผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสดุ  ไมเปนรายไดที่
ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ อยางไรก็ตาม  โดยผล
ของการกําหนดสถานะความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา

ดังกลาว  สถานศึกษาตางๆ  ยังขาดแนวทางหลักเกณฑใน
การบริหารสถานศึกษา  การบริหารทรัพยสินของสถาน 
ศึกษาที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษา  ทําใหสถานศึกษาไมกลา
ดําเนินการโดยเฉพาะเรื่องการใชประโยชนจากที่ราชพัสดุ
ที่สถานศึกษาครอบครองดูแลอยู   ดังนั้น   เพื่อปองกัน         
มิใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสินของ
โรงเรียนดังกลาวขางตน  รวมท้ังเพื่อเปนแนวทางสําหรับ
โรงเรียนในการบริหารจัดการทรัพยสินที่อยูในความครอบ 
ครองดูแล จึงควรกําหนดแนวทางหรือหลักเกณฑในการใช
ประโยชนจากทรัพยที่อยูในความครอบครองดูแลของ
โรงเรียน  อยางไรก็ดี  เนื่องจากการใชและจัดหาประโยชน
จากทรัพยสินในฐานะที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนเรื่อง    
ที่โรงเรียนไมเคยดําเนินการมากอน  ดังนั้น  การที่จะให
โรงเรียนแตละโรงเรียนปกครอง  ดูแล  บํารุง  รักษา  ใช  และ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหโดยอิสระ  
นั้น  อาจจะกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางสถานศึกษา 
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจไมสามารถตรวจสอบ 
ติดตาม  หรือประเมินผลการดําเนินการในเรื่องดังกลาว   
ได  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงควร
กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย-
สินที่มีผูอุทิศใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยกําหนดราย-
ละเอียดเกี่ยวกับอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุง  รักษา 
ใช  และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่มีผูอุทิศให    
การนําเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหมาใชในการดําเนิน
กิจการของโรงเรียน  การใหอํานาจแกโรงเรียนในการใช
นามของโรงเรียนจดทะเบียนสิทธิ์  ขึ้นทะเบียน  หรือดําเนิน 
การทางทะเบียนใดๆ   เกี่ยวกับทรัพยสินที่มี ผูอุทิศให        
ได  การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูอุทิศให  การกําหนดเปนหนาที่ใหโรงเรียน
จัดทําบัญชีแสดงรายการรับจายเงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศ
ใหแกสถานศึกษาแยกจากบัญชีเงินและทรัพยสินของ
แผนดิน  กําหนดใหโรงเรียนสรุปรายการบัญชีการรับจาย 
เงินบริจาคหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษาราย 
งานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกสิ้นป 
งบประมาณ  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ  และพิจารณา
สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนแต
ละแหงตอไป  และเมื่อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตรวจสอบความถูกตองของรายงานดังกลาวแลว 



ใหรายงานให เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทราบ เปนตน 

4. ปญหาการจัดการศึกษาโดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  กลาวคือ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหการจัดระบบโครงสรางและ
กระบวนการจัดการศึกษาจะตองอยูภายใตหลักความมี
เอกภาพในดานนโยบาย  และมีความหลากหลายในทาง
ปฏิบัติ   โดยจะตองมีการกระจายอํานาจไปสู เขตพื้นที่
การศึกษา  สถานศึกษา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทั้งยังกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิในการ
จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับไดตาม
ความพรอม  ความเหมาะสมและความตองการภายใน
ทองถิ่นนั้น   และเพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาว  
กฎหมายกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการจะตองกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และมีหนาที่ใน
การประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
สามารถจัดการศึกษา  ใหสอดคลองกับนโยบายและได
มาตรฐานการศึกษา  รวมทั้งมีหนาที่ในการเสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค
ปกครองสวนทองถิ่นดวย   ดังนั้น   จึงไดมีการตรากฎ-
กระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความ
พรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขึ้น  โดยกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ประสงคจะรับโอนการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นกอน   นอกจากนี้   กระทรวง-
ศึกษาธิการยังไดไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง
หลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  ตัวช้ีวัด  และระดับคุณภาพใน
การประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2547 ขึ้นใชบังคับคู
กันกับกฎกระทรวงดังกลาว  อยางไรก็ตาม  ภายใตเงื่อนไข
ของกฎหมายทั้ งสองฉบับได เกิดปญหาเกี่ ยวกับการ          
จัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับ
เงื่อนไขการถายโอนโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมีการแกไขกฎกระทรวงดังกลาว
โดยตรากฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ฉบับที่   2  พ.ศ. 2549 ซึ่งมีผล

ใชบังคับเมื่อวันที่  11 มกราคม  2549 โดยมีผลเปนการแกไข
กฎกระทรวงฉบับแรกในประเด็นเรื่องความสมัครใจของ
สถานศึกษาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะขอรับโอน 
โดยกําหนดใหการรับโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาว
นั้น  จะตองระบุช่ือสถานศึกษาที่ขอรับโอนและเสนอ
หลักฐานที่แสดงถึงความสมัครใจดวยเสียงขางมากของ
ผูบริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษานั้นฝายหนึ่ง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอีกฝายหนึ่งใหโอนสถานศึกษาแหงนั้นไปสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบการถายโอนดวย  ซึ่ง
ภายหลังจากการแกไขกฎกระทรวงดังกลาวการถายโอน
สถานศึกษาไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ยังคง
ประสบกับปญหาและอุปสรรคอยูหลายประการ   ซึ่ง
เอกสารนี้จะจะไดวิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางใน
การแกไขเพื่อปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ดังนี้  

4.1 ปญหาจากการแสดงความสมัครใจของสถาน-
ศึกษาใหโอนสถานศึกษาไปสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  กลาวคือ  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ขอ   3  วรรคสาม  กําหนดใหในกรณีที่
องคปกครองสวนทองถิ่นขอรับโอนการจัดการศึกษาจะ 
ตองพิจารณาความสมัครใจของสถานศึกษา  กอใหเกิด
ปญหาในการประเมินความพรอมขององคปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อขอรับโอนการจัดการศึกษาหลายประการแม
การดําเนินการประเมินความพรอมตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขดานตางๆ  จะเสร็จสิ้นแลวก็ตาม  ดังนั้น  จึงเห็นวา
เกณฑในเรื่องความสมัครใจของสถานศึกษามิไดสะทอน
ศักยภาพขององคปกครองสวนทองถิ่นวาสามารถจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
หรือไม  แตกลับทําใหการดําเนินการประเมินความพรอม
ในการจัดการศึกษาขององคปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรับ
โอนการจัดการศึกษามีความยุงยากและเปนไปดวยความ
ลาชาเห็นควรที่จะแกไขกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานขององคปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2549 ในขอ   3  วรรคสาม  เพื่อ
ยกเลิกหลักเกณฑในเรื่องความสมัครใจของสถานศึกษา   



ที่องคปกครองสวนทองถิ่นจะขอรับโอน   เพื่อใหการ
ดําเนินการประเมินความพรอมขององคปกครองสวน
ทองถิ่นในการรับโอนการจัดการศึกษาเปนไปอยางรวดเร็ว 
 สวนบุคลากรในสถานศึกษาที่องคปกครองสวนทองถิ่น
ขอรับโอนนั้นจะโอนไปสังกัดองคปกครองสวนทองถิ่น
พรอมกับสถานศึกษาหรือไมนั้น  ยอมเปนไปตามความ
สมัครใจของบุคลากรแตละคนวาประสงคจะโอนไปสังกัด
องคปกครองสวนทองถิ่นหรือไม  ตามแนวทางในถายโอน
บุคลากรดานการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่คณะอนุกรรมการดานการถายโอนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนด  และถึงแมวาบุคลากรในสถานศึกษาที่โอนไป
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีจํานวนนอยกวา  
รอยละ   50  ของบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมดก็ตาม  ยอม
เปนหนาที่ของรัฐที่จะจัดสรรงบประมาณใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสรรหาบุคลากรทดแทนบุคลากร
ที่ไมสมัครใจโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่   12 
มิถุนายน   2550  การยกเลิกเกณฑเรื่องความสมัครใจของ
สถานศึกษาจึงไมมีผลกระทบในเรื่องการขาดแคลนอัตรา 
กําลังในสถานศึกษาที่โอนไปสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.2 ปญหาการบังคับบัญชาและควบคุมการปฏิบัติ 
งานของบุคลากรในสถานศึกษาที่ถายโอน  กลาวคือ  โดยที่
แนวทางในถายโอนบุคลากรดานการศึกษาใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจของ
บุคลากร  กลาวคือ  บุคลากรที่ไมประสงคโอนไปองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น  ใหสามารถชวยราชการในสถาน-
ศึกษานั้นตอไปได  ดังนั้น  ในระยะแรกของการถายโอน
สถานศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  บุคลากรใน
สถานศึกษาที่ถายโอนไปจะประกอบไปดวยบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ไปชวยราชการและบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งการบริหารจัดการสถาน-
ศึกษาที่มีบุคลากรหลายประเภทยอมเกิดปญหาในการ
บังคับบัญชาและการดูแลควบคุมการปฏิบัติงานในสถาน-
ศึกษาได  ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินการถายโอนสถานศึกษา
และการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ภายหลังรับโอนสถานศึกษาเปนอยางเรียบรอย  เห็นควรที่
กระทรวงศึกษาธิการจะออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการมอบอํานาจใหแก ผูบริหารสถานศึกษาใน   
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา   45   )7  ( แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 เพื่อกําหนดใหมีการมอบ
อํานาจในสวนที่เปนอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในการ
บริหารจัดการศึกษาใหแกผูบริหารสถานศึกษาที่ถายโอน
ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบังคับบัญชา
และดูแลการปฏิบัติราชการของขาราชการสังกัดกระทรวง-
ศึกษาธิการที่ชวยราชการในสถานศึกษาที่ถายโอนได โดย
ในกรณีสถานศึกษาที่โอนไปสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเคยอยูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการ
โอนสถานศึกษามอบอํานาจใหแกผูบริหารสถานศึกษาที่
ถายโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนกรณี
สถานศึกษาที่โอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เคยอยูในสังกัดของสวนราชการอื่น  ไดแก  สํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น  ในกรณี
สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา      
ตามอัธยาศัย  ใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  ในจังหวัด   
ที่มีการโอนสถานศึกษา   หรือผูอํานวยการสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร  ในกรณีมีการถายโอนสถานศึกษาใน
กรุงเทพมหานครแลวแตกรณี  เปนผูมอบอํานาจใหแก
ผูบริหารสถานศึกษาที่ถายโอนไปสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   และในกรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษา   ให
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบอํานาจใหแก
ผูบริหารสถานศึกษาที่ถายโอนไปสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

4.3 ปญหาการประเมินความพรอมในการจัดการ
อาชีวศึกษา และการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยขององคกรปกครองสวนทองตามแผน การ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก 
 

 



องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 ที่ไดมีการปรับปรุง
ขอบเขตภารกิจดานการจัดการศึกษานอกระบบเดิม และ
เพิ่มภารกิจดานการจัดการอาชีวศึกษาที่จะตองถายโอน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น กอใหเกิดปญหา 
ดังนี้ 

4.3.1 การที่แผนการกระจายอํานาจฯ  และแผน 
ปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 ปรับปรุงขอบเขตภารกิจดานการจัด
การศึกษานอกระบบเดิม โดยใหรวมถึงการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย พรอมทั้งกําหนดภารกิจที่จะตองถายโอนใหมี
ความชัดเจนวาจะตองถายโอนภารกิจดานการบริการการ 
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งที่เปนการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและที่เปนหลักสูตรเฉพาะหรือ
หลักสูตรอบรมตามความตองการของกลุมเปาหมายและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองผานการประเมินความพรอมกอนที่จะมีการถายโอน 
โดยกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกัน
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในจัด
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยดวยนั้น เห็นวาใน
ปจจุบันไดมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการจัดการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบไวแลว ตามกฎกระทรวงกําหนดหลัก 
เกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 
โดยบทนิยามในกฎกระทรวงดังกลาวไดใหคําจํากัดความ
คําวา “สถานศึกษา” ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
ผานการประเมินความพรอมกอนที่จะรับโอนนั้นใหครอบ 
คลุมทั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ
โรงเรียนและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอก
ระบบโรงเรียน ดังนั้น เฉพาะแตในสวนของการจัดการ 
ศึกษานอกระบบที่เปนหลักสูตรเฉพาะหรือหลักสูตรอบรม
ตามความตองการของกลุมเปาหมายและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเทานั้น ที่ยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธี  
การประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองรวมกัน
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษาในรูปแบบ

ดังกลาวภายใน 1 ป นับแตแผนการกระจายอํานาจฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 ประกาศและมีผลใชบังคับ 

4.3.2 ภารกิจดานการจัดการอาชีวศึกษา เปนภารกิจ
ใหมที่แผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับ
ที่ 2 ที่กําหนดใหตองถายโอนไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยใหกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวม 
กันกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการอาชีวศึกษากอน 
ที่จะมีการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย 
อยางไรก็ดี การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรระดับตางๆ หลายระดับซึ่งลวนแลวแต
เปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ตาม  
ที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ดังนั้น หลักเกณฑและวิธีการประเมินความ 
พรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กําหนดไวในกฎ 
กระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความ
พรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 จึงเปนหลักเกณฑและวิธีการที่   
ใชในการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทอาชีว- 
ศึกษาในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แลว  สวนการจัดการอาชีวศึกษาในระดับปริญญาตรี      
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการนั้น เปนการจัดการ
อุดมศึกษาระดับปริญญา ซึ่งในปจจุบันยังไมมีจัดการเรียน
การสอนในระดับดังกลาว ดังนั้น หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การจัดการอาชีวศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะ-
กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะตองรวมกันกําหนดใหแลวเสร็จภายใน 1 ป คือ 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการ
อาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
เทานั้น  

ดังนั้น การกําหนดหลักเกณฑการประเมินความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการอาชีวศึกษานั้น  
จึงตองมีการกําหนดเกณฑที่วาความพรอมดานตางๆ เชน 
การมีรายไดที่เพียงพอในการจัดการศึกษาในระดับหรือ
ประเภทตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น การมี



แผนแสดงใหเห็นถึงความพรอมและศักยภาพในการจัด
การศึกษา รูปแบบของการบริหารจัดการศึกษา หรือการมี
ประสบการณในการจัดการศึกษาในระดับหรือประเภทที่
ขอรับการประเมินความพรอม ซึ่งหลักเกณฑและเงื่อนไข 
ที่ใชในการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2547 ถือไดวาเปนหลักเกณฑและเงื่อนไขมาตรฐานที่
สามารถใชในการประเมินความพรอมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และการอาชีวศึกษาได อยางไรก็ดี ลักษณะ 
รูปแบบ และวิธีการการจัดการศึกษานอกระบบและการ 
ศึกษาตามอัธยาศัย และการอาชีวศึกษายอมมีความแตกตาง
กัน ดังนั้น ตัวช้ีวัดและเกณฑการผานประเมินความพรอม
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
และการอาชีวศึกษายอมแตกตางกัน  ซึ่งหนวยงานที่
รับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการอาชีวศึกษาสามารถกําหนดตัวช้ีวัดและ
เกณฑการผานประเมินความพรอมตามลักษณะเฉพาะ  
ของการจัดการศึกษาที่ตนรับผิดชอบได  โดยกําหนด
รายละเอียดลงในประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังเชน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 
เงื่อนไข ตัวช้ีวัด และระดับคุณภาพในการประเมินความ
พรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 

4.4 ความไมชัดเจนของแนวทางในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กลาวคือ 
แมวากฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จะกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดการศึกษาไดทุก
ระดับการศึกษาก็ตาม  แตกอนที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะดําเนินการจัดการศึกษาในระดับใดจะตองเปน 
ไปตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการ
ภายในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ความพรอมที่กระทรวงศึกษาธิการจะเปนผูกําหนด หาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดดําเนินการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไมวาจะโดยวิธีการจัดการศึกษาขึ้นใหม เปลี่ยน 
แปลงประเภทการจัดการศึกษาที่มีอยู เดิม หรือรับโอน

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 ก็ตาม ยอมตองผานการประเมินความพรอมตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด แต
สําหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น ในปจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ขึ้น ซึ่งทําใหเกิดความไมแนชัดวาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได
หรือไม ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 บัญญัติไวอยางชัดเจนในมาตรา 41 วา “องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับ
หนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสมและ
ความตองการภายในทองถิ่น” อีกทั้ง กฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบยังไดกําหนดภารกิจ
ดานการจัดการศึกษาใหเปนอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองทําไวดวย นอกจากนี้ พระ-
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนด
อํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษาใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทุกประเภทไวเชนกัน ดังนั้น เมื่อพิจารณา
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่รับรองสิทธิและอํานาจหนาที่ใน
การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขางตน
แลวเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาได สวนรูปแบบหรือวิธีการ  
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดการศึกษาระดับอุดม 
ศึกษาในขณะนี้ ก็แตโดยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นใหม สําหรับการขอรับ
โอนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้น ยังไมสามารถดําเนินการถายโอนได เนื่องจาก
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผน 
ปฏิบัติการเพื่อกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจตามแผน 
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นยัง
มิไดกําหนดใหถายโอนภารกิจดานการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงยังไมสามารถขอรับโอน



สถาบันอุดมศึกษาของรัฐไปสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นได แตหากเมื่อใดคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจ
ดานการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหแกองคกรปกครอง   
สวนทองถิ่นดวยแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอม
ดําเนินการขอรับโอนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได อยางไร
ก็ดี เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดการศึกษาไดในทุกระดับตามความเหมาะสม
และความตองการภายในทองถิ่น สอดคลองกับนโยบาย
และไดมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการสมควรที่
จะดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา หรือกรณี    
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการอุดมศึกษาอยูแลว   
แตตองการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู โดย
พิจารณาจากหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่บัญญัติใน
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่ง
กําหนดใหพิจารณาความพรอมของงบประมาณที่จะใช   
ในการจัดการอุดมศึกษา ที่ดินที่ใชในการจัดตั้งสถาบัน-
อุดมศึกษา แผนการจัดการศึกษา แผนการจัดหาบุคลากร 
และความเปนไปไดในการจัดตั้ งสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบการกําหนดเกณฑและเงื่อนไขในการประเมิน
ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการ
อุดมศึกษาตอไป อยางไรก็ดี ในการอนุมัติปริญญาบัตร
จะตองอาศัยอํานาจตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ 
ดังนั้น หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดผานการ
ประเมินความพรอมตามกฎกระทรวงดังกลาวแลวจะตองมี
การดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดม-
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจัดโครงสราง 
 

 
 

การบริหารงานภายในสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา การงบประมาณ การบัญชี และการ
ตรวจสอบ การกํากับดูแล การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
และการอนุมัติปริญญาและวิทยฐานะตอไป  

 
บรรณานุกรม 
หนังสือ 
คมกฤช  อาภารัตนวิไล .แนวทางการจัดตั้งสหการในประเทศ

ไทย  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ,2540.  

บวรศักดิ์   อุวรรณโณ  .กฎมายมหาชน  เลมที่   3  ที่มาและ  
นิติวิธี . กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 2538. 

สุชาดา   จักรพิสุทธิ์  และคณะ  .การศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน: โลกแหงการเรียนรูนอกโรงเรียน  .  กรุงเทพฯ: 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2548. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  .รายงานผลการวิจัย  เรื่อง 
การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายสงเสริมการจัดการศึกษา
ขององคปกครองสวนทองถิ่น . กรุงเทพฯ 2550. 

Boyd  ,William  .เอมิล  ศิษยรุสโซ  แปลจาก The Emile of 
Jean Jacques Rousseau โดย สุนทร   โคตรบรรเทา .
กรงุเทพฯ :องคการคาของคุรุสภา 2534. 

 
บทความ 
ธานินทร  กรัยวิเชียร  และวิชา   มหาคุณ  . )2534 ( .  การตีความ

กฎหมาย วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาธิราช 3. 
ประกอบ   หุตะสิงห .  )2512 ( . การตีความกฎหมายลาย

ลักษณอักษรเทียบเคียงกฎหมายเยอรมัน.  วารสาร
นิติศาสตร . 

สมเกียรติ  ศรีจักรวาล .(2550) . การศึกษาตามอัธยาศัยมีจริง
หรือ มติชนรายวัน. ฉบับวันพฤหัสบดีที่  28 มิถุนายน  

สุรพล  นิติไกรพจน .การปฏิรูประบบสาธารณสุขในรูปองค- 
การมหาชน  แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลของรัฐใน
รูปแบบ  “องคการมหาชน”  ภาคที่   2  “แนวการจัดตั้ง
โรงพยาบาลมหาชนและ   พรบ . องคการมหาชน  
)มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (http://midnightuniv.org/midfront-
page/newpage57.html 

 
 
 



เอกสาร 
กระทรวงศึกษาธิการ . (2549) . คูมือการประเมินความพรอม

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น. 

คณะอนุกรรมการดานการถายโอนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น. คูมือ
แนวทางการถายโอนบุคลากรดานการศึกษาใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น. http://203.170.239.216/dlocT/ 
news/index.aspx?Nid=1505 

บันทึกขอความสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ นร  0107/2126 ลงวันที่   25  ตุลาคม   2550 
เรื่อง  การถายโอนสถานศึกษา  บัญชี   2  ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น. 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่อง  การจัดการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราช-
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ    ) (ฉบับที่ 2) 2545 (เรื่องเสร็จ
ที่ (2549/354). 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุของสถานศึกษาของรัฐที่เปน
นิติบุคคล (เรื่องเสร็จที่ 2549/354) 

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2543. 

แผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจตาม
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2543. 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครั้งที่ 3/2549 วันจันทรที่ 
5 มิถุนายน 2549. 

เอกสารประกอบการชุมสภาการศึกษาครั้งที่   1 /2551  วันที่   9 
มกราคม   2551  เรื่อง  การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา 
(เพิ่มเติม) ตามผลการวิจัยความพอดีของเขตพื้นที่
การศึกษา. 

 
กฎหมายที่เก่ียวของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551. 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542. 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496. 
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518. 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2546. 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดม-

ศึกษา พ.ศ. 2547. 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546. 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2528. 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 

2542. 
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2551. 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537. 
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546. 
พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551. 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540. 
พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542. 
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541). ออกตามความในพระราชบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540. 
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ  คุณสมบัติของกรรม- 

การ  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรม-
การและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนงและการพน
จากตําแหนงของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 
2546. 

กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ  คุณสมบัติของกรรม-
การ  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรม-
การและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนงและการพน
จากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2546. 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550. 

 



กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความ
พรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547. 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความ
พรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549. 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546. 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546. 

กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํา
กวาปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546. 

กฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและประเภทของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546. 

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  วาดวยจํานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ สาระการดํารงตําแหนง 
และการพนจากตําแหนงของสภาวิทยาลัยชุมชนพ.ศ. 
2546. 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กําหนดเขตพื้นที่การ 
ศึกษา ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546. 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  จัดตั้งสํานักงานสงเสริม 
วิทยาลัยชุมชน ณ วันที่ 17 เมษายน 2545. 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ปรับปรุงการกําหนดเขต 
พ้ืนที่การศึกษา  และกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม
พ.ศ. 2550. 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขการ
แสดงถึงความสมัครใจใหโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549. 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อน 
ไข  ตัวช้ีวัด  และระดับคุณภาพในการประเมินความ
พรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547. 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  แกไขบัญชีรายละเอียด   3 
แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ  เงื่อนไข  ตัวช้ีวัด  และระดับคุณภาพในการ
ประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547. 

 

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง  การบังคับใช  แผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2). 

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  การรับวิทยาลัยพยาบาล
เกื้อการุณยเขาเปนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยศรี-
นครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2531. 

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยแพทย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครเขาเปนสถาบันสมทบ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2536. 

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  การรับวิทยาลัยพยาบาล
เกื้อการุณยเขาเปนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย-
มหิดล พ.ศ. 2537. 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง 
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยัง
คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550. 

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  .384/2544 เรื่อง การจัดตั้ง
สํานักงานโครงการวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 27 เมษายน 
2544. 

รางพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.... . 
 
เอกสารอื่น 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ .172/2550  
คําสั่งศาลปกครองขอนแกน คดีหมายเลขแดงที่  293/2549  
คําสั่งศาลปกครองขอนแกน คดีหมายเลขแดงที่ 294/2549  
คําสั่งศาลปกครองขอนแกน คดีหมายเลขแดงที่ 338/2549  
คําสั่งศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 16/2550  
คําสั่งศาลปกครองขอนแกน คดีหมายเลขแดงที่ 443 -447/2550  
บันทึกขอความสวนวิจัยและพัฒนาระบบ  รูปแบบและโครง 

สราง (สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง) ที่ มท 
0890.2/ว3 ลงวันที่   24  พฤศจิกายน   2548  เรื่อง  ขอมูล
จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น. 

มติชนรายวัน ฉบับประจําวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2551 
หนาที่ 26. 



สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่   12  มิถุนายน 
พ.ศ. 2550, http://www.eppo.go.th/admin/cab/cab-2550-
06-12.html#42 

สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่   2  มกราคม 
พ.ศ. 2551, http://www.eppo.go.th/admin/cab/cab-2551-
01-02.html 

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร. 0504/
ว (ล) 19397 ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2547   เรื่อง ปญหาการ
ประเมินคุณภาพผลงานของขาราชการครู และการถาย
โอนภารกิจดานการบริหารการศึกษาใหองคปกครอง
สวนทองถิ่น. 

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ดวนที่สุด  ที่  นร 
0504/12288 ลงวันที่   9  กันยายน   2548  เรื่อง  การชะลอ
ถายโอนภารกิจดานการจัดการศึกษาใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น. 

หนังสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ดวนที่สุด   ที่ 
0504/16663 ลงวันที่  10  พฤศจิกายน   2548  เรื่อง  การถาย
โอนภารกิจดานการจัดการศึกษาใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น. 

http:// 202.29.93.22 / about/organization.htm    ) accessed 22/01/ 
2008) 

http:// 202.29.93.22/ college/index.htm  ) accessed 25/01/ 2008) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Memorandum_of_understanding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูชวยศาสตราจารยวนิดา   แสงสารพันธ สําเร็จการศึกษา    
น.ม.  (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และ  น.บ. 
เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปจจุบันเปน
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มีผล 
งานทางวิชาการ  ประเภทงานวิจัย อาทิ 1. รายงานการศึกษา
วิเคราะหเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการ 
ศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ในกรอบภารกิจของสํานักงาน

ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2543 2. โครงการศึกษาความเหมาะสม
ของการปรับเปลี่ยนสถานภาพสถานศึกษาของรัฐเปนองค 
การมหาชน เสนอตอ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล-
เรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2546โครงการศึกษาวิจัย  เรื่อง  การศึกษา
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ   เสนอตอ  สภา-
การศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทหนังสือ ไดแก 1. 
แนวทางในการยกรางกฎหมายลําดับรองและบทความที่
เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา พ.ศง 2545  2. หลักกฎหมาย
มหาชนเบื้องตน   3. หลักรัฐธรรมนูญวาดวยการเขาช่ือเสนอ
กฎหมายโดยประชาชน  4.  หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน 
ประเภทบทความ ไดแก 1. การบริหารจัดการแบบธรรมา-    
ภิบาล  วารสารนักบริหาร  ปที่   21  ฉบับที่   3  กรกฎาคม -
กันยายน   2544  2. ศาลปกครองกับการฟองรองคดีปกครอง 
วารสารนักบริหาร  ปที่   26  ฉบับที่   1  มกราคม -มีนาคม   2549  
และ 3. เสรีภาพของสื่อ  เสรีภาพของประชาชน วารสาร
กฎหมายใหม ปที่  4 ฉบับที่  72 มิถุนายน  2549  


