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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ถึงปัญหาทางกฎหมาย

บางประการเก่ียวกบัสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) และการทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ โดยศึกษาถึงท่ีมาของการศึกษา รูปแบบของหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการวดั

และประเมินผลทางการศึกษา และการจดัตั้งหน่วยงานกลางเพื่อท าหนา้ท่ีวดัและประเมินผลทางการ

ศึกษา และก าหนดประเด็นศึกษาวิเคราะห์ในเร่ืองความเป็นอิสระในการจดัการองค์กร การจดั

โครงสร้างองคก์รของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ระบบการจดัซ้ือจดั

จา้งและการจา้งบริการ และการบริหารจดัการและการด าเนินการตามภารกิจ 

ผลการศึกษาพบว่าพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548 ท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 นั้น     

มีเจตนารมณ์ท่ีจะใหส้ถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ

ประเภทองค์การมหาชนเพื่อจดัท าบริการสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผลทางการ

ศึกษา โดยประสงคใ์หห้น่วยงานมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการแตกต่างจากส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ อนัจะเป็นรูปแบบใหม่ของการจดัองค์กรภาครัฐท่ีมารองรับภารกิจการให้บริการ

สาธารณะใหม่ๆ ซ่ึงระบบบริหารแบบเดิมมีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ แต่โดยท่ี

ลกัษณะการด าเนินงานในปัจจุบนัยงัไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ในการจดัตั้งท าให้การด าเนินงาน

ยงัไม่บรรลุวตัถุประสงคส์มตามเจตนารมณ์อยา่งมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ซ่ึงสามารถแยกวิเคราะห์

ในปัญหาความเป็นอิสระในการจดัการองค์กร การจดัโครงสร้างองค์กรของสถาบนัทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งและการจา้งบริการ และการบริหาร

จดัการและการด าเนินการตามภารกิจ 

ฆ 

DPU



 ง 

วิทยานิพนธ์น้ีจึงเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตอ้งสร้างความตระหนักและเน้นย  ้าถึงสถานะทางกฎหมายท่ีจดัตั้ ง

องคก์รซ่ึงมุ่งประสงคใ์ห้มีหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน โดยตอ้งพิจารณาและให้ความส าคญั

ในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานหรือการปฏิบติัตามภารกิจในการจดัตั้งองคก์รให้กบับุคลากรใน

องค์กรและผูเ้ก่ียวข้อง ตั้ งแต่ขั้นตอนในระบบการบริหารจดัการองค์กร ท่ีต้องมีประสิทธิภาพ 

คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ขั้นตอนในระบบการออกขอ้บงัคบั ระเบียบ เก่ียวกบัการบริหาร

จดัการองค์กร ท่ีตอ้งเอ้ือต่อการด าเนินการตามภารกิจ ท าให้ภารกิจส าเร็จไดอ้ย่างคล่องตวัโดยไม่

สร้างภาระหรือขั้นตอนท่ีมากเกินความจ าเป็น แต่อยา่งไรก็ตามตอ้งไม่หละหลวมหรือย่อหยอ่นจน

ขาดระบบการตรวจสอบ ขั้นตอนในระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ด าเนินงาน ท่ีตอ้งมีการวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีชดัเจน มีหลกัเกณฑ์ท่ีเช่ือถือได ้ ส่วนการ

จดัโครงสร้างองค์กรของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยเฉพาะ

โครงสร้างภายในองค์กรควรให้มีกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบเป็นประเภทและระดบัของการทดสอบ

เพื่อให้มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบประเภทนั้นๆ อย่างครบถว้นรอบดา้นตั้งแต่ขั้นตอนการ

สร้างแบบทดสอบ ขั้นตอนการบริหารจดัการการทดสอบ ขั้นตอนการตรวจและประมวลผลการ

ทดสอบ และรายงานผลการทดสอบ ส่วนการวางระบบการจดัซ้ือจดัจา้งและการจา้งบริการ ในเร่ือง

การจดัซ้ือจดัจา้งต่างๆ เก่ียวกับภารกิจขององค์กร ควรออกระเบียบข้อบงัคบัภายในองค์กรให้

แตกต่างจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 โดยให้มีความคล่องตวั

สอดคลอ้งกบัภารกิจ ท านองเดียวกนักบัการจา้งบริการควรออกระเบียบขอ้บงัคบัภายในองคก์รให้มี

ความคล่องตวั ส่วนการบริหารจดัการและการด าเนินการตามภารกิจ ควรน ามาตรการทางกฎหมาย

อนัเป็นลกัษณะเด่นของความเป็นองค์การมหาชนมาใช้เพื่อให้เกิดความคล่องตวัไม่ว่าจะเป็นออก

ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์บุคคลท่ีมีสิทธิเข้ารับการทดสอบและกระบวนการขั้นตอนต่างๆ 

เก่ียวกบัการจดัการทดสอบท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การบริหารจดัการ

การเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได ้รวมถึงการก าหนดเก่ียวกบัโทษท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะ

ของการสอบแต่ละประเภทดว้ย โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัลกัษณะเฉพาะขององค์การมหาชนในเร่ือง

อ านาจมหาชน  
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ABSTRACT 
 

This thesis aims to study and  analyze some legal problems relating to National  

Institute of Educational Testing Service (Public Organization) (NIETS) and the national 

educational testing by studying the sources of the study on  form of the work unit which has the 

duty relating to educational measuring and performance and the constituting of central work unit 

to perform the duty relating educational measuring and performance and this thesis also aims to 

specify the issues of the study and analysis on the independence in the management of 

organization, organization structure of National Institute of Educational Testing Service(Public 

Organization), procurement and outsourcing system and the administration and management and 

performing operation according to its mission. 

The result of the study has found that  Royal Decree of  National  Institute of 

Educational Testing Service (Public Organization) (NIETS) B.E.2548 issued under Public 

Organization Act B.E. 2542 has its intention to impose National Institute of Educational Testing 

Service (Public Organization) to be a state work unit in the type of Public Organization in order to 

prepare the public service pertaining to the educational measuring and performance and desires 

that the work unit could have the flexibility in the administration and management which is 

different from  the official sector or state enterprise and NIETS is the new form of state 

organization structure to support the new public service missions and there are some limitations 

under  the old administration system so the new public service missions can not be operated .As 

the methods of  the current operation still being not consistent with its intention of constituting 
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NIETS makes the operation not to achieve its purposes in accordance with the intention 

efficiently as much as it should do. The problems can be analyzed as follows: the independence in 

the management of organization, organization structure of National Institute of Educational 

Testing Service(Public Organization),procurement and outsourcing system and the administration 

and management and performing operation according to its mission. 

This thesis therefore presents guideline of solving the problems by method that 

National  Institute of Educational Testing Service (Public Organization) has to cause the 

recognization of and emphasizes the legal status of constituting NIETS having the purposes to 

establish the work unit in the type of Public Organization and  the very extreme considerations 

and attention must be paid to the personnels in the organization and the involved in every step of 

the operation or the performing operation according to its mission from the step in the 

administration and management system which must be efficient, flexible, transparent and    

traceable and the step of the system of issuing the rule and regulation on administration and 

management of the organization which must be in flavor of performing according to the mission 

and which accomplishes the mission flexibly without placing excessive and unnecessary burden 

and steps and however must not be so careless and negligent that there is no check system and  

next, the step in system of performance of efficiency and effectiveness of  the operation which its 

measurement of the operation’s efficiency must be express and reliable. Regarding organization 

structure of National Institute of Educational Testing Service(Public Organization), there should 

be work groups being responsible for Educational Testing according to categories and levels 

exclusively in internal structure of the organization so that there appears the full and  thorough 

data upon that category of Educational Testing from step of preparing of test forms, step of 

Testing administration and management, step of examination,processing and result reporting of 

Testing. Upon procurement and outsourcing systemization, for the procurements relating to 

organization mission ,the internal rules and regulations of the organization issued,being flexible 

and consistent with the mission, should be different from Prime Minister office’s regulation on 
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material B.E.2535. In the same manner, the internal rules and regulations of the organization 

issued, should be flexible for outsourcing . In respect to the administration and management and 

performing operation according to the mission,legal measures being the prominent character, 

should be used so that the flexibility is caused ,whether by the issuing of the notification imposing 

the criteria of the eligible person for taking test and of process and steps on organizing of testing 

in co-operation with the involved work units, and of the  financial administration and 

management on budget and income,also including the imposing of the reasonable penalty for the 

nature of each category of testing without any contrary to  the specific character of Public 

Organization in respect of public power. 

 
 
 

DPU



 

 

ซ 

กติติกรรมประกาศ 
 

 ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู ้เ ขียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อรอง
ศาสตราจารยพ์ินิจ ทิพยม์ณี ผูจุ้ดประกายความคิด ให้ก าลงัใจ และกรุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี รวมทั้งสละเวลาอนัมีค่าในการให้ค  าอธิบาย ให้ค  าปรึกษา ให้ค  าแนะน าในการ
คน้ควา้ ตลอดจนตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในวทิยานิพนธ์น้ี  

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อศาสตราจารย ์ดร.ไพศิษฐ์ พิพฒันกุล ท่ีกรุณา
สละเวลาอนัมีค่าในการรับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้กรอบแนวทางการ
วิเคราะห์ทางกฎหมาย รวมทั้งค  าแนะน าอนัมีค่ายิ่ง ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ใน
วทิยานิพนธ์น้ี  

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงต่อศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ท่ีกรุณาสละ
เวลาอันมีค่ายิ่งในการรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้กรอบความคิดทางนิติศาสตร์  
ใหค้  าอธิบายช้ีแนะแนวความคิดทางกฎหมาย ตลอดจนตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในวทิยานิพนธ์น้ี  

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อรองศาสตราจารยไ์พฑูรย ์คงสมบูรณ์ ท่ีกรุณา
สละเวลาอนัมีค่ายิ่งในการรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้กรอบความคิดนิติวิธีทาง
นิติศาสตร์ ให้ค  าแนะน า รวมถึงแนวทางในการจดัท าตลอดจนตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ใน
วทิยานิพนธ์น้ี  

ผูเ้ขียนขอขอบคุณครอบครัว  มิตรสหาย เพื่อนๆ และพี่ๆ เจา้หน้าท่ีสาขาวิชานิติศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ทุกคน ท่ีให้ก าลงัใจ ให้การสนบัสนุน ให้
ความช่วยเหลือ ให้โอกาส ให้ความปรารถนาดี และให้ข้อมูลต่างๆ ท่ีจ  าเป็นยิ่งในการจัดท า
วทิยานิพนธ์น้ี แก่ผูเ้ขียนเสมอมา 

หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะมีประโยชน์ต่อการศึกษา การปรับใชบ้ทบญัญติัของกฎหมาย 
หรือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ผูเ้ขียนขอมอบความดีให้แก่บุคคลส าคัญท่ีผูเ้ขียนได้กล่าวถึง 
ตลอดจนนกัวชิาการเจา้ของผลงานทุกเร่ืองท่ีผูเ้ขียนไดอ้าศยัเป็นขอ้มูลอา้งอิง รวมทั้งแก่มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์หากมีขอ้ผิดพลาดประการใดในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูเ้ขียนขออภยัและนอ้มรับไวแ้ต่
เพียงผูเ้ดียว 
 
 

         สมพงษ ์ แซ่ตนั 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การศึกษาเป็นส่ิงส าคญัส าหรับชีวิตมนุษยท่ี์ทุกชาติ ทุกภาษาได้ให้ความส าคญั ซ่ึง
ประเทศไทยก็ให้ความส าคญักบัระบบการศึกษาไทยเป็นอยา่งมาก โดยจะเห็นไดจ้ากมีแนวคิดใน
การปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศไทย และมีการก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดมุ่งหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
มีขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก พร้อมกนัน้ีไดป้รับกระบวนการพฒันาหลกัสูตร
ให้มีความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งเนน้การกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษา
ไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน1  

 จากหลักสูตรแกนกลางดังกล่าว ได้จัดแบ่งการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น 3 ระดับ 
ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา (ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1-6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3) และระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3-6) และมีการ
ก าหนดให้มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัชั้น
เรียน ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ  

โดยท่ีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ระดบัชาติ ตอ้งมีหน่วยงานกลางท่ีท าหน้าท่ีวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึงในประเทศไทยในปัจจุบนัไดจ้ดัตั้งเป็นหน่วยงานของรัฐ
ประเภทองคก์ารมหาชน จดัตั้งข้ึนโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 
โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ช่ือว่าสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีเหตุผลในการจดัตั้งคือ เน่ืองจาก

                                                 
1ความน า หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551. กระทรวงศึกษาธิการ. 
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มีความจ าเป็นตอ้งมีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาเพื่อเป็นองคก์รกลางในการศึกษา วิจยั พฒันา และ
ให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางความ
ร่วมมือดา้นการทดสอบทางการศึกษาในระดบัชาติและระดบันานาชาติ และเพื่อท่ีจะให้สถาบนัท่ี
จดัตั้งข้ึนมีการบริหารและการจดัการท่ีมีความเป็นอิสระ คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ สมควรจดัตั้ง
สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ึนเป็นองคก์ารมหาชนตามกฎหมายว่าดว้ยองค์การมหาชน 
จึงจ า เป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 2 และได้ก าหนดวัตถุประสงค์ และอ านาจ หน้า ท่ี  
ไวท่ี้มาตรา 7 และมาตรา 8 กล่าวคือ ให้สถาบนัมีวตัถุประสงค์เพื่อบริหารจดัการและด าเนินการ
เก่ียวกบัการศึกษาวิจยั พฒันา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทาง
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองรวมทั้ งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ ให้มีอ านาจหน้าท่ีหลักในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าระบบ วิธีการและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลตามมาตรฐาน
การศึกษา ด าเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการจดัการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนบัสนุนการทดสอบทั้งระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา ด าเนินการเก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวดัความรู้ความสามารถและ
การสอบวดัมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อน าผลไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการเทียบระดบัและการ
เทียบโอนผลการเรียนท่ีมาจากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาต่างระบบด าเนินการ
เก่ียวกบัการศึกษาวิจยั และเผยแพร่นวตักรรมเก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่
เทคนิคการวดัและประเมินผลการศึกษา เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจน
สนบัสนุน และให้บริการผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ
พฒันาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพฒันา
บุคลากรดา้นการทดสอบและประเมินผล ดา้นการติดตามและประเมินผลคุณภาพบณัฑิต รวมทั้ง
การให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เคร่ืองมือวดั ของหน่วยงานการประเมินผลและ
ทดสอบทางการศึกษาเป็นศูนยก์ลางความร่วมมือดา้นการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดบัประเทศ
และระดบันานาชาติ 

นอกจากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะมีอ านาจหน้าท่ี
ตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมีความเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดย
เฉพาะท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดคือ มาตรา 493 มาตรา 504 และมาตรา 515 ซ่ึงอยูใ่นหมวด 6 มาตรฐานและการ

                                                 
2  หมายเหตุ ทา้ยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

พ.ศ. 2548. 
3 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 49 บญัญติัวา่  
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ประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะเป็นผูใ้ชผ้ลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติท่ีสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) จดัการทดสอบ 

ซ่ึงจากเหตุผลและอ านาจหน้าท่ีในการจดัตั้งองค์กรกลางดงักล่าว ท่ีมิไดก้ าหนดให้มี
อ านาจเฉพาะแต่เพียงในเร่ืองการวดัและประเมินผลนกัเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานข้างต้นเท่านั้น แต่ยงัก าหนดให้มีอ านาจหน้าท่ีในการศึกษา วิจยั พฒันา และให้บริการ
ทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางความร่วมมือดา้น
การทดสอบทางการศึกษาในระดบัชาติและระดบันานาชาติ  ฉะนั้น จะพบว่าสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) มีอ านาจหนา้ท่ีท่ีเป็นภารกิจเก่ียวกบัการประเมินผลการศึกษา
ท่ีหลากหลาย คลอบคลุม ทั้งในระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ตลอดจนตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษา 
วิจยั พฒันา จดัท าระบบ วิธีการทดสอบและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลตามมาตรฐาน
การศึกษา และด าเนินการเก่ียวกับการประเมินผล ด าเนินการเก่ียวกับการทดสอบ บริการการ
ทดสอบวดัความรู้ความสามารถ และการสอบวดัมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นศูนยก์ลางขอ้มูล
การทดสอบ และอ านาจหน้าท่ีอ่ืนๆ อีกหลายประการอย่างกว้างขวาง แต่โดยท่ีในการจัดตั้ ง

                                                                                                                                            

 “ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท า
หน้าท่ีพฒันาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลกัการและแนวการจดัการศึกษาในแต่ละ
ระดบัตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

 ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกห้าปีนับตั้งแต่
การประเมินคร้ังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน” 

4 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 บญัญติัวา่ 
 “ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบั

สถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูป้กครองและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
สถานศึกษาใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ีพิจารณาเห็นวา่ เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัภารกิจของสถานศึกษา ตามค าร้อง
ขอของส านกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล 

หรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านักงานดังกล่าวรับรอง ท่ีท าการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษานั้น” 

5 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 51 บญัญติัวา่ 
 “ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด ให้ส านกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จดัท าขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ขต่อหน่วยงานตน้สังกดั 
เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากมิไดด้ าเนินการดงักล่าว ให้ส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข” 
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หน่วยงานได้กระท าเป็นเพียงพระราชกฤษฎีกาท่ีอาศยัอ านาจออกตามความในพระราชบญัญัติ
องคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542  

 ส าหรับโครงสร้างการบริหารของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 
2548 นั้น ด าเนินการในรูปของการมีคณะกรรมการเป็นองค์กรบริหารสูงสุดในรูปแบบคณะ
กรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบดว้ย 

1. ประธานกรรมการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมาจากการสรรหา ซ่ึงมี
ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงทางดา้นการศึกษา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
บริหาร มนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ และไม่เป็นขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า
หรือผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐ 

2. กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนส่ีคน ไดแ้ก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
ผูอ้  านวยการส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

3. กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินห้าคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูท่ี้มาจาก
การสรรหา ซ่ึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ เป็นท่ีประจกัษ์ในด้านการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหาร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและ
เป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบนั ซ่ึงในจ านวนน้ีตอ้งเป็นบุคคลซ่ึงมิใช่ขา้ราชการท่ีมีต าแหน่ง
หรือเงินเดือนประจ าหรือผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐรวมอยูด่ว้ยไม่นอ้ยกวา่สามคน 

4. ใหผู้อ้  านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง และใหผู้อ้  านวยการแต่งตั้ง 
เจา้หนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเลขานุการ6 

โดยให้คณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีอ านาจหน้าท่ี
ควบคุมดูแลสถาบนัใหด้ าเนินกิจการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี
ให้รวมถึง  (1) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของ
สถาบนั (2) ใหค้วามเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจ าปีของสถาบนั (3) 
ให้การรับรองการด าเนินการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวดัและประเมินผล
ทางการศึกษาของหน่วยงานอ่ืนท่ีจดัการฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีสถาบนัก าหนด (4) 
ประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้  านวยการและผูป้ฏิบติังานของสถาบนัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการก าหนด (5) ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทัว่ไป ตลอดจนออก
                                                 

6 พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548, 
มาตรา 14. 
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ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศหรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสถาบนัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี (ก) การบริหารงาน
ทัว่ไปของสถาบนั การจดัแบ่งส่วนงานของสถาบนัและขอบเขตหน้าท่ีของส่วนงานดงักล่าว (ข) 
การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง อตัราเงินเดือน ค่าจา้งและเงินอ่ืนของเจา้หนา้ท่ีและ
ลูกจา้ง (ค) การคดัเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน วินยั และการ
ลงโทษทางวินยั การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกขแ์ละการอุทธรณ์การลงโทษของเจา้หนา้ท่ีและ
ลูกจา้ง (ง) การบริหารและการจดัการการเงิน การพสัดุ และทรัพยสิ์นของสถาบนั รวมทั้ง การบญัชี
และการจ าหน่ายทรัพยสิ์นจากบญัชีเป็นสูญ (จ) การจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนแก่
เจา้หน้าท่ีและลูกจา้ง (ฉ) ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของผู ้
ตรวจสอบภายใน (ช) การคดัเลือกผูอ้  านวยการ การปฏิบติังานของผูอ้  านวยการ และการมอบหมาย
ให้ผูอ่ื้นปฏิบติังานแทน (6) เสนอรายงานประจ าปีและความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบติัการให้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาน้ี และ (7) กระท าการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นหรือต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องสถาบนั7 

 และให้มีผูอ้  านวยการสถาบนัคนหน่ึง ให้คณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ เป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งและถอดถอน8 โดยผูอ้  านวยการสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีหน้าท่ีบริหารกิจการของสถาบนัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ของสถาบนั ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด นโยบาย มติ และประกาศของ
คณะกรรมการ และเป็นผูบ้งัคบับญัชาเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งทุกต าแหน่ง เวน้แต่ผูด้  ารงต าแหน่งผู ้
ตรวจสอบภายในตามมาตรา 36 วรรคสอง รวมทั้งให้มีหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี (1) เสนอเป้าหมาย 
แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานของสถาบนับรรลุตามวตัถุประสงค์
(2) เสนอรายงานประจ าปีเก่ียวกบัผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสถาบนั รวมทั้งรายงานการเงิน
และบญัชี ตลอดจนเสนอแผนการลงทุน แผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา (3) เสนอความเห็นเก่ียวกบัการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานของสถาบนัให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ ผูอ้  านวยการต้องรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบนั9 ผูอ้  านวยการมีอ านาจ (1) บรรจุ แต่งตั้ง เล่ือน ลด 

                                                 
7 พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548, 

มาตรา 20. 
8 พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548, 

มาตรา 24. 
9 พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548, 

มาตรา 28. 

DPU



 6 

ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินยั เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งตลอดจนให้เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งออก
จากต าแหน่ง ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมการก าหนด (2) วางระเบียบเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
สถาบนัโดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด นโยบาย มติ หรือประกาศท่ี
คณะกรรมการก าหนด10  ในกิจการท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก ให้ผูอ้  านวยการเป็นผูแ้ทนของสถาบนั
เพื่อการน้ีผูอ้  านวยการจะมอบอ านาจใหบุ้คคลใดปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนก็ไดแ้ต่ตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมการก าหนด11 

และจากโครงสร้างดงักล่าวสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) มี
ภารกิจท่ีกวา้งขวางโดยเฉพาะภารกิจหลักท่ีส าคญัคือการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงจะ
เก่ียวขอ้งกบับุคคลเป็นจ านวนมาก โดยในปัจจุบนัสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) ได้ด าเนินการตามภารกิจขา้งตน้ ซ่ึงมีการจดัการทดสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ดงัน้ี12 

1. การจดัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นท่ี 2 
(ประถมศึกษาปีท่ี 6) มีนกัเรียนผูมี้สิทธ์ิสอบ 828,993 คน 

2. การจดัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นท่ี 3 
(มธัยมศึกษาปีท่ี 3) มีนกัเรียนผูมี้สิทธ์ิสอบ 855,024 คน 

3. การจดัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นท่ี 4 
(มธัยมศึกษาปีท่ี 6) มีนกัเรียนผูมี้สิทธ์ิสอบ 397,737 คน 

4. การจดัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอิสลามศึกษา (I-NET) ระดบัอิสลาม
ศึกษาตอนตน้ มีนกัเรียนผูมี้สิทธ์ิสอบ 35,239 คน ระดบัอิสลามศึกษาตอนกลาง มีนกัเรียนผูมี้สิทธ์ิ
สอบ 19,618 คน ระดบัอิสลามศึกษาตอนปลาย มีนกัเรียนผูมี้สิทธ์ิสอบ 7,716 คน 

5. การจดัการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน      
(N-NET) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จดัการทดสอบจ านวน 2 คร้ัง โดยมีผูมี้สิทธ์ิสอบรวม 313,757 
คน 

                                                 
10 พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548, 

มาตรา 29. 
11 พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548, 

มาตรา 30. 
12 รายงานประจ าปี 2555 ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน). หนา้ 8-9. 
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6. การจดัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.3) มีนกัเรียนผูมี้สิทธ์ิสอบ 161,597 คน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.2) มีนกัเรียนผูมี้สิทธ์ิสอบ 104,712 คน 

7. การบริการจดัการทดสอบความถนดัทัว่ไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และ
ความถนดัทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT) จดัการ
ทดสอบ GAT/PAT จ านวน 2 คร้ัง มีผูสิ้ทธ์ิสอบ 483,061 คน 

8. บริการจดัการทดสอบวิชาสามญั 7 วิชา เพื่อรองรับระบบการรับตรงร่วมกนั           
ไดจ้ดัการทดสอบวชิาสามญั 7 วชิา เม่ือวนัท่ี 7-8 มกราคม 2555 มีผูส้มคัรสอบจ านวน 148,721 คน 

9. จดัการทดสอบสมรรถนะครูทางดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  จดัให้มีการ
ทดสอบสมรรถนะครูทางดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ จ  านวน 3 คร้ัง ผูมี้สิทธ์ิสอบ รวม
ทั้งส้ิน 23,671 คน 

จากกฎหมายและโครงสร้างการบริหารและอ านาจหนา้ท่ี รวมทั้งการด าเนินการดงักล่าว
ในปัจจุบนัขา้งตน้ ส่งผลใหเ้กิดปัญหาซ่ึงสมควรจะศึกษาวเิคราะห์พอจะก าหนดได ้ดงัน้ี 

1. ความเป็นอิสระในการจัดการองค์กร  กล่าวคือ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะองค์การมหาชน ซ่ึงโดยทั่วไปจะยึดถือรูปแบบการมี
คณะกรรมการบริหารซ่ึงเป็นองคก์รก าหนดนโยบาย และมีผูบ้ริหารสูงสุดเพียงคนเดียว อ านาจใน
การด าเนินการต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารงาน การบริหารองคก์ร การบริหารงานบุคลากร การบริหาร
การเงินและบญัชี ลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีองคก์ารมหาชนทั้งหลายจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบเองในการ
ตดัสินใจด าเนินการอยา่งเป็นอิสระโดยวธีิการด าเนินการท่ีตนเห็นวา่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบติั
ภารกิจและเอ้ืออ านวยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากรัฐอย่าง
แทจ้ริง แต่ในทางปฏิบติัรูปแบบการออกขอ้บงัคบั ระเบียบต่างๆ ยงัคงตกอยูใ่นกรอบของระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่างๆของส่วนราชการ เช่น ขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2551 

2. การจดัองคก์รของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) กล่าวคือ 
รูปแบบของการจดัโครงสร้างองคก์รในปัจจุบนัออกเป็น 6 กลุ่มงาน13 และแบ่งเป็นสายงานบริหาร 
สายงานวิชาการ และสายงานปฏิบติัการ การจดัแบ่งโครงสร้างดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในการ
บริหารงานอนัสืบเน่ืองมาจากปัญหาดา้นโครงสร้างขององคก์ร ปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคลท่ี
อตัราก าลงัไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจท่ีเพิ่มข้ึน การขาดแรงจูงใจในดา้นค่าตอบแทนและความกา้วหนา้
                                                 

13 ขอ้บงัคบัสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) วา่ดว้ยการจดัแบ่งส่วนงาน 
การบริหาร และขอบเขตหนา้ท่ีของส่วนงาน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2556. 

DPU



 8 

ในอาชีพของสายงาน ปัญหาด้านกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด และความไม่ชัดเจนในภารกิจหลกัและ
ภารกิจรอง เป็นตน้ 

3. การวางระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง และการจา้งบริการให้มีความคล่องตวัสูง กล่าวคือ 
การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีอยูใ่นกรอบของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 ส่งผลให้
การจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปดว้ยความไม่คล่องตวั  

4. การบริหาร จัดการ และด าเนินการตามภารกิจ กล่าวคือ สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ตอ้งด าเนินการตามภารกิจเก่ียวกบัการจดัการทดสอบวดัและ
ประเมินผลใหค้รอบคลุมตามกฎหมายจดัตั้ง โดยเฉพาะการจดัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงันั้น วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงมุ่งศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ถึงปัญหาทางกฎหมายบาง
ประการเก่ียวกบัสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาถึงความหมาย แนวความคิด ทฤษฎี และท่ีมาของการศึกษา รูปแบบของหน่วยงาน
ท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลทางการศึกษา และการจดัตั้งหน่วยงานกลางเพื่อท าหนา้ท่ี
วดัและประเมินผลทางการศึกษา 

2. เพื่อศึกษาถึงกฎหมายและการบริหารงานท่ีใชเ้ก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษาของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ 

3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและวเิคราะห์ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
4. เพื่อศึกษาหาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการด าเนินการทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติเพื่อความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 
 

1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของประเทศไทยมีหน่วยงานกลางท่ีท าหนา้ท่ีวดัและ

ประเมินผลการศึกษาระดบัชาติ ท่ีจดัตั้งข้ึนในรูปแบบของหน่วยงานของรัฐประเภทองคก์ารมหาชน 
ช่ือว่าสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั
องคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 ท่ีตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 แต่เน่ืองด้วยกฎหมายและการปรับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานนั้น มีบทบญัญติัทางกฎหมายท่ียงัมีปัญหาในเร่ืองความเป็นอิสระในการจดัการองคก์ร การ
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จดัโครงสร้างองคก์ร การวางระบบจดัซ้ือจดัจา้ง และการบริหารจดัการองค์กรตามภารกิจ เป็นเหตุให้
การด าเนินกิจการยงัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง ดังนั้น  
จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาเพื่อหาแนวทาง หรือมาตรการทางกฎหมายในการแกไ้ข ปรับปรุง เพื่อให้การ
ด าเนินการเก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

วิทยานิพนธ์น้ีมุ่งศึกษาถึงความหมาย แนวความคิด ทฤษฎี และท่ีมาของของการศึกษา 
รูปแบบของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกับการวดัและประเมินผลทางการศึกษา และการจดัตั้ ง
หน่วยงานกลางเพื่อท าหนา้ท่ีวดัและประเมินผลทางการศึกษาของไทย และวเิคราะห์ปัญหากฎหมาย
บางประการ โดยศึกษาเพื่อหาแนวทาง หรือมาตรการทางกฎหมาย ในการแกไ้ข ปรับปรุง เพื่อให้
การด าเนินการเก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป 

  
1.5  วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

วทิยานิพนธ์น้ีเป็นการวจิยัแบบเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากเอกสาร
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ได้แก่ หนังสือ ค าบรรยาย ตวับทกฎหมาย บทความ รายงาน 
งานวิจยั เอกสารทางวิชาการ เอกสารประกอบการสัมมนา และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) แลว้น ามารวบรวมและเรียบเรียงขอ้มูลเพื่อน ามา
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนเปรียบเทียบแนวความคิดและเหตุผลทางกฎหมายพร้อมเสนอแนะ
วธีิแกปั้ญหา 

 
1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงความหมาย แนวความคิด ทฤษฎี และท่ีมาของการศึกษา รูปแบบของหน่วย 
งานของรัฐท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลทางการศึกษา และการจดัตั้งหน่วยงานกลาง
เพื่อท าหนา้ท่ีวดัและประเมินผลทางการศึกษา 

2. ท าใหท้ราบถึงกฎหมาย  และการบริหารงานท่ีใชเ้ก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษาของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

3. ท าใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินการทดสอบทางการ 
ศึกษาแห่งชาติ 
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4. ท าใหส้ามารถเสนอแนะแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการด าเนินการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หมายความวา่ การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
การศึกษานอกระบบโรง เ รียน (N-NET)  และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) 

 
 

 
DPU



บทที ่2 
ความหมาย แนวความคดิ ทฤษฎ ีและทีม่าของการศึกษา รูปแบบของหน่วยงาน

ที่ท าหน้าที่เกีย่วกบัการวดัและประเมินผลทางการศึกษา และการจดัตั้ง
หน่วยงานกลางเพือ่ท าหน้าที่วดัและประเมินผลทางการศึกษา 

 
 การศึกษาเป็นวิวฒันาการโดยธรรมชาติของสังคม ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงกระบวนการใน
การสืบทอดภูมิปัญญา ค่านิยม และวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของสังคมจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคน
อีกรุ่นหน่ึง การศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนและพฒันาไปภายใตเ้ง่ือนไขของสังคมในแต่ละยุคแต่ละ
สมยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือล่วงเข้าสู่โลกสมยัใหม่ท่ีมีการสถาปนาความเป็นชาติ มีระบบการ
ปกครองและรูปแบบการบริหารงานโดยรัฐท่ีชดัเจน การศึกษาก็ยิ่งกลายเป็นกลไกท่ีแนบแน่นอยูใ่น
โครงสร้างของสังคม มีการก าหนดเป้าหมายและลกัษณะการจดัการศึกษาท่ีเป็นระเบียบแบบแผน
มากข้ึน การศึกษานอกจากจุดสะท้อนสภาพและระดบัการพฒันาของสังคมแล้ว ยงัสะท้อนถึง
อุดมการณ์แห่งชาติท่ีก าหนดข้ึนโดยผูน้ าของรัฐในแต่ละยุคแต่ละสมัย จนถึงกับมีค ากล่าวว่า 
“อุดมการณ์ทางการศึกษามกัจะถูกก าหนดโดยอุดมการณ์ของรัฐ รัฐย่อมใช้ระบบการศึกษาเป็น
เคร่ืองมือเพื่อใหอุ้ดมการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมบรรลุเป้าหมาย”14 
  สังคมไทยมีวิวฒันาการเก่ียวกบัการศึกษามายาวนาน ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ มีรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีมีพฒันาการมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
มีรูปแบบการจดัตั้งองค์กรเพื่อท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการเก่ียวกบัการศึกษามาอย่างยาวนาน
เช่นกนั  

 ฉะนั้น ในบทน้ีจึงจะกล่าวถึงความหมาย แนวความคิด ทฤษฎี และท่ีมาของการศึกษา 
รูปแบบของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกับการวดัและประเมินผลทางการศึกษา และการจดัตั้ ง
หน่วยงานกลางเพื่อท าหน้าท่ีวดัและประเมินผลการศึกษา เพื่อจะน าไปสู่การศึกษาปัญหาและ
วเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ดงัน้ี 

                                                   
14 สุเวช ชูสังข์. (2554). ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ รับบริการทางการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั 
ธุรกิจบณัฑิตย.์ หนา้ 7. 
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2.1  ความหมาย แนวความคิด ทฤษฎ ีและทีม่าของการศึกษา 
 การจดัการศึกษาของประเทศไทยมีวิวฒันาการมาตั้งแต่สมยัโบราณเร่ือยมาจนถึง

ปัจจุบนั ดว้ยความเช่ือท่ีวา่การศึกษาช่วยก าหนดทิศทางของชาติ เพื่อพฒันาคนไทยให้มีความพร้อม
ท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัส าหรับการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้า ความเป็นมาของการศึกษาไทยมี
ประวติัท่ีน่าสนใจแบ่งออกได ้5 ช่วง ดงัน้ี15 

1. การศึกษาของไทยสมยัโบราณ (พ.ศ. 1781 - พ.ศ. 2411) แบ่งเป็น 3 ช่วงใหญ่ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) การศึกษาสมยักรุงสุโขทยั (พ.ศ. 1781 - พ.ศ. 1921) 
(2) การศึกษาสมยักรุงศรีอยธุยา (พ.ศ. 1893 - พ.ศ. 2310 
(3) การศึกษาสมยักรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ (พ.ศ. 2311 – พ.ศ. 

2411)  
2. การศึกษาของไทยสมยัปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2412 - พ.ศ. 2474)  
3. การศึกษาของไทยสมยัการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญระยะแรก (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 

2491)  
4. การศึกษาไทยสมยัพฒันาการศึกษา (พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2534)  
5. การศึกษาสมยัปัจจุบนั (พ.ศ. 2535 - ปัจจุบนั) 
การจดัการศึกษาของไทยมีวิวฒันาการมาโดยตลอด อาจจะเป็นเพราะมีปัจจยัทั้งภายใน

และภายนอกประเทศท าให้สังคมมีการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ ปัจจยัภายในเกิดจากความตอ้งการ
พฒันาสังคมใหมี้ความเจริญและทนัสมยั ส่วนปัจจยัภายนอกเกิดจากกระแสความเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนการติดต่อส่ือสารกนัท าให้ประเทศไทยตอ้ง
ปรับตวัให้ทนัสมยั เพื่อความอยู่รอดและประเทศไดเ้กิดการพฒันาให้ทดัเทียมกบันานาประเทศ  
ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาท าให้การจดัการศึกษาของไทยมีวิวฒันาการเร่ือยมา ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีช่วยเสริม
ความเจริญกา้วหน้าทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของชาติให้มัน่คงและเจริญกา้วหน้า  
ดงัจะไดก้ล่าวถึงววิฒันาการของการศึกษาไทย ดงัน้ี16 

 
 

                                                   
15 ประไพ เอกอุ่น. (2542). การศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : ภาควชิาพ้ืนฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา. หนา้ 75 
16 แหล่งเดิม. หนา้ 80. 
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2.1.1  การศึกษาของไทยสมยัโบราณ (พ.ศ. 1781 - พ.ศ. 2411)  
การศึกษาสมยัน้ีเป็นการศึกษาแบบสืบทอดวฒันธรรมประเพณีท่ีมีมาแต่เดิม จ าเป็นท่ี

คนไทยในสมยันั้นตอ้งขวนขวายหาความรู้จากผูรู้้ในชุมชนต่างๆ ซ่ึงการศึกษาในสมยัน้ีมีบา้นและ
วดัเป็นศูนยก์ลางของการศึกษา เช่น บา้นเป็นสถานท่ีอบรมกล่อมเกลาจิตใจของสมาชิกภายในบา้น 
โดยมีพ่อและแม่ท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดอาชีพและอบรมลูกๆ วงัเป็นสถานท่ีรวมเอานกัปราชญ์
สาขาต่างๆ มาเป็นขุนนางรับใช้เบ้ืองพระยุคลบาท โดยเฉพาะงานช่างศิลปหัตถกรรมเพื่อสร้าง
พระราชวงัและประกอบพระราชพิธีต่างๆ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ จากคนรุ่นหน่ึง
ไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง ส่วนวดัเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พระจะท าหนา้ท่ีในการอบรม
สั่งสอนธรรมะแก่พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะผูช้ายไทยมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะและบวชเรียน  
ในสังคมไทยจึงนิยมให้ผูช้ายบวชเรียนก่อนแต่งงานท าให้มีคุณธรรมและจิตใจมัน่คงสามารถครอง
เรือนได้อย่างมีความสุข นอกจากน้ีผู ้ท่ีมาบวชเรียนมาแสวงหาความรู้เร่ืองธรรมะในวดัแล้ว  
ยงัสามารถแลกเปล่ียนและถ่ายทอดความรู้ในดา้นศิลปวทิยาการต่าง ๆ ท่ีเคยไดอ้บรมจากครอบครัว
มา จะเห็นไดว้่าสถาบนัทั้งสามน้ีล้วนแต่มีบทบาทในการศึกษาอบรมส าหรับคนไทยในสมยันั้น  
ในการถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง นอกจากน้ีในชุมชนต่าง ๆ ก็มีภูมิปัญญามากมาย
ซ่ึงมีปราชญแ์ต่ละสาขาวิชา เช่น ดา้นการก่อสร้าง หตัถกรรม ศิลปกรรม ประติมากรรม และแพทย์
แผนโบราณเป็นตน้ ส่วนพระมหากษตัริยใ์นสมยัน้ีมีพระราชกรณียกิจอนัเป็นประโยชน์ต่อการจดั
การศึกษาในสมยันั้นและมีอิทธิพลต่อมา กล่าวคือ พ่อขุนรามค าแหงมหาราชและพระมหาธรรม
ราชาท่ี 1 (พระเจา้ลิไท) ซ่ึงพระราชกรณียกิจท่ีส าคญั เช่น การประดิษฐ์อกัษรไทยข้ึนคร้ังแรก  
โดยทรงดดัแปลงมาจากตวัหนงัสือขอมและมอญ อนัเป็นรากฐานดา้นอกัษรศาสตร์จนน ามาสู่การ
พฒันาปรับปรุงเป็นอกัษรไทยในปัจจุบนั ศิลาจารึกหลกัท่ี 1 จึงเป็นศิลาจารึกท่ีจารึกเป็นอกัษรไทย
ให้ความรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของสุโขทยัในดา้นประวติัศาสตร์ส่วนการบ ารุงพุทธศาสนา
ในรัชกาลพระมหาธรรมราชาท่ี 1 ( พระเจา้ลิไท) ท าให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากในสมยัน้ี 
ดว้ยเหตุผลท่ีวา่พระองคท์รงสละราชยส์มบติัออกบวชเป็นพระภิกษุชัว่ระยะหน่ึง นบัเป็นแบบอยา่ง
ของการบวชเรียนในสมยัต่อมา การท่ีพระองคท์รงจดัระเบียบการปกครองคณะสงฆโ์ดยก าหนดให้
การปกครองสงฆอ์อกเป็นสองคณะ กล่าวคือ คณะอรัญวาสีและคณะคามวาสี17 และการท่ีพระองค์
ทรงพระนิพนธ์หนงัสือไตรภูมิพระร่วง ซ่ึงเป็นหนงัสือเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาท่ีมุ่งเน้นการสอน
ศีลธรรมใหร้าษฎรประพฤติแต่ส่ิงท่ีดีงามละเวน้ความชัว่ ผูป้ระพฤติดีจะไดข้ึ้นสวรรคผ์ูป้ระพฤติชัว่
จะต้องตกนรก ซ่ึงพระองค์ทรงบรรยายไว้อันน่าสะพรึงกลัวนับเป็นวรรณคดีร้อยแก้วท่ีมี

                                                   
17 แหล่งเดิม. หนา้ 90. 
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ความส าคญัท่ีสุดในสมยัสุโขทยั โดยกล่าวถึงโลกมนุษย ์สวรรค์และนรกเป็นวรรณคดีท่ีไดรั้บการ
กล่าวอา้งถึงในวรรณกรรมต่างๆ และเป็นวรรณคดีท่ีมีความส าคญัต่อค าสอนในพุทธศาสนามา
จนถึงปัจจุบนัน้ี 

1) การศึกษาในสมยัสุโขทยั (พ.ศ. 1781 - พ.ศ. 1921) มีลกัษณะการจดั ดงัน้ี 
1. รูปแบบการจดัการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย กล่าวคือ  

ฝ่ายอาณาจกัร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึงเป็นการจดัการศึกษาส าหรับผูช้าย
ท่ีเป็นทหาร เช่น มวย กระบ่ี กระบองและอาวุธต่างๆ ตลอดจนวิธีการบงัคบัมา้ ชา้ง ต าราพิชยัยุทธ์
ซ่ึงเป็นวชิาชั้นสูงของผูท่ี้จะเป็นแม่ทพันายกอง และส่วนท่ีสอง พลเรือน เป็นการจดัการศึกษาให้แก่
พลเรือนผูช้ายเรียนคมัภีร์ไตรเวทโหราศาสตร์ เวชกรรม ฯลฯ ส่วนพลเรือนผูห้ญิงให้เรียนวิชาช่าง
สตรี การปัก การยอ้ม การเย็บ การถักทอ นอกจากนั้นมีการอบรมบ่มนิสัย กิริยามารยาท การ
ท าอาหารการกินเพื่อเตรียมตวัเป็นแม่บา้นแม่เรือนท่ีดีต่อไป  

ฝ่ายศาสนาจกัร เป็นการศึกษาเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาการจดัการศึกษาในสมยัสุโขทยั 
จึงเป็นการจดัการศึกษาท่ีเน้นพระพุทธศาสนาและศิลปศาสตร์ สมยัน้ีพ่อขุนรามค าแหงไดน้ าช่าง
ชาวจีนเข้ามาเผยแพร่การท าถ้วยชามสังคโลกให้แก่คนไทย และหลังจากท่ีทรงคิดประดิษฐ์
อกัษรไทยแล้วงานด้านอักษรศาสตร์เจริญข้ึน มีการสอนภาษาไทยในพระบรมมหาราชวงั มี
วรรณคดีท่ีส าคญั คือ หนงัสือไตรภูมิพระร่วงและต ารับทา้วศรีจุฬาลกัษณ์  

2. สถานศึกษา ส าหรับสถานศึกษาในสมยัน้ี ประกอบดว้ย  
(1) บา้น เป็นสถาบนัสังคมพื้นฐานท่ีช่วยท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้ด้าน

อาชีพตามบรรพบุรุษ การก่อสร้างบา้นเรือนศิลปการป้องกนัตวัส าหรับลูกผูช้ายและการบา้นการ
เรือน เช่น การจีบพลู การท าอาหารและการทอผา้ส าหรับลูกผูห้ญิง เป็นตน้  

(2) ส านกัสงฆ์ เป็นสถานศึกษาท่ีส าคญัของราษฎรทัว่ไปเพื่อท าหน้าท่ีขดัเกลา
จิตใจ และแสวงหาธรรมะต่างๆ  

(3) ส านกัราชบณัฑิต เป็นบา้นของบุคคลท่ีประชาชนยกยอ่งว่ามีความรู้สูง บาง
คนก็เป็นขนุนางมียศถาบรรดาศกัด์ิ บางคนก็เคยบวชเรียนแลว้จึงมีความรู้ แตกฉานในแขนงต่างๆ   

(4) พระราชส านัก เป็นสถานศึกษาของพระราชวงศ์และบุตรหลานของขุน
นางในราชส านกัมีพราหมณ์หรือราชบณัฑิตเป็นครูสอน  

3. วชิาท่ีสอน ไม่ไดก้  าหนดตายตวั พอแบ่งออกไดด้งัน้ี  
(1) วชิาความรู้สามญั สันนิษฐานวา่ในช่วงตน้สุโขทยัใชภ้าษาบาลี และสันสกฤต

ในการศึกษา ต่อมาในสมยัหลงัจากท่ีพ่อขุนรามค าแหงไดท้รงประดิษฐ์อกัษรไทยข้ึนใช้เม่ือ พ.ศ. 
1826 จึงมีการเรียนภาษาไทยกนั  
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(2) วิชาชีพ เรียนกนัตามแบบอย่างบรรพบุรุษ ตระกูลใดมีความช านาญดา้นใด
ลูกหลานจะมีความถนดัและประกอบอาชีพตามแบบอยา่งกนัมา เช่น ตระกูลใดเป็นแพทยก์็จะสอน
บุตรหลานใหเ้ป็นแพทย ์ 

(3) วชิาจริยศึกษา สอนใหเ้คารพนบัถือบรรพบุรุษ การรู้จกักตญัญูรู้คุณการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม และการรู้จกัท าบุญใหท้าน ถือศีลในระหวา่งเขา้พรรษา เป็นตน้  

(4) วิชาศิลปะป้องกนัตวั เป็นการสอนให้รู้จกัการใช้อาวุธ การบงัคบัสัตวท่ี์ใช้
เป็นพาหนะในการออกศึกและต าราพิชยัยทุธ  

2) การศึกษาในสมยักรุงศรีอยธุยา (พ.ศ. 1893 - พ.ศ. 2310)  
กรุงศรีอยุธยาซ่ึงเป็นราชธานีอนัยาวนาน 417 ปี ซ่ึงมีความเจริญทั้งทางดา้นการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม การเปล่ียนแปลงดงักล่าวนับเกิดจากมีชนชาติต่าง ๆ ในเอเชียเขา้มาติดต่อ
คา้ขายและเขา้มาเพื่อตั้งหลกัแหล่งหากินในดินแดนไทย เช่น จีน มอญ ญวน เขมร อินเดียและ
อาหรับ และตั้งแต่รัชสมยัพระรามาธิบดีท่ี 2 ชาติตะวนัตกได้เร่ิมเขา้มาติดต่อคา้ขาย เช่น ชาติ
โปรตุเกสเขา้มาเป็นชาติแรก และมีชนชาติอ่ืน ๆ ติดตามมา เช่น ฮอลนัดา ฝร่ังเศส องักฤษ เป็นตน้  
มีผลใหก้ารศึกษาไทยมีความเจริญข้ึน โดยเฉพาะใน รัชสมยัสมเด็จพระเจา้ปราสาททองและสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช 

ลกัษณะการจดัการศึกษาสมยักรุงศรีอยธุยา มีดงัน้ี 
1) รูปแบบการจดัการศึกษา มีดงัน้ี 

(1) การศึกษาวชิาสามญั เนน้การอ่าน เขียน เรียนเลข อนัเป็นวิชาพื้นฐานส าหรับการ
ประกอบสัมมาอาชีพของคนไทย พระโหราธิบดีได้แต่งแบบเรียนภาษาไทย ช่ือ จินดามณี ถวาย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชซ่ึงใชเ้ป็นแบบเรียนสืบมาเป็นเวลานาน  

(2) การศึกษาทางดา้นศาสนา วดัยงัมีบทบาทมากในสมยัสมเด็จพระเจา้อยู่หัวบรม
โกศ พระองค์ทรงส่งเสริมพุทธศาสนาโดยทรงวางกฎเกณฑ์ไวว้า่ประชาชนคนใดไม่เคยบวชเรียน
เขียนอ่านมาก่อน จะไม่ทรงแต่งตั้งให้เป็นขา้ราชการและในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็น
ต้นมา มีนักสอนศาสนาหรือมิชชันนารีได้จัดตั้ งโรงเรียนสอนหนังสือและวิชาอ่ืน ๆ ข้ึนเรียก
โรงเรียนมิชชนันารีน้ีวา่ โรงเรียนสามเณร เพื่อชกัจูงใหช้าวไทยหนัไปนบัถือศาสนาคริสต ์ 

(3) การศึกษาทางดา้นภาษาศาสตร์และวรรณคดี ปรากฏว่ามีการสอนทั้งภาษาไทย
บาลี สันสกฤต ฝร่ังเศส เขมร พม่า มอญ และภาษาจีน ในรัชสมยัสมเด็จ พระนารายณ์มหาราชมี
วรรณคดีหลายเล่ม เช่น เสือโคค าฉนัท ์สมุทรโฆษค าฉนัท ์อนิรุทธ์ค าฉนัท ์และก าสรวลศรีปราชญ ์
เป็นตน้  
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(4) การศึกษาของผูห้ญิง มีการเรียนวชิาชีพ การเรือนการครัว ทอผา้ ตลอดจน
กิริยามารยาท เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ขียนเพลงยาวโตต้อบกบัผูช้าย แต่ผูห้ญิงท่ีอยูใ่น ราชตระกลูเร่ิม
เรียนภาษาไทยตลอดทั้งการประพนัธ์ดว้ย ในสมยัน้ีโปรตุเกสเป็นชาติแรกท่ีน าวธีิการท าขนมหวาน
ท่ีใชไ้ข่มาเป็นส่วนผสม เช่น ทองหยบิ ฝอยทอง มาเผยแพร่จนขนมเหล่าน้ีเป็นเอกลกัษณ์ขนมหวาน
ของไทยในปัจจุบนั  

(5) การศึกษาวชิาการดา้นทหาร มีการจดัระเบียบการปกครองในแผน่ดินสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถทรงแยกราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนออกจากกนั หวัหนา้ฝ่ายทหารเรียกวา่ 
สมุหกลาโหม ฝ่ายพลเรือนเรียกว่า สมุหนายก ในรัชสมยัพระรามาธิบดีท่ี 2 ทรงจดัวางระเบียบ
ทางดา้นการทหาร มีการท าบญัชี คือ การเกณฑ์คนเขา้รับราชการทหาร ผูช้ายอายุตั้งแต่ 13 ปีข้ึนไป
ถึง 60 ปี เรียกวา่ไพร่หลวง เช่ือวา่ตอ้งมีการศึกษาวิชาการทหาร เป็นการศึกษาดา้นพลศึกษาส าหรับ
ผูช้าย ฝึกระเบียบวนิยัเพื่อฝึกอบรมใหเ้ป็นก าลงัส าคญัของชาติ  

2. สถานศึกษา ในสมยักรุงศรีอยธุยาน้ียงัคงเหมือนกบัสมยัสุโขทยัท่ีต่างออกไป คือ มี
โรงเรียนมิชชนันารี เป็นโรงเรียนท่ีชาวตะวนัตกไดเ้ขา้มาสร้างเพื่อเผยแพร่ศาสนาและขณะ เดียวกนั
ก็สอนวชิาสามญัดว้ย  

3. เน้ือหาวชิาท่ีสอน มีสอนทั้งวิชาชีพและวชิาสามญั กล่าวคือ  
(1) วชิาสามญั มีการเรียนวชิาการอ่าน เขียน เลข ใชแ้บบเรียนภาษาไทยจินดามณี  
(2) วชิาชีพเรียนรู้กนัในวงศต์ระกลู ส าหรับเด็กผูช้ายไดเ้รียนวชิาวาดเขียน แกะสลกั 

และช่างฝีมือต่าง ๆ ท่ีพระสงฆเ์ป็นผูส้อนให ้ส่วนเด็กผูห้ญิงเรียนรู้การบา้นการเรือนจากพอ่แม่สมยั
ต่อมาหลงัชาติตะวนัตกเขา้มาแลว้มีการเรียนวชิาชีพชั้นสูงดว้ย เช่น ดาราศาสตร์ การท าน ้าประปา 
การท าปืน การพาณิชย ์แพทยศาสตร์ ต ารายา การก่อสร้าง ต าราอาหาร เป็นตน้  

(3) ดา้นอกัษรศาสตร์ มีการศึกษาดา้นอกัษรศาสตร์ มีวรรณคดีหลายเล่มท่ีเกิดข้ึน 
เช่น สมุทรโฆษค าฉนัท ์และก าศรวลศรีปราชญ ์เป็นตน้ อีกทั้งมีการสอนภาษาไทย บาลี สันสกฤต 
ฝร่ังเศส เขมร พม่า มอญ และจีน 

(4) วชิาจริยศึกษา เนน้การศึกษาดา้นพระพุทธศาสนามากข้ึน เช่นในสมยัพระ
เจา้อยูห่วับรมโกศ ทรงกวดขนัในเร่ืองการศึกษาหลกัธรรมของพระพุทธศาสนามาก มีการ
ก าหนดใหผู้ช้ายท่ีเขา้รับราชการทุกคนจะตอ้งเคยบวชเรียนมาแลว้ เกิดประเพณีการอุปสมบทเม่ือ
อายคุรบ 20 ปี นอกจากน้ีในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ทรงใหเ้สรีภาพไม่กีดกนัศาสนา ทรงอุปถมัภ์
พวกสอนศาสนา เพราะทรงเห็นวา่ศาสนาทุกศาสนาต่างสอนใหค้นเป็นคนดี  

(5) วชิาพลศึกษายงัคงเหมือนสมยัสุโขทยั  
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3) การศึกษาในสมยัธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนตน้ (พ.ศ. 2311 - พ.ศ. 2411)  
การศึกษาในสมยัน้ีเช่นเดียวกบัสมยัอยุธยา บา้นและวดัยงัคงมีบทบาทเหมือนเดิม การ

จดัการศึกษาในช่วงน้ี มีดงัน้ี  
(1) สมยัพระเจา้กรุงธนบุรีเป็นระยะเก็บรวบรวมสรรพต าราจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีรอดพน้

จากการท าลายของพม่า เนน้การท านุบ ารุงต าราทางศาสนา ศิลปะและวรรณคดี  
(2) สมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงฟ้ืนฟูการศึกษาดา้นอกัษรศาสตร์ 

วรรณคดี มีการแต่งรามเกียรติไดเ้คา้โครงเร่ืองมาจากอินเดียเร่ือง รามายณะ ศิลปะ กฎหมาย เช่น 
กฎหมายตรา3ดวง และหลกัธรรมทางศาสนา มีการสังคายนาพระไตรปิฎก  

(3) สมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั เร่ิมมีชาวยุโรปเช่น ชาติโปรตุเกสเขา้
มาติดต่อทางการคา้กบัไทยใหม่ หลงัจากเลิกราไปเม่ือประมาณปลายสมยัอยธุยา และชาติอ่ืน ๆ ตาม
เขา้มาอีกมากมาย เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส ฮอลนัดา เป็นตน้ เน่ืองจากยโุรปมีการปฏิวติัอุตสาหกรรมท า
ใหเ้ปล่ียนระบบการผลิตจากการใชมื้อมาใชเ้คร่ืองจกัร พลงังานจากไอน ้ าสามารถผลิตสินคา้ไดม้าก
ข้ึนจึงตอ้งหาแหล่งระบายสินคา้ ในสมยัน้ีไดส่้งเสริมการศึกษาทั้งวิชาสามญั โหราศาสตร์ ดารา
ศาสตร์ จริยศาสตร์ มีการตั้งโรงทานหลวงข้ึนในพระบรมมหาราชวงัเป็นท่ีใหก้ารศึกษา  

(4) สมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว ทรงส่งเสริมการศึกษาดา้นศาสนาเป็น
พิเศษ มีการจารึกวิชาความรู้สามญัและวิชาชีพลงในแผ่นศิลาประดบัไวต้ามระเบียงวดัพระเชตุพน
จนมีผูก้ล่าววา่เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของไทย มีการใชห้นงัสือไทยช่ือ ประถม ก กา และประถม
มาลา นบัเป็นแบบเรียนเล่มท่ี 2 และ 3 ต่อจากจินดามณีของพระโหราธิบดี ต่อมานายแพทย ์ดี บี 
บรัดเลยไ์ดน้ ากิจการแพทยส์มยัใหม่ เช่น การผ่าตดัเขา้มารักษาคนไขแ้ละการตั้งโรงพิมพห์นงัสือ
ไทยเป็นคร้ังแรกในปีพ.ศ. 2379 โดยรับจา้งพิมพเ์อกสารทางราชการเร่ืองห้ามสูบฝ่ิน จ านวน 9,000 
ฉบบั เม่ือปีพ.ศ. 2382  

(5) สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ในสมยัน้ีชาวยโุรป และอเมริกนัเร่ิมเขา้
มาติดต่อคา้ขายและสอนศาสนา มีการน าวิทยาการสมยัใหม่ ๆ เขา้มาปรับใช้ในเมืองไทยเพิ่มข้ึน 
และพระองค์ทรงเห็นความส าคญัของการศึกษาจึงทรงจา้งนางแอนนา เอช เลียวโนเวนส์ มาสอน
สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เม่ือ พ.ศ. 2405 จนรอบรู้ภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี ลกัษณะการจดัการศึกษา
เป็นแบบเดิมทั้งวดัและบ้าน ในส่วนวิชาชีพและวิชาสามญั มีอกัษรศาสตร์ ธรรมชาติวิทยาหรือ
วิทยาศาสตร์การศึกษาของไทยสมยัโบราณ (พ.ศ. 1780 - พ.ศ. 2411 ) ยงัเนน้การจดัการศึกษาท่ีวดั
และบา้น โดยมีหลกัสูตรเก่ียวกบัการอ่านและเขียนภาษาไทยทั้งในดา้นโคลง ฉันท์ กาพย ์กลอน 
โหราศาสตร์ และไสยศาสตร์จากอาศยัคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา มาจนกระทัง่ในสมยัพระนารายณ์
มหาราชเร่ิมใชห้นงัสือจินดามณีเล่มแรก ต่อมามีประถม ก กา และประถมมาลา ส่วนครูผูส้อนไดแ้ก่ 
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พระภิกษุ นกัปราชญร์าชบณัฑิต พ่อแม่ ช่างวิชาชีพต่างๆ ส าหรับการวดัผลไม่มีแบบแผนแต่มกัจะ
เนน้ความจ าและความสามารถในการประกอบอาชีพจึงจะไดรั้บการยกยอ่งและไดรั้บราชการ  

2.1.2  การศึกษาของไทยสมยัปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2412 - พ.ศ. 2475)  
มุ่งใหค้นเขา้รับราชการและมีความรู้ทดัเทียมฝร่ังแต่ไม่ใช่ฝร่ัง18 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี  

1) การศึกษาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั หลงัจากท่ีพระองคไ์ด้
ครองราชยแ์ลว้ ก็ไดท้รงปรับปรุงประเทศให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ดา้น ทั้งในดา้นการปกครอง การ
ศาล การคมนาคมและสาธารณสุข เป็นตน้ โดยเฉพาะดา้นการศึกษานั้นพระองค์ไดท้รงตระหนกั 
เพื่อปรับปรุงคนในประเทศให้มีความรู้ความสามารถจะช่วยให้ ประเทศชาติมีความเจริญกา้วหน้า
ในทุกๆ ดา้น ดงัพระราชด ารัสท่ีว่า “ วิชาหนงัสือเป็นวิชาท่ีน่านบัถือและเป็นท่ีน่าสรรเสริญมาแต่
โบราณว่า เป็นวิชาอย่างประเสริฐซ่ึงผูย้ิ่งใหญ่นบัแต่ พระมหากษตัริยเ์ป็นตน้มา ตลอดจนราษฎร
พลเมืองสมควรและจ าเป็นจะตอ้งรู้เพราะเป็นวชิาท่ีอาจท าใหก้ารทั้งปวงส าเร็จในทุกส่ิงทุกอยา่ง…19 
การท่ีพระองคท์รงเห็นความส าคญัของการศึกษา จึงไดมี้การจดัการศึกษาอยา่งมีระเบียบแบบแผน 
(Formal education) มีโครงการศึกษาชาติ มีโรงเรียนเกิดข้ึนในวงัและในวดั มีการก าหนดวิชาทีเรียน 
มีการเรียนการสอบไล่ และมีทุนเล่าเรียนหลวงให้ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลใน
การปฏิรูปการศึกษาในคร้ังน้ีมีหลายปัจจยั เช่น  

(1) แนวคิดและวทิยาการต่างๆ ของชาติตะวนัตก ซ่ึงคณะมิชชนันารีไดน้ าวิทยาการ
เขา้มาเผยแพร่ในดา้นการแพทย ์การพิมพห์นงัสือและระบบโรงเรียนของพวกสอนศาสนา ตั้งแต่
สมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัและพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัสืบเน่ืองมาถึง
ในสมยัน้ี เป็นเหตุให้ไทยตอ้งรับและปรับปรุงแนวคิดในการจดัการศึกษาข้ึนเพื่อประโยชน์ในการ
พฒันาประเทศ  

(2) ภยัจากการคุมคามของประเทศมหาอ านาจในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19หรือปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 24 ลทัธิจกัรพรรดินิยมก าลงัแผข่ยายมายงัประเทศต่างๆ ในเอเชียซ่ึงประเทศเพื่อน
บา้น เช่น พม่า ญวน เขมรและมลายเูป็นตน้ ต่างตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของประเทศมหาอ านาจ 
ส่วนประเทศไทยมีจุดอ่อนทั้งในเร่ืองความล้าหลงั ระบบการปกครองและการก าหนดเขตแดนท่ี
ชดัเจนพระองค์จึงทรงห่วงใยบา้นเมือง จึงด าเนินนโยบายต่างประเทศแบบประนีประนอมและเร่ง
ปรับปรุงประเทศ โดยเนน้การ ศึกษาของชาติ  

                                                   
18 คณะอาจารยภ์าควชิาพ้ืนฐานการศึกษา. (2532). หนา้ 7 
19 ประไพ เอกอุ่น. (2542). การศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : ภาควชิาพ้ืนฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา. หนา้ 83 – 84  
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(3) ความตอ้งการบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เขา้มารับราชการเน่ืองจากพระองค์
ทรงปรับปรุงและขยายงานในส่วนราชการต่างๆ จึงจ าเป็นตอ้งจดัตั้งโรงเรียนเพื่อสอนคนให้เขา้มา
รับราชการ  

(4) โครงสร้างของสังคมไทยได้มีการเปล่ียนแปลง โดยมีการเลิกทาสและมีการ
ติดต่อกบัต่างประเทศมากข้ึน วฒันธรรมแบบอยา่งตะวนัตกไดแ้พร่หลายจึงจ าเป็นตอ้งการปรับปรุง
การศึกษา เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บการศึกษาเพิ่มข้ึน  

(5) การท่ีพระองคไ์ดเ้สด็จต่างประเทศทั้งในเอเชียและยุโรป ท าให้ไดแ้นวความคิด
เพื่อน ามาปฏิรูปการศึกษาและใชเ้ป็นแนวทางพฒันาบา้นเมือง 

รูปแบบการจดัการศึกษา แบ่งไดด้งัน้ี 
1. การจดัตั้งสถานศึกษาปี พ.ศ. 2414 จดัตั้งโรงเรียนหลวงข้ึนในพระบรมมหาราชวงั 

เพื่อฝึกคนใหเ้ขา้รับราชการ มีพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจาริยางกูร) ในขณะนั้นเป็นหลวงสาร
ประเสริฐเป็นอาจารยใ์หญ่ โดยมีการสอนหนังสือไทย การคิดเลข และขนบธรรมเนียมราชการ 
นอกจากมีการจัดตั้ งโรงเรียนหลวงส าหรับสอนภาษาอังกฤษในพระบรมมหาราชวงั เกิดจาก
แรงผลกัดันทางการเมืองท่ีส่งผลให้ไทยตอ้งเรียนรู้ภาษาองักฤษ เพื่อจะได้เจรจากบัมหาอ านาจ
ตะวนัตก และมีการส่งนกัเรียนไทยไปศึกษาวิชาครูท่ีประเทศองักฤษปี พ.ศ. 2423 จดัตั้งโรงเรียน
สุนนัทาลยัในพระบรมมหาราชวงัเป็นโรงเรียนสตรี ปี พ.ศ. 2424 ปรับปรุงโรงเรียนพระต าหนกั
สวนกุหลาบให้เป็นโรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก ต่อมาไดก้ลายเป็นโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนใน
ปี พ.ศ. 2453 และปี พ.ศ. 2459 ไดต้ั้งเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัปี พ.ศ. 2425 จดัตั้งโรงเรียนแผนท่ี
และในปี พ.ศ.2427 จดัตั้งโรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรข้ึนตามวดัในกรุงเทพมหานครหลายแห่ง 
และแห่งแรก คือ โรงเรียนมหรรณพาราม ปี พ.ศ. 2432 ตั้งโรงเรียนแพทยข้ึ์น เรียกว่า โรงเรียน
แพทยากร ตั้งอยู่ท่ีริมแม่น ้ าหน้าโรงพยาบาลศิริราช ใช้เป็นท่ีสอนวิชาแพทยแ์ผนปัจจุบนั ปี พ.ศ. 
2435 จดัตั้งโรงเรียนมูลศึกษาข้ึนในวดัทัว่ไปทั้งในกรุงเทพมหานครและหวัเมือง โดยประสงคจ์ะ
ขยายการศึกษาเล่าเรียนหนงัสือไทยให้แพร่หลายเป็นแบบแผนยิ่งข้ึน และตั้งโรงเรียนฝึกหดัครูเป็น
แห่งแรกท่ีต าบลโรงเล้ียงเด็ก ต่อมายา้ยไปอยูท่ี่วดัเทพศิรินทราวาส ปี พ.ศ. 2437 นกัเรียนฝึกหดัครู
ชุดแรก 3 คนส าเร็จการศึกษาไดรั้บประกาศนียบตัรเป็นครูสอนภาษาไทยและภาษาองักฤษ ปี พ.ศ. 
2449 ยา้ยโรงเรียนฝึกหัดครู ซ่ึงตั้ งอยู่ท่ีวดัเทพศิรินทราวาส ไป รวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูฝ่ัง
ตะวนัตก (บา้นสมเด็จเจา้พระยา) ปรับปรุงหลกัสูตรให้สูงข้ึนเป็น โรงเรียนฝึกหัดอาจารยส์อน
หลกัสูตร 2 ปี รับนกัเรียนท่ีส าเร็จมธัยมศึกษา ปี พ.ศ. 2456 ตั้งโรงเรียนฝึกหดัครูหญิงข้ึนเป็นคร้ัง
แรกท่ีโรงเรียนเบญจมราชาลยั 
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อน่ึง ส าหรับโรงเรียนกฎหมาย  ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบกฎหมายคร้ังส าคญัยิ่งใน
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ในคร้ังนั้นไดเ้กิดแนวคิดในการจดัตั้งโรงเรียน
กฎหมายข้ึนโดยมีเจา้พระยาอภยัราชาสยามมานุกูลกิจ หรือ เมอร์ซิเออ กุสตาฟ โรแลง ยคัแมงค ์
ดุษฎีบณัฑิตดา้นกฎหมายจากประเทศเบลเยี่ยม ซ่ึงด ารงต าแหน่ง ท่ีปรึกษาราชการแผน่ดินไทยเป็น
ผูถ้วายค าแนะน า ต่อมาเม่ือพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ทรงส าเร็จการศึกษา
ด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศองักฤษ จึงได้ทรงจดัตั้ งโรงเรียนกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรมข้ึนอยา่งไม่เป็นทางการเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2440 และในปี พ.ศ. 2476  ในรัช
สมยัของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดมี้พระบรมราชโองการ ให้โอนโรงเรียนกฎหมาย
ไปสังกดัอยูใ่นจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และในปีเดียวกนันั้นเอง รัฐบาลไทยไดต้ราพระราชบญัญติั
จดัตั้งมหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง และให้โอนการเรียนการสอนกฎหมายมารวมอยู่
ในมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู ้
ประศาสน์การ20 

2. การบริหารการศึกษาเม่ือจ านวนโรงเรียนเพิ่มมากข้ึนจึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงาน
รับผิดชอบ การศึกษาเป็นส่วนหน่ึงต่างหาก เช่น ปี พ.ศ. 2430 ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้ งกรม
ศึกษาธิการโดยโอนโรงเรียนท่ีสังกดักรมทหารมหาดเล็กมาทั้งหมด ให้กรมหม่ืนด ารงราชานุภาพ
เป็นผูบ้ญัชาการอีกต าแหน่งหน่ึง ปี พ.ศ. 2432 รวมกรมศึกษาธิการเขา้ไปอยู่ในบงัคบับญัชาของ
กรมธรรมการ และ ปีพ.ศ. 2435 ประกาศตั้งกระทรวงธรรมการ มีเจา้พระยาภาสกรวงศ์ (พร 
บุนนาค) เป็นเสนาบดี มีหนา้ท่ีในการจดัการศึกษา การพยาบาล พิพิธภณัฑแ์ละศาสนา  

3. การจดัแบบเรียนหลกัสูตรและการสอบไล่ปี พ.ศ. 2414 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ 
ให้พระยาศรีสุนทรโวหาร(นอ้ย อาจาริยางกูร) เรียบเรียงแบบเรียนหลวงข้ึน 1 เล่ม ชุดมูลบรรพกิจ 
เพื่อใชเ้ป็นบทหลกัสูตรวิชาชั้นตน้ปี พ.ศ. 2427 ก าหนดหลกัสูตรชั้นประโยคหน่ึง โดยอนุโลมตาม
แบบเรียนหลวงหกเล่ม นบัเป็นปีแรกท่ีจดัใหมี้การสอบไล่วชิาสามญั และมีการก าหนดหลกัสูตรชั้น
ประโยคสอง ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีเก่ียวกับวิชาสามญัศึกษา หมายถึง ความรู้ต่าง ๆ ท่ีต้องการใช้
ส าหรับเสมียนในราชการพลเรือนตามกระทรวงต่าง ๆปี พ.ศ. 2431 กรมศึกษาธิการ จดัท าแบบเรียน
เร็วใชแ้ทนแบบเรียนหลวงชุดเดิม ผูแ้ต่งคือ พระองคเ์จา้ดิศวรกุมาร (กรมพระยาด ารงราชานุภาพ) 1 
ชุด มี 3 เล่มปี พ.ศ. 2433 ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัวิชา พ.ศ. 2433 มีผลท าให้หลกัสูตรภาษาไทย

                                                   
  20 เวบ็ไซต์การศึกษา.  สืบคน้เม่ือ 15 สิงหาคม 2556, จาก  http://grad.law.tu.ac.th/about-tu-
law.php?lang=th&view=history#graduate 
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แบ่งออกเป็น 3 ประโยค หลกัสูตรภาษาองักฤษแบ่งออกเป็น 6 ชั้น ปี พ.ศ. 2434 ไดแ้กไ้ขการสอบ
ไล่จากเดิมปีละคร้ังเป็นปีละ 2 คร้ังเพื่อไม่ใหน้กัเรียนเสียเวลานานเกินไป  

2) การศึกษาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  
1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษา มีดงัน้ี  

(1) พระบรมราโชบายในการปกครองประเทศ เพื่อให้ประเทศมีความ
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยการส่งทหารไปร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรใน
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 นอกจากน้ีพระองคท์รงสร้างความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ประชาชนชาวไทยโดย
มีสาระส าคญัของอุดมการณ์ชาตินิยม คือ ความรักชาติ ความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริยแ์ละ
ความยดึมัน่ในพุทธศาสนา  

(2) พระองค์ทรงศึกษาวิชาการจากต่างประเทศ และเม่ือเสด็จกลับมาแล้ว
พระองคไ์ดท้รงน าเอาแบบอยา่งและวธีิการท่ีเป็นประโยชน์มาใชเ้ป็นหลกัในการปรับปรุงการศึกษา 
เช่น ทรงน าเอาแบบอย่างและวิธีการท่ีเป็นประโยชน์มาใช้เป็นหลกัในการปรับปรุงการศึกษา เช่น 
ทรงน าเอาวิชาลูกเสือจากประเทศองักฤษเขา้มาจดัตั้งกองเสือป่า พระองค์ทรงเป็นนกัปราชญ์โดย 
ทรงแปลวรรณคดีต่างประเทศเป็นภาษาไทยและทรงนิพนธ์วรรณคดีไวห้ลายเร่ือง  

(3) ผลอนัเน่ืองจากการจดัการศึกษาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่ัว เม่ือคนส่วนมากท่ีไดรั้บการศึกษา มีความรู้และแนวคิดเก่ียวกบัการปกครองประเทศใน
ระบอบรัฐธรรมนูญในระบบรัฐสภา จึงมีความปรารถนาจะเปล่ียนแปลงการปกครองไปเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย และปัญหาอนัเกิดจากคนลน้งานและคนละทิ้งอาชีพและถ่ินฐานเดิม มุ่งท่ีจะหนัเขา้สู่
อาชีพราชการมากเกินไป  

2. วิวฒันาการในการจดัการศึกษา มีดังน้ี ปี พ.ศ. 2453 ประกาศตั้งโรงเรียน
ขา้ราชการพลเรือนเพื่อฝึกคนเขา้รับราชการตามกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ และต่อมาปี พ.ศ. 2459 
ได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนน้ี ข้ึนเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็น
มหาวิทยาลยัแห่งแรกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2454 ตั้งกองลูกเสือหรือเสือป่าข้ึนเป็นคร้ังแรก
โครงการศึกษา พ.ศ. 2456 และฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2458 โดยมุ่งให้ประชาชนมีความรู้ทางดา้นการท า
มาหาเล้ียงชีพตามอตัภาพของตน พยายามท่ีจะเปล่ียนค่านิยมของประชาชนไม่ให้มุ่งท่ีจะเขา้รับ
ราชการอยา่งเดียว ปี พ.ศ. 2459 จดัตั้งกองลูกเสือหญิงและอนุกาชาดโรงเรียนกุลสตรีวงัหลงัและได้
จดัตั้งกองลูกเสือหญิงข้ึน เรียกวา่ เนตรนารี ปี พ.ศ. 2461 มีการปรับปรุงและขยายฝึกหดัครูข้ึนโดย
โอนกลบัมาข้ึนกบักระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเดิมเป็นแผนกหน่ึงของโรงเรียนขา้ราชการพลเรือน ปี 
พ.ศ. 2461 ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ และ ปี พ.ศ. 2464 ปรับปรุงโครงการศึกษา
ชาติ โดยวางโครงการศึกษาข้ึนใหม่เพื่อส่งเสริมให้ท ามาหาเล้ียงชีพ นอกเหนือจากท าราชการ ปี 
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พ.ศ. 2464 ใชพ้ระราชบญัญติัประถมศึกษาบงัคบัใหเ้ด็กทุกคนท่ีมีอาย ุ7 ปี บริบูรณ์หรือยา่งเขา้ปีท่ี 8 
ให้เรียนอยูใ่นโรงเรียนจนถึงอายุ 14 ปีบริบูรณ์หรือยา่งเขา้ปีท่ี 15 โดยไม่ตอ้งเสียค่าเล่าเรียน และมี
การเรียกเก็บเงินศึกษาพลีจากประชาชนคนละ 1- 3 บาท เพื่อน าไปใช้จ่ายในการจดัด าเนินการ
ประถมศึกษา  

3) การจดัการศึกษาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษาในสมยัน้ีมีดงัน้ี  

(1) ปัญหาการเมืองท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ มีกลุ่มผูต่ื้นตัวทางการเมืองใน
กรุงเทพมหานคร เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการ
วพิากษว์จิารณ์ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ 

(2) ปัญหาสืบเน่ืองจากอิทธิพลจกัรวรรดินิยมตะวนัตก ซ่ึงตกคา้งมาตั้งแต่รัชกาล
ก่อน ๆ  

(3) ปัญหาสืบเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ในระหวา่ง พ.ศ. 2463 - พ.ศ. 2474 
เศรษฐกิจของประเทศตกต ่า จนเป็นเหตุให้รัฐบาลตอ้งตดัทอนรายจ่ายลง มีการยุบหน่วยงานและ
ปลดขา้ราชการออก สร้างความไม่พอใจใหก้บัรัฐบาลระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ 

(4) ปัญหาสืบเน่ืองจากการประกาศใช้กฎหมายการศึกษา คือพระราชบญัญติั
ประถมศึกษา ท าใหก้ารศึกษาแพร่หลายออกไป แต่ขาดความพร้อมทางดา้นงบประมาณการศึกษา  

2. ววิฒันาการการจดัการศึกษาในสมยัน้ี มีดงัน้ี  
(1) ปี พ.ศ. 2469 เปล่ียนช่ือกระทรวงธรรมการอยา่งเดิม  
(2) ปี พ.ศ. 2473 ยกเลิกการเก็บเงินศึกษาพลีคนละ1 – 3 บาท จากผูช้ายทุกคนท่ีมี

อายรุะหวา่ง 16-60 ปี โดยใชเ้งินจากกระทรวงพระคลงัมหาสมบติัอุดหนุนการศึกษาแทน    
(3) ปี พ.ศ. 2474 ปรับปรุงกระทรวงธรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะ

เศรษฐกิจตกต ่าของประเทศ โดยยุบกรมสามญัศึกษาในตอนนั้น กระทรวงธรรมการจึงมีหน่วยงาน
เพียง 3 หน่วยคือ กองบญัชาการ กองตรวจการศึกษากรุงเทพ ฯ และกองสุขาภิบาลโรงเรียน  

(4) ยกเลิกระเบียบวา่ดว้ยการควบคุมแบบเรียน 
2.1.3 การศึกษาสมยัการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2475 - ปัจจุบนั)  

1. ปัจจยัของไทยท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษา  
(1) นโยบายการจดัการศึกษาของคณะราษฎร์ ประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นระบอบประชาธิปไตยเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 
2475 คณะราษฎร์ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีรวมตวักนัเปล่ียนแปลงการปกครอง ไดว้างเป้าหมายส าคญั
หรืออุดมการณ์ของคณะราษฎร์ มีปรากฏอยู่ในหลกั 6 ประการ ขอ้ท่ี 6 จะตอ้งให้การศึกษาอยา่ง
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เตม็ท่ีแก่ราษฎร เพราะคณะราษฎร์มีความเห็นวา่การท่ีจะให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย จ าเป็นตอ้งจดัการศึกษาให้กบัประชาชนอยา่งทัว่ถึง เม่ือประชาชนมี
การศึกษาดียอ่มจะท าใหป้ระเทศชาติเจริญข้ึนดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากค าแถลงนโยบายของรัฐบาลพระ
ยามโนปกรณ์นิติธาดา พ.ศ. 2475 กล่าวไวว้า่ “การจดัการศึกษาเพื่อจะให้พลเมืองไดมี้การศึกษาโดย
แพร่หลาย ก็จะตอ้งอนุโลมตามระเบียบการปกครองท่ีใหเ้ขา้ลกัษณะเก่ียวกบัแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ 
หลกัสูตรของโรงเรียนและมหาวทิยาลยัจะตอ้งขยายใหสู้งข้ึนเท่าเทียมอารยประเทศ ในการน้ีจะตอ้ง
เทียบหลกัสูตรของนานาประเทศ หลกัสูตรใดสูงถือตามหลกัสูตร” นั้น รัฐบาลชุดต่อๆ มาก็ได้
พยายามท่ีจะไดจ้ดัการศึกษาใหท้ัว่ถึงในหมู่ประชาชนทัว่ไป    

ถา้วิเคราะห์ดูจากค าแถลงนโยบายของรัฐบาลพบว่า ไดต้ั้งความหวงัเร่ืองการศึกษาไว้
เป็นอยา่งมากโดยจะใหเ้ท่าเทียมอารยประเทศ ซ่ึงสภาวการณ์ในประเทศขณะนั้นยงัไม่มีความพร้อม 
โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในขณะนั้น เป็นผลให้เกิดปัญหาในการจดั
การศึกษานบัแต่นั้นเป็นตน้มา  

(2) การเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2488 ประเทศไทยตกอยูใ่น
ภาวะสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนต่อประเทศไทยอยา่งรุนแรงทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
สังคมและการศึกษา หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ประเทศไทยได้รับความเสียหาย อันสืบ
เน่ืองมาจากสงครามโลกคร้ังท่ีสอง จึงจ าเป็นตอ้งกูเ้งินจากธนาคารโลกเพื่อน ามาใช้ในการพฒันา
ประเทศและประเทศไทยสมัครเป็นสมาชิกองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง
สหประชาชาติ ท าให้ประเทศไทยไดรั้บความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ตลอดจนแนวคิดใหม่ ๆมาใช้
ในการพฒันาประเทศ ท าใหแ้นวคิดทางการศึกษาของไทยเร่ิมเปล่ียนแปลงจากเดิมเป็นอยา่งมาก 

2. ววิฒันาการการจดัการศึกษา มีดงัน้ี  
(1) มีการประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ หลงัเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบ

ประชาธิปไตยแลว้ โดยจดัตั้งคณะกรรมการการศึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ๆ ให้ตั้งสภา
การศึกษา พ.ศ. 2475 ประกาศใชแ้ผนการศึกษาชาติ ต่อมามีการปรับปรุงการจดัการศึกษาภาคบงัคบั
จาก 6 ปี เหลือ 4 ปี และประกาศใชแ้ผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479  

(2) การมอบใหท้อ้งถ่ินจดัการศึกษา พ.ศ. 2476 และยกฐานะทอ้งถ่ินข้ึนเป็นเทศบาล
ตราพระราชบญัญติัเทศบาลข้ึน และเทศบาลไดจ้ดัการศึกษาอยา่งแทจ้ริงใน พ.ศ. 2478  

(3) การปรับปรุงหน่วยงานท่ีมีส่วนรับผดิชอบในการจดัการศึกษาและเหตุการณ์ 
ส าคญัทางการศึกษา ดงัเช่น ปี พ.ศ. 2476 มีการปรับปรุงส่วนราชการในกระทรวงธรรมการและ
ประกาศตั้งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และการเมือง ปี พ.ศ. 2477 โอนคณะนิติศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยไปสมทบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ปี พ.ศ. 2478 ประกาศใช้
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พระราชบญัญติัประถมศึกษาทัว่ประเทศ ปี พ.ศ. 2488 ประกาศใช้พระราชบญัญติัครูพุทธศกัราช 
2488 ปี พ.ศ. 2494 มีการประกาศใชแ้ผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 ปี พ.ศ. 2503 ประกาศใช้
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 ปี พ.ศ. 2520 ประกาศใชแ้ผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี3 และ
ปัจจุบนัก าลงัใชแ้ผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ฉบบัท่ี 4 และ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 การปฏิวติัเม่ือเดือนตุลาคม 2501 ได้มีการจัดท าและน าแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสังคมมาใช้ ซ่ึงต่อมาได้ยุบเลิกและจดัตั้ งสภาการศึกษาข้ึนมาแทน สภาน้ีได้พิจารณาเสนอ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 ข้ึนมา เป็นผลให้การศึกษาในระยะหลงัไดเ้ปล่ียนไปอย่างมาก 
การศึกษาได้ขยายตวัข้ึนทุกระดบั เพราะประเทศก าลงัอยู่ในระหว่างการพฒันา จึงจ าเป็นจะตอ้ง
ส่งเสริมใหพ้ลเมืองไดรั้บการศึกษาท่ีดีข้ึน เพื่อจะไดเ้ป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพสามารถเพิ่มรายไดข้อง
ตน และช่วยยกฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศให้สูงข้ึน ด้วยเหตุน้ีรัฐบาลจึงได้ให้สภาพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 
พ.ศ. 2509) ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2514) ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2519 ) ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 
2520 - พ.ศ. 2524) ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529) ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2534) ฉบบัท่ี 7 
(พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539) ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) และฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2549) ซ่ึง
การจดัการศึกษาในปัจจุบนัไดมุ้่งยึดแนวนโยบายท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545- พ.ศ. 2549) ไดจ้ดัแผนการศึกษาระยะ เวลา 15 ปีเพื่อวางแนวทางใน
การพฒันาการอย่างบูรณาการคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้านและสอดรับกับวิสัยทศัน์ แนวนโยบาย 
มาตรการและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคมไทย ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ท่ีจดัท าข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2545 ส่วนการจดัการศึกษาของประเทศไทยในสมยัการ
ปกครองระบอบรัฐธรรมนูญมีการขยายสถานศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะใน
ส่วนภูมิภาค เช่น ปี พ.ศ. 2503 เร่ิมก่อสร้างและจดัตั้งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และรับนิสิตในปี พ.ศ. 
2507 ปี พ.ศ. 2509 เร่ิมก่อสร้างมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในภาคใต ้เป็นตน้ เน่ืองจากมีผูส้นใจ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษามากข้ึนในปี พ.ศ. 2514 มีการจัดตั้ งมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็น
มหาวทิยาลยัเปิดแห่งแรกและปี พ.ศ. 2521 ตั้งมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลยัเปิด
แห่งท่ีสอง ความเคล่ือนไหวในทางการศึกษาไดน้ าไปสู่แนวคิดการพฒันาระบบการบริหารและการ
จดัการศึกษาให้สามารถพฒันาทรัพยากรบุคคลในชาติตามแนวทางพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลท าใหโ้ครงสร้างการบริหารงานและการจดัการศึกษาไดป้รับเปล่ียน ทั้งการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การเปิดสอนในสาขาวิชาการและวิชาชีพมุ่งพฒันาให ้
เป็นผูร้อบรู้ เป็นคนเก่ง คนดีและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข การปรับโครงสร้างการบริหาร
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใหม่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ สภาการศึกษา ส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา21 ในปี พ.ศ. 2546 
 
2.2  แนวความคิด ทฤษฎ ีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สาระเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น ความหมาย  
ความส าคญั ประเภท และลกัษณะของการวดัและประเมินผลทางการศึกษา  มีดงัน้ี22 

2.2.1  การวดั (Measurement) 
  ความหมาย 
  ยงัมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนเก่ียวกบั  การวดั  และ  การวดัผล  บางคนเขา้ใจวา่ 2 ค าน้ี
เป็นค าเดียวกนั  มีความหมายเหมือนกนั เพราะมาจากภาษาองักฤษค าเดียวกนัคือ measurement  แต่
ในภาษาไทย  2 ค าน้ีมีความหมายแตกต่างกนัเล็กนอ้ย  ดงัน้ี 
  การวดั เป็นกระบวนการก าหนดตวัเลขหรือสัญลกัษณ์แทนปริมาณหรือคุณภาพของ
คุณลกัษณะหรือคุณสมบติัของส่ิงท่ีตอ้งการวดั   
  การวดัผล  เป็นกระบวนการก าหนดตวัเลขหรือสัญลกัษณ์แทนปริมาณหรือคุณภาพของ
คุณลกัษณะหรือคุณสมบติัของส่ิงท่ีตอ้งการวดั  โดยส่ิงท่ีตอ้งการวดันั้นเป็นผลมาจากการกระท าหรือ
กิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนั  เช่น  การวดัผลการเรียนรู้  ส่ิงท่ีวดัคือ ผลท่ีเกิดจาก
การเรียนรู้ของผูเ้รียน23 

2.2.2  การประเมิน (Evaluation or Assessment or Appraisal) 
  ความหมาย 
 การประเมินและการประเมินผล  มีความหมายท านองเดียวกบั  การวดัและการวดัผล 
ดงัน้ี  
 การประเมิน เป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากการวดั คือ น าตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ท่ีไดจ้าก
การวดัมาตีค่าอยา่งมีเหตุผล โดยเทียบกบัเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ เช่น โรงเรียนก าหนด
คะแนนท่ีน่าพอใจของวชิาคณิตศาสตร์ไวท่ี้ร้อยละ 60 นกัเรียนท่ีสอบไดค้ะแนนตั้งแต่ 60 % ข้ึนไป 
ถือวา่ผ่านเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ  หรืออาจจะก าหนดเกณฑ์ไวห้ลายระดบั  เช่น ไดค้ะแนนไม่ถึงร้อยละ 

                                                   
21 กลุ่มครูเทคโน.(2551). online. 
22 ทิวตัถ ์มณีโชติ. เอกสารเผยแพร่. 
23แหล่งเดิม. 
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40  อยูใ่นเกณฑ์ควรปรับปรุง  ร้อยละ 40-59 อยู่ในเกณฑ์พอใช้  ร้อยละ 60-79 อยูใ่นเกณฑ์ดี และ
ร้อยละ 80 ข้ึนไป  อยูใ่นเกณฑดี์มาก เป็นตน้  ลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่เป็นการประเมิน    

 การประเมินผล  มีความหมายเช่นเดียวกบัการประเมิน  แต่เป็นกระบวนการต่อเน่ือง
จากการวดัผล24 

 
2.3 รูปแบบของหน่วยงานทีท่ าหน้าทีเ่กีย่วกบัการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 

รูปแบบของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกับการวดัและประเมินผลทางการศึกษาของ
ประเทศไทยในปัจจุบนั จดัอยูใ่นรูปแบบของหน่วยงานของรัฐประเภทท่ีสาม ซ่ึงเกิดข้ึนต่อจากท่ีได้
มีหน่วยงานของรัฐในรูปแบบส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจข้ึนแล้ว ซ่ึงเป็นลกัษณะขององค์การ
มหาชน โดยองค์การมหาชนมีความหมายและแนวความคิดเก่ียวกบัหน่วยงานของรัฐประเภท
องคก์ารมหาชน ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะ กล่าวคือ 

องค์การมหาชน (Public Organization) เป็นแนวคิดในการจดัระบบองค์กรของรัฐ
รูปแบบใหม่ท่ีมุ่งจะสร้างหน่วยงานบริการสาธารณะท่ีนอกเหนือไปจากการจดัองค์กรในรูปแบบ
ของส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ25 

ซ่ึงการบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการท่ีอยูใ่นความอ านวยการหรือในความควบคุม
ของฝ่ายปกครองท่ีจดัท าเพื่อสนองความตอ้งการของประชาชน26  จากความหมายของการบริการ
สาธารณะน้ีจะเห็นว่าจุดมุ่งหมายของการบริการสาธารณะ คือ การสนองความต้องการของ
ประชาชน และในการด าเนินงานของฝ่ายปกครองเพื่อสนองประโยชน์และความตอ้งการของ
ประชาชนโดยรวมนั้น หากฝ่ายปกครองพิจารณาแล้ว เห็นว่าเอกชนสามารถจดัท าได้โดยไม่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประชาชนโดยรวมแลว้ ฝ่ายปกครองก็อาจมอบหมายให้เอกชนด าเนินการ
ได ้อย่างไรก็ตาม การจดัท าบริการสาธารณะของเอกชนนั้น ฝ่ายปกครองยงัคงเป็นผูค้วบคุม และ
ก าหนดเง่ือนไขของการด าเนินงานอยู่ โดยฝ่ายปกครองสามารถท่ีจะเพิกถอนหรือยุบบริการ
สาธารณะนั้นๆ ได ้

                                                   
24 แหล่งเดิม. 
25  รายงานการวจิยัโครงการวจิยัศึกษาความเหมาะสมของการปรับเปล่ียนสถานภาพสถานศึกษาของ

รัฐเป็นองคก์ารมหาชน. หนา้ 2-2 
26 ประยรู กาญจนดุล. (2538). กฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ.  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. หนา้ 108 
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โดยบริการสาธารณะเพื่อสนองความตอ้งการของประชาชนให้ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในชีวติและความสะดวกสบายในชีวติของประชาชนนั้น สามารถแยกภารกิจออกไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ27 

1. ภารกิจท่ีจดัท าเพื่อคุม้ครองประเทศ ได้แก่ ภารกิจในการรักษาความมัน่คงของรัฐ 
การป้องกันประเทศ และการสงวนรักษาสาธารณะสมบติัของรัฐ ตลอดจนการดูแลความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภยัให้แก่ประชาชนภายในประเทศ โดยภารกิจเหล่าน้ีฝ่ายปกครองตอ้งจดั
ให้มีและเตรียมความพร้อมในทางการทหารส าหรับการป้องกนัการรุกรานจากต่างประเทศ การ
จดัระบบต ารวจและระบบการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาท เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภยัภายในประเทศ การด าเนินการทางการทูตและการติดต่อมีสัมพนัธ์ไมตรีกบัต่างประเทศ
เพื่อแสวงหาพนัธมิตรและป้องกนัมิให้ถูกรุกรานจากประเทศอ่ืน ซ่ึงในการจดัท าบริการสาธารณะ
ประเภทน้ีฝ่ายปกครองตอ้งอาศยัเทคนิคพิเศษและอ านาจมหาชนในการด าเนินภารกิจ ดงันั้น บริการ
สาธารณะประเภทน้ีฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถมอบให้องคก์รอ่ืนหรือเอกชนเขา้มาด าเนินการแทน
ได ้

2. ภารกิจท่ีจดัเพื่อบ ารุงส่งเสริม ไดแ้ก่ ภารกิจอนัเป็นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ต่างๆ เช่น การไฟฟ้า การประปา การคมนาคม การสาธารณสุข การจดัระบบการสังคมสงเคราะห์ 
การศึกษา ฯลฯ เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และพัฒนาการของประชาชน 
ตลอดจนการยกระดบัคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้สูงข้ึน บริการสาธารณะประเภทน้ีถ้าหากฝ่าย
ปกครองเห็นวา่ภารกิจดงักล่าวจะส่งผลต่อความมัน่คงของประเทศ หรือเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือเป็นภารกิจท่ีช่วยเหลือการครองชีพของประชาชน รัฐก็ไม่มอบอ านาจให้องค์กรอ่ืน
หรือเอกชนด าเนินการแทนได ้

รูปแบบในการด าเนินการจดัท าบริการสาธารณะ โดยส่วนใหญ่แลว้รัฐจะเป็นผูมี้หนา้ท่ี
จดัท าโดยใชอ้งค์กรภายในฝ่ายปกครองจดัท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน แต่ต่อมาเม่ือสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป บริการสาธารณะของรัฐท่ีตอ้งจดัท ามีมากข้ึน บางภารกิจตอ้ง
ใชก้ าลงัคน ทรัพยากรและเทคโนโลยีระดบัสูงและโดยสภาพของบริการสาธารณะบางประเภทรัฐ
ไม่จ  าเป็นตอ้งจดัท าเองก็ได ้รัฐสามารถมอบหมายให้เอกชนท าบริการสาธารณะนั้นแทนรัฐได ้โดย
รัฐเข้าไปควบคุมดูแลการจัดท าบริการสาธารณะของเอกชน จึงกล่าวได้ว่าการจัดท าบริการ
สาธารณะมี 2 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่ 

                                                   
27 มาลี ทองภูสวรรค.์ เอกสารการสอนชุด, เอกสารการสอนชุดกฎหมายมหาชน  (Public Law) 

หน่วยงท่ี 8-15. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. หนา้ 723 
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1. การจดัท าบริการสาธารณะโดยรัฐ ไดแ้ก่ บริการสาธารณะท่ีโดยสภาพแลว้เป็นส่ิงท่ีมี
ความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทัว่ประเทศซ่ึงเป็นหน้าท่ีของรัฐแต่
เพียงผูเ้ดียวท่ีจะเป็นผูด้  าเนินการ และการจดัท าบริการสาธารณะโดยรัฐยงัสามารถเลือกรูปแบบใน
การด าเนินการไดอี้ก 3 รูปแบบ คือ การจดัท าบริการสาธารณะในรูปแบบราชการ การจดัท าบริการ
สาธารณะในรูปแบบรัฐวสิาหกิจ และการจดัท าบริการสาธารณะในรูปแบบองคก์ารมหาชน 

2. การจดัท าบริการสาธารณะโดยเอกชน เป็นขอ้ยกเวน้หลกัการจดัท าบริการสาธารณะ
โดยฝ่ายปกครอง เน่ืองจากการจดัท าบริการสาธารณะตอ้งใช้เงินลงทุนสูง รัฐไม่สามารถจดัท า
บริการสาธารณะสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกอย่างหรืออย่างทั่วถึง เม่ือเอกชนมี
ความสามารถจดัท ารัฐก็สามารถมอบหมายให้เอกชนน าไปจดัท าได้28 โดยบริการสาธารณะท่ีฝ่าย
ปกครองสามารถมอบหมายใหเ้อกชนด าเนินการนั้นจะตอ้งเป็นกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง
ของประเทศหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการในการบริหารประเทศซ่ึงเป็นหน้าท่ีหลกัของฝ่าย
ปกครอง และเพื่อให้การจดัท าบริการสาธารณะโดยเอกชนสามารถสนองความต้องการของ
ประชาชน รัฐจึงยงัคงอ านาจในการควบคุมการด าเนินงานของเอกชน ซ่ึงวิธีการมอบให้เอกชน
จดัท าบริการสาธารณะ ท าได ้2 วธีิ คือ  

1. การใหผ้กูขาด และ 
2. การใหส้ัมปทาน   
โดยการจดัท าบริการสาธารณะโดยหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน ซ่ึงมี

แนวคิดท่ียอมรับขอ้จ ากดัขององคก์รประเภทราชการและรัฐวิสาหกิจในการจดัท าบริการสาธารณะ
บางประเภทท่ีตอ้งการความคล่องตวัในการด าเนินการสูง ท าให้แนวคิดการจดัระบบองคก์รของรัฐ
ในรูปแบบองคก์ารมหาชนไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งยิง่วา่จะเป็นหนทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีก าลงั
ประสบอยูไ่ด ้ดว้ยเหตุน้ี จึงไดมี้การออกกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งองคก์ารมหาชนข้ึนมาใชอ้ยา่ง
เป็นทางการ นัน่คือ พระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542  

2.3.1  ความหมายและแนวความคิดเก่ียวกบัหน่วยงาน 
องคก์ารมหาชน หมายถึง หน่วยงานของรัฐรูปแบบท่ี 3 ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท าหนา้ท่ีจดัท า

บริการสาธารณะ โดยมีหน่วยงานบริหารท่ีแตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงกิจการ
อนัเป็นบริการสาธารณะท่ีจะจดัตั้งองคก์ารมหาชน ไดแ้ก่ การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

                                                   
28. สุรพล นิติไกรพจน์ .(2541). การปรับปรุงโครงสร้างกฎหมายในการจัดองค์กรในภาคมหาชน : 

ความเป็นไปได้และแนวทางในการตรากฎหมายจัดตั้งองค์กรของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
(Restructuring and guideline for legislation establishing public entities which neither government agencies nor 
state enterprise) (รายงานผลการวจิยั).  กรุงเทพฯ:  ส านกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาติ.  หนา้ 6.  
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การศึกษา การศึกษาอบรมและพฒันาเจา้หน้าท่ีของรัฐ การทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม การ
พฒันาและส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาและการวิจยั การถ่ายทอดและ
พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การอ านวยบริการแก่ประชาชน หรือการด าเนินการ
อนัเป็นประโยชน์อ่ืนใด ทั้งน้ี โดยตอ้งไม่เป็นกิจการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาก าไรเป็นหลกั 

จากความหมายขององค์การมหาชนน้ีจะเห็นว่า จุดมุ่งหมายของการจดัตั้ งองค์การ
มหาชน คือ เพื่อให้เป็นหน่วยงานจดัท าบริการสาธารณะซ่ึงมีองค์กรบริหารท่ีแตกต่างจากส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ อนัจะเป็นรูปแบบใหม่ของการจดัองค์กรภาครัฐท่ีมารองรับภารกิจการ
ใหบ้ริการสาธารณะใหม่ๆ ซ่ึงระบบบริหารแบบเดิมมีขอ้จ ากดัท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการได ้

ขณะท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัพระราชบญัญติัองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 ในขณะท่ีเป็นร่างพระราชบญัญติัองค์การมหาชน พ.ศ. …. ซ่ึงมีประเด็นปัญหาท่ีมี
ความส าคญัหรืออาจมีผลกระทบกระเทือนต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและภารกิจขององค์กรของรัฐ
ประเภทท่ีสามน้ี ซ่ึงวิเคราะห์อยู่ในรายงานการวิจยั เร่ือง การปรับปรุงโครงสร้างทางกฎหมายใน
การจดัองคก์รในภาคมหาชน : ความเป็นไปไดแ้ละแนวทางในการตรากฎหมายจดัตั้งองคก์รของรัฐ
ท่ีมิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ โดยสรุป ไดด้งัน้ี29 

1. ประเด็นปัญหาท่ีว่าควรจะก าหนดบทบญัญติัในพระราชบญัญติัฉบบัน้ีให้ตราพระ
ราชกฤษฎีกาจดัตั้งองค์การมหาชนได้อย่างกวา้งขวางโดยไม่จ  ากดัประเภทขององค์การมหาชน 
หรือไม่ ในมาตรา 5 ของพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดให้รัฐสามารถจดัตั้ง
องคก์ารมหาชนไดเ้ม่ือมีเหตุผลความจ าเป็นส าหรับการบริหารสาธารณะซ่ึงไม่เป็นการคา้ก าไร  และ
บริการสาธารณะท่ีก าหนดไว ้โดยระบุแต่ละกรณีไวเ้ป็นตวัอย่าง ซ่ึงมาตรา 5 ก็ล้วนแลว้แต่เป็น
กิจการบริการสาธารณะท่ีมีขอบเขตกวา้งขวางและไม่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัดุลพินิจของรัฐบาลใน
การเสนอใหมี้การจดัตั้งองคก์ารมหาชนข้ึนเพื่อรับผิดชอบภารกิจในเร่ืองนั้นๆ แต่อยา่งใดเลย 

ซ่ึงตามความประสงค์ของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการในเร่ืองน้ีเป็นแต่เพียง
ตอ้งการมิให้มีการก าหนด “ประเภทขององค์การมหาชน” ท่ีแตกต่างกนัรวมไวเ้ป็นประเภทเดียว
ภายในร่างพระราชบญัญติัเท่านั้น เพราะเห็นวา่การแบ่งแยกประเภทขององคก์ารมหาชนไวอ้ยา่งชดั
แจง้ในกฎหมายฉบบัน้ียงัไม่สามารถกระท าได ้ในภาวะท่ีการศึกษาเก่ียวกบัองคก์รของรัฐประเภทท่ี

                                                   
29 สุรพล นิติไกรพจน์. (2541). การปรับปรุงโครงสร้างทางกฎหมายในการจัดองค์กรในภาคมหาชน 

: ความเป็นไปได้และแนวทางในการตรากฎหมายจัดตั้งองค์กรของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (รายงาน
ผลการวจิยั). กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. หนา้ 112-116. 
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สามน้ียงัไม่แพร่หลายในแวดวงนิติศาสตร์และแวดวงการศึกษาดา้นการบริหารรัฐกิจของไทยดงั
สภาพท่ีเป็นอยูข่ณะน้ี30 

2. การท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ก าหนดสิทธิหรืออ านาจพิเศษท่ีองคก์ารมหาชนหรือ
เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารมหาชนจะตอ้งใชเ้พื่อปฏิบติัภารกิจในลกัษณะท่ีเป็นอ านาจมหาชน(puissance 
publique) นั้น น่าจะท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือด าเนินการภารกิจขององค์การ
มหาชนอยา่งแน่นอน เพราะภารกิจท่ีมอบหมายให้องค์การมหาชนเหล่าน้ีปฏิบติัมีลกัษณะเป็นการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ สาธารณะทั้งส้ิน และประโยชน์สาธารณะในท่ีน้ีก็มีความหมายกวา้ง
มิใช่แต่เฉพาะการปฏิบติังานหรือด าเนินการตามหน้าท่ี (Operation) แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
หากแต่อาจมีภารกิจในการวางกฎระเบียบ (regulation) เพื่อให้มีผลบงัคบัต่อประชาชนทัว่ไปหรือ
ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงการฝ่าฝืนอาจเป็นความผดิ) หรืออาจเป็นการรับรองมาตรฐานกลางในบาง
เร่ืองซ่ึงจะตอ้งมีอ านาจทางกฎหมายมารองรับการก าหนดหรือรับรองมาตรฐานดงักล่าวดว้ย หาก
ไม่ให้สิทธิพิเศษหรือไม่ให้อ านาจมหาชนบางประการในการปฏิบติังานไวแ้ก่องค์การมหาชน  
องคก์รของรัฐประเภทน้ีก็แทบจะไม่สามารถปฏิบติัภารกิจ ( โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภารกิจในดา้นการ
ก าหนดมาตรฐานหรือการวางกฎระเบียบต่างๆ ส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้ง ) ไดเ้ลยนัน่เอง31 

หากคณะกรรมการกฤษฎีกามีความกังวลว่าการให้อ านาจบังคับหรือสิทธิพิเศษ
เช่นเดียวกบัท่ีมีในองค์กรอ่ืนในภาคมหาชนแก่หน่วยงานประเภทน้ีจะก่อให้เกิดปัญหา เน่ืองจาก
อาจจะไปขดัแยง้กบัอ านาจของเจา้หน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนๆ แล้ว ก็มีวิธีการปฏิบติัในการยกร่าง
กฎหมายท่ีจะสามารถป้องกนัมิใหปั้ญหาในเร่ืองดงักล่าวได ้ โดยยงัคงรับรองสิทธิหรืออ านาจพิเศษ
ขององคก์ารมหาชนไวอ้ยู ่ อาทิเช่น  โดยการก าหนดวา่ “ ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายน้ีหรือกฎหมาย
อ่ืนองคก์ารมหาชนอาจมีอ านาจวางระเบียบขอ้บงัคบัหรือขอ้ปฏิบติัต่างๆ ส าหรับการปฏิบติัภารกิจ
ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง ” ก็ได้  หรืออาจบญัญติัว่า “ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย  
องคก์ารมหาชนมีอ านาจในการวางระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดในกฎหมายจดัตั้ง  และในการปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารมหาชนยอ่มมีฐานะเป็นเจา้
พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา ” ฯลฯ ก็ได ้

การก าหนดใหอ้งคก์ารมหาชนรับผิดชอบภารกิจในการจดัท าบริการสาธารณะและการ
เรียกผูป้ฏิบัติงานขององค์การมหาชนว่า “เจ้าหน้าท่ี” ย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆต่อการ

                                                   
30 แหล่งเดิม. หนา้ 113. 
31 แหล่งเดิม. หนา้ 113 - 114. 
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ด าเนินงานขององค์กร  หากว่าองค์การมหาชนไม่อาจมีสิทธิหรืออ านาจพิเศษในทางมหาชนเลย
เพื่อท่ีจะปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้ 

นอกจากนั้น  การแกปั้ญหาขา้งตน้ดว้ยการระบุใหส้ามารถแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีขององคก์าร
มหาชนไปเป็นเจา้หน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีท่ีตอ้งการอ านาจมหาชนตามกฎหมาย
ดงักล่าวให้แก่องค์การมหาชนหรือแก่เจา้หนา้ท่ีขององค์การมหาชนก็เป็นแนวทางท่ียุง่ยากและขดั
ต่อหลกัเกณฑ์ในเร่ืองความเป็นอิสระขององค์การมหาชนเป็นอย่างมากเพราะเป็นการก าหนดให้
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานอิสระน้ีกลับต้องไปพึ่ งพาและข้ึนอยู่กบัอ านาจบงัคบับญัชาของระบบ
ราชการ (ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีของส่วนราชการต่างๆเป็นผูรั้บผดิชอบรักษาการตามกฎหมายฉบบัต่างๆอยู)่ 
แมเ้ม่ือตวัองคก์ารมหาชนของตนจะมีความเป็นอิสระอยูแ่ลว้ก็ตาม32 

3. การบริการและการจดัการองคก์ารมหาชน ซ่ึงก าหนดไวใ้นมาตรา 14, 15, 16 และ 23 
โดยวางกรอบในเร่ืองคุณสมบติัและองค์ประกอบของผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริหารไวโ้ดย
กวา้งๆ โดยก าหนดให้ไประบุรายละเอียดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคก์ารมหาชนแต่ละแห่ง 
ถือไดว้า่เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ในการจดัตั้งองคก์ารมหาชนประเภทต่างๆ โดย
ใหมี้โครงสร้างการบริหารท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภารกิจได้33 

4. การวางหลกัการในเร่ืองภารกิจขององค์การมหาชนท่ีถือว่าเป็นภารกิจเฉพาะด้าน
และใหถื้อวา่กฎหมายจดัตั้งองคก์ารมหาชนมีผลเป็นการยกเลิกหรือมีค่าบงัคบัเหนือกวา่กฎหมายท่ี
หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ในอนัท่ีจะปฏิบติัเร่ืองนั้นๆ โดยให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองค์การ
มหาชนเป็นกฎหมายพิ เศษท่ีมีว ัตถุประสงค์เฉพาะตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 8 ของร่าง
พระราชบญัญติัน้ี นบัวา่เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัการในเร่ืองท่ีถือวา่องคก์าร
มหาชนมีภารกิจพิเศษเฉพาะด้านท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะตวัแตกต่างจากองค์กรอ่ืนของรัฐและใน
ภารกิจดงักล่าวองคก์รอ่ืนของรัฐยอ่มจะไม่มีอ านาจกา้วล่วงเขา้มาด าเนินการไดเ้ป็นอยา่งดียิง่ 

5. การก าหนดระบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร ท่ีระบุไวใ้น
มาตรา 34 ซ่ึงบญัญัติไวใ้ห้ถือว่าองค์การมหาชนเป็นอิสระในการด าเนินการกิจการตามความ
เหมาะสมภายใตก้ารก ากบัดูแลโดยมีเป้าหมายท่ีแน่ชัด และอยู่ภายใตร้ะบบการประเมินผลของ
องคก์ร  นบัวา่เป็นแนวทางท่ีมีความชดัเจนและเป็นประโยชน์ในการรับประกนัความเป็นอิสระจาก
ระบบการควบคุมก่อนการตดัสินใจ (controle a priori ) โดยจะท าให้ตอ้งมีระบบการควบคุมภาย
หลงัจากการตดัสินใจ (controle a posteriori) ท่ีรัดกุมและเป็นระบบ ซ่ึงเป็นพฒันาการใหม่ของ
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กระบวนการควบคุมท่ีมีอยูต่่อองคก์รกระจายอ านาจทั้งหลายในขณะน้ีและนบัไดว้า่เป็นการก าหนด
แนวทางท่ีมีความเหมาะสมยิง่ส าหรับการควบคุมประสิทธิภาพการปฏิบติัภารกิจขององคก์รของรัฐ
ของรัฐประเภทท่ีสามน้ี34 

6. ในเร่ืองอ านาจในการจดัการทรัพยสิ์นขององคก์ารมหาชน  การท่ีบทบญัญติัมาตรา 
11 ของร่างพระราชบญัญัติน้ีได้ก าหนดให้องค์การมหาชนมีอ านาจจัดการดูแลบ ารุงรักษา ใช ้
จ  าหน่าย และจดัการผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององค์การมหาชนได้นั้น นบัว่าเป็นแนวทางท่ี
เหมาะสม แต่ทว่าการไม่มีบทบญัญติัคุม้ครองทรัพยสิ์นขององค์การมหาชนจากความรับผิดชอบ
ของการบงัคบัคดี และจากการยกอายุความข้ึนต่อสู้เพื่อครอบครองปรปักษ์ของบุคคลอ่ืน ก็อาจจะ
ก่อให้เกิดอุปสรรคในการปกครองดูแลทรัพย์สินขององค์กรประเภทน้ี ซ่ึงเป็นองค์กรของรัฐ
ประเภทหน่ึงท่ีจัดท าบริการสาธารณะและมิได้มีวตัถุประสงค์ในการแสวงหาก าไรจากการ
ประกอบการ (ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนวา่แทบจะไม่มีความแตกต่างจากส่วนราชการทั้งหลายเลย) อยูม่าก
พอสมควร  และน่าจะต้องมีการก าหนดบทบัญญัติ คุ้มครองในลักษณะน้ี ข้ึนไว้ในร่าง
พระราชบญัญติัดงักล่าวดว้ย35 

2.3.2  แนวความคิดเก่ียวกบัการจดัตั้งหน่วยงาน 
ในกระแสความเปล่ียนแปลงทางการเมืองและการบริหารราชการท่ีเกิดจากการ

ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 การเกิดข้ึนขององคก์ารในระบบองคก์ร
ภาครัฐ ซ่ึงมีภารกิจในการจดับริการสาธารณะของไทย มีความหมายท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง ไม่ใช่แต่เพียง
การสถาปนาองค์กรภาครัฐประเภทใหม่ข้ึนเคียงคู่ไปกบัหน่วยงานท่ีเป็นส่วนราชการอนัได้แก่ 
กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ และรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นท่ีรู้จกัมาแต่เดิม ในฐานะท่ีเป็นองค์กรของรัฐ
ประเภทท่ี 3 เท่านั้น หากแต่ระบบองค์การมหาชนยงัเป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงหลกัการและวิธีคิดใน
การมองปัญหาของระบบราชการไทยในแนวทางใหม่ ภายใตก้ระบวนการของการปฏิรูประบบ
ราชการท่ีไดด้ าเนินการต่อเน่ืองกนัมาหลายรัฐบาลโดยคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการหลาย
คณะอีกดว้ย 

ระบบองค์การมหาชน เป็นการจดัระบบองค์กรในภาครัฐรูปแบบใหม่ท่ีมุ่งจะสร้าง
หน่วยงานบริการสาธารณะรูปแบบอ่ืนนอกเหนือไปจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจข้ึน โดย
ยอมรับความเป็นจริงว่า การจ าแนกองค์กรจดัท าบริการสาธารณะไวเ้พียงสองประเภทมีขอ้จ ากดั
และเป็นอุปสรรคอยา่งมากส าหรับงานบริการสาธารณะบางประเภทท่ีตอ้งการความคล่องตวัในการ
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ด าเนินงานสูง ในแง่น้ี การสถาปนาองค์การมหาชนข้ึนจึงถือเป็น นวตักรรม (Innovation) ส าหรับ
การแกไ้ขปัญหาระบบบริการสาธารณะของไทยดว้ย36 

นอกจากวธีิการแกปั้ญหาโดยการสร้างระบบองคก์รใหม่ซ่ึงเป็นวิธีคิดและการตดัสินใจ
ท่ีทรงคุณค่าในตวัเองแลว้ ระบบองคก์ารมหาชนและองคก์ารมหาชนแต่ละแห่งท่ีจะไดมี้การจดัตั้ง
ข้ึนภายใตร้ะบบน้ี ยงัจะมีผลอย่างส าคญัในการเปล่ียนโฉมหน้าของกระบวนการบริหารราชการ
ไทยใหม่ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีจะสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกบัองคก์รใน
ระบบเดิมได ้และทั้งในดา้นท่ีจะมีส่วนส าคญัท่ีจะท าให ้“ขนาดของราชการ” ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั
ในอนาคต และอีกทั้งจะเป็นตวักระตุน้ใหมี้การปรับปรุงประสิทธิภาพและเปล่ียนวิธีการท างานของ
ระบบบริหารราชการท่ีด าเนินงานอยูใ่นรูปแบบของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ต่เดิม 

โดยเหตุผลดังกล่าว การจัดระบบองค์การมหาชนข้ึนโดยการตราพระราชบัญญัติ
องคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 จึงนบัไดว้า่เป็นแนวทางใหม่ในความพยายามปฏิรูประบบราชการไทย
เพื่อท่ีจะท าให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่าง
แทจ้ริง 

และดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ เน่ืองจากระบบการจดัองคก์รของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
นั้นมีขอ้จ ากดัและอุปสรรคต่อการจดัท าบริการสาธารณะบางประเภทท่ีตอ้งการความยืดหยุ่นและ
ความคล่องตวัในการด าเนินงานสูง ซ่ึงขอ้จ ากดัหรือขอ้ดอ้ยของการจดัระบบองค์กรจดัท าบริการ
สาธารณะโดยส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี คือ 

 1)  ขอ้จ ากดัของการด าเนินบริการสาธารณะโดยส่วนราชการ 
ประการท่ี 1         

ระบบราชการมีสายการบงัคบับญัชาและล าดบัชั้นของการตดัสินใจท่ียาวไกล ในบาง
กรณีงานราชการบางอย่างอาจจะตอ้งรอการตดัสินใจไปถึงระดบั กรม กระทรวง หรือบางคร้ังอาจ
ตอ้งเป็นการตดัสินใจของรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ท าให้การตดัสินใจอยา่งเร่งด่วนในภารกิจท่ีมี
ความจ าเป็นเฉพาะหน้าอาจกระท าไม่ได้ทันท่วงที และอาจเกิดความเสียหายหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจากความล่าชา้ดงักล่าวได ้

ประการท่ี 2     
การท่ีระบบราชการมีระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบติังานท่ี

มากมาย โดยท่ีขา้ราชการเองก็มีความเช่ือว่า การปฏิบติัตามขั้นตอนของระเบียบขอ้บงัคบัอย่าง
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ครบถว้น แมว้่าจะท าให้การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งล่าชา้และไร้ประสิทธิภาพเพียงไรก็จะยงัมีผลดี
ใหแ้ก่ขา้ราชการผูป้ฏิบติังาน ท าใหก้ารปฏิบติังานล่าชา้ 

 ประการท่ี 3 
 ระบบราชการมีมาตรฐานการจา้งงานเพียงมาตรฐานเดียว เน่ืองจากระบบราชการเน้น

ไปท่ีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัของราชการท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์อยา่งเดียวกนั ดงันั้น
จึงเป็นการยากหรือเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีส่วนราชการใดจะสามารถมีมาตรฐานการจา้งท่ีสูงกว่าหรือ
จ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าส่วนราชการอ่ืนส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหรือมีคุณวุฒิใน
ระดบัเดียวกนัได ้ท าใหผู้ท่ี้ปฏิบติังานดีไม่มีก าลงัใจในการท างาน 
 2)  ขอ้จ ากดัของการด าเนินบริการสาธารณะโดยรัฐวสิาหกิจ 

รัฐวิสาหกิจเป็นองคก์รในรูปแบบท่ีสองท่ีรัฐจดัระบบให้มีข้ึนเพื่อรองรับภารกิจในทาง
อุตสาหกรรมหรือการคา้โดยมีลกัษณะของการด าเนินการในเชิงพาณิชย ์แต่ภายใตก้รอบของการ
เป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจมีภาระในการตอบสนองความต้องการบริการสาธารณะของ
ประชาชนอยู่ด้วย แต่ระดับของความเข้มข้นในการรับผิดชอบจัดท าบริการสาธารณะของ
รัฐวสิาหกิจยอ่มจะมีอยูม่ากนอ้ยแตกต่างกนัไปตามท่ีรัฐก าหนดให้แต่ละแห่งรับผดิชอบด าเนินการ 

แมว้่าจะจดัตั้งข้ึนเป็นนิติบุคคลเพื่อรองรับภารกิจในทางอุตสาหกรรมและการคา้ อนั
เป็นภารกิจอันดับรองของรัฐท่ีเกิดข้ึนภายหลัง แต่รูปแบบองค์กรของรัฐวิสาหกิจก็อาจจะไม่
เหมาะสมท่ีจะสร้างข้ึนเพื่อด าเนินภารกิจท่ีมิไดมี้ลกัษณะของการคา้ก าไรเพื่อจดัหารายไดม้าเล้ียง
ตนเอง อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของภารกิจขององคก์ารมหาชน 

กล่าวโดยสรุปคือ รูปแบบการด าเนินภารกิจขององค์กรในรูปรัฐวิสาหกิจมีขอ้จ ากดัท่ี
เด่นชดัสองประการ คือ 

 ประการท่ี 1   
 การจัดตั้ งองค์กรในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ ต้องเป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะในทาง

อุตสาหกรรมและการคา้และมีลกัษณะในการด าเนินการในเชิงพาณิชย ์คือมุ่งไปท่ีการคา้หาก าไร
หรืออยา่งนอ้ยจะตอ้งเป็นองคก์รท่ีสามารถหาเล้ียงตนเองไดใ้นระดบัท่ีเหมาะสมเท่านั้น 

ดงันั้น จึงมิใช่ภารกิจในการจดัท าบริการสาธารณะทุกประเภทท่ีอาจจะจดัตั้งข้ึนในรูป
ของรัฐวิสาหกิจก็ได้ หากแต่จะตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีอาจจะจดัตั้งข้ึนในรูปของรัฐวิสาหกิจได้ คือ
จะตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการสาธารณะท่ีมีลกัษณะท่ีมีลกัษณะในทางอุตสาหกรรม
หรือการคา้และมุ่งด าเนินการในทางพาณิชยเ์ท่านั้น ท่ีอาจจดัตั้งองคก์รในรูปรัฐวสิาหกิจได ้
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ประการท่ี 2 
ภายใต้กระแสของแนวคิดเร่ืองการแปรรูปเป็นเอกชน (Privatization) และการลด

บทบาทของภาครัฐลง รัฐมีความจ าเป็นท่ีตอ้งทบทวนบทบาทในการประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเศรษฐกิจของตน และพยายามท่ีจะลดขนาดของภาครัฐ โดยเฉพาะภาครัฐวิสาหกิจลงอย่างมาก 
และเง่ือนไขประการหน่ึงในการแปรสภาพไปจากการเป็นองคก์รในภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ คือ การ
ขาดทุน หรือการสร้างผลตอบแทนไม่คุม้ค่าในทางเศรษฐกิจ  

ดงันั้น องค์กรในรูปรัฐวิสาหกิจจึงตอ้งประสบกบัความกดดนัในเร่ืองท่ีจะตอ้งสร้าง
ประโยชน์จากส่วนต่างระหว่างต้นทุนและราคาขายของสินค้าหรือบริการของตนให้มากท่ีสุด
เพื่อให้อยู่รอดไดโ้ดยไม่เขา้ไปอยูใ่นวงจรของกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ความกดดนัน้ียอม
เป็นขอ้จ ากดัท่ีเป็นอุปสรรคท่ีจะใช้รูปแบบของรัฐวิสาหกิจไปด าเนินการจดัท าบริการสาธารณะท่ี
เกิดจากความจ าเป็นสมยัใหม่ซ่ึงตอ้งการความคล่องตวัสูง ทั้งน้ี เพราะการด ารงอยูข่องรัฐวิสาหกิจ
ต่างๆ ก็ถูกคุกคามอยา่งมากอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั37 
 
2.4  สถานะทางกฎหมายและความสัมพนัธ์ของหน่วยงาน 

ระบบองค์การมหาชนท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542  
เป็นระบบโครงสร้างองค์การของรัฐรูปแบบใหม่ท่ีคู่ขนานไปกบัส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
อนัเป็นองค์กรจดัท าบริการสาธารณะท่ีมีอยู่เดิม การก าหนดให้จดัตั้งองค์การมหาชนข้ึนเป็นราย
องค์กรได้โดยการตราพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ ง ท าให้องค์การมหาชนมีสถานะทางกฎหมายเป็น
หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนท่ีอยูน่อกระบบราชการ การท่ีกฎหมายจดัตั้ง
องค์การมหาชนข้ึนเป็นรายเฉพาะรายองค์กรมีศักด์ิเป็นเพียงพระราชกฤษฎีกาได้สร้างกรอบ
ขอ้จ ากดัประการหน่ึงส าหรับการตรากฎหมายจดัตั้งองค์การมหาชน กล่าวคือ องค์การมหาชนท่ี
จัดตั้ งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี ไม่อาจก่อให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงในทางนิติฐานะ หรือไปกระทบกระเทือนต่อองคก์ารมหาชนท่ีเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ก่อนตรา
พระราชบญัญติัฉบบัน้ี ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดข้ึนโดยกฎหมายท่ีมีศกัด์ิในระดบัพระราชบญัญติัได้38 

อยา่งไรก็ตาม สถานะทางกฎหมายขององคก์ารมหาชนและความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบั
องคก์ารมหาชน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

                                                   
37 รายงานการวจิยัโครงการวจิยัศึกษาความเหมาะสมของการปรับเปล่ียนสถานภาพสถานศึกษาของ

รัฐเป็นองคก์ารมหาชน. หนา้ 2-15 –2-17 
38แหล่งเดิม. หนา้ 5-8 
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2.4.1  สถานะทางกฎหมาย  
พระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ไดย้ืนยนัหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบั

สถานะขององคก์ารมหาชนไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ “ให้องคก์ารมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติ
บุคคล” 

นอกจากนั้นในบทบญัญติัมาตรา 45 แห่งพระราชบญัญติัน้ี ยงัยืนยนัหลกัการในเร่ือง
ทรัพยสิ์นของรัฐขององคก์ารมหาชนไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ “ทรัพยสิ์นขององคก์ารมหาชนเป็นทรัพยสิ์น
ของรัฐ” และยิ่งกว่านั้นมาตรา 15 ยงับญัญติัคุม้ครองทรัพยสิ์นขององค์การมหาชน ซ่ึงมีฐานะเป็น
ทรัพยสิ์นของรัฐไวต้ามหลกักฎหมายท่ีใชบ้งัคบัทัว่ไปเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของรัฐไวด้ว้ยวา่ “ทรัพยสิ์น
ขององคก์ารมหาชนไม่อยูใ่นความรับผดิแห่งการบงัคบัคดี” 

การยืนย ันว่าองค์การมหาชนเป็นนิติบุคคลท่ีมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐนั้ น 
นอกจากจะน ามาซ่ึงผลทางกฎหมายในเร่ืองความคุม้ครองแก่ทรัพยสิ์นขององคก์ารมหาชนดงักล่าว
แลว้ ยงัมีความหมายดว้ยวา่ องคก์ารมหาชนเป็นหน่วยงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัภารกิจท่ีรัฐมอบหมายให ้
อนัได้แก่ การจดัท าบริการสาธารณะบางประการ การท่ีรัฐจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายและ
งบประมาณในการด าเนินงาน ควบคุมตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติัหน้าท่ีของ
องคก์ารมหาชนนั้นดว้ย 

นอกจากนั้น การเป็นองค์กรของรัฐดังกล่าวยงัมีความหมายด้วยว่า ภายในระหว่าง
องคก์รจดัท าบริการสาธารณะในภาครัฐดว้ยกนัเอง หากมีปัญหาเร่ืองการทบัซ้อนระหว่างมหาชน
กบัหนา้ท่ีในการด าเนินงานหรือมีความขดัแยง้ในการด าเนินกิจการใดๆ ระหวา่งองคก์ารมหาชนกบั
องค์กรอ่ืนของรัฐ ก็ควรท่ีจะให้องค์กรวินิจฉัยสูงสุดในฝ่ายบริหาร อนัไดแ้ก่ คณะรัฐมนตรีเป็นผู ้
วินิจฉัยช้ีขาดว่าองค์กรใดควรจะเป็นผูมี้อ  านาจด าเนินกิจการนั้นๆ แต่เพียงผูเ้ดียว ทั้ งน้ี ดังท่ี
บทบญัญติัมาตรา 8 ของพระราชบญัญติัดงักล่าวก าหนดไวว้า่ 

“มาตรา 8 ในกรณีท่ีมีปัญหาซับซ้อนหรือขัดแยง้ในการด าเนินกิจการขององค์การ
มหาชนกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืนของรัฐตาม
กฎหมาย ให้ถือวา่ พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคก์ารมหาชนตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นกฎหมายพิเศษ
ท่ีมีวตัถุประสงคโ์ดยเฉพาะปัญหาท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการขององคก์ารมหาชนกบัส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามวรรคหน่ึง ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาด พร้อมทั้งก าหนด
ระเบียบแบบแผนการปฏิบติัราชการเพื่อการประสานงานระหวา่งองคก์ารมหาชน ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความ
คิดเห็นและร่างระเบียบแบบแผนการปฏิบติัราชการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได”้ 
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นอกจากจะไดบ้ญัญติัในเร่ืององค์กรวินิจฉัยช้ีขาดขอ้ขดัแยง้ในเร่ืองอ านาจหนา้ท่ีแลว้ 
ความในวรรค 8 น้ี ก็ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญัท่ีสอดคล้องกบัหลกักฎหมายว่าด้วยองค์การ
มหาชนไวด้ว้ย กล่าวคือหลกัการท่ีว่า “ องคก์ารมหาชนมีอ านาจจ ากดัเฉพาะกรณี แต่ส่วนราชการ
ทั้งหลายมีอ านาจกวา้งขวางทัว่ไป ” อีกดว้ย หลกัการดงักล่าวน้ีมีความหมายวา่ ภายในกรอบอ านาจ
หน้าท่ีเฉพาะตามกฎหมายจดัตั้งองค์การมหาชน จะตอ้งถือว่า องค์การมหาชนนั้นแต่ผูเ้ดียวท่ีมี
อ านาจด าเนินภารกิจท่ีก าหนดไวโ้ดยเฉพาะและโดยแจง้ชดัตามกฎหมายจดัตั้ง หากหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐกา้วล่วงเขา้มาด าเนินภารกิจดงักล่าวขององคก์ารมหาชน จะตอ้งถือว่า หน่วยงานอ่ืนของรัฐ
นั้นกระท าการโดยไม่มีอ านาจ 

ภายใตห้ลกัการดงักล่าวน้ี จึงมีความจ าเป็นตอ้งระบุขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและภารกิจ
ขององค์การมหาชนแต่ละแห่งไวอ้ย่างจ ากดัเคร่งครัดเฉพาะเท่าท่ีมีความประสงค์จะให้องค์การ
มหาชนนั้นด าเนินการเท่านั้น เพราะมิฉะนั้นก็ยอ่มจะก่อใหเ้กิดปัญหาการซ้อนทบัระหวา่งอ านาจใน
การจดัท าบริการสาธารณะขององคก์รของรัฐต่างองคก์รได ้

นอกจากนั้นในมาตรา 5 ยงัยืนยนัความแตกต่างระหวา่งองคก์ารมหาชนออกจากส่วน
ราชการและรัฐวสิาหกิจซ่ึงมีอยูเ่ดิมอยา่งชดัแจง้อีกดว้ยโดยการบญัญติัวา่ 

“เม่ือรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะเพื่อจัดท าบริการ
สาธารณะ และมีความเหมาะสมท่ีจะจดัตั้งหน่วยงานบริหารข้ึนใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการ
หรือรัฐวสิาหกิจ...” 

หลกัการอีกประการหน่ึงของความเป็นองค์กรในภาครัฐท่ีพระราชบญัญติัฉบบัน้ีได้
น ามาบญัญติัรับรองเอาไวส้ าหรับกรณีองค์การมหาชนดว้ยก็คือ การยกเวน้การใช้บงัคบักฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน ทั้งน้ี โดยมาจากพื้นฐานแนวคิดในเร่ืองท่ีวา่ รัฐย่อมจะตอ้งเป็นตวัอย่างอนัดีและ
เป็นแบบอย่างในการก าหนดความคุม้ครอง สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่บุคคลากร
ผูป้ฏิบติังานให้แก่รัฐในระดบัท่ีดีมากยิ่งกว่าท่ีรัฐก าหนดให้เอกชนปฏิบติั กบัอีกประการหน่ึง คือ
แนวคิดท่ีว่า ระบบความสัมพนัธ์ทางแรงงานท่ีรัฐก าหนดไวใ้นกฎหมายเก่ียวกบัแรงงานสัมพนัธ์
ระหว่างรัฐกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ตามก าหมายและระเบียบขอ้บงัคบั ไม่ใช่การ
เจรจาต่อรองดงัเช่นความสัมพนัธ์ในทางแรงงานระหว่างนายจา้งและลูกจา้งโดยทัว่ไป ทั้งน้ีโดย
บทบญัญติัมาตรา 38 ไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวว้า่ 

“กิจการขององค์การมหาชนไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคม และกฎหมายวา่ดว้ยเงิน
ทดแทน ทั้งน้ี ผูอ้  านวยการ เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งขององคก์ารมหาชนตอ้งไดรั้บประโยชน์ทดแทน
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ไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยประกนัสังคม และ
กฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน” 

ส าหรับการมีสถานะเป็นนิติบุคคลเอกเทศแยกต่างหากไปจากรัฐและส่วนราชการ
ทั้งหลายของรัฐ โดยผลของบทบญัญติัมาตรา 6 นั้น ย่อมเป็นการด ารงสถานะท่ีจะท าให้องค์การ
มหาชนสามารถรักษาความเป็นอิสระและคล่องตวัในการด าเนินงานไวเ้ป็นอย่างดี เพราะเม่ือมี
สถานะเป็นนิติบุคคลแลว้ ก็ยอ่มสามารถทรงสิทธิและใช้สิทธิ มีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น ตดัสินใจ
หรือตกลงเขา้ท านิติกรรม หรือเป็นโจทกฟ้์องหรือถูกฟ้องคดีไดใ้นนามตนเอง อนัเป็นสถานะท่ีจะมี
ได้ก็แต่ส าหรับเฉพาะบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระและสามารถดูแลตดัสินใจกบัทั้งรับผิดชอบการ
ด าเนินการของตนเองไดเ้ท่านั้น ดงันั้น การมีสถานะเป็นนิติบุคคลโดยไม่ตอ้งพึ่งพาหรือเป็นส่วน
หน่ึงของส่วนราชการใดจึงเป็นสาระท่ีขาดมิไดส้ าหรับองคก์รจดัท าบริการสาธารณะในรูปแบบท่ี
สามน้ีทุกองคก์ร39 

2.4.2  ความสัมพนัธ์ของหน่วยงาน 
สืบเน่ืองจากการท่ีองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนินบริการ

สาธารณะบางประการโดยใชง้บประมาณแผน่ดิน ท าให้องคก์ารมหาชนตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
ของรัฐในลกัษณะของการก ากบัดูแล (tutelle) แต่รายงานการจดัสรรงบประมาณและการก ากบัดูแล
องคก์ารมหาชนย่อมตอ้งเป็นไปโดยการเคารพหลกัการของความเป็นอิสระในการด าเนินงานของ
องค์การมหาชน แต่ความเป็นอิสระในการด าเนินงานนั้นไม่ใช่จุดมุ่งหมายในตวัเอง หากแต่เป็น
เพียงวิธีการไปสู่จุดมุ่งหมายอนัได้แก่ การปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตาม
ภารกิจท่ีรัฐมอบให้ด าเนินการ ดงันั้นจึงตอ้งก าหนดระบบตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพของ
องคก์ารมหาชนไวใ้นกฎหมายดว้ย คือ 

1)  ระบบงบประมาณและการก ากบัดูแลท่ีเคารพความเป็นอิสระ 
เงินทุนในการด าเนินกิจการบริการสาธารณะขององคก์ารมหาชนอาจจะมีท่ีมาไดห้ลาย

ทาง ดงัท่ีมาตรา 12 ก าหนดไวว้า่ 
“ทุนและทรัพยสิ์นในการด าเนินกิจการขององคก์ารมหาชน ประกอบดว้ย  

(1) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บโอนมา 
(2) เงินท่ีรัฐบาลจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดิม 
(3) เงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีรัฐบาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 

                                                   
39 รายงานการวจิยัโครงการวจิยัศึกษาความเหมาะสมของการปรับเปล่ียนสถานภาพสถานศึกษาของ

รัฐเป็นองคก์ารมหาชน. หนา้ 2-18 – 2-20.   
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(4) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคก์รอ่ืน รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองคก์าร
ระหวา่งประเทศ และเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให ้

(5) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายไดจ้ากการด าเนินการ 
(6) ดอกผลของเงินหรือรายไดจ้ากทรัพยสิ์นขององคก์ารมหาชน...”    

เม่ือพิจารณาจากหลกัการพื้นฐานขององค์การมหาชนท่ีจะตอ้งไม่ด าเนินกิจการทาง
อุตสาหกรรมหรือการคา้ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการประกอบการในเชิงพาณิชยด์งักรณีรัฐวิสาหกิจแลว้ ก็
จะเห็นวา่ แหล่งรายไดห้ลกัท่ีจะมาเป็นทุนด าเนินการขององคก์ารมหาชนยอ่มจะมาจากงบประมาณ
แผ่นดินท่ีรัฐจดัสรรให้นั่นเอง และบทบญัญติัมาตรา 12 (3) ก็ได้ระบุวิธีการจดัสรรงบประมาณ
ใหแ้ก่ องคก์ารมหาชนไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ จะตอ้งจดัสรรใหเ้ป็นเงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีจดัสรรให้เป็นราย
ปีตามความเหมาะสม อนัเป็นขอ้ยืนยนัความเป็นอิสระในทางการบริหารงบประมาณขององคก์าร
มหาชน เพราะเงินอุดหนุนทัว่ไปซ่ึงรัฐจะตอ้งจดัสรรให้เป็นงวดเดียวในแต่ละปีนั้น อยูภ่ายใตก้รอบ
ดุลยพินิจขององคก์รบริหารองคก์ารมหาชนท่ีจะตดัสินใจในเร่ืองประเภทและจ านวนการใชจ้่ายได้
เองตามความเหมาะสม (มาตรา 17) 

2) ระบบการตรวจสอบประเมินผลท่ีเนน้ประสิทธิภาพ 

แมว้า่องคก์ารมหาชนจะมีความเป็นอิสระและคล่องตวัก็ตาม แต่เพื่อให้การด าเนินงาน
ขององค์การมหาชนมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความคุม้ค่า จึงมีบทบญัญติัให้มีการ
ตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององคก์ารมหาชนไวด้งัน้ี 

(1) ตอ้งจดัให้มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี และการพสัดุ ของ             
องคก์ารมหาชนและรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

(2) ให้มีผู ้ปฏิบัติงานท่ีท าหน้า ท่ี เป็นผู ้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้
รับผิดชอบข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด เวน้แต่พระราชกฤษฎีกา
จดัตั้งจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

(3) ให้ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินหรือบุคคลภายนอกท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งดว้ย
ความเห็นชอบของส านกังานตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูส้อบบญัชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพยสิ์นขององคก์ารมหาชน 

(4) ให้องค์การมหาชนอยู่ภายใตร้ะบบการประเมินผลตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
เวน้แต่พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ระบบการประเมินผลขององคก์ารมหาชนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดน้ี มีความหมายวา่ 
องคก์ารมหาชนทุกแห่ง จะตอ้งเขา้สู่ระบบการท าขอ้ตกลงประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานกบั
หน่วยงานของรัฐซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เขา้จดัท าขอ้ตกลงและติดตามประเมิน
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ประสิทธิภาพขององค์การมหาชน ทั้ งน้ีโดยจะต้องมีการก าหนดเกณฑ์ช้ีวดัประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจขององค์การมหาชนไว้ล่วงหน้าและก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการให้บรรลุตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงนั้น หากเม่ือครบระยะเวลาแล้ว องค์การ
มหาชนสามารถบรรลุตามเกณฑ์ท่ีตกลงไวล่้วงหน้า รัฐก็อาจเพิ่มความสนบัสนุนทางงบประมาณ
หรือสนบัสนุนในดา้นอ่ืน แต่ถา้เป็นกรณีกลบักนั คือ องคก์ารมหาชนไม่อาจด าเนินการให้บรรลุผล
ตามเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้รัฐก็อาจมีการพิจารณาจ ากดัการเพิ่มของงบประมาณส าหรับองคก์รนั้นๆ
ได ้ดงัท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 30 (3)40      
 
2.5  โครงสร้างและระบบบริหารของหน่วยงาน 

 องคก์ารมหาชนมีแนวความคิดในการจดัรูปแบบองคก์รท่ีแตกต่างจากส่วนราชการอ่ืน
พอจะแยกอธิบายได ้ดงัน้ี 

2.5.1  แนวคิดการจดัรูปแบบโครงสร้าง 
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ การจดัตั้งองคก์ารมหาชนนบัไดว้า่เป็น นวตักรรมใหม่ ของการ

จดัระบบบริหารองคก์รภาครัฐ ดงันั้นระบบบริหารภายในองคก์รจึงแตกต่างจากระบบราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงการจดัโครงสร้างองคก์รดงักล่าวไดผ้สมผสานแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ของการจดั
องคก์รและการบริหารงานของภาคเอกชนกบัรูปแบบของการจดัองคก์รและการบริหารงานท่ีเป็น
จุดเด่นของภาครัฐเขา้ไวด้ว้ยกนั 

มีรายละเอียดพอสรุปไดด้งัน้ี คือ 
1) จุดเด่นท่ีส าคญัของการบริหารจดัการองคก์รภาคเอกชน 

(1) การบริหารจดัการท่ีเน้นลูกค้าหรือผลสัมฤทธ์ิของงานมากกว่ากระบวนการ  
ท างาน โดยเนน้ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกบักระบวนการท างาน และ
ในบางกรณีอาจตอ้งตดัขั้นตอนหรือลดกระบวนงานบางอย่างออกไปเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีเป็นท่ีพึง
พอใจของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 

(2) องค์กรภาคเอกชนมีความยืดหยุ่นและคล่องตวัสูงมากในการบริหารจดัการ 
เพราะเนน้ความรวดเร็วในการด าเนินงาน โดยมุ่งท่ีจะให้ผลผลิตหรือบริการมีคุณภาพสูงและส่งถึง
ลูกคา้อยา่งรวดเร็วตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

                                                   
40 รายงานการวจิยัโครงการวจิยัศึกษาความเหมาะสมของการปรับเปล่ียนสถานภาพสถานศึกษาของ

รัฐเป็นองคก์ารมหาชน.  
หนา้ 20. 
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(3) องค์กรภาคเอกชนใช้การแข่งขนัเป็นปัจจยัส าคญัของการอยู่รอด เพราะหาก
แข่งขนัไม่เป็น หรือไม่สามารถอยูใ่นมาตรฐานท่ีดีได ้กิจการก็จะไปไม่รอด ซ่ึงการแข่งขนัจะท าให้
ผูรั้บบริการมีโอกาสเลือกใช้บริการและผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงและตอบสนองความพอใจไดม้าก
ท่ีสุด 

(4) องค์กรภาคเอกชนมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์ตลอดจนขอบเขตในการด าเนิน 
งานท่ีชดัเจน ผูป้ฏิบติัมีความเขา้ใจบทบาทและแนวปฏิบติัท่ีจะบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคน์ั้น 

(5) การปรับเปล่ียนรูปแบบ โครงสร้างองค์กรภาคเอกชน ตลอดจนวิธีการท างาน
สามารถท าไดง่้ายและรวดเร็ว ท าให้มีศกัยภาพสูงในการปรับปรุงการผลิตและบริการให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ 

2) จุดเด่นท่ีส าคญัของการบริหารจดัการองคก์รภาคราชการ 
(1) องคก์รภาคราชการมีหลกัการรักษาความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 

ซ่ึงจะตอ้งน าหลกัการน้ีไปใชใ้นองคก์ารมหาชน จะหลีกเล่ียงการปฏิบติัท่ีเสมอภาคเป็นธรรมต่อ
สังคมไม่ได ้

(2) องคก์รภาคราชการมีความรับผดิชอบต่อสังคมและประชาชน ซ่ึงหมายความวา่ 
ตอ้งมีความรับผดิชอบต่อผลของการปฏิบติังาน และมีความโปร่งใสในการท างานท่ีสามารถเปิดเผย
และตรวจสอบได ้

(3) การบริหารงานบุคคลในองคก์รภาคราชการยดึถือระบบคุณธรรม ขอ้ก าหนด
ต่างๆในกระบวนการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การเล่ือนต าแหน่ง เป็นตน้ จะตอ้งอยูบ่น
พื้นฐานของระบบคุณธรรม 

(4) องคก์รภาคราชการไม่แสวงหาก าไร ซ่ึงในกรณีองคก์ารมหาชนนั้นสามารถเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากผูรั้บการบริการหรือผูใ้ชป้ระโยชน์ได ้แต่ค่าธรรมเนียมนั้น 
มิไดเ้ก็บเพื่อมุ่งหาก าไร แต่เพื่อน าไปเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานขององคก์ร ดงันั้นองคก์าร
มหาชนจึงมิใช่หน่วยงานท่ีมีเป้าหมายในการมุ่งหาก าไร 

(5) การใหบ้ริการของภาคราชการ เป็นการบริการสาธารณะ ซ่ึงตอ้งมีคุณภาพต่อ
สังคม จึงตอ้งสร้างแนวคิด และทศันคติใหเ้กิดการท างานแบบมีส่วนร่วมกบัสังคม และมีเป้าหมาย
อยูท่ี่การตอบสนองความตอ้งการและความพอใจของสังคม 
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2.5.2  โครงสร้างและการบริหาร 
ระบบการบริหารขององคก์ารมหาชน สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 4 ระบบยอ่ยดงัน้ี คือ 
1) ระบบบริหารงาน 
องค์การมหาชนจะมีระบบการบริหารงานท่ีเป็นอิสระ คล่องตวั ไม่ถูกครอบง าจาก

ระบบบริหารราชการตามปกติ คือ 
(1) มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงได้ รับการแต่งตั้ งจาก

คณะรัฐมนตรี และจะตอ้งมีจ านวนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งแต่ตอ้งไม่เกิน 11 คน 
โดยในจ านวนดงักล่าวอาจเป็นผูแ้ทนของส่วนราชการซ่ึงเป็นกรรมการโดยต าแหน่งก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่
เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการและจะตอ้งมีผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงมิใช่ขา้ราชการหรือผูป้ฏิบติังานใน
หน่วยงานของรัฐรวมอยูด่ว้ย 

(2) วาระการด ารงต าแหน่งของประธานและกรรมการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
จดัตั้ง แต่ตอ้งไม่เกินคราวละ 4 ปี และจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกิน 2 วาระไม่ได ้

(3) คณะกรรมการขององคก์ารมหาชน มีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมดูแลองคก์ารมหาชน
ใหด้ าเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยอ านาจหนา้ท่ีในท่ีน้ีรวมถึงการก าหนด
นโยบายการบริหารงาน การให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน การอนุมติัแผนการลงทุนและ
แผนการเงิน 

(4) ผูอ้  านวยการองค์การมหาชน แต่งตั้ งและถอดถอนโดยคณะกรรมการของ
องคก์ารมหาชน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง แต่ไม่เกิน
คราวละ 4 ปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งอีก แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกนั 

(5) ผูอ้  านวยการองค์การมหาชน มีหน้าท่ีบริหารกิจการองค์การมหาชนให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ขององค์การมหาชน ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด นโยบาย มติ และ
ประกาศขององคก์ารมหาชน และตอ้งรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ 

2) ระบบบริหารการเงิน การบญัชี และงบประมาณ 
จะมีความคล่องตวัและเป็นอิสระกวา่ระบบราชการ โดยจะไม่ยึดติดกบักฎระเบียบของ

ทางราชการ คือ 
(1) ได้รับการจดัสรรงบประมาณรายปีในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ซ่ึงจะท าให ้

องคก์ารมหาชนมีความคล่องตวัในการเบิกและใชจ้่ายเงินมากข้ึน 
(2) องคก์ารมหาชนมีอ านาจในการวางระเบียบขอ้บงัคบัการใชจ้่ายเงินขององคก์าร

ไดเ้อง 
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(3) รายไดข้ององค์การมหาชนไม่ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงั และสามารถจดัหา
ประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารมหาชนได ้

(4) การบญัชีขององคก์ารมหาชน ไดจ้ดัท าตามหลกัสากลตามแบบและหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นบญัชีพึงรับพึงจ่าย 

3) ระบบบริหารงานบุคคล 
ระบบบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชนใช้หลกัการของความเป็นอิสระ ความ

คล่องตวัในการจดัสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ทั้งน้ี โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ผลงานตามระบบคุณธรรม ซ่ึงระบบการบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชนจะมีลักษณะท่ี
ส าคญัๆ ดงัน้ี 

(1) ในแต่ละองคก์ารมหาชนจะมีระเบียบ หลกัเกณฑ์ วิธีการเก่ียวกบัการบริหารงาน
บุคคลของตนเอง ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(2) ผูอ้  านวยการองค์การมหาชนเป็นผูบ้งัคบับญัชาเจา้หน้าท่ีและลูกจา้งองค์การ
มหาชน มีอ านาจ แต่งตั้ง เล่ือนต าแหน่ง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้เจา้หน้าท่ีและลูกจา้งของ
องคก์ารมหาชนออกจากต าแหน่ง ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(3) ผูป้ฏิบติังานในองคก์ารมหาชน มีฐานะเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐแต่ไม่ใช่ขา้ราชการ
หรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ โดยมี 2 ลกัษณะ คือ 

(3.1) เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งองคก์ารมหาชน 
(3.2) เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมาปฏิบติังานเป็นเจา้หน้าท่ีและลูกจ้างขององค์การ

มหาชนเป็นการชัว่คราว ตามท่ีรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งขอและไดรั้บอนุมติั
จากผูบ้งัคบับญัชาหรือนายจา้งเดิม 

(4) สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกลูของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งขององคก์ารมหาชนจะ
แตกต่างกนัไปตามท่ีคณะกรรมการองคก์ารมหาชนแต่ละแห่งจะก าหนด 

4) ระบบการตรวจสอบและประเมินผลงาน 
 แมว้า่องคก์ารมหาชนจะมีความเป็นอิสระและคล่องตวัก็ตาม แต่เพื่อให้การด าเนินงาน
ขององค์การมหาชนมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความคุม้ค่า จึงมีบทบญัญติัให้มีการ
ตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององคก์ารมหาชน ไวด้งัน้ี 

(1) ตอ้งจดัให้มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี และการพสัดุ ของ
องคก์ารมหาชนและรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
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(2) ให้มีผู ้ปฏิบัติงานท่ีท าหน้า ท่ี เป็นผู ้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้
รับผิดชอบข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด เวน้แต่พระราชกฤษฎีกา
จดัตั้งจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

(3) ให้ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินหรือบุคคลภายนอกท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งดว้ย
ความเห็นชอบของส านกังานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้อบบญัชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงินละ
ทรัพยสิ์นขององคก์ารมหาชน 

(4) ให้องค์การมหาชนอยู่ภายใตร้ะบบการประเมินผลตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
เวน้แต่พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
2.6  การจัดตั้งหน่วยงานกลางเพือ่ท าหน้าทีด้่านการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 

เดิมประเทศไทยหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการจัดการศึกษาก็จะจัดการทดสอบวดั
มาตรฐานการ ศึกษาของตน เองด้ว ย  ต่ อมา ซ่ึ งต ามหลัก สู ตรแกนกลาง  ท่ี จัดท า โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ให้เป็น
หลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและ
กรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก พร้อมกนัน้ีไดป้รับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรให้มี
ความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งเนน้การกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษา
ไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพ และความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน  

ซ่ึงแบ่งระดบัในการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี41 
1. ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6)  
เป็นการศึกษาระดบัน้ีเป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเนน้ทกัษะพื้นฐานดา้น

การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทกัษะการคิดพื้นฐานการติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทาง
สังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย  ์ การพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในดา้น
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวฒันธรรม โดยเนน้จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3)  

                                                   
41 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
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เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดส้ ารวจความถนดัและความ
สนใจของตนเอง ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพส่วนตน มีทกัษะในการคิดวิจารณญาณ คิด
สร้างสรรค ์และคิดแกปั้ญหา มีทกัษะในการด าเนินชีวติ มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้ความคิด ความดีงาม และมี
ความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 –6)  
เป็นการศึกษาระดับน้ีเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบ

ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ มีทกัษะ
ในการใชว้ิทยาการและเทคโนโลยี ทกัษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้
ใหเ้กิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาตนและประเทศตามบทบาทของ
ตน สามารถเป็นผูน้ า และผูใ้หบ้ริการชุมชนในดา้นต่าง ๆ 

โดยก าหนดใหมี้การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นหลกัการพื้นฐาน
สองประการคือการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสินผลการเรียน  ในการพฒันาคุณภาพการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดั
เพื่อใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
ผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่วา่จะเป็นระดบัชั้น
เรียน ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดง
พฒันาการ ความกา้วหนา้ และความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัชั้นเรียน ระดบั
สถานศึกษาระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การประเมินระดบัชั้นเรียน  
เป็นการวดัและประเมินผลท่ีอยูใ่นกระบวนการจดัการเรียนรู้ผูส้อนด าเนินการเป็นปกติ

และสม ่าเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน ใชเ้ทคนิคการประเมินอยา่งหลากหลาย เช่น การซกัถาม 
การสังเกต การตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน 
การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง  
เพื่อนประเมินเพื่อน ผูป้กครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผา่นตวัช้ีวดัให้มีการสอนซ่อมเสริมการ
ประเมินระดบัชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนมีพฒันาการความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ อนัเป็น
ผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะตอ้งไดรั้บการ
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พฒันาปรับปรุงและส่งเสริมในดา้นใด นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลให้ผูส้อนใชป้รับปรุงการเรียนการ
สอนของตนดว้ย ทั้งน้ีโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

2. การประเมินระดบัสถานศึกษา  
เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียนเป็นรายปี /

รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน นอกจากน้ีเพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา วา่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผูเ้รียนมีจุดพฒันาในดา้นใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียน
ของผูเ้รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ระดบัชาติ ผลการประเมินระดบัสถานศึกษาจะเป็น
ขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลกัสูตร โครงการ หรือวิธีการจดัการเรียนการ
สอน ตลอดจนเพื่อการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกนั
คุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครองและชุมชน 

3. การประเมินระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพ
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบมาตรฐานท่ีจดัท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือดว้ย
ความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดั ในการด าเนินการจดัสอบ นอกจากน้ียงัไดจ้ากการตรวจสอบ
ทบทวนขอ้มูลจากการประเมินระดบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. การประเมินระดบัชาติ  
เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุกคนท่ีเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เขา้รับการประเมิน ผลจากการ
ประเมินใช้เป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดบัต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการ
วางแผนยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา ตลอดจนเป็นขอ้มูลสนับสนุนการตดัสินใจในระดบั
นโยบายของประเทศ 

ขอ้มูลการประเมินในระดบัต่าง ๆ ขา้งตน้ เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการ
ตรวจสอบทบทวนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะตอ้ง
จดัระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมสนบัสนุนเพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพ
บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ ไดแ้ก่ กลุ่ม
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ผูเ้รียนทัว่ไป กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า กลุ่ม
ผูเ้รียนท่ีมีปัญหาดา้นวินยัและพฤติกรรม กลุ่มผูเ้รียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นตน้ ขอ้มูลจากการประเมินจึงเป็น
หวัใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนไดท้นัท่วงที เป็นโอกาสให้ผูเ้รียนไดรั้บการ
พฒันาและประสบความส าเร็จในการเรียน 

จากขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนและการวดัและประเมินผล
การศึกษา ในการประเมินระดบัชาติ จึงจ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงท่ีเป็นกลางมาท า
หนา้ท่ีในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนในการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐานของประเทศ
ขา้งตน้ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ และสามารถใช้อา้งอิงผลการทดสอบได้ทัว่กนั 
หน่วยงานกลางดงักล่าว จึงเกิดข้ึนในรูปแบบขององค์การมหาชน ท่ีช่ือว่าสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) และนอกจากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) จะมีหน้าท่ีจดัการวดัและประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาในระดบัขั้นพื้นฐาน ตาม
การศึกษาภาคบงัคบัแล้ว สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ยงัมีอ านาจ
หนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาอีกดว้ย 
 
2.7  การจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีเหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบญัญติั คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยก าหนดให้รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรม 
และสนับสนุนให้เอกชนจดัการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมจดัให้มีกฎหมายเก่ียวกับ
การศึกษาแห่งชาติปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  สนบัสนุนการคน้ควา้วิจยัในศิลปวิทยาการ
ต่างๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาประเทศ พฒันาวิชาชีพครูและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ รวมทั้งในการจดักาศึกษาของรัฐ ให้
ค  านึงถึงการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน ตามท่ีกฎหมายบญัญติัและให้
ความคุม้ครองการจดัการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐ 
ดงันั้น จึงสมควรมีกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติเพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและ
จดัการการศึกษาอบรมให้สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดงักล่าว 
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จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี42 โดยเฉพะในหมวด 6 เก่ียวกบัมาตรฐานและการประกนั
คุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
ท่ีเป็นสถาบนัในการจดัการทดสอบเพื่อวดัและประเมินผลทางการศึกษา  เน่ืองจากเพื่อเป็นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาจึงตอ้งมีการวดัและประเมินผลการศึกษา 
   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้ งข้ึนตามพระราช
กฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 254843 ซ่ึงเรียกโดยยอ่
วา่ “สทศ.” และให้ใชช่ื้อเป็นภาษาองักฤษวา่ “National Institute of Educational Testing Service 
(Public Organization)” เรียกโดยยอ่วา่ “NIETS”44 
 โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากมีความจ าเป็นตอ้ง
มีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาเพื่อเป็นองคก์รกลางในการศึกษา วจิยั พฒันา และให้บริการทางการ
ประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางความร่วมมือดา้นการ
ทดสอบทางการศึกษาในระดบัชาติและระดบันานาชาติ และเพื่อท่ีจะให้สถาบนัท่ีจดัตั้งข้ึนมีการ
บริหารและการจดัการท่ีมีความเป็นอิสระ คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ สมควรจดัตั้งสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ึนเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน จึง
จ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี45 
 โดยมาตรา 7 บญัญติัว่า “ให้สถาบนัมีวตัถุประสงค์เพื่อบริหารจดัการและด าเนินการ
เก่ียวกบัการศึกษาวิจยั พฒันา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทาง
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองรวมทั้ งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาใน
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ”  

มาตรา 8 บญัญติัวา่ “เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๗ ให้สถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ี
หลกัดงัน้ี 

(1) ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าระบบ วธีิการทดสอบและพฒันาเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา 

                                                   
42 หมายเหตทุา้ยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. 
43 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2548 เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 76 ก 
44 พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548. 

มาตรา 5. 
45 หมายเหตทุา้ยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

พ.ศ. 2548. 
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(2) ด าเนินการเก่ียวกบัการประเมินผลการจดัการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนบัสนุนการทดสอบทั้งระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา 

(3) ด าเนินการเก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวดัความรู้ความสามารถ
และการสอบวดัมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อน าผลไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการเทียบระดบัและ
การเทียบโอนผลการเรียนท่ีมาจากการศึกษาในระบบเดียวกนัหรือการศึกษาต่างระบบ 

(4) ด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษาวิจยั และเผยแพร่นวตักรรมเก่ียวกบัการทดสอบทาง
การศึกษาตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวดัและประเมินผลการศึกษา 

(5) เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนบัสนุน และให้บริการ
ผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(6) พฒันาและส่งเสริมวิชาการดา้นการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึง
การพฒันาบุคลากรดา้นการทดสอบและประเมินผล ดา้นการติดตามและประเมินผลคุณภาพบณัฑิต 
รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เคร่ืองมือวดั ของหน่วยงานการประเมินผล
และทดสอบทางการศึกษา 

(7) เป็นศูนยก์ลางความร่วมมือดา้นการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดบัประเทศและ
ระดบันานาชาติ” 

จากวตัถุประสงค ์และอ านาจหนา้ท่ี จะเห็นไดว้า่สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน) มีภารกิจเก่ียวกบัการทดสอบวดัและประเมินผลการศึกษาของประเทศ 

โดยในปัจจุบนัสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ไดด้ าเนินการ
ตามภารกิจในการจดัตั้ง โดยมีขั้นตอนและกระบวนการท างานส าคญัและเป็นหลกั ดงัน้ี 

2.7.1  โครงสร้างการบริหารจดัการ  
ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. 2548 นั้น ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
ประกอบดว้ย 

1) ประธานกรรมการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมาจากการสรรหา ซ่ึงมี
ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงทางดา้นการศึกษา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
บริหาร มนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ และไม่เป็นขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า
หรือผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐ 
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2) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนส่ีคน ไดแ้ก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
ผูอ้  านวยการส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

3) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินห้าคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูท่ี้มาจาก
การสรรหา ซ่ึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ เป็นท่ีประจกัษ์ในด้านการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหาร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและ
เป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบนั ซ่ึงในจ านวนน้ีตอ้งเป็นบุคคลซ่ึงมิใช่ขา้ราชการท่ีมีต าแหน่ง
หรือเงินเดือนประจ าหรือผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐรวมอยูด่ว้ยไม่นอ้ยกวา่สามคน 

4) ใหผู้อ้  านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง และใหผู้อ้  านวยการแต่งตั้ง
เจา้หนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเลขานุการ46 

โดยให้คณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีอ านาจหน้าท่ี
ควบคุมดูแลสถาบนัใหด้ าเนินกิจการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี
ให้รวมถึง  (1) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของ
สถาบนั (2) ใหค้วามเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจ าปีของสถาบนั (3) 
ให้การรับรองการด าเนินการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวดัและประเมินผล
ทางการศึกษาของหน่วยงานอ่ืนท่ีจดัการฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีสถาบนัก าหนด (4) 
ประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้  านวยการและผูป้ฏิบติังานของสถาบนัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการก าหนด (5) ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทัว่ไป ตลอดจนออก
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศหรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสถาบนัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี (ก) การบริหารงาน
ทัว่ไปของสถาบนั การจดัแบ่งส่วนงานของสถาบนัและขอบเขตหน้าท่ีของส่วนงานดงักล่าว (ข) 
การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง อตัราเงินเดือน ค่าจา้งและเงินอ่ืนของเจา้หนา้ท่ีและ
ลูกจา้ง (ค) การคดัเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน วินยั และการ
ลงโทษทางวินยั การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกขแ์ละการอุทธรณ์การลงโทษของเจา้หนา้ท่ีและ
ลูกจา้ง (ง) การบริหารและการจดัการการเงิน การพสัดุ และทรัพยสิ์นของสถาบนั รวมทั้ง การบญัชี
และการจ าหน่ายทรัพยสิ์นจากบญัชีเป็นสูญ (จ) การจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนแก่
เจา้หน้าท่ีและลูกจา้ง (ฉ) ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของผู ้
ตรวจสอบภายใน (ช) การคดัเลือกผูอ้  านวยการ การปฏิบติังานของผูอ้  านวยการ และการมอบหมาย

                                                   
46 พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548, มาตรา 
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ให้ผูอ่ื้นปฏิบติังานแทน (6) เสนอรายงานประจ าปีและความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบติัการให้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาน้ี และ (7) กระท าการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นหรือต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องสถาบนั47 

และให้มีผูอ้  านวยการสถาบนัคนหน่ึง ให้คณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ เป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งและถอดถอน48 โดยผูอ้  านวยการสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีหน้าท่ีบริหารกิจการของสถาบนัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงคข์องสถาบนั ระเบียบ ขอ้บ ั  งคบั ขอ้ก าหนด นโยบาย มติ และประกาศของ
คณะกรรมการ และเป็นผูบ้งัคบับญัชาเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งทุกต าแหน่ง เวน้แต่ผูด้  ารงต าแหน่งผู ้
ตรวจสอบภายในตามมาตรา 36 วรรคสอง รวมทั้งให้มีหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี (1) เสนอเป้าหมาย 
แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานของสถาบนับรรลุตามวตัถุประสงค์
(2) เสนอรายงานประจ าปีเก่ียวกบัผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสถาบนั รวมทั้งรายงานการเงิน
และบญัชี ตลอดจนเสนอแผนการลงทุน แผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา (3) เสนอความเห็นเก่ียวกบัการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานของสถาบนัให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ต่อคณะกรรมการผูอ้  านวยการต้องรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบนั49 ผูอ้  านวยการมีอ านาจ (1) บรรจุ แต่งตั้ง เล่ือน ลด 
ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินยั เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งตลอดจนให้เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งออก
จากต าแหน่ง ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมการก าหนด (2) วางระเบียบเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
สถาบนัโดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด นโยบาย มติ หรือประกาศท่ี
คณะกรรมการก าหนด50  ในกิจการท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก ให้ผูอ้  านวยการเป็นผูแ้ทนของสถาบนั

                                                   
47 พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548, มาตรา 

20. 
48 พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548, มาตรา 

24. 
49 พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548, มาตรา 

28. 
50 พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548, มาตรา 

29. 
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เพื่อการน้ีผูอ้  านวยการจะมอบอ านาจใหบุ้คคลใดปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนก็ไดแ้ต่ตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมการก าหนด51 

2.7.2  การแบ่งส่วนงานภายในองคก์ร  
ปัจจุบนัสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แบ่งโครงสร้างการ

บริหารออกเป็น 6 กลุ่มงาน52  ประกอบดว้ย  
1) กลุ่มงานอ านวยการ มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารงานทัว่ไปของ

สถาบัน เป็นกลุ่มงานท่ีส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มงานอ่ืน ให้มีการด าเนินงานเป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละอ านาจหนา้ท่ีของสถาบนั โดยมีงานท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

(1) งานบริหารทัว่ไปและพสัดุ  ไดแ้ก่ งานบริหารทัว่ไปดูแลงานประชุมต่างๆ งาน
ธุรการและสารบรรณ งานเลขานุการผูอ้  านวยการ งานประชุม งานพสัดุ งานอาคารสถานท่ีและงาน
ยานพาหนะ 

(2) งานการเงินและบญัชี ไดแ้ก่ งานการเงิน และงานบญัชี 
(3) งานบริหารงานบุคคลและกฎหมาย  ไดแ้ก่ งานบริหารงานบุคคลและสวสัดิการ  

งานกฎหมาย 
(4) งานอ่ืนๆ ท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย 

2) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพฒันาองค์กร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
เก่ียวกับการบริหารงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายแผนงาน และแผนงบประมาณ รวมถึงงาน
ประชาสัมพนัธ์และงานส่งเสริมการพฒันาองคก์ร รวมถึงงานวิจยัพฒันา ประเมินองคก์รและสร้าง
เครือข่ายของ สทศ.  ใหมี้การด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละอ านาจหนา้ท่ีของสถาบนั โดย
มีงานท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

(1) งานพฒันาและวเิทศสัมพนัธ์   
(2) งานวจิยัพฒันา ประเมินองคก์รและสร้างเครือข่าย 
(3) งานยทุธศาสตร์  
(4) งานอ่ืนๆ ท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย  

3) กลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยกีารทดสอบ มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

                                                   
51 พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548. มาตรา 

30. 
52 ขอ้บงัคบัสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) วา่ดว้ยการจดัแบ่งส่วนงาน การ

บริหาร และขอบเขตหนา้ท่ีของส่วนงาน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2556. 
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เก่ียวกบัการวางระบบสารสนเทศ การพฒันาระบบสารสนเทศ การบริหารจดัการระบบสารสนเทศ
และการจดัท าระบบปฏิบติัการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของสถาบนัให้มีการด าเนินงาน
เป็นไปตามวตัถุประสงค์และอ านาจหน้าท่ีของสถาบนัรวมทั้ งการวิจยัและพฒันา โดยมีงานท่ี
เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

(1) งานบริหารจดัการองคก์รโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่การดูแลระบบงาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพื้นฐานระบบขอ้มูล การรักษาความปลอดภยั รวมถึงงานปฏิบติัการตรวจ
กระดาษค าตอบ การให้บริการสารสนเทศด้านการทดสอบทางการศึกษาทุกระดับทั้ งในและ
ต่างประเทศ  

(2) งานพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทดสอบ ไดแ้ก่ระบบฐานขอ้มูล
สถานศึกษา ระบบฐานขอ้มูลศูนยส์อบและสนามสอบ ระบบฐานขอ้มูลผูเ้ขา้สอบ ระบบการจดัสอบ 
ระบบคลงัขอ้สอบ ระบบตรวจกระดาษค าตอบ ระบบประกาศและจดัส่งผลการสอบ ระบบการ
วเิคราะห์คะแนนสอบ ระบบบริหารส านกังานและงานเวบ็ไซต ์ของ สทศ. 

(3) งานอ่ืนๆ ท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย 
4) กลุ่มงานผลิตและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลทางการศึกษา มีหน้าท่ีและ

ความรับผดิชอบเก่ียวกบัการประสานงานการผลิตเคร่ืองมือวดัและประเมินผลทางการศึกษาในดา้น
วิชาการและวิชาชีพต่างๆ เพื่อใช้ในการจดัทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนการบริหารจดัการคลงั
ขอ้สอบและคลงัชุดขอ้สอบอยา่งเป็นระบบ ใหมี้การด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละอ านาจ
หนา้ท่ีของสถาบนัรวมทั้งการวจิยัและพฒันา โดยมีงานท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

(1) งานผลิตและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลทางการศึกษาดา้นพื้นฐาน 
(2) งานผลิตและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลทางการศึกษาดา้นการ

อาชีวศึกษา 
(3) งานอ่ืนๆ ท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย  

5) กลุ่มงานบริหารการทดสอบ มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกบัการด าเนินการจดั
สอบทางการศึกษาระดบัชาติ แก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปี
ท่ี 6 หรือเทียบเท่า ซ่ึงก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชห้รือรับรอง และ
รวมถึงการอาชีวศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ ให้มีการด าเนินงานเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และอ านาจหน้าท่ีของสถาบันรวมทั้ งการวิจัยและพัฒนา โดยมีงานท่ีเก่ียวข้อง
ดงัต่อไปน้ี 

(1) งานบริหารการทดสอบดา้นพื้นฐาน 
(2) งานบริหารการทดสอบดา้นอาชีวศึกษา 
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(3) งานอ่ืนๆ ท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย 
6) กลุ่มงานบริการการทดสอบ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริการการ

ทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการบริการทดสอบวดัความรู้ความสามารถแก่ครู นกัเรียนและ
บุคคลทัว่ไป และรวมถึงงานพฒันาและบริหารการทดสอบระดบัอุดมศึกษา ให้มีการด าเนินงาน
เป็นไปตามวตัถุประสงค์และอ านาจหน้าท่ีของสถาบนัรวมทั้งการวิจยัและพฒันา โดยมีงานท่ี
เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

(1) งานผลิตและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลทางการศึกษา  
(2) งานบริหารการทดสอบ 
(3) งานอ่ืนๆ ท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย 

 การจดัแบ่งโครงสร้างการบริหารจดัการภายในองค์กรข้างตน้ จะครอบคลุมถึงการ
จัดแบ่งโครงสร้างท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล ซ่ึงปัจจุบัน มีเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างท่ี
ปฏิบติังานอยู่จริง รวมทั้งส้ิน 60 คน53 การจดัซ้ือจดัจา้ง การเงิน การบญัชี ซ่ึงสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2550 ในการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งทุกประเภท ซ่ึงใน
ขอ้บงัคบัดงักล่าวมีกระบวนการและการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งมีลกัษณะเดียวกนักบัระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 ซ่ึงใชอ้ยูใ่นส่วนราชการ เช่น แบ่งการซ้ือหรือการจา้ง 
ออกเป็น 6 ประเภท54 ประกอบดว้ย วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณี
พิเศษ และวิธีประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นการแบ่งรูปแบบการจดัซ้ือจดัจา้งในลกัษณะ
เดียวกบัระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 ท่ีแบ่งการจดัซ้ือจดัจา้งออกเป็น 6 
ประเภท55 เช่นกนั 

2.7.3  การด าเนินงานตามภารกิจหนา้ท่ีและจ านวนผูมี้สิทธ์ิสอบ ในปัจจุบนัสถาบนัทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ไดด้ าเนินการตามภารกิจขา้งตน้ ซ่ึงมีการจดัการทดสอบ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดงัน้ี56 

1)  การจดัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นท่ี 2  

                                                   
53 แผนปฏิบติังานประจ าปีของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557. หนา้ 9. 
54 ขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2550. 

ขอ้ 10. 
55 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535. ขอ้ 18. 
56 รายงานประจ าปี 2555 ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) หนา้ 8-9. 

DPU



 55 

(ประถมศึกษาปีท่ี 6) ซ่ึงเป็นการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น (6 ภาคเรียน) ของนกัเรียนท่ีก าลงั
ศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยจดัสอบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร์ วชิาวิทยาศาสตร์ วิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษาวชิาศิลปะ และวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี57 ซ่ึงมีนกัเรียนผูมี้สิทธ์ิสอบ 828,993 คน 

2) การจดัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นท่ี 3 
(มธัยมศึกษาปีท่ี 3) ซ่ึงเป็นการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น (6 ภาคเรียน) ของนกัเรียนท่ีก าลงั
ศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 โดยจดัสอบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร์ วชิาวิทยาศาสตร์ วิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษาวชิาศิลปะ และวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี58 ซ่ึงมีนกัเรียนผูมี้สิทธ์ิสอบ 855,024 คน 

3) การจดัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นท่ี 4 
(มธัยมศึกษาปีท่ี 6) ซ่ึงเป็นการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น (6 ภาคเรียน) ของนกัเรียนท่ีก าลงั
ศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 โดยจดัสอบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร์ วชิาวิทยาศาสตร์ วิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษาวชิาศิลปะ และวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี59 ซ่ึงมีนกัเรียนผูมี้สิทธ์ิสอบ 397,737 คน 

4) การจดัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอิสลามศึกษา (I-NET) ซ่ึงเป็นจดั
สอบแก่นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในปีสุดทา้ยของหลกัสูตรอิสลามศึกษาในระดบัตอนตน้ ระดบั
ตอนกลางและระดบัตอนปลาย60 โดยระดบัอิสลามศึกษาตอนตน้ มีนกัเรียนผูมี้สิทธ์ิสอบ 35,239 คน 
ระดบัอิสลามศึกษาตอนกลาง มีนกัเรียนผูมี้สิทธ์ิสอบ 19,618 คน และระดบัอิสลามศึกษาตอนปลาย 
มีนกัเรียนผูมี้สิทธ์ิสอบ 7,716 คน 

5) การจดัการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน        
(N-NET) เป็นการทดสอบวดัความรู้รวบยอดของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขั้น

                                                   
57 แหล่งเดิม. หนา้ 35. 
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พื้นฐาน พ.ศ. 255161ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จดัการทดสอบจ านวน 2 คร้ัง โดยมี 
ผูมี้สิทธ์ิสอบรวม 313,757 คน 

6) การจดัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) เป็นการ
ทดสอบวดัความรู้รวบยอดตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ให้แก่นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษา 
หลกัสูตร ปวช.ชั้นปีท่ี 3 และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้แก่นกัเรียนท่ีก าลงั
ศึกษาตามหลกัสูตร ปวส.ชั้นปีท่ี 262 โดยระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.3) มีนกัเรียนผูมี้สิทธ์ิ
สอบ 161,597 คน ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.2) มีนกัเรียนผูมี้สิทธ์ิสอบ 104,712 คน 

7) การจดัการทดสอบด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 โดยเฉพาะมาตรา 
9,26,47,48,49 ท่ีก าหนดการจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษาให้ยึดหลกัมีเอกภาพ
ด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบติัมีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกนัคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพการภายนอกของ
สถานศึกษาในทุกระดบัและประเภทการศึกษา มีการก าหนดให้สถานศึกษาใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย
ในการจดัสรรโอกาสการเขา้ศึกษาต่อ และให้น าผลการประเมินผูเ้รียนมาใชป้ระกอบการพิจารณา
ดว้ย ในการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาจดัการศึกษาและท าการวดัและประเมินผลผูเ้รียนเอง  
ในทางปฏิบติัแต่ละแห่งใช้เคร่ืองมือวดัและการประเมินผลผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั จึงไม่สามารถ
เทียบเคียง (Benchmark) คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดได ้ จึงตอ้งมีการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติ โดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ท่ีใช้ระบบ 
วิธีการวดั เคร่ืองมือวดั การบริหารการทดสอบการตรวจ ประมวลผลและการรายงานผล  
ท่ีสามารถน าไปใชเ้ทียบเคียงกนัได ้ตามมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศเพื่อการประกนัคุณภาพผูเ้รียน
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อปรับปรุงและพฒันาการเรียนของผูเ้รียน  การสอนของครู
การบริหารของผูบ้ริหาร ให้คนไทยทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา รวมทั้งน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการคดัเลือกเขา้
ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ตลอดจนน าไปใช้ในการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่สู่
มาตรฐานระดบัสากล ทั้งน้ี ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคก์าร
มหาชน) ไดป้รับตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554 - 2558) ของ
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โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา โดยให้ใช้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนตาม
เป้าหมายเฉพาะของสถานศึกษา (B-NET) ค่าน ้ าหนกั 8 คะแนน ใน 3 วิชา คือ วิชาพุทธประวติัและ
ธรรมวนิยั วชิาศาสนปฏิบติั วชิาภาษาบาลี63 

8) การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ระดบัอุดมศึกษา (U-NET) เป็นการทดสอบวดั
ตามกรอบมาตรฐาน TQF (Thailand Qualification Framework) ของผูท่ี้จะส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี โดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) จะด าเนินการการสร้าง
และพฒันาแบบทดสอบระดบัอุดมศึกษา ในปีงบประมาณ 255664 

9) การบริการจดัการทดสอบความถนดัทัว่ไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และ 
ความถนดัทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT) จดัการ
ทดสอบ GAT/PAT จ านวน 2 คร้ัง มีผูสิ้ทธ์ิสอบ 483,061 คน 

10) บริการจดัการทดสอบวิชาสามญั 7 วิชา เพื่อรองรับระบบการรับตรงร่วมกนัได้
จดัการทดสอบวชิาสามญั 7 วชิา เม่ือวนัท่ี 7-8 มกราคม 2555 มีผูส้มคัรสอบจ านวน 148,721 คน 

11) จดัการทดสอบสมรรถนะครูทางดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  จดัให้มีการ
ทดสอบสมรรถนะครูทางดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ จ  านวน  3 คร้ัง ผูมี้สิทธ์ิสอบ รวม
ทั้งส้ิน 23,671 คน 

2.7.4  กระบวนการเก่ียวกบัการจดัการทดสอบต่างๆ สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
(องคก์ารมหาชน) ไดด้ าเนินการจดัการทดสอบต่างๆ ตามภารกิจในการจดัตั้ง เก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผล โดยเฉพาะความโปร่งใสในการบริหารการทดสอบ  

2.7.5  งบประมาณท่ีไดรั้บ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) มีงบประมาณในการด าเนินการจากแหล่งเงินงบประมาณทุกแหล่งรวมทั้งส้ิน 
1,021.888 ล้านบาท จ าแนกเป็น งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร 604.501 ลา้นบาท เงินยกมา 
145.387 ลา้นบาท และเงินรายได ้272.000 ลา้นบาท65  

2.7.6  นกัเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบ ในการจดัการสอบทุกประเภทรวมกนัใน 
แต่ละปีจะมีบุคคลท่ีเป็นผูมี้สิทธ์ิสอบ ประมาณ 3,379,846 คน 
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บทที ่3 
กฎหมายและการบริหารงานเกีย่วกบัการทดสอบทางการศึกษา 

ของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 

ในการจดัการศึกษาและจดัการวดัและประเมินผลการศึกษานั้น มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อท าหนา้ท่ีจดัโครงสร้างองคก์ร การบริหาร การก าหนดอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานไว ้อยูห่ลาย
ฉบับด้วยกัน ซ่ึงกฎหมายเหล่านั้นย่อมเก่ียวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับการจัด
การศึกษาและจดัการทดสอบทางการศึกษา 

ฉะนั้น ในบทน้ีจะกล่าวถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของสถาบนัทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทั้งในส่วนของกฎหมายท่ีใช้ในการด าเนินงานในฐานะ
ภาครัฐและกฎหมายท่ีใช้ในการด าเนินงานในฐานะความสัมพนัธ์เชิงเอกชน และกฎหมายและการ
บริหารงานดา้นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบทางการศึกษาของต่างประเทศ ดงัน้ี 

 
3.1  กฎหมายและการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ 

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐประเภท
องค์การมหาชน ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีจดัท าบริการสาธารณะประเภทท่ีสามแยกต่างหากจาก
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบติังานตามภารกิจท่ีก าหนดไวใ้นพระราช
กฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548 ซ่ึงตอ้งติดต่อ
สัมพนัธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ทั้ งในรูปแบบหน่วยงานท่ีเป็นส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีเป็นเอกชน โดยท่ีการติดต่อเป็นการติดต่อท่ีตอ้งอาศยัอ านาจทางปกครอง เช่น การ
ก าหนดรูปแบบการสมคัรสอบ การออกค าสั่งต่างๆ  เป็นตน้ และการติดต่อท่ีอาศยัอ านาจท านอง
เอกชนกบัเอกชน เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง การจดัจา้งเพื่อศึกษาวจิยัต่างๆ ขององคก์ร เป็นตน้  

ดงันั้น ในบทน้ีจะกล่าวถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของสถาบนัทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ทั้งในส่วนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ
รัฐและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานกบัเอกชน ซ่ึงพอจะจ าแนกได ้ดงัน้ี 
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3.1.1  การด าเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานของรัฐ

ประเภทหน่ึง การปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548 เพื่อบริหารจดัการและด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษาวิจยั พฒันา และ
ให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองรวมทั้งเป็น
ศูนยก์ลางความร่วมมือดา้นการทดสอบทางการศึกษาในระดบัชาติและระดบันานาชาติ และเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ ให้มีอ านาจหน้าท่ีหลกัในการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าระบบ วิธีการและ
พฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา ด าเนินการเก่ียวกบัการประเมินผลการ
จดัการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนบัสนุนการ
ทดสอบทั้งระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ด าเนินการเก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษา 
บริการสอบวดัความรู้ความสามารถและการสอบวดัมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เพื่อน าผลไปใช้
เป็นส่วนหน่ึงในการเทียบระดบัและการเทียบโอนผลการเรียนท่ีมาจากการศึกษาในระบบเดียวกนั
หรือการศึกษาต่างระบบด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษาวิจยั และเผยแพร่นวตักรรมเก่ียวกบัการ
ทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวดัและประเมินผลการศึกษา เป็นศูนยก์ลาง
ขอ้มูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนบัสนุน และให้บริการผลการทดสอบแก่หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ได้ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ พฒันาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและ
ประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพฒันาบุคลากรดา้นการทดสอบและประเมินผล  ดา้นการ
ติดตามและประเมินผลคุณภาพบณัฑิต รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ 
เคร่ืองมือวดั ของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษาเป็นศูนยก์ลางความร่วมมือ
ดา้นการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ ซ่ึงการก าหนดให้มีภารกิจ
หนา้ท่ีดงักล่าว เช่น ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าระบบ วิธีการทดสอบและพฒันาเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษาจ าเป็นตอ้งใชอ้ านาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 

3.1.1.1  กฎหมายและการบริหารงานเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศส่วนท่ี 8 สิทธิ

และเสรีภาพในการศึกษา ก าหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบ
สองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพล
ภาพ หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบาก ตอ้งไดรั้บสิทธิตามวรรคหน่ึงและการสนบัสนุนจากรัฐเพื่อให้
ได้รับการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน การจดัการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน 
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยอ่มไดรั้บความ
คุม้ครองและส่งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ และบุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม 
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การเรียนการสอน การวจิยั และการเผยแพร่งานวิจยัตามหลกัวิชาการยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง ทั้งน้ี 
เท่าท่ีไม่ขดัต่อหนา้ท่ีของพลเมืองหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน66  

และก าหนดวา่บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการ
แข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรมการจ ากัดเสรีภาพจะกระท ามิได้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ การคุม้ครองประชาชนในดา้นสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อนัดีของประชาชน การจดัระเบียบการประกอบอาชีพ การคุม้ครองผูบ้ริโภค การผงัเมือง การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม สวสัดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกนัการผกูขาดหรือขจดั
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนั67 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ให้
เป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดมุ่งหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
และกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก พร้อมกนัน้ีไดป้รับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรให้มี
ความสอดคล้องกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งเนน้การกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษา
ไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน68 ซ่ึงไดจ้ดัแบ่งการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัประถมศึกษา 
(ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1-6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) และระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3-6) และมีการก าหนดให้มีการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา และระดบัชาติ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติ
ให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลกยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ

                                                   
66 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย,  มาตรา 49 และมาตรา 50 
67 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย, มาตรา 43 
68 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551. กระทรวงศึกษาธิการ 
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การศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ69 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่ง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 

3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลา และการ
จดัการเรียนรู้ 

5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
6. เป็นหลกัสูตรการศึกษา ส าหรับ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์70 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี

ความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบั
ผูเ้รียน เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี และมี
ทกัษะชีวติ 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

                                                   
69 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551, กระทรวงศึกษาธิการ 
70 แหล่งเดิม. 
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5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มมีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข71 

ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี
สมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมใน
การใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ย
หลกัเหตุผลและความถูกตอ้งตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร  ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหาเป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ ท่ี
เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ  
ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน และ
การอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก  และใช ้
เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ใน
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ดา้นการเรียนรู้ การส่ือสารการท างาน การแกปั้ญหา อย่างสร้างสรรค ์ ถูกตอ้ง เหมาะสม และมี
คุณธรรม72 
 ดงันั้น ในการด าเนินงานของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
ท่ีจะตอ้งปฏิบติังานตามภารกิจอ านาจหน้าท่ี จึงตอ้งด าเนินการให้สอดคล้องกบัรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย และหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ขา้งตน้ โดยการด าเนินงาน
ตามภารกิจของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตอ้งด าเนินการภายใต้
กรอบของรัฐธรรมนูญในการท่ีจะส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การจดัการดา้นการศึกษาให้กบัประชาชน
ชาวไทย ส่งเสริม สนบัสนุน เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลทางการศึกษา ทั้งในระดบัขั้นพื้นฐาน 
ดา้นอาชีวศึกษา ดา้นการศึกษาเก่ียวกบัศาสนา ดา้นการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั และ
ดา้นการอุดมศึกษา รวมถึงการวดัมาตรฐานดา้นการอาชีพของบุคลากรดา้นการวดัและประเมินผล 
เช่น ครูผูท้  าหนา้ท่ีวดัและประเมินผลการศึกษา หรือบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีดา้นการวดัและประเมินผล
การศึกษา  เป็นตน้ และตอ้งสร้างนวตักรรมด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ สร้างงานวิจยั
เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการด าเนินงานในฐานะหน่วยงานกลางท่ีท าหนา้ท่ี
ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของประเทศไทย  

3.1.1.2  ขอบเขตของอ านาจหนา้ท่ี 
 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั
องคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว้
ในพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดหลกัการส าคญัวา่ เม่ือรัฐบาลมีแผนงานหรือ
นโยบายดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะเพื่อจดัท าบริการสาธารณะ  และมีความเหมาะสมท่ีจะจดัตั้ง
หน่วยงานบริหารข้ึนใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุ่งหมายให้มีการ
ใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจดัตั้งเป็นองคก์ารมหาชน โดย
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบญัญติัน้ีก็ได้กิจการอนัเป็นบริการสาธารณะท่ีจะจดัตั้ ง
องคก์ารมหาชนนั้น ไดแ้ก่ การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาอบรมและ
พฒันาเจา้หนา้ท่ีของรัฐการทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  การพฒันาและส่งเสริมการกีฬา การ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาและการวิจยั การถ่ายทอดและพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางการแพทย  ์ และสาธารณสุข การ
สังคมสงเคราะห์ การอ านวยบริการแก่ประชาชน หรือการด าเนินการอนัเป็นสาธารณประโยชน์อ่ืน

                                                   
72 แหล่งเดิม. 

DPU



 64 

ใด ทั้งน้ี โดยตอ้งไม่เป็นกิจการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาก าไรเป็นหลกั73 และมีเหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบญัญติัองค์การมหาชน พ.ศ. 2542  คือ โดยท่ีการด าเนินงานตามโครงการ
พฒันาดา้นต่างๆ ของรัฐ หรือการด าเนินงานตามแผนงานหรือนโยบายเพื่อจดัท าบริการสาธารณะ
ดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะมกัจะมีปัญหาความสลบัซับซ้อน  ความขดัแยง้ในการด าเนินการ การ
ซบัซ้อนของความรับผิดชอบในระหวา่งส่วนราชการ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี ก่อให้เกิดความล่าชา้ และ
ความไม่ยืดหยุน่ของกฎระเบียบราชการ ดงันั้น เพื่อลดปัญหาดงักล่าวและเพื่อเปิดโอกาสให้มีการ
จดัระบบบริหารแนวใหม่ส าหรับภารกิจของรัฐท่ีมีลกัษณะเฉพาะในบางกรณีให้มีความคล่องตวั
และมีการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ตลอดจนเพื่อบูรณาการให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดเขา้ร่วมกนัท างานอยา่งมีเอกภาพและประสานงานกนั
เพื่อความรวดเร็วในการด าเนินงาน ซ่ึงตอ้งอาศยัความเร่งด่วน จึงสมควรมีกฎหมายให้ฝ่ายบริหาร
สามารถตั้งหน่วยงานบริหารเป็นองคก์ารมหาชนท่ีแตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได ้
จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี74  

และโดยท่ีพระราชบญัญติัองค์การมหาชน พ .ศ. 2542 ได้ก าหนดเร่ืองเก่ียวกบั ทุน 
รายได้ และทรัพย์สิน ไว้ว่า ทุนและทรัพย์สินในการด า  เนินกิจการขององค์การมหาชน
ประกอบดว้ย  

1) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บโอนมา  
2) เงินท่ีรัฐบาลจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดิม  
3) เงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีรัฐบาลจดัสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี  
4) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคก์รอ่ืน รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองคก์าร

ระหวา่งประเทศ และเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 
5) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายไดจ้ากการด าเนินการ  
6) ดอกผลของเงินหรือรายไดจ้ากทรัพยสิ์นขององคก์ารมหาชน75  
โดยก าหนดให้องคก์ารมหาชนมีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน 

หรือค่าบริการในการด าเนินกิจการได้ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง76 และบรรดา
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รายไดข้ององคก์ารมหาชน ไม่เป็นรายไดท่ี้ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินคง
คลงั และกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ77 

การด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) จึงจะต้องพิจารณาหลักการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ว่าการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นหลกัการพื้นฐานคือ การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและ
เพื่อตดัสินผลการเรียน ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผูเ้รียน
จะตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดัเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้น
สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา และระดบัชาติ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
โดยใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความกา้วหนา้ และความส าเร็จ
ทางการเรียนของผูเ้รียน ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาและ
เรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

ซ่ึงการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัชั้นเรียน ระดบั
สถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การประเมินระดบัชั้นเรียน เป็นการวดัและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ผูส้อนด าเนินการเป็นปกติและสม ่าเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน ใชเ้ทคนิคการประเมิน
อยา่งหลากหลาย เช่น การซกัถาม การสังเกต การตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน การประเมิน
ช้ินงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใชแ้บบทดสอบ ฯลฯ โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูป้กครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่าน
ตวัช้ีวดัใหมี้การสอนซ่อมเสริม การประเมินระดบัชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนมีพฒันาการ
ความกา้วหน้าในการเรียนรู้ อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมาก
นอ้ยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาปรับปรุงและส่งเสริมในดา้นใด นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูล
ใหผู้ส้อนใชป้รับปรุงการเรียนการสอนของตนดว้ย ทั้งน้ีโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดั 

2. การประเมินระดบัสถานศึกษา เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตดัสิน
ผลการเรียนของผูเ้รียนเป็นรายปี /รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน นอกจากน้ีเพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดั
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การศึกษาของสถานศึกษา วา่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผูเ้รียนมีจุดพฒันา
ในดา้นใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผูเ้รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ระดบัชาติ 
ผลการประเมินระดบัสถานศึกษาจะเป็นขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลกัสูตร 
โครงการ หรือวธีิการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผูป้กครองและชุมชน 

3. การประเมินระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ 
สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนด้วยขอ้สอบมาตรฐานท่ีจดัท าและ
ด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดั ในการด าเนินการ
จดัสอบ นอกจากน้ียงัไดจ้ากการตรวจสอบทบทวนขอ้มูลจากการประเมินระดบัสถานศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

4. การประเมินระดบัชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุกคนท่ีเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เขา้
รับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดบัต่าง ๆ 
เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา  ตลอดจนเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการ
ตดัสินใจในระดบันโยบายของประเทศขอ้มูลการประเมินในระดบัต่าง ๆ ขา้งตน้ เป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของ
สถานศึกษาท่ีจะตอ้งจดัระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมสนบัสนุนเพื่อให้ผูเ้รียนได้
พฒันาเตม็ตามศกัยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการ ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้รียนทัว่ไป กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่า กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาดา้นวินยัและพฤติกรรม กลุ่มผูเ้รียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่ม
ผูเ้รียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นตน้ ขอ้มูลจาก
การประเมินจึงเป็นหวัใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนไดท้นัท่วงที เป็นโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาและประสบความส าเร็จในการเรียน 

ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ พระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายท่ีสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนั
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ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548 ตอ้งค านึงถึงขณะปฏิบติัภารกิจตาม
อ านาจหนา้ท่ีอยา่งเคร่งครัด โดยตอ้งพิจารณาถึงอ านาจ หนา้ท่ี ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548 และพระราชบญัญติัองค์การมหาชน 
พ .ศ . 2542 รวมทั้ งหลักการว ัดและประเมินผลประกอบกัน โดยต้องพิจารณาว่าคณะ
กรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และผูอ้  านวยการสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมถึงเจา้หน้าท่ีและผูป้ฏิบติังานในสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีอ านาจ หน้าท่ี อย่างไร ภารกิจท่ีจดัตั้งสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) และภารกิจตามพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542  

ทั้งน้ี เพื่อมิใหด้ าเนินการหรือด าเนินงานตามภารกิจ กล่าวคือการด าเนินการเก่ียวกบัการ
จดัท าระบบ วิธีการและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา ด าเนินการ
เก่ียวกบัการประเมินผลการจดัการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือและสนบัสนุนการทดสอบทั้งระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ด าเนินการเก่ียวกบั
การทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวดัความรู้ความสามารถและการสอบวดัมาตรฐานวิชาการ
และวชิาชีพ เพื่อน าผลไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการเทียบระดบัและการเทียบโอนผลการเรียนท่ีมาจาก
การศึกษาในระบบเดียวกนัหรือการศึกษาต่างระบบด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษาวิจยั และเผยแพร่
นวตักรรมเก่ียวกับการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวดัและประเมินผล
การศึกษา เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนบัสนุน และให้บริการผลการ
ทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศพฒันาและส่งเสริมวิชาการดา้นการ
ทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพฒันาบุคลากรดา้นการทดสอบและประเมินผล 
ดา้นการติดตามและประเมินผลคุณภาพบณัฑิต  รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ 
วิธีการ เคร่ืองมือวดั ของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษาเป็นศูนยก์ลางความ
ร่วมมือดา้นการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ หรือการด าเนินการ
อ่ืนใดไปขดัหรือแยง้หรือกระท าไปโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายกบั
บุคคลท่ีเก่ียวข้องได้กับการปฏิบติัหน้าท่ีของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ได ้

3.1.1.3  ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)  เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบ

หน่ึง ดังนั้นในการปฏิบติังานตามภารกิจจึงต้องพิจารณาถึงกฎหมายท่ีก าหนดสิทธิหน้าท่ีของ
หน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการด าเนินงานดว้ย กล่าวคือในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั
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ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดก้ าหนดรูปแบบและขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ไวแ้ลว้ เช่น ก าหนดเร่ืองค าสั่งทางปกครอง โดยก าหนดวา่ “ค าสั่งทางปกครอง” หมายความวา่  

1) การใชอ้ านาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึนระหวา่ง 
บุคคลในอนัท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือ
หนา้ท่ีของบุคคล ไม่วา่จะเป็นการถาวรหรือชัว่คราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมติั การ
วนิิจฉยัอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ  

2) การอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง78 และก าหนดรูปแบบค าสั่งทางปกครองไวว้า่ค  าสั่ง 
ทางปกครองอาจท าเป็นหนงัสือหรือวาจาหรือโดยการส่ือความหมายในรูปแบบอ่ืนก็ได ้ แต่ตอ้งมี
ขอ้ความหรือความหมายท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะเขา้ใจได้79 และก าหนดเร่ืองการโตแ้ยง้ค าสั่งไวว้่า 
ค  าสั่งทางปกครองท่ีอาจอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้ต่อไปไดใ้ห้ระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้ การยื่น
ค าอุทธรณ์หรือค าโตแ้ยง้ และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโตแ้ยง้ดงักล่าวไวด้ว้ยในกรณีท่ี
มีการฝ่าฝืนให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แยง้เร่ิมนับใหม่ตั้ งแต่วนัท่ีได้รับแจ้ง
หลกัเกณฑ์ตามวรรคหน่ึง แต่ถา้ไม่มีการแจง้ใหม่และระยะเวลาดงักล่าวมีระยะเวลาสั้นกวา่หน่ึงปี 
ใหข้ยายเป็นหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่งทางปกครอง80 

ค าสั่งทางปกครอง จึงเป็นรูปแบบท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ไดใ้ชบ้่อยๆ ไม่วา่จะเป็นการออกค าสั่งอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ผูส้มคัรในการทดสอบ
ต่างๆ มีสิทธิสมคัรหรือไม่ มีสิทธิสอบหรือไม่ รวมทั้งการก าหนดหลกัเกณฑ์คุณสมบติัต่างๆ ของผู ้
มีสิทธิสมคัรในการสอบต่างๆ ดว้ย 

3.1.1.4  การคุม้ครองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ซ่ึง

มีขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลภายนอกเป็นจ านวนมาก เช่น ขอ้มูลผูส้มคัรเขา้รับ
การทดสอบ ขอ้มูลส่วนบุคคลต่างๆ เช่น ข้อมูลเก่ียวกบัสถานภาพเก่ียวกับการศึกษาของแต่ละ
บุคคล  

ดงันั้น ความส าคญัของกฎหมายเก่ียวกับขอ้มูลข่าวสารทั้งท่ีเป็นขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการและขอ้มูลข่าวสารของเอกชน จึงจ าเป็นต่อการปฏิบติังานตามภารกิจของสถาบนัทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ใหส้ าเร็จลุล่วงเป็นอยา่งมาก โดยในพระราชบญัญติัขอ้มูล

                                                   
78 พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 5 
79 พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 34 
80 พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 40 
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ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ เก่ียวกบัการให้ขอ้มูล
ข่าวสารแก่ประชาชน เช่น ก าหนดความหมายของค าวา่ขอ้มูลข่าวสารวา่81    

“ขอ้มูลข่าวสาร” หมายความวา่ ส่ิงท่ีส่ือความหมายให้รู้เร่ืองราวขอ้เท็จจริงขอ้มูล หรือ
ส่ิงใด ๆ ไม่วา่การส่ือความหมายนั้นจะท าไดโ้ดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผา่นวิธีการใด ๆ และ
ไม่วา่จะไดจ้ดัท าไวใ้นรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสือ แผนผงั แผนท่ีภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม 
การบนัทึกภาพหรือเสียง การบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีท าให้ส่ิงท่ีบนัทึกไว้
ปรากฏได ้

“ขอ้มูลข่าวสารของราชการ” หมายความวา่ ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐหรือ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเอกชน  

“ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของ
บุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวติัสุขภาพ ประวติัอาชญากรรม หรือประวติัการท างาน 
บรรดาท่ีมีช่ือของผูน้ั้นหรือมีเลขหมาย หสั หรือส่ิงบอกลกัษณะอ่ืนท่ีท าให้รู้ตวัผูน้ั้นไดเ้ช่น ลาย
พิมพน้ิ์วมือ แผน่บนัทึกลกัษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของผูท่ี้ถึงแก่กรรมแลว้ดว้ย  

ซ่ึงในกรณีของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไดใ้ช้บ่อยๆ 
เน่ืองจากผลการทดสอบต่างๆ ยอ่มส่งผลกระทบต่อผูเ้ขา้รับการทดสอบและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
การจดัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน เม่ือจดัสอบไปแล้วก็มีระบบการจดัเก็บ
ฐานข้อมูล เพื่ อน าไปใช้ประกอบการคัด เ ลือก เข้า ศึกษาต่อในระดับ ท่ี สูง ข้ึนไป บุคคล 
ผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลย่อมมีสิทธิทราบขอ้มูลผลการทดสอบของตนได ้แต่กรณีท่ีมีบุคคลอ่ืนตอ้งการ
ทราบขอ้มูลเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในทางอ่ืนและยื่นขอขอ้มูลเขา้มา สถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงต้องพิจารณาอย่างรอบด้านว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ สถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) มีอ านาจในขอ้มูลนั้นมากนอ้ยเพียงใด และการจะ
ให้บุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมก็เป็นส่ิงท่ีกระท าได้อย่าง เน่ืองจากผูเ้ข้าสอบมี 
ทัว่ประเทศ และเป็นจ านวนท่ีมาก 

3.1.2  การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
การด าเนินงานของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการ

ด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษาวิจยั พฒันา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและ

                                                   
81 พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, มาตรา 4. 

DPU



 70 

ทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองรวมทั้ งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทาง
การศึกษาในระดบัชาติและระดบันานาชาติ และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ ให้มีอ านาจหนา้ท่ีหลกั
ในการด าเนินการเก่ียวกับการจดัท าระบบ วิธีการและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลตาม
มาตรฐานการศึกษา ด าเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา ด าเนินการเก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวดัความรู้
ความสามารถและการสอบวดัมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เพื่อน าผลไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการ
เทียบระดบัและการเทียบโอนผลการเรียนท่ีมาจากการศึกษาในระบบเดียวกนัหรือการศึกษาต่าง
ระบบด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษาวิจยั และเผยแพร่นวตักรรมเก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษา 
ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวดัและประเมินผลการศึกษา เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลการทดสอบทาง
การศึกษา ตลอดจนสนบัสนุน และให้บริการผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ไดท้ั้งในประเทศ
และต่างประเทศ พฒันาและส่งเสริมวิชาการดา้นการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึง
การพฒันาบุคลากรดา้นการทดสอบและประเมินผล ดา้นการติดตามและประเมินผลคุณภาพบณัฑิต 
รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เคร่ืองมือวดั ของหน่วยงานการประเมินผล
และทดสอบทางการศึกษาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้ งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทุกขั้นตอน นอกจากจะใช้อ านาจในฐานะหน่วยงานทาง
ปกครองท่ีใช้อ านาจปกครองในการด าเนินงานในดา้นการจดัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐาน และการจดัสอบอ่ืนๆ แลว้ ในบางภารกิจซ่ึงเป็นการด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดรายไดเ้ป็น
ของหน่วยงานเอง และไม่ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญติัองค์การมหาชน พ.ศ. 
2542 เช่น การให้บริการทดสอบวดัความรู้ความสามารถความถนดัทางวิชาการหรือวิชาชีพ ซ่ึงการ
ด าเนินการดงักล่าวก่อใหเ้กิดรายได ้โดยมิไดใ้ชเ้งินงบประมาณแผน่ดิน ดงันั้น การกระท าการต่างๆ 
จึงอาจเขา้ข่ายท่ีตอ้งน ากฎหมายท่ีใชใ้นภาคเอกชนมาใช้บงัคบักบัการด าเนินการท่ีสถาบนัทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ด าเนินการตามท่ีกล่าวมา ดงัน้ี 

3.1.2.1 ความสัมพนัธ์ของหน่วยงานกบัประชาชนตามกฎหมายเอกชน 
ความสัมพนัธ์ของหน่วยงานกับประชาชนตามกฎหมายเอกชนในลักษณะน้ี เป็น

ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการติดต่อส่ือสารกนัระหว่างสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) กบัหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นนิติบุคคลและท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดา ซ่ึงมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก็คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีก าหนด
ความสัมพนัธ์ระหว่างเอกชนกบัเอกชน ส าหรับองค์การมหาชนจะมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกรณีถา้
กรรมการหรือผูป้ฏิบติังานในองคก์ารมหาชนกระท าละเมิดในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงองคก์ารมหาชน
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ตอ้งร่วมรับผิดชอบในความเสียหายร่วมกบักรรมการหรือผูป้ฏิบติังานโดยองค์การมหาชนอาจไล่
เบ้ียค่าสินไหมทดแทนเอาจากกรรมการไดต้ามส่วน แต่หากการกระท าละเมิดของกรรมการหรือ
ผูป้ฏิบติังานมิใช่การกระท าในการปฏิบติัหนา้ท่ี กรรมการหรือผูป้ฏิบติังานผูน้ั้นตอ้งรับผิดชอบเป็น
การส่วนตวั  

ซ่ึงความรับผิดดังกล่าวจะเก่ียวข้องกับพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 เน่ืองจากพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539  ตรา
ข้ึนเพื่อคุม้ครองเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐซ่ึงรวมถึงกรรมการองค์การมหาชนท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริต มิให้ตอ้งรับผิด เน่ืองจากหากผูป้ฏิบัติงานหรือกรรมการ ในฐานะกรรมการ
องค์การมหาชนหรือผูป้ฏิบติังานในองค์การมหาชน ได้กระท าความผิดทางละเมิดภายใต้ขอบ
อ านาจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ผูเ้สียหายสามารถฟ้องร้ององคก์ารมหาชนได ้แต่จะไม่สามารถฟ้องร้อง
ผูป้ฏิบติังานหรือกรรมการได ้ในทางตรงกนัขา้ม หากความผิดนั้นไม่ไดเ้กิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ฐานะผูป้ฏิบติังานหรือกรรมการ ผูป้ฏิบติังานหรือกรรมการก็จะตอ้งรับผิดชอบเป็นการส่วนตวั โดย
ผูเ้สียหายจะไม่สามารถฟ้องร้ององค์การมหาชนให้รับผิดได้82 หากองค์การมหาชนท่ีถูกฟ้องร้อง
เห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีกรรมการตอ้งรับผิดหรือร่วมรับผิด องคก์ารมหาชนนั้นจะขอให้ศาลท่ีพิจารณาคดี
เรียกกรรมการเขา้มาเป็นคู่ความในคดีก็ได้83 ในกรณีท่ีกรรมการถูกฟ้องร้อง และกรรมการเห็นว่า
เป็นเร่ืองท่ีองค์การมหาชนตอ้งรับผิดหรือร่วมรับผิด กรรมการจะขอให้ศาลท่ีพิจารณาคดีเรียก
องคก์ารมหาชนเขา้มาเป็นคู่ความในคดีก็ได ้หรือหากกรรมการหรือผูป้ฏิบติังานไดก้ระท าความผิด
ทางละเมิด และองคก์ารมหาชนตอ้งรับผิดชอบจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหาย องคก์ารมหาชน
มีสิทธิไล่เบ้ียกรรมการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การมหาชนได้ ถา้การกระท านั้นเกิดจาก
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของกรรมการหรือผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงในการเรียกค่า
สินไหมทดแทนนั้น บางกรณีอาจไม่จ  าเป็นต้องชดใช้คืนให้เต็มจ านวนของค่าเสียหาย แต่ให้
ค  านึงถึงระดบัความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์84 

3.1.2.2  ความสัมพนัธ์ของหน่วยงานกบัประชาชนโดยใชอ้ านาจมหาชน  
ความสัมพนัธ์ของหน่วยงานกับประชาชนโดยใช้อ านาจมหาชนในลักษณะน้ี เป็น

ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในฐานะท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็น
หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีจดัท าบริการสาธารณะดา้นการศึกษาและการวิจยัทางดา้นการวดัและ

                                                   
82 พระราชบญัญติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539, มาตรา 5 และ มาตรา 6. 
83 พระราชบญัญติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539, มาตร 7. 
84 พระราชบญัญติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539, มาตรา 8. 
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ประเมินผลทางการศึกษา ซ่ึงมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นลกัษณะของการใช้อ านาจมหาชนหลาย
ฉบบัด้วยกนั เช่น ในกรณีกรณีการด าเนินงานตามภารกิจตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และการ
ด าเนินการดังกล่าวไปก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอก หรือในท านองกลับกัน
บุคคลภายนอกไม่ปฏิบติัตามการด าเนินงานตามภารกิจของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ท าให้ภารกิจไม่บรรลุวตัถุประสงค์เท่าท่ีสมควร ก็จึงเกิดกรณีท่ีตอ้งค านึงว่า
หน่วยงานมีอ านาจบงัคบัซ่ึงอาจจะเป็นโทษทางอาญาดว้ยหรือไม่ อย่างไร เน่ืองจากหากพิจารณา
ตามกฎหมายอาญา จะพบวา่คือบรรดากฎหมายทั้งหลาย ท่ีบญัญติัถึงความผิดและก าหนดโทษไว ้
จากความหมายของกฎหมายอาญาน้ี แยกความส าคญัได้ 2 ประการคือ 1) กฎหมายท่ีบญัญติัถึง
ความผดิ และ 2) จะตอ้งก าหนดโทษไวด้ว้ย  

1) กฎหมายท่ีบญัญติัถึงความผดิ  
“ความผิด” ไดแ้ก่ การกระท าอยา่งใด อยา่งหน่ึงซ่ึงกฎหมายบญัญติัห้ามไว ้ และการท่ี

ตอ้งกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ี กฎหมายบญัญติัให้มีหนา้ท่ีตอ้งกระท า โดยถือวา่เป็นการขดักบั
ประโยชน์ของชุมชน ความผิดอาจมีรูปผิดแผกแตกต่างกนัไดม้ากมาย ทั้งน้ีสุดแทแ้ต่ลกัษณะของ
การกระทบ  กระเทือน  ซ่ึงความผิดเป็นเหตุให้เ กิดข้ึนแก่ผลประโยชน์ของชุมชน  
การกระทบกระเทือน อาจมีต่อชุมชนเป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่น ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา 
การร่วมกนั กระท าความผิด การปลอมแปลงเงินตรา ฯลฯ หรือการกระทบกระเทือนอาจมีต่อชีวิต 
ร่างกาย เสรีภาพ อนามยั สิทธิและทรัพยสิ์น ดงันั้นจะเห็นไดว้า่กฎหมายใดจะเป็น กฎหมายอาญา 
ก็ต่อเม่ือกฎหมายนั้นบญัญติัถึงความผิด เช่น ความผิดฐานลกัทรัพยเ์ป็น ความผิดทางอาญา เพราะ 
มีประมวลกฎหมายอาญาบญัญติัเป็นความผิดไวใ้นมาตรา  334 ว่า “ผูใ้ดเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือ 
ท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจริต ผูน้ั้นกระท า ความผิดฐานลกัทรัพย์ ฯลฯ” กล่าวคือ  
ถา้ผูใ้ดเอาทรัพยข์องผูอ่ื้น หรือท่ีผูอ่ื้นเป็น เจา้ของรวมอยูด่ว้ย โดยผูน้ั้นมิไดย้ินยอม และผูเ้อาไปมี
เจตนาทุจริต ถือวา่ผูเ้อาไปมี ความผดิฐานลกัทรัพย ์ 

2) จะตอ้งก าหนดโทษไวด้ว้ย  
“โทษ” ไดแ้ก่ การทรมานทางกายหรือจิตใจ จะพึงใชล้งในนามของชุมชนแก่ผูท่ี้เป็น

ตวัการกระท ากรรมอนัเป็นการขดัต่อชุมชน การทรมานท่ีลงแก่ผูก้ระท ากรรมน้ีจะตอ้งลงโดยอาศยั
เกณฑพ์ิจารณาถึงกรรมท่ีได ้  

(1) ความประสงคใ์นการลงโทษ คือ ก. เป็นการตอบแทนต่อการกระท าความผิด ข. 
เป็นการป้องกนัสังคม ซ่ึงอาจเป็นการป้องกนัทัว่ไป ไดแ้ก่ ก) การปราบปราม ไม่ให้ผูก้ระท า
ความผิดนั้นคิดกระท าผิดข้ึนอีก และไม่ให้ผูอ่ื้นเอาอยา่งท าผิดอยา่งนั้นข้ึนบา้ง ข) ความมัน่คงของ
ชุมชน โดยแสดงใหเ้ห็นวา่ชุมชนไม่ยอมให ้มีการกระท าผดิเช่นนั้นเกิดข้ึน หรืออาจเป็นการป้องกนั
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โดยเฉพาะ ไดแ้ก่ (ก) การป้องกนั ไม่ให้ผูน้ั้นท าผิดไดอี้กโดยตลอดไป เช่น ประหารชีวิต หรือโดย
ชัว่คราว เช่น ขงัไวมี้ก าหนดเวลา (ข) ดดันิสัย ใหก้ลบัตวัเป็นพลเมืองดีต่อไป  

(2) โทษในทางอาญาก าหนดไว ้5 สถานดว้ยกนั คือประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 
18 บญัญติัวา่ โทษส าหรับลงแก่ผูก้ระท าความผิดมีดงัน้ี ก. ประหารชีวิต ข. จ าคุก ค. กกัขงั ง. ปรับ 
จ. ริบทรัพยสิ์น85 

 จากความหมายอย่างกวา้งๆ ของกฎหมายอาญาจะเห็นไดว้่ามุ่งลงโทษบุคคลท่ีกระท า
ความผดิและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สังคมโดยรวม 

โดยกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญา  ก าหนดความรับผิดทางอาญาของ
คณะกรรมการองคก์ารมหาชน มี 3 ส่วนหลกั คือ86 

1. ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้องคก์ารมหาชนเป็นผูด้  าเนินการ แต่องคก์ารนั้นฝ่าฝืน 
ความผิดนั้นก็จะเป็นความผิดขององค์การ อย่างไรก็ตาม ถา้ความผิดเกิดจากการฝ่าฝืนท่ีเป็นการ
เจตนาหรือจงใจไม่ท าตามกฎหมาย กรรมการก็อาจตอ้งรับผดิดว้ย 

2. ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้การด าเนินการนั้นเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ แต่มี
การละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ี เช่น การออกระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ถ้า
คณะกรรมการไม่ก ากบัดูแลให้มีการด าเนินการให้ถูกตอ้ง ครบถว้น หากมีความเสียหายเกิดข้ึนแก่
องคก์ารมหาชน กรรมการทุกคนตอ้งรับผดิร่วมกนั 

3. ในกรณีท่ีความผิดนั้นเป็นความผิดเฉพาะตวั กฎหมายก าหนดให้ “ผูใ้ดท า ผูน้ั้นตอ้ง
รับโทษ” เช่นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ การใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตวั เป็นตน้ 

แต่เน่ืองจากองคก์ารมหาชนยงัไม่มีกฎหมายระบุไวช้ดัเจนวา่ต าแหน่งกรรมการองคก์าร
มหาชน ถือเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา อยา่งไรก็ตาม กรรมการควรปฏิบติัหนา้ท่ี
ด้วยความระมดัระวงั เพราะหากมีการฟ้องร้องกนัข้ึนและศาลพิจารณาว่าการปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณะกรรมการองคก์ารมหาชนเขา้ข่ายเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา กรรมการจะตอ้ง
รับผดิทางอาญาอนัเน่ืองมาจากการกระท าในฐานะเจา้พนกังานดว้ย 

ซ่ึงนอกจากประมวลกฎหมายอาญาแล้วยงัมีพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของ
พนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 ซ่ึงพระราชบญัญติัว่าด้วยความผิดของ
พนกังานในองคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนเพื่อก าหนดโทษ

                                                   
  85 เวบ็ไซต์การศึกษา.  สืบคน้เม่ือ 15 สิงหาคม 2556, จาก  http://www.e-book.ram.edu/e-
book/l/LW206(51)/LW206-1-4. 

86 คู่มือการปฏิบติังานของกรรมการองคก์ารมหาชน ส านกังาน ก.พ.ร. 
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ส าหรับพนกังานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยก าหนดวา่หากกรรมการกระท าละเมิดใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี ตามความผดิดงัต่อไปน้ี 

1. ท าหนา้ท่ีซ้ือ ท า จดัการหรือรักษาทรัพยสิ์นใดๆ และไดท้  าการเบียดบงัทรัพยน์ั้นเป็น
ของตนหรือเป็นของผูอ่ื้นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผู้อ่ื้นเอาทรัพยน์ั้นไป (มาตรา 4)   

2. ใชอ้ านาจในหนา้ท่ีโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจ เพื่อใหบุ้คคลใด                                                          
3. มอบใหห้รือหามาใหซ่ึ้งทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผูอ่ื้น (มาตรา 5) 
4. เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิ

ชอบ เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอยา่งใดในหนา้ท่ี ไม่วา่การนั้นจะชอบหรือมิชอบดว้ยหนา้ท่ี 
(มาตรา 6)  

5. กระท าการหรือไม่กระท าการอยา่งใดในหนา้ท่ี โดยเห็นแก่ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์
อ่ืนใดซ่ึงตนไดเ้รียก รับหรือยอมจะรับไวก่้อนท่ีตนไดรั้บแต่งตั้งเป็นพนกังานในหนา้ท่ีนั้น (มาตรา 
7)  

6. มีหนา้ท่ีซ้ือ ท า จดัการหรือรักษาทรัพยใ์ด ๆ ใชอ้ านาจในหนา้ท่ีโดยทุจริต อนัเป็น
การเสียหายแก่องคก์าร บริษทัจ ากดัห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน (มาตรา 
8)  

7. มีหนา้ท่ีจดัการหรือดูแลกิจการใดเขา้มีส่วนไดเ้สีย เพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือ
ผูอ่ื้นเน่ืองดว้ยกิจการนั้น (มาตรา 9)  

8. มีหนา้ท่ีจ่ายทรัพย ์จ่ายทรัพยน์ั้นเกินกวา่ท่ีควรจ่าย เพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือ
ผูอ่ื้น (มาตรา 10) 

9. ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด 
หรือปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต (มาตรา 11)  

ซ่ึงพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดของพนกังานในองคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2502 มีเหตุผลในการบญัญติัโดยท่ีรัฐไดล้งทุนจดัตั้งองคก์ารและหน่วยงานอ่ืนและในบางกรณีได้
เขา้ถือหุ้นในบริษทัจ ากดั ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ทุนท่ีไดล้งไปหรือ
หุ้นท่ีรัฐไดถื้อไวน้ี้เป็นทรัพยสิ์นของชาติ และเน่ืองดว้ยองคก์ารบริษทัจ ากดั ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
และหน่วยงานดงักล่าวไม่ตอ้งถูกผกูมดัใหป้ฏิบติัตามระเบียบราชการโดยเคร่งครัด หากผูป้ฏิบติังาน
ไม่อยูใ่นข่ายการควบคุมหรือถูกลงโทษอยา่งหนกัเม่ือกระท าความผิดแลว้ อาจท าให้การด าเนินงาน
ขององคก์าร บริษทัจ ากดั หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล และหน่วยงานประสพความลม้เหลว และเกิดความ
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เสียหายแก่รัฐอย่างร้ายแรง จึงสมควรมีกฎหมายก าหนดโทษส าหรับพนกังานในองค์การ หรือ
หน่วยงานของรัฐ87 

 โดยหากผูป้ฏิบติังานหรือกรรมการไดก้ระท าความผิดดงักล่าว จะตอ้งไดรั้บโทษตามท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดของพนกังานในองคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2502 ซ่ึงมีโทษตั้งแต่การปรับ จ าคุก หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

แต่เน่ืองจากเน่ืองจาก พระราชบญัญติัว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 ได้ตราข้ึนก่อนท่ีจะมีการก าหนดให้มีองค์การมหาชน ประกอบกบั
มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัว่าดว้ยความผิดของพนกังานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2502 บญัญติัวา่  

"พนกังาน" หมายความว่า ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการหรือ
บุคคลผูป้ฏิบติังานในองคก์าร บริษทัจ ากดั ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 
ซ่ึงทุนทั้งหมดหรือทุนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบเป็นของรัฐ โดยไดรั้บเงินเดือนหรือประโยชน์ตอบแทน
อยา่งอ่ืนจากองคก์าร บริษทัจ ากดัหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งน้ีนอกจากผูเ้ป็นเจา้
พนกังานอยูแ่ลว้ตามกฎหมาย 

อน่ึง กรณีพระราชบญัญติัว่าด้วยความรับผิดของพนกังานในองค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2502 มีแนวค าวินิจฉัยของศาลฎีกา และความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ท่ีได้กล่าวถึงการด าเนินงานของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และเจ้าหน้าท่ี ขององค์การ
มหาชน ดงัน้ี 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1265/2513 ค าวา่ พนกังาน ตาม พ.ร.บ. วา่ดว้ยความผิดของพนกังาน
ในองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้ง ให้มีหนา้ท่ีปฏิบติังาน
โดยมีความรับผิดชอบต่องานนั้นดว้ยตนเอง ไม่รวมถึงผูท้ดลองปฏิบติังานชัว่คราว ซ่ึงตอ้งท างาน
ในความดูแลควบคุมของเจา้หนา้ท่ีในการนั้นดว้ย 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2290/2515 การท่ีจะถือวา่จ าเลยซ่ึงท างานอยูท่ี่องคก์ารคา้ของคุรุสภา 
เป็น "พนักงาน" ตามความหมายแห่งพระราชบญัญติัว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การฯ 
จะตอ้งไดค้วามวา่ ทุนทั้งหมดหรือทุนเกินกวา่ร้อยละห้าสิบขององคก์ารคา้ของคุรุสภาเป็นของรัฐ / 
เม่ือขอ้เทจ็จริงไดค้วามวา่ กรรมการอ านวยการของคุรุสภาซ่ึงเป็นนิติบุคคล ไดจ้ดัตั้งองคก์ารคา้ของ
คุรุสภาข้ึน โดยใชทุ้นของคุรุสภาและเป็นหน่วยงานหน่วยหน่ึงของคุรุสภา งานหรือทุนท่ีด าเนินการ 

                                                   
87 หมายเหตทุา้ยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดของพนกังานในองคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 

2502. 
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จึงเป็นของคุรุสภามิใช่เป็นของรัฐ จ าเลยซ่ึงท างานในองค์การคา้ของคุรุสภาจึงไม่เป็น "พนกังาน" 
ตามความหมายแห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จท่ี 4/2551 ปรากฏในบนัทึกส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดของพนกังานในองคก์าร
หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 กบัองคก์ารมหาชน มีความเห็นสรุปไดว้า่ พระราชบญัญติัวา่ดว้ย
ความผดิของพนกังานในองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 ตราข้ึนก่อนท่ีจะมีการก าหนดให้
มีองคก์ารมหาชนซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่โดยเจตนารมณ์แห่งกฎหมายดงักล่าวมุ่งท่ีจะ
ควบคุมผูป้ฏิบติังานมิให้ด าเนินการให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเน่ืองจากรัฐไดล้งทุนจดัตั้งองค์การ
และหน่วยงานอ่ืน และในบางกรณีได้เข้าถือหุ้นในบริษทัจ ากดั ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เพื่อ
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ทุนท่ีได้ลงไปหรือหุ้นท่ีรัฐถือไวน้ี้เป็นทรัพย์สินของชาติซ่ึงมี
ลกัษณะเฉพาะตามพระราชบญัญติัดงักล่าว ดว้ยเหตุน้ี การท่ีพนกังานขององคก์ารหรือหน่วยงาน
ของรัฐแห่งใดจะอยู่ในบงัคบัของพระราชบญัญติัว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 จึงตอ้งพิจารณาวา่พนกังานหรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
อยูใ่นความหมายของบทนิยามค าวา่ “พนกังาน” ตามพระราชบญัญติันั้นหรือไม่ โดยองคก์ารหรือ
หน่วยงานของรัฐจะตอ้งมีทุนทั้งหมดหรือทุนเกินกว่าร้อยละห้าสิบเป็นของรัฐด้วย แต่โดยท่ี
องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานบริหารรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ตั้งข้ึนเพื่อจดัท ากิจการบริการสาธารณะท่ีแตกต่างกนัไปตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและภารกิจของ
องคก์ารมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคก์ารมหาชนแต่ละแห่ง จึงมีรายละเอียดลกัษณะและ
วตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น รายละเอียดของทุนจึงอาจแตกต่างไปตามท่ีมาของการจดัตั้ง
องคก์ารมหาชนแต่ละแห่ง และอาจแตกต่างไปจากความหมายของ “ทุน” ตามพระราชบญัญติัว่า
ดว้ยความผิดของพนกังานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 ในการพิจารณาจึงตอ้ง
พิจารณาองค์การมหาชนเป็นรายกรณีไป กล่าวคือ หากองคก์ารมหาชนแห่งใดมีทุนเป็นไปตาม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดของพนกังานในองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 กรรมการ 
ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ีและผูป้ฏิบติังานขององค์การมหาชนแห่งนั้น ย่อมอยู่ภายใต้บงัคบัของ
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผดิของพนกังานในองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 

ดังนั้น การพิจารณาว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ีและผูป้ฏิบติังานขององค์การ
มหาชน ถือเป็นเจา้พนักงาน ตามพระราชบญัญติัว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 หรือไม่นั้น จะตอ้งพิจารณาเป็นรายกรณีไป  

การด าเนินการทดสอบต่างๆ ของประเทศไทยได้มีระเบียบ ขั้นตอน และการแก้ไข
ปัญหา ดงัน้ี 
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1. การสอบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้
มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการปฏิบติัของผูเ้ขา้สอบ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2555 ซ่ึงอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 โดยมีสาระส าคญั เป็นการก าหนดขอ้ปฏิบติัส าหรับผูเ้ขา้สอบ เช่น เร่ืองการแต่งการ การ
ไปถึงสถานท่ีสอบ และกล่าวถึงการกระท าการทุจริตในการสอบ88 ส่วนการลงโทษนั้น มีระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548 ท่ีอาศัยอ านาจตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไดก้ าหนดถึงโทษต่างๆ เช่น วา่กล่าวตกัเตือน ท าทณัฑ์บน 
ตดัคะแนนความประพฤติ ท ากิจกรรมเพื่อใหป้รับเปล่ียนพฤติกรรม89 

2. การสอบในมหาวิทยาลยัและการกระท าผิดระเบียบการสอบในมหาวิทยาลยั  ในการ
สอบของมหาวทิยาลยัต่างๆ มีกฎหมายจดัตั้งมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งท่ีให้อ านาจในการออกระเบียบ
ขอ้บงัคบั ประกาศ ของแต่ละมหาวิทยาลยัในการก าหนดหลกัเกณฑ์ ขั้นตอน ต่างๆ เก่ียวกบัการ
สอบ และการก าหนดโทษ เพื่อให้การด าเนินการของมหาวิทยาลยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น 
ระเบียบการสอบของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 ก าหนดวา่ ในกรณีท่ีเช่ือไดว้า่มี
การทุจริตในการสอบเกิดข้ึน ให้คณะหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีการจดัการเรียนการสอน แจง้ให้
มหาวทิยาลยัทราบโดยไม่เน่ินชา้ และใหร้องอธิการบดีฝ่ายการนกัศึกษาตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้ึนคณะหน่ึง เพื่อสอบสวนให้ไดม้าซ่ึงขอ้เท็จจริง หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่านกัศึกษา
ทุจริตในการสอบจริง ใหร้องอธิการบดีฝ่ายการนกัศึกษาด าเนินการลงโทษทางวนิยัต่อไป90  

3. การสอบวดัความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ เช่น การทดสอบ Test of English 
as a Foreign Language (TOEFL) ก็จะมีระเบียบและขั้นตอนการทดสอบ91 กล่าวคือ ขั้นตอนการ
ปฏิบติั ของการสอบนั้น แต่ละศูนยส์อบ จะมีขั้นตอนท่ีเหมือนกนั เพื่อความยุติธรรม ส าหรับผูเ้ขา้
สอบทุกท่าน โดยท่ีทุกแห่ง จะมีมาตรฐานเดียวกนัหมด ซ่ึงเป็นดงัต่อไปน้ี 

1) ผูคุ้มสอบ หรือเจา้หนา้ท่ี จะเป็นผูก้  าหนดท่ีนัง่สอบ ใหแ้ก่ผูส้อบ โดยผูส้อบ จะไม่
มีสิทธ์ิเลือกท่ีนัง่สอบเอง  

                                                   
88 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการปฏิบติัของผูเ้ขา้สอบ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบั

ท่ี 2) พ.ศ. 2555. ขอ้ 4 , 5 ,6 , 7. 
89 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการลงโทษนกัเรียนนกัศึกษา พ.ศ. 2548. ขอ้ 5. 
90 ระเบียบการสอบของนกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 ขอ้ 10. 
91 http://info.dek-eng.com/TOEFL/สอบ-TOEFL/กฎระเบียบและขั้นตอนในการสอบ-TOEFL.html 
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2) ผูส้อบจะตอ้งถึงสถานท่ีสอบ ไม่เกินเวลาท่ีระบุไว ้ในบตัรประจ าตวัผูส้อบ เพราะ
หลงัจากท่ีเจา้หนา้ท่ี ไดส่้งแบบทดสอบเขา้มาในคอมพิวเตอร์แลว้ จะไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้สอบ
โดยเด็ดขาด 

3) ก่อนจะเขา้สอบตอ้งมาลงทะเบียน กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีหนา้ห้องก่อน โดย
การป้อนขอ้มูลส่วนตวั รวมทั้งรหสัผา่นใหถู้กตอ้ง และถ่ายรูปไวเ้ป็นหลกัฐาน เพราะฉะนั้น จะไม่มี
การให้ใครมาสอบแทนได ้หลงัจากท่ีไดเ้ขา้ห้องสอบแลว้  จะไม่สามารถออกจากห้องสอบไดอี้ก 
และเม่ือการสอบส้ินสุดลง ตอ้งนัง่อยูก่บัท่ี จนกวา่ผูคุ้มสอบ จะอนุญาต ใหอ้อกจากหอ้งสอบได ้

4) ในระหวา่งการสอบ TOEFL จะไม่มีการหยดุพกั แต่จะมีช่วง Break ใหพ้กัผอ่น 5 
นาที นอกจากช่วง Break ถา้ผูเ้ขา้สอบไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีผูคุ้มสอบไดแ้จง้ให้

ทราบก่อนการสอบ อาจจะถูกไล่ออกจากหอ้งสอบ หรือถูกยกเลิกคะแนนสอบได ้ 
5) ทางผูจ้ดัสอบจะไม่ท าการตรวจให้คะแนน ส าหรับการสอบ TOEFL และจะไม่

คืนค่าสอบ ให้แก่ผูใ้ดในกรณีต่อไปน้ี – การพยายามเขา้สอบแทนผูอ่ื้น - ไดรั้บการช่วยเหลือ หรือ
ใหค้วามช่วยเหลือ แก่ผูเ้ขา้สอบท่านอ่ืน – ไม่ปฏิบติัตามท่ีผูคุ้มสอบแนะน า - อ่านและท าขอ้สอบใน
ส่วนอ่ืน ในขณะท่ีอนุญาตให้ท าอีกส่วนหน่ึง หรือพยายามจะท า ขอ้สอบต่อเม่ือหมดเวลาแลว้ - น า
พจนานุกรม สมุดจด หนงัสือ เศษกระดาษ นาฬิกาปลุก โทรศพัทมื์อถือ เพจเจอร์ เคร่ืองช่วยฟัง หรือ
อุปกรณ์ถ่ายภาพใด ๆ เขา้ห้องสอบ - น าบุหร่ี หมากฝร่ัง ลูกอม อาหาร และเคร่ืองด่ืมเขา้มาในห้อง
สอบ- ออกจากห้องสอบโดยไม่ไดรั้บอนุญาต - ท าการจดค าถาม หรือค าตอบหรือคดัลอกสมุด
ค าถาม – พยายามโกงการสอบไม่วา่จะดว้ยวธีิการใดก็ 

6) การสอบคดัเลือกเขา้รับราชการในต าแหน่งต่างๆ ในการสอบเขา้รับราชการใน
กระทรวง กรม ต่างๆ ท่ีจดัสอบโดยส านักงาน ก.พ. หรือส่วนราชการเป็นผูด้  าเนินการจดัการ
ทดสอบเอง ส านกังาน ก.พ. หรือส่วนราชการนั้นๆ ก็จะออกประกาศขอ้ปฏิบติัส าหรับผูเ้ขา้สอบ
ของตนเองข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการ 

 
3.2  กฎหมายและการบริหารงานทีเ่กีย่วข้องกบัการทดสอบทางการศึกษาของต่างประเทศ 

 ในระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ส่วนมากแลว้จะเป็นการบริการสาธารณะซ่ึงเป็น
หนา้ท่ีของรัฐท่ีจะจดัการศึกษาให้กบัประชาชน การบริหารจดัการของหน่วยงานทางการศึกษาแต่
ละประเทศนั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจดัตั้งหน่วยงานของตนเอง ซ่ึงตอ้งการให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานโดยมีการด าเนินการและบริการการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดการพฒันาทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศให้มีความรู้ ความสามารถ สามารถมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลกได ้
โดยในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งของประเทศท่ีมีการจดัการศึกษา 2 ประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
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3.2.1  กฎหมายและการบริหารงานท่ีใช้เก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

กฎหมายการศึกษาพื้นฐานในสหรัฐอเมริกา สามารถแบ่งการพิจารณาออกเป็นลกัษณะ 
ได ้ดงัน้ี92 

3.2.1.1  ภาพรวมของการศึกษา 
การศึกษาในสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นสามระดบั คือ  

1. ระดบัประถมศึกษา  (ซ่ึงรวมการศึกษาก่อนประถมศึกษา)  
2. ระดบัมธัยมศึกษา และ 
3. ระดบัหลงัมธัยมศึกษา   

  การศึกษาวิชาชีพมีจดัรวมอยู่ระดบัมธัยมศึกษา และหลงัมธัยมศึกษา  ส่วนการศึกษา
ผูใ้หญ่ ทั้งแบบในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งการศึกษาต่อเน่ือง มีจดัให้แก่ประชาชนทุกพื้นท่ี 
และอาจจะกล่าวไดว้า่ ทุกช่วงอายขุองผูใ้หญ่ จนตลอดชีวติ 

การศึกษาภาคบงัคบั 
การศึกษาภาคบงัคบัในสหรัฐอเมริกา เร่ิมตน้เม่ือเด็กอายุ 5 ปี (ใน 3 มลรัฐ ) 6 ปี (ใน 16 

มลรัฐ ) และ 7 ปี ( ใน29 มลรัฐ ) ปกติ กฎหมายของมลรัฐต่างๆ จะบงัคบัให้เด็กเขา้เรียนจนอายุครบ 
16 ปี 

การศึกษาภาคบงัคบั กฎหมายถือวา่เป็นการจดัให้เปล่า โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย จนกวา่
เด็กจะจบปีท่ี 12 ทั้งน้ีเฉพาะนกัเรียนท่ีเขา้เรียนในโรงเรียนของทางการ 

จ านวนวนัท าการสอนในรอบปี 
ปีการศึกษาในสหรัฐ ปกติจะเร่ิมตน้เดือนกนัยายนจนถึงสัปดาห์แรก หรือสัปดาห์ท่ีสอง

ของเดือนมิถุนายน มลรัฐส่วนมากก าหนดให้โรงเรียนเปิดเรียน 180 วนัในรอบปี โดยเรียนวนัละ 6 
ชัว่โมง 

ภาษาท่ีใชส้อนในโรงเรียน 
ส่วนมากจะใชภ้าษาองักฤษ(อเมริกนั) ในการสอน เวน้แต่ในบางแห่งท่ีครอบครัวไม่ได้

พูดภาษาองักฤษเป็นภาษาแรก จึงใช้ภาษาของผูเ้รียนเป็นระยะแรกเร่ิม เม่ือเด็กเขา้ใจภาษาองักฤษ
พอสมควรแลว้ จึงเปล่ียนเป็นภาษาองักฤษในระยะหลงั 

 
 

                                                   
92 เอกสารเผยแพร่. รูปแบบการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา. 
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อนุบาลศึกษาและการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
ค าว่า “ประถมศึกษา” ในสหรัฐ มกัจะหมายรวมอนุบาลศึกษา และการศึกษาก่อน

ประถมศึกษาไวด้ว้ย  ส่วนมากจะจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา ประมาณหน่ึง หรือสองปี  โดยจดั
สอนชั้นอนุบาลศึกษา แบบคร่ึงวนัแก่เด็กอายุ 5 ขวบ แต่บางแห่งก็จดัให้แก่เด็กอายุน้อยกว่านั่น 
ส่วนใหญ่การศึกษาก่อนการประถมศึกษาเป็นการจดัโดยเอกชน 

จ านวนปีท่ีจดัประถมศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษาในสหรัฐ จดัสอนในระยะเวลาต่างกนัตามแต่มลรัฐ แบ่งเป็นสอง

หรือสามประเภท ประเภทแรก จดัสอนระยะ 6 ปี หรือ 5 ปี จากปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 5 หรือปีท่ี 6 ประเภทท่ี
สองจดัสอนเป็นระยะ 8 ปี จากปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 8 แต่ท่ีนิยมกนัมากท่ีสุดคือ 6 ปี 

จ านวนปีท่ีจดัมธัยมศึกษา  
โรงมธัยมศึกษาในสหรัฐ นิยมแบ่งการจดัสอนเป็นสองช่วง คือ  
1. มธัยมตน้ ( middle school  หรือ junior high school ) และ 
2. มธัยมปลาย ( high school หรือ senior high school )  
แต่บางแห่งก็อาจจะรวมทั้งสองช่วงไวด้ว้ยกนั ช่วงมธัยมตน้จะจดัตั้งแต่ชั้นปีท่ี 6 หรือ 7 

ถึงชั้นปีท่ี 8 หรือ 9 ส่วนประเภทท่ีจดัรวมกนันั้น ปกติ จะจดัตั้งแต่ป่ี 9 ถึงปีท่ี 12 โดยถือวา่เป็นระดบั
มธัยมปลายเลยทีเดียว ดงันั้น โรงเรียนมธัยมปลายจึงจดัเป็นสองประเภท ประเภทรับจากมธัยมตน้ปี
ท่ี 8 หรือ 9 (จดัต่อไปปีท่ี  9-12 หรือ 10-12 ) ประเภทรับจากประถมศึกษา 8 ปี ( จดัต่อไปปีท่ี 9 -12 ) 

หลกัสูตรประถมศึกษา 
การศึกษาระดบัน้ี มุ่งท่ีจะให้เด็กมีความรู้และทกัษะท่ีเป็นพื้นฐาน และมีเจตนคติท่ีดีต่อ

การเรียนรู้ และมุ่งพฒันาเด็กในฐานะท่ีเป็น เอกบุคคล ให้มีความเจริญงอกงาม วิชาท่ีจดัสอนไดแ้ก่ 
วิชาอ่าน เขียน คณิตศาสตร์ และวิชาอ่ืนๆ โดยเนน้กระบวนการแกปั้ญหา กล่าวคือ การระบุปัญหา 
การแกปั้ญหา และการประเมินผล 

หลกัสูตรมธัยมศึกษา 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งหมายให้เด็กได้รับพื้นฐานความรู้ เพื่อการ

ต่อเช่ือมกบัระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นการส ารวจความถนดั ความสามารถของตนเอง
และพฒันาเด็กใหเ้จริญงอกงาม เพื่อใหส้อดรับกบัความตอ้งการท่ีจะเป็นอิสระของเด็กในวยัน้ี 

ระดบัมธัยมปลาย  มุ่งใหเ้ด็กไดรั้บพื้นฐานความรู้เพื่อการศึกษาต่อ  หรือเพื่อการท างาน  
หลกัสูตรส่วนใหญ่จะจดัแบบมีความยืดหยุน่สูง  เด็กสามารถจะเลือกเรียนวิชาท่ีตนถนดัหรือสนใจ
ได้  จากวิชาเลือกท่ีมีอยู่จ  านวนมาก เช่น อาจจะมีวิชาเลือกอยู่ถึง 200 วิชาในโรงเรียนแต่ละแห่ง  
อยา่งไรก็ตาม  เม่ือจบชั้นปีท่ี 10 เด็กจะตอ้งตดัสินใจเลือกสายวิชาซ่ึงมีจดัอยู ่3 สาย คือ สายวิชาการ 
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สายอาชีพ และสายทั่วไป  สายวิชาการมุ่งจะเตรียมเด็กเพื่อการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา  
สายอาชีพ มุ่งเตรียมเด็กออกไปท างาน หรือเพื่อการฝึกอบรมเฉพาะอย่างหลงัจากจบมธัยมศึกษา  
ส่วนสายทั่วไปนั้ นเรียนอย่างกลางๆมีทั้ งวิชาการและวิชาชีพ แต่ไม่เก่งจริงในด้านใด จึงมี 
ผูว้ิพากษ์วิจารณ์ว่า สายทั่วไปเตรียมเด็กไม่เพียงพอท่ีจะเรียนต่อ หรือออกไปท างาน  ดังนั้ น   
บางแห่ง จึงได้ คิดท าโรง เ รียน  ซ่ึ ง เน้น เฉพาะอย่า ง ข้ึนมา  เ ช่น  เน้นวิทยาศาสตร์   
เน้นภาษาต่างประเทศ เน้นศิลปะ โดยตัดวิชาบางอย่างออกไปบ้าง โรงเรียนประเภทน้ีมัก 
เรียกกนัวา่  magnet  school  หรือโรงเรียนแม่เหล็ก เพราะตอ้งการดึงความสนใจของเด็กให้เขา้มา
เรียนโรงเรียนเหล่าน้ี 

ส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ (gifted  school ) โรงเรียนมกัจะจดัให้เรียนวิชาท่ีตน
ถนัดในระดับสูงข้ึนไปในช่วงสองปีสุดทา้ย  เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ   
ผูท่ี้เรียนหลกัสูตรระดบัสูงเช่นน้ี  จะไดรั้บหน่วยกิตซ่ึงสามารถโอนไปเป็นส่วนหน่ึงของการเรียน 
ในระดบัอุดมศึกษาได ้

มลรัฐมีวิธีการก าหนดหลกัสูตรประถมและมธัยมใน 5 ลกัษณะ แยกเป็นประการได้
ดงัต่อไปน้ี 

ประการแรก    โดยการก าหนดเกณฑ์การจบชั้นสูงสุดว่าจะตอ้งสอบผ่านวิชาใดบา้ง  
และเรียนมาก่ีหน่วยกิต 

ประการท่ีสอง  โดยการก าหนดแบบเรียนท่ีจะใชใ้นชั้นต่างๆ 
ประการท่ีสาม  โดยการทดสอบสมรรถนะชั้นต ่า ( minimum-competency  test ) ของ

นกัเรียนในบางชั้น 
ประการท่ีส่ี     โดยการใหแ้นวทางหรือกรอบของหลกัสูตรของมลรัฐ 
ประการท่ีหา้   โดยการใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการ  ตวัอยา่งเช่น การก าหนดให้เรียน

ประวติัศาสตร์อเมริกัน  และประวติัศาสตร์ของมลรัฐ ขณะเดียวกันท้องถ่ินก็อาจจะให้เรียน
ประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินไดด้ว้ย93 

ประมาณคร่ึงหน่ึงของจ านวนมลรัฐ  เป็นผูเ้ลือกแบบเรียน  และวสัดุหลกัสูตรต่างๆ 
ส่วนมลรัฐท่ีเหลือเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินจะเป็นผูเ้ลือก  ส่วนใหญ่แลว้ไม่วา่ระดบัใดจะเป็นผูเ้ลือก  ปกติ
จะมีการตั้ งคณะกรรมการแบบเรียนข้ึน  ประกอบด้วยผู ้มีวิชาชีพครู และตัวแทนชุมชน  
คณะกรรมการชุดน้ีจะเลือกแบบเรียน และส่ือต่างๆไวห้ลายอย่างในแต่ละวิชา  เพื่อให้ทอ้งถ่ิน

                                                   
93 แหล่งเดิม. 
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สามารถเลือกจากบญัชีท่ีก าหนดนั้นได ้ ปกติครูจะเลือกแผนการเรียนจากส่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
เหล่าน้ี 

แบบเรียนส่วนใหญ่ผลิตโดยส านักพิมพ์เอกชน  ซ่ึงมกัจะท าสัญญาจา้งนักการศึกษา
หรือผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆ มาพฒันาส่ือให้บริษทั  เม่ือจดัพิมพ์เสร็จ  ก็จะเสนอส่ือการเรียนนั้นให้แก่
คณะกรรมการแบบเรียนระดบัมลรัฐ และทอ้งถ่ินเพื่อให้ความเห็นชอบ  ในบางกรณี  มลรัฐและเขต
การศึกษาทอ้งถ่ินอาจจะมอบใหค้ณะครู หรือผูเ้ช่ียวชาญหลกัสูตรท าการผลิตข้ึนเอง  บางกรณีมลรัฐ 
และมหาวิทยาลัย  ก็เป็นผู ้พ ัฒนาวสัดุหลักสูตรเพื่อใช้ในโรงเรียนประถมและมัธยม ครูใน
สหรัฐอเมริกามกัมีอิสระท่ีจะเลือกส่ือการเรียนการสอนไดจ้ากหลายๆ แห่ง 

มีมลรัฐขนาดใหญ่ 4 มลรัฐ ท่ีควบคุมตลาดส่ือการเรียนไดถึ้งร้อยละ 30 ของประเทศ 
(แคลิฟอร์เนีย 11% เท็กซัส 8% นิวยอร์ค 6% อิลลินนอยส์ 5% )94 ดงันั้น บริษทัผูผ้ลิตท่ีสนใจจะ
จ าหน่ายส่ือการเรียนให้ไดม้าก  ก็จ  าเป็นตอ้งผลิตให้ตรงกบัความตอ้งการของมลรัฐเหล่าน้ี  การ
สอบวดัสมรรถนะขั้นต ่า  ก็เป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน วิธีการน้ีไดเ้ร่ิมใช้
ประมาณกลางทศวรรษท่ีเจ็ดสิบ  ปัจจุบนัไดป้ฏิบติักนัอยู่ใน 40 มลรัฐเป็นอย่างน้อย ในชั้นแรก 
มลรัฐมกัก าหนดวา่  ผูท่ี้สอบผา่นการทดสอบน้ี จึงจะมีสิทธิไดรั้บประกาศนียบตัรมธัยมตอนปลาย  
แต่ต่อมาการทดสอบน้ี ก็ถูกน ามาใช้ในชั้ นต้นๆ  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในชั้ นต้นๆด้วย   
ซ่ึงโดยมากจะเป็น ชั้นปีท่ี 3 หรือ 4 ปีท่ี 6 ปีท่ี 8 หรือ 9 ปีท่ี 11 หรือ 12  วิชาท่ีมกัจะถูกสอบวดัก็คือ  
อ่าน  เขียน  และคณิตศาสตร์ 

ส่วนอิทธิพลท่ีมาจากความช่วยเหลือทางวิชาการ  ก็ได้แก่การส่งผูเ้ช่ียวชาญในการ
พฒันาหลกัสูตรไปร่วมท างานกบัเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  จดัการประชุมปฏิบติัการ  และจดัท าคู่มือการใช้
หลกัสูตรระดบัมลรัฐ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานในทอ้งถ่ิน 

แมโ้ดยทฤษฎี  การจดัการศึกษาของสหรัฐจะเป็นแบบการกระจายอ านาจ  แต่ในทาง
ปฏิบติัก็ยงัมีการด าเนินการใหเ้กิดมาตรฐานในการจดัท าและการใชห้ลกัสูตร   

ตวัก าหนดมาตรฐานท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
ประการแรก คือ แบบเรียน เพราะแบบเรียนชุดเดียวกนัไดใ้ชใ้นหลายๆมลรัฐ 
ประการท่ีสอง  เกณฑ์การรับเข้าเรียนในอุดมศึกษา เน่ืองจากโรงเรียนทั้ งหลาย  

ก็ตอ้งการใหเ้ด็กสามารถเขา้เรียนในวทิยาลยั หรือมหาวทิยาลยัได ้
ประการท่ีสาม  ข้อทดสอบความถนัดและผลสัมฤทธ์ิ   ซ่ึงองค์กรเอกชนท่ีมี

วตัถุประสงค์ไม่หวงัผลก าไรเป็นผูผ้ลิต เป็นขอ้สอบท่ีสามารถเปรียบเทียบคะแนนของเด็ก กับ

                                                   
94 แหล่งเดิม. 
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คะแนนเฉล่ียระดบัชาติได้  ท าให้โรงเรียนบางแห่งจดัสอนเพื่อเตรียมเด็กให้เขา้สอบขอ้ทดสอบ
เหล่าน้ี 

ปัจจุบนั  แบบทดสอบระดบัชาติท่ีมีอิทธิพลมาก ไดแ้ก่ 
1. National Assessment of Educational Progress ( NAEP ) แบบทดสอบประเมิน

ความกา้วหนา้ทางการศึกษาระดบัชาติน้ี ใชว้ดัทกัษะและความรู้ของกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนอาย ุ9 , 13 
และ 17 ปีในวชิาอ่าน เขียน คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและวิชาอ่ืนๆ 

2. Scholastic Aptitude Test (SAT ) เป็นขอ้สอบวดัความถนดัเก่ียวกบัภาษาและการหา
เหตุผล มีนกัเรียนปีละ 1.1 ลา้นคนท่ีเขา้สอบโดยใชข้อ้ทดสอบน้ี 

3. American College Testing Program ( ACT )  เป็นแบบทดสอบท่ีคลา้ยกบั SAT แต่
เพิ่มวชิาสังคมศึกษาและวทิยาศาสตร์ธรรมชาติเขา้ไวอี้กสองวชิา  ขอ้ทดสอบน้ีมีนกัเรียนเขา้สอบ
ประมาณ 800,000 ต่อปี ซ่ึงนบัวา่รองลงมาจาก SAT 

การทดสอบเทียบความรู้มธัยมปลาย 
นกัเรียนท่ีออกจากโรงเรียนก่อนจบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  สามารถท่ีจะสอบเทียบ

ความรู้เพื่อรับประกาศนียบตัรเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนปลายได้  ซ่ึงขอ้สอบน้ีเรียกว่า  General 
Education Development (GED ) Test  ขอ้สอบน้ีจะครอบคลุมเน้ือหาและทกัษะในวิชาต่างๆ ท่ีจดั
สอนในโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา เพื่อเตรียมตวัส าหรับการทดสอบ  โรงเรียนมธัยม
บางแห่งอาจจะเปิดสอนหลกัสูตรระยะสั้น เพื่อทบทวนความรู้ใหแ้ก่ผูป้ระสงคจ์ะเขา้ทดสอบ  เม่ือปี 
1990 มีผูไ้ด้รับประกาศนียบตัร  GED  ประมาณ 410,000 คน ประกาศนียบตัรน้ีสามารถใช้เป็น
หลกัฐานแสดงพื้นความรู้  เพื่อเขา้เรียนต่อในมหาวทิยาลยัได ้

3.2.1.2  บทบญัญติัในกฎหมายการศึกษาพื้นฐาน 
มลรัฐแต่ละแห่งของสหรัฐอเมริกาไดอ้อกกฎหมายการศึกษาพื้นฐาน  เพื่อใชใ้นมลรัฐ

ของตนเอง  กฎหมายการศึกษาพื้นฐาน มีบทบญัญติัต่างๆไวอ้ย่างครอบคลุม รวมทั้งการบริหาร
การศึกษาดว้ย            

3.2.2  กฎหมายและการบริหารงานท่ีใชเ้ก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษาของประเทศสวเีดน95 
การศึกษาของประเทศสวีเดนตั้งแต่การศึกษาก่อนประถมศึกษา การศึกษาภาคบงัคบั 

การมธัยมศึกษา และอุดมศึกษา มีหลกัสูตรท่ีสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและเน้น
การวจิยั ควบคุมโดยรัฐบาลและรัฐสภา จึงสามารถควบคุมทิศทางการผลิตก าลงัคนไดต้ามเป้าหมาย 

                                                   
  95 เวบ็ไซต์การศึกษา.  สืบคน้เม่ือ 15 สิงหาคม 2556, จาก  http://www.l3nr.org/posts/411320 
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การศึกษาของสวีเดนมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ประชาชนสวีเดนศึกษาและท างานในต่างประเทศ
มากมาย เน่ืองจากการศึกษามีคุณภาพสูง และสวเีดนใชส้ถิติในการบริหารการศึกษาอยา่งไดผ้ลดี 

ระบบการศึกษา ประกอบดว้ยการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา (ISCED 0) การศึกษา
ภาคบงัคบั (ISCED 1+ISCED 2)  การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ISCED 3)  การศึกษาหลงั
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีไม่ใช่อุดมศึกษา (ISCED 4) และการศึกษาระดบัอุดมศึกษา (ISCED 5)96 

การจัดการ ศึกษาแก่ เ ด็ก  เย าวชน และผู ้ใหญ่  มีทั้ งการจัดในโรง เ รียนหรือ
สถาบนัการศึกษาตามปกติแบบเต็มเวลา และแบบนอกเวลา รวมทั้งการศึกษาทางไกลมีการจดั
การศึกษาพิเศษส าหรับผูบ้กพร่องทางการเรียนรู้ ทางการไดย้ิน ทางสายตา ชนกลุ่มนอ้ย และคนเขา้
เมือง 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิไดรั้บการศึกษาอย่างเท่า
เทียมกนั โดยไม่จ  ากดัเพศ สถานท่ีเกิด ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาตอ้งจดัให้เด็กมี
ความรู้ทกัษะเพื่อเป็นประชาชนท่ีรับผิดชอบสังคม บุคลากรในโรงเรียนตอ้งส่งเสริมให้เด็กยอมรับ
นบัถือความเป็นส่วนบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งเพศและต่อตา้นการข่ม
เหงรังแก และการแบ่งแยกเช้ือชาติ โรงเรียนทุกโรงตอ้งจดัการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั การจดัการ
ศึกษาในแต่ละระดบัเป็น ดงัน้ี 

1.  การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา 
การศึกษาก่อนประถมศึกษา (Pre – primary Education) จดัส าหรับเด็กอายุ 1 - 5 ปี มี

หลายรูปแบบ เช่นโรงเรียนอนุบาล (Pre - school) ศูนยเ์ด็กตามบา้น (Family Day Care Home) และ
โรงเรียนอนุบาลแบบเปิด (Open Pre – school) เด็กอายุ 6 ปี สามารถเขา้เรียนชั้นเด็กเล็กในโรงเรียน
การศึกษาภาคบงัคบั (Pre – school Class) แต่ไม่เป็นการบงัคบัให้ตอ้งเขา้เรียน มีเด็กอายุ 6 ปี เขา้
เรียนประมาณร้อยละ 94 ทั้งน้ีโรงเรียนอนุบาล และชั้นเด็กเล็ก ตั้งแต่ 4 - 6 ปี ไม่ตอ้งเสียค่าเล่าเรียน 
โดยเรียนวนัละ 3 ชัว่โมง 5 วนัต่อสัปดาห์ ส่วนเด็กท่ีอายุย่างเขา้การศึกษาภาคบงัคบั 6 - 9 ปี 
สามารถเขา้เรียนในศูนยเ์ด็กเวลาวา่ง (Leisure – time Centre) ซ่ึงเปิดในช่วงเวลา ก่อน – หลงัเลิก
เรียนและหยุดในวนัหยุดวนัละ 3 ชัว่โมง รวมทั้งศูนยเ์ด็กตามบา้นกิจกรรมยามวา่งและบริการอ่ืนๆ 
ส าหรับเด็ก โรงเรียนการศึกษาภาคบงัคบัชั้นเด็กเล็กและศูนยเ์ด็กต่างๆ ใช้หลกัสูตรเดียวกนั เด็ก

                                                   
  96 เวบ็ไซต์การศึกษา.  สืบคน้เม่ือ 15 สิงหาคม 2556, จาก
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=2956&catid=503:2011-09-
15-17-25-37 
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การศึกษาพิเศษมีสิทธิเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาลและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลตอ้งคน้หาเด็กเหล่าน้ี 
เด็กอาย ุ1 - 3 ปีท่ีเขา้โรงเรียนอนุบาลหรือศูนยเ์ด็กเล็กตอ้งเสียค่าเล่าเรียน 

หลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา มีคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2541 จัดท าโดยรัฐตาม
ข้อแนะน าของรัฐสภาเทศบาลเป็นผูรั้บผิดชอบจัดการศึกษา หลักสูตรระดับน้ีก าหนดค่านิยม
พื้นฐานให้แต่ไม่ก าหนดวิธีสอน ก าหนดเป้าหมายและค าแนะน าเก่ียวกบัค่านิยมและบรรทดัฐาน 
การพฒันาและการเรียนรู้ หลกัสูตรก่อนประถมมีรายละเอียด ดงัน้ี 

หลกัการ 
เด็กตอ้งเรียนโดยการเล่นหรือท ากิจกรรมท่ีเป็นธรรมชาติและมีความหมายต่อเขา โดย

วิธีการใชห้ัวขอ้เร่ืองเป็นฐาน (Topic – based Method) ในการเรียน เพื่อให้เด็กมีโอกาสส ารวจ 
สืบสวน ทดลอง มีโอกาสเรียนรู้โดยเกิดการหยัง่รู้และเกิดความรู้ใหม่ 

การจดัชั้นเรียน 
จดัการศึกษาเป็นชั้นอนุบาล และชั้นเด็กเล็ก 
เวลาเรียน 
การจัดเวลาเรียน ไม่มีตารางเรียนและตารางกิจกรรมจากรัฐบาล เป็นหน้าท่ีของ

โรงเรียนเป็นผูจ้ดักิจกรรม การศึกษาระดบัก่อนประถมของเทศบาลจดัเวลาเรียนระหวา่งเวลา 6.30 - 
18.30 น. วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ การเรียนการสอนปีละ 525 ชัว่โมง หรือ 3 ชัว่โมงต่อวนัเป็นอย่าง
นอ้ย  ส่วนศูนยเ์ด็กบริการระหวา่งเวลา 7.30 - 17.30 น. วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ในเวลาก่อนเรียน หลงั
เลิกเรียนและในวนัหยดุ 

การประเมินผล 
ระดบัชั้นอนุบาลไม่มีการประเมินผลเด็กเป็นรายบุคคล โรงเรียนตอ้งประสานระหวา่ง

บ้านกับโรงเรียนตลอดเวลาเก่ียวกับความเป็นอยู่ พฒันาการ และการเรียนรู้ของเด็ก ครูและ
ผูป้กครองตอ้งพบปะสนทนากนัเก่ียวกบัพฒันาการของเด็ก ปีละ 2 คร้ัง ในชั้นเด็กเล็ก ครูติดตาม
ความกา้วหน้าของเด็กอยา่งสม ่าเสมอ แต่ไม่มีระเบียบก าหนด เม่ือเด็กอายุ 7 ปี และฤดูใบไมร่้วงปี
เดียวกนั เด็กจะไปเรียนต่อการศึกษาภาคบงัคบั 

จุดเน้นของหลกัสูตรน้ีอยู่ท่ีการพฒันาภาษา ความคิดสร้างสรรค์ การส่ือสารผ่านทาง
ภาพ เพลง ดนตรี การละคร จงัหวะ การเต้นร าและการเคล่ือนไหว การพูดและการเขียน การ
ออกแบบ หัตถศิลป์ ฯลฯ รวมทั้งส่ิงแวดลอ้ม และการรักษาธรรมชาติ โรงเรียนตอ้งพิจารณาความ
ตอ้งการของเด็ก ตอ้งมีการร่วมมือระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน นัน่คือมีการประชุมระหวา่งผูป้กครอง
และครู 

2.  การศึกษาภาคบงัคบั 
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การศึกษาภาคบงัคบั (Single Structure Education) ประกอบดว้ย ระดบัประถมศึกษา 
(Primary) และมธัยมศึกษาตอนตน้ (Lower Secoundary) เป็นหลกัสูตรเดียวกนัตลอด 9 ปี ส่วนใหญ่
เทศบาลเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดั โดยไดง้บประมาณจากภาษีของเทศบาลและงบประมาณจากรัฐ 
แต่มีโรงเรียนเอกชนท่ีรับเงินอุดหนุนจากรัฐและไม่คิดค่าเล่าเรียนจ านวนหน่ึง โรงเรียนเอกชนคิดค่า
เล่าเรียนจะไม่มีในระดบัน้ี ยกเวน้โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนประจ า ซ่ึงเปิดระดบัประเทศโดย
ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากรัฐเช่นกนั แต่ก็คิดค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ได ้

โรงเรียนการศึกษาภาคบงัคบัมี 2 ระดบัคือโรงเรียนท่ีเปิดสอนปีท่ี 1 - 5 หรือปีท่ี 6 
รวมทั้งชั้นเด็กเล็กส าหรับเด็กอายุ 6 ปี และโรงเรียนท่ีเปิดสอนปีท่ี 5 หรือ 6 ถึงปีท่ี 9 ปัจจุบนัน้ี
เทศบาลหลายแห่งเร่ิมจดัตั้งโรงเรียนการศึกษาภาคบงัคบัชั้นปีท่ี 1 - 9 ทั้งน้ีเพื่อบูรณาการระหวา่ง
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ ขนาดของโรงเรียนแตกต่างกนัมาก บางโรงเรียนเปิด
ชั้นเรียนผสมท่ีมีนกัเรียนหลายอายเุรียนร่วมในหอ้งเดียวกนั 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาภาคบงัคบัคือ โรงเรียนและบ้านต้องร่วมมือกันพฒันา
นกัเรียนให้มีความรู้และทกัษะอยา่งเพียงพอท่ีจะพฒันาตนเอง ให้เป็นผูใ้หญ่และสมาชิกของสังคม
ท่ีมีความรับผิดชอบโรงเรียนทุกโรงตอ้งยึดค่านิยมประชาธิปไตยพื้นฐานร่วมกนั โดยเฉพาะความ
เท่าเทียมกนัทางการศึกษา และด าเนินการให้นกัเรียนไดรั้บค่านิยมเหล่าน้ี  วิธีการท่ีจะท าให้บรรลุ
เป้าหมายของหลกัสูตร โรงเรียนเป็นผูก้  าหนด นอกจากนั้นเด็กตอ้งไดรั้บประสบการณ์การท างาน
ในสถานประกอบการ ต่างๆ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนจบการศึกษาภาคบงัคบั 

หลกัสูตรการศึกษาภาคบงัคบั ก าหนดเป้าหมายและเน้ือหาของวิชาท่ีจะเรียนให้ส าเร็จ
ในปีท่ี 5 และปีท่ี 9 ครูเป็นผูก้  าหนดวา่จะสอนเร่ืองใดบา้งและใชว้ิธีสอนแบบใด พระราชบญัญติั
การศึกษาก าหนดชัว่โมงเรียนขั้นต ่า ในเวลา 9 ปี เป็น 6,665 ชัว่โมง วิชาท่ีเรียนประกอบดว้ย ศิลปะ 
หตัถศึกษา ภาษาองักฤษ ภาษาเลือก คหกรรมและการบริโภค คณิตศาสตร์ ดนตรี สุขศึกษาและพล
ศึกษา ภาษาสวีเดน ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ศาสนา สังคมศึกษา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และ
เทคโนโลยี การเรียนการสอนหลกัสูตรเสนอแนะให้ใช้วิธีการเรียนรู้แบบคน้พบ (Learning  by 
Discover) การเรียนท่ีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง การสอนโดยใชห้วัขอ้เป็นฐาน และการสอนแบบสห
วทิยาการ นกัเรียนมีสิทธ์ิเลือกงาน และวธีิการเรียนตามแผนการเรียนรายบุคคลได ้

การประเมินผล  การให้เกรดนกัเรียนแบ่งเป็น 3 ระดบั ผา่นดีเยี่ยม (MVG) ผา่นระดบัดี
(VG) และผา่น (G) ถา้นกัเรียนท าผลงานไม่ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้โรงเรียนจะไม่ให้เกรดใดๆ โดย
ปกตินกัเรียนจะไดรั้บการเล่ือนชั้นทุกปี เกรดคร้ังแรกจะออกให้เม่ือส้ินสุดภาคฤดูใบไมร่้วงของชั้น
ปีท่ี 8 และประกาศนียบตัรส าเร็จการศึกษาภาคบงัคบัจะใหเ้ม่ือจบชั้นปีท่ี 9 

3.  การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary Education) แบ่งออกเป็น 17 
โปรแกรมระดบัชาติ มีหน่วยกิต รวมทั้งส้ิน 2,500 หน่วยกิต ใชเ้วลาเรียน 3 ปี ทุกโปรแกรมสอน
วิชาแกน 8 วิชา ได้แก่ ภาษาสวีเดน/ภาษาสวีเดนเป็นภาษาท่ีสอง ภาษาองักฤษ หน้าท่ีพลเมือง 
ศาสนา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา และวิชาดา้นศิลปะ นอกเหนือจากวิชา
แกนแลว้เด็กจะเรียนวิชาเฉพาะตามโปรแกรมท่ีตนเลือก โปรแกรมการเรียน 13 จาก 17 โปรแกรม
ตอ้งมีการฝึกงานในสถานประกอบการอยา่งนอ้ย 15 สัปดาห์ วิชาทั้งสายอาชีวศึกษา และสายสามญั 
เปิดสอนในโรงเรียนเดียวกนั ซ่ึงสังกดัเทศบาล สังกดัสภาเขตหรือองคก์รอิสระ เด็กประมาณร้อยละ 
47 เรียนโปรแกรมสายอาชีวศึกษา และร้อยละ 53 เรียนสายสามญั นอกจากน้ียงัมีโปรแกรม
ออกแบบเฉพาะท่ีจดัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ของเขต หรือของรายบุคคล จดัให้
เป็นทางเลือกของนกัเรียนท่ีไม่มีสิทธ์ิเรียนโปรแกรมระดบัชาติหรือโปรแกรมออกแบบเฉพาะ และ
โปรแกรมมธัยมนานาชาติ จดัโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือกลางในกาเรียนการสอน และได้รับ
ประกาศนียบัตรจากส านักงานมัธยมนานาชาติโปรแกรมเหล่าน้ี  เ รียนรายวิชาแกนและ
จ านวน  หน่วยกิตรวม เช่นเดียวกบัโปรแกรมระดบัชาติ การเขา้เรียนในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย นกัเรียนตอ้งผา่นการศึกษาภาคบงัคบัในวิชาภาษาสวีเดน ภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์
หรือมีความรู้เทียบเท่า เด็กสวีเดนแทบทุกคน เรียนต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เด็กท่ีมีเกรด
ไม่ผ่านตามท่ีก าหนดอาจจะเรียนตามแผนการเรียนรายบุคคล ตามกฎหมายการศึกษาเทศบาลทุก
แห่งตอ้งการจดัการศึกษาแก่ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั ก่อน  6 เดือนแรกของปีท่ีอายุยา่ง 20 ถา้อายุ
มากกวา่นั้นตอ้งไปเขา้เรียนการศึกษาผูใ้หญ่ของเทศบาล 

การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นระบบยึดรายวิชาเป็นฐาน และ
โรงเรียนมีอิสระอยา่งมากในการจดัตารางเรียนจึงมีความหลากหลายในการก าหนดเวลาเรียนแต่ละ
สัปดาห์ ดงันั้นการจดักลุ่มนกัเรียนในแต่ละวิชาจึงหลากหลาย อาจมาจากเด็กหลายระดบัชั้นและ
หลายโปรแกรมก็ได ้ในหน่ึงปีการศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนคือฤดูใบไมผ้ลิและฤดูใบไมร่้วง  
ใชเ้วลาเรียนอยา่งนอ้ย 178 วนั หรือ 40 สัปดาห์ ชัว่โมงเรียนขั้นต ่าคือ 2,180 ชัว่โมงส าหรับสาย
สามญั และ 2,430 ชัว่โมงส าหรับสายอาชีวศึกษา 

เกรดท่ีให้ในระดบัน้ีคือผา่นดีเยี่ยม (MVG) ผา่นระดบัดี (VG) และผา่น (G)  ไม่ผา่น
(IG)  นกัเรียนจะไดรั้บเกรดเม่ือส้ินสุดการเรียนแต่ละวิชา ถา้ผูเ้รียนขาดเรียนเกินเวลาท่ีก าหนด จะ
ไม่ไดรั้บเกรดรายงานผลการเรียนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจะออกใหใ้นตอนปลายภาคเรียนแต่ละภาค 
ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาทุกโปรแกรมตอ้งไดรั้บเกรดผา่นครบทุกวิชาในหลกัสูตร ไม่มีการสอบไล่เพื่อ
ส าเร็จการศึกษา ประกาศนียบตัร มธัยมศึกษาตอนปลายจะระบุผลสรุปรวมของวิชาท่ีเรียนและเกรด
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ท่ีไดน้กัเรียนท่ีเรียนมากกวา่หลกัสูตรก าหนดสามารถเลือกไดว้า่ตอ้งการให้วิชาเหล่านั้นปรากฏใน
ประกาศนียบตัรหรือไม่ 

4. การศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (Tertiary Education) แบ่งเป็น 3 ระดบั ระดบั 1 : ปริญญาตรี 

ระดบั 2 :ปริญญาโท และระดบั 3 : ประกาศนียบตัรผูเ้ช่ียวชาญ และปริญญาเอก การศึกษาระดบัท่ี 
1-2 เรียกวา่ Under-graduate ระดบัท่ี 3 เรียกวา่ Post-graduate  สวีเดนไม่มีหลกัสูตรกลางส าหรับ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา รัฐบาลเพียงก าหนดเป้าหมายและปริญญาท่ีสามารถให้ได ้สถาบนัเป็น 
ผูก้  าหนดหลกัสูตรการเรียนการสอนเอง สวีเดนใช้ระบบการให้ปริญญาสอดคลอ้งกบัประเทศใน
ประชาคมยโุรป  

วธีิสอนและการประเมินผล 
อาจารยเ์ป็นผูก้  าหนดวิธีสอน และส่ือการสอน นกัศึกษาตอ้งซ้ือเอกสารประกอบการ

เรียนและส่ืออ่ืนๆ เอง การสอบมีทั้งการเขียนและปากเปล่า มีการประเมินผลในแต่ละวิชาอย่าง
ต่อเน่ือง ระดบัปริญญาตรีตอ้งเขียนภาคนิพนธ์ ใชเ้วลาเท่ากบั 1 หรือ 1.5 ภาคเรียน ท าเป็นรายบุคคล
หรือท าเป็นรายกลุ่ม ผูต้รวจสอบภาคนิพนธ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นรายกรณี เกรดท่ีให้คือ ไม่ผา่น (IG) 
ผา่น (G) ผา่นระดบัดี (VG) หรือให้เป็นตวัเลข 1-5 โดยตวัเลข 5 หมายถึง ผลงานยอดเยี่ยม ไม่มีการ
สอบไล่ เกรดท่ีได้รับทั้งหมดจะบนัทึกไวใ้นใบประกาศนียบตัรหรือใบสุทธิ ตั้งแต่ฤดูใบไมร่้วง 
พ.ศ.2550 เป็นตน้มา การใหเ้กรดในมหาวทิยาลยัและวิทยาลยัจะใชม้าตรฐานของ ECTS แบ่งเป็น 7 
ระดับ วิธีน้ีเป็นการร่วมความเป็นสากลตามข้อตกลงโบโลญา นักศึกษาท่ีสอบตกวิชาใดไม่มี
ขอ้ก าหนดวา่เรียนซ ้ าสูงสุดไดก่ี้คร้ัง อยา่งไรก็ตาม หากเรียนซ ้ าเกิน 5 คร้ัง จะไม่มีสิทธ์ิในการเรียน
ต่อระดบัท่ีสูงข้ึน 

5. การศึกษาผูใ้หญ่ 
การศึกษาผูใ้หญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐานส าหรับกาเรียนรู้ตลอดชีวิตของสวีเดน ซ่ึงรัฐ

และเทศบาลร่วมรับผิดชอบในการจดั เพื่อให้โอกาสแก่ผูใ้หญ่ในการเพิ่มพูนความรู้ตามความ
ต้องการของแต่ละบุคคลเป้าหมายคือการสร้างความมั่นคงทางสถานภาพของบุคคลใน
ตลาดแรงงานและพัฒนาให้บุคคลเหล่านั้ นมีส่วนร่วมด้านวัฒนธรรมและการเมืองอย่าง
กระตือรือร้น โดยคุณภาพการศึกษาส าหรับผูใ้หญ่ตอ้งเท่าเทียมกนัไม่วา่จะเป็นโรงเรียนประเภทใด 
หรือตั้งอยูท่ี่ใดตอ้งสอดคลอ้งกบัค่านิยมประชาธิปไตยพื้นฐาน ผูท่ี้ท  างานในระบบการศึกษาผูใ้หญ่
ทุกคนตอ้งเคารพคุณค่าของปัจเจกบุคคล และส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในดา้นความเสมอภาค
ทางเพศและป้องกนัการกระท ารุนแรงในระหวา่งผูเ้รียน 
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บทที ่4 
ปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

 
ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมีมากมายหลากหลาย

ปัญหาดว้ยกนั ซ่ึงปัญหาต่างๆ หากมิไดรั้บการจดัการเยียวยาแกไ้ขปัญหาให้หมดส้ินไป ยอ่มจะท า
ให้การบริหารจัดการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมีปัญหา และท าให้ขาดประสิทธิภาพ  
จนส่งผลกระทบในภาพรวมของสังคมประเทศชาติ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมโดยรวม 

ฉะนั้น ในบทน้ีจะกล่าวถึงปัญหาเก่ียวกับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และ
วิเคราะห์ถึงปัญหาทางกฎหมายบางประการเก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยจะ
วิเคราะห์ตั้งแต่แนวคิดความเป็นอิสระในการจดัการองค์กร การจดัโครงสร้างองค์กรของสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) การวางระบบการจดัซ้ือจดัจา้งและการจา้งบริการ 
การบริหารจดัการและด าเนินการตามภารกิจ ซ่ึงจะมีปัญหาเก่ียวกบัผูเ้ขา้รับการทดสอบ ภารกิจและ
การบริหารจดัการองคก์รตามภารกิจ อ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัการทดสอบ การ
ก าหนดคุณสมบติั และขั้นตอนต่างๆ เก่ียวกบัการทดสอบ รวมทั้งการประกาศผลสอบ และอ านาจ
หนา้ท่ีเก่ียวกบัการลงโทษบุคคลท่ีกระท าความผดิเก่ียวกบัการทดสอบ ดงัต่อไปน้ี 
 
4.1  ความเป็นอสิระในการจัดการองค์กร 

รูปแบบของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลทางการศึกษา ซ่ึงเป็น
ลกัษณะขององคก์ารมหาชน โดยองคก์ารมหาชนมีความหมายและแนวความคิดเก่ียวกบัหน่วยงาน
ของรัฐประเภทองค์การมหาชน ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ องค์การมหาชน (Public 
Organization) เป็นแนวคิดในการจดัระบบองคก์รของรัฐรูปแบบใหม่ท่ีมุ่งจะสร้างหน่วยงานบริการ
สาธารณะท่ีนอกเหนือไปจากการจดัองค์กรในรูปแบบของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ระบบ
องค์กรใหม่ซ่ึงเป็นวิธีคิดและการตดัสินใจท่ีทรงคุณค่าในตวัเองแลว้ ระบบองค์การมหาชนและ
องคก์ารมหาชนแต่ละแห่งท่ีจะไดมี้การจดัตั้งข้ึนภายใตร้ะบบน้ี ยงัจะมีผลอยา่งส าคญัในการเปล่ียน
โฉมหนา้ใหม่ของกระบวนการบริหารราชการไทย ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีจะ
สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกบัองค์กรในระบบเดิมได ้และทั้งในดา้นท่ีจะมีส่วนส าคญัท่ีจะท า
ให้ “ขนาดของราชการ” ลดลงอย่างมีนัยส าคญัในอนาคต และอีกทั้งจะเป็นตวักระตุ้นให้มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและเปล่ียนวธีิการท างานของระบบบริหารราชการท่ีด าเนินงานอยูใ่นรูปแบบ
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ของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ต่เดิม โดยเหตุผลดงักล่าว การจดัระบบองคก์ารมหาชนข้ึน
โดยการตราพระราชบญัญติัองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 จึงนับได้ว่าเป็นแนวทางใหม่ในความ
พยายามปฏิรูประบบราชการไทยเพื่อท่ีจะท าให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ระบบองค์การมหาชนท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542  
เป็นระบบโครงสร้างองค์การของรัฐรูปแบบใหม่ท่ีคู่ขนานไปกบัส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ  
อนัเป็นองค์กรจดัท าบริการสาธารณะท่ีมีอยู่เดิม การก าหนดให้จดัตั้งองค์การมหาชนข้ึนเป็นราย
องค์กรได้โดยการตราพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ ง ท าให้องค์การมหาชนมีสถานะทางกฎหมายเป็น
หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนท่ีอยู่นอกระบบราชการการท่ีกฎหมายจดัตั้ง
องค์การมหาชนข้ึนเป็นรายเฉพาะรายองค์กรมีศักด์ิเป็นเพียงพระราชกฤษฎีกาได้สร้างกรอบ
ขอ้จ ากดัประการหน่ึงส าหรับการตรากฎหมายจดัตั้งองค์การมหาชน กล่าวคือ องค์การมหาชนท่ี
จัดตั้ งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี ไม่อาจก่อให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงในทางนิติฐานะ หรือไปกระทบกระเทือนต่อองคก์ารมหาชนท่ีเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ก่อนตรา
พระราชบญัญติัฉบบัน้ี ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดข้ึนโดยกฎหมายท่ีมีศกัด์ิในระดบัพระราชบญัญติัได ้

ส าหรับการมีสถานะเป็นนิติบุคคลเอกเทศแยกต่างหากไปจากรัฐและส่วนราชการ
ทั้งหลายของรัฐ โดยผลของบทบญัญติัมาตรา 6 นั้น ย่อมเป็นการด ารงสถานะท่ีจะท าให้องค์การ
มหาชนสามารถรักษาความเป็นอิสระและคล่องตวัในการด าเนินงานไวเ้ป็นอย่างดี เพราะเม่ือมี
สถานะเป็นนิติบุคคลแลว้ ก็ยอ่มสามารถทรงสิทธิและใช้สิทธิ มีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น ตดัสินใจ
หรือตกลงเขา้ท านิติกรรม หรือเป็นโจทกฟ้์องหรือถูกฟ้องคดีไดใ้นนามตนเอง อนัเป็นสถานะท่ีจะมี
ได้ก็แต่ส าหรับเฉพาะบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระและสามารถดูแลตดัสินใจกบัทั้งรับผิดชอบการ
ด าเนินการของตนเองไดเ้ท่านั้น ดงันั้น การมีสถานะเป็นนิติบุคคลโดยไม่ตอ้งพึ่งพาหรือเป็นส่วน
หน่ึงของส่วนราชการใดจึงเป็นสาระท่ีขาดมิไดส้ าหรับองคก์รจดัท าบริการสาธารณะในรูปแบบท่ี
สามน้ีทุกองคก์ร 

การท่ีองคก์ารมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนินบริการสาธารณะบาง
ประการโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ท าให้องค์การมหาชนตอ้งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐใน
ลกัษณะของการก ากบัดูแล (tutelle) แต่รายงานการจดัสรรงบประมาณและการก ากบัดูแลองค์การ
มหาชนย่อมตอ้งเป็นไปโดยการเคารพหลกัการของความเป็นอิสระในการด าเนินงานขององคก์าร
มหาชน แต่ความเป็นอิสระในการด าเนินงานนั้นไม่ใช่จุดมุ่งหมายในตวัเอง หากแต่เป็นเพียงวิธีการ
ไปสู่จุดมุ่งหมายอนัไดแ้ก่ การปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามภารกิจท่ีรัฐ
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มอบใหด้ าเนินการ ดงันั้นจึงตอ้งก าหนดระบบตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพขององคก์ารมหาชน
ไวใ้นกฎหมายดว้ย 

ระบบการประเมินผลขององคก์ารมหาชนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด มีความหมายว่า 
องคก์ารมหาชนทุกแห่ง จะตอ้งเขา้สู่ระบบการท าขอ้ตกลงประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานกบั
หน่วยงานของรัฐซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เขา้จดัท าขอ้ตกลงและติดตามประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์การมหาชน ทั้ งน้ีโดยจะต้องมีการก าหนดเกณฑ์ช้ีวดัประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจขององค์การมหาชนไว้ล่วงหน้าและก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการให้บรรลุตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงนั้น หากเม่ือครบระยะเวลาแล้ว องค์การ
มหาชนสามารถบรรลุตามเกณฑ์ท่ีตกลงไวล่้วงหน้า รัฐก็อาจเพิ่มความสนบัสนุนทางงบประมาณ
หรือสนบัสนุนในดา้นอ่ืน แต่ถา้เป็นกรณีกลบักนั คือ องคก์ารมหาชนไม่อาจด าเนินการให้บรรลุผล
ตามเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้รัฐก็อาจมีการพิจารณาจ ากดัการเพิ่มของงบประมาณส าหรับองคก์รนั้นๆ
ได ้

ซ่ึงจากรูปแบบของหน่วยงาน ระบบองค์การมหาชน สถานะท่ีเป็นนิติบุคคลเอกเทศ
แยกต่างหากไปจากรัฐและส่วนราชการทั้งหลายของรัฐ เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนิน
บริการสาธารณะบางประการโดยใชง้บประมาณแผน่ดิน และมีระบบการประเมินผลขององคก์าร
มหาชนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด จะท าให้เห็นไดว้่าหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน
จะตอ้งมุ่งสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีแตกต่างไปจากระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ซ่ึงกรณีของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ปัจจุบนัอยูใ่นสถานะองคก์าร
มหาชน ดังนั้น จึงต้องมีความตระหนักและเน้นย  ้าถึงสถานะทางกฎหมายซ่ึงจดัตั้ งองค์กรท่ีมุ่ง
ประสงค์ให้มีหน่วยงานประเภทองค์การมหาชนข้ึน โดยตอ้งพิจารณาและให้ความส าคญัในทุก
ขั้นตอนของการด าเนินงานหรือการปฏิบติัตามภารกิจในการจดัตั้งองค์กร ตั้งแต่ขั้นตอนในระบบ
การบริหารจดัการองค์กร ท่ีตอ้งมีประสิทธิภาพ คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ขั้นตอนในระบบ
การออกขอ้บงัคบั ระเบียบ เก่ียวกบัการบริหารจดัการองคก์ร ท่ีตอ้งเอ้ือต่อการด าเนินการตามภารกิจ 
ท าใหภ้ารกิจส าเร็จไดอ้ยา่งคล่องตวัโดยไม่สร้างภาระหรือขั้นตอนท่ีมากเกินความจ าเป็นแต่อยา่งไร
ก็ตามตอ้งไม่หละหลวมหรือย่อหย่อนจนขาดระบบการตรวจสอบ ขั้นตอนในระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน ท่ีตอ้งมีการวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ี
ชดัเจน มีหลกัเกณฑ์ท่ีเช่ือถือได ้เป็นตน้ เน่ืองจากเม่ือองค์การมหาชนให้ความส าคญัและตระหนกั
ถึงการบทบาทหน้าท่ีตามการก่อตั้งองค์การมหาชน ก็ย่อมส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การ
มหาชนมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ในการจดัตั้งองค์การมหาชนท่ีแยกออกจาก
ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ 
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ทั้งน้ี เม่ือองค์การมหาชนได้ให้ความส าคญักับสถานะทางกฎหมายท่ีเป็นองค์การ
มหาชนซ่ึงมุ่งประสงคต่์อประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการบริหารงานย่อมส่งผลให้องคก์าร
มหาชนนั้นสามารถปฏิบติัตามภารกิจในการจดัตั้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพบรรลุวตัถุประสงคใ์นการ
จดัตั้ง 

 
4.2  การจัดโครงสร้างองค์กรของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
  โครงสร้างการบริหารจดัการ ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง 
จ านวนส่ีคน และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุไม่เกินหา้คน ท าหนา้ท่ีควบคุมดูแลสถาบนัให้ด าเนินกิจการ
ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ และให้มีผูอ้  านวยการสถาบนัคนหน่ึงมีหน้าท่ีบริหาร
กิจการของสถาบนัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์องสถาบนั ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด 
นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และเป็นผูบ้งัคบับญัชาเจา้หน้าท่ีและลูกจา้งทุก
ต าแหน่ง เวน้แต่ผูด้  ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบภายใน ในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให้
ผูอ้  านวยการเป็นผูแ้ทนของสถาบนัเพื่อการน้ีผูอ้  านวยการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบติังาน
เฉพาะอยา่งแทนก็ไดแ้ต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  โครงสร้างของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้จดัแบ่งส่วนงานภายในองค์กร 
ปัจจุบันสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แบ่งโครงสร้างการบริหาร
ออกเป็น 6 กลุ่มงาน ประกอบดว้ย กลุ่มงานอ านายการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพฒันา
องคก์ร กลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ กลุ่มงานผลิตและพฒันาเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลทางการศึกษา กลุ่มงานบริหารการทดสอบ และกลุ่มงานบริการการทดสอบ 
 ซ่ึงจากโครงสร้างการบริหารจดัการ ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และโครงสร้างการบริหารภายในองค์กรท่ี
คณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในการแบ่งส่วนงานภายในองคก์ร จะ
พบวา่อ านาจตามพระราชกฤษฎีกาท่ีแบ่งการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการนั้น สอดคลอ้งกบั
การจดัใหมี้องคก์ารมหาชน เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารจะมาจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ
และเช่ียวชาญเฉพาะดา้นเพื่อท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายการบริหารจดัการองคก์ร และมีผูอ้  านวยการ
เป็นผูรั้บผดิชอบในการน านโยบายของคณะกรรมการบริหารมาสู่การปฏิบติัให้เป็นรูปธรรม 
 แต่อย่างไรก็ตามการบริหารของคณะกรรมการบริหารตอ้งมีขอ้มูลและได้รับการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบติัจากองคก์รสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ดงันั้น 
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การจัดแบ่งโครงสร้างภายในองค์กรจึงมีความส าคัญในการผลักดันให้นโยบายของคณะ
กรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติถูกน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งองคก์ร ซ่ึงการจดัแบ่งโครงสร้าง
องค์กรของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปัจจุบนัท่ีแบ่งโครงสร้าง
ออกเป็น 6 กลุ่มงาน ประกอบดว้ย 

1.  กลุ่มงานอ านายการ มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเก่ียวกบัการบริหารงานทัว่ไปของ
สถาบนั เป็นกลุ่มงานท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่มงานอ่ืน ใหมี้การด าเนินงานเป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละอ านาจหนา้ท่ีของสถาบนั โดยมีงานท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

1)  งานบริหารทัว่ไปและพสัดุ  ไดแ้ก่ งานบริหารทัว่ไปดูแลงานประชุมต่างๆ งาน
ธุรการและสารบรรณ งานเลขานุการผูอ้  านวยการ งานประชุม งานพสัดุ งานอาคารสถานท่ีและงาน
ยานพาหนะ 

2)  งานการเงินและบญัชี ไดแ้ก่ งานการเงิน และงานบญัชี 
3)  งานบริหารงานบุคคลและกฎหมาย  ไดแ้ก่ งานบริหารงานบุคคลและสวสัดิการ  

งานกฎหมาย 
4)  งานอ่ืนๆ ท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย 

2.  กลุ่มงานยทุธศาสตร์และส่งเสริมการพฒันาองคก์ร มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการบริหารงานยทุธศาสตร์ งานนโยบายแผนงาน และแผนงบประมาณ รวมถึงงาน
ประชาสัมพนัธ์และงานส่งเสริมการพฒันาองคก์ร รวมถึงงานวจิยัพฒันา ประเมินองคก์รและสร้าง
เครือข่ายของ สทศ.  ใหมี้การด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละอ านาจหนา้ท่ีของสถาบนั โดย
มีงานท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

1)  งานพฒันาและวเิทศสัมพนัธ์   
2)  งานวจิยัพฒันา ประเมินองคก์รและสร้างเครือข่าย 
3)  งานยทุธศาสตร์  
4)  งานอ่ืนๆ ท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย  

3.  กลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยกีารทดสอบ มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
เก่ียวกบัการวางระบบสารสนเทศ การพฒันาระบบสารสนเทศ การบริหารจดัการระบบสารสนเทศ
และการจดัท าระบบปฏิบติัการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของสถาบนัใหมี้การด าเนินงาน
เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละอ านาจหนา้ท่ีของสถาบนัรวมทั้งการวจิยัและพฒันา โดยมีงานท่ี
เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
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1)  งานบริหารจดัการองคก์รโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่การดูแลระบบงาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพื้นฐานระบบขอ้มูล การรักษาความปลอดภยั รวมถึงงานปฏิบติัการตรวจ
กระดาษค าตอบ การใหบ้ริการสารสนเทศดา้นการทดสอบทางการศึกษาทุกระดบัทั้งในและ
ต่างประเทศ  

2)  งานพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการทดสอบ ไดแ้ก่ระบบฐานขอ้มูล
สถานศึกษา ระบบฐานขอ้มูลศูนยส์อบและสนามสอบ ระบบฐานขอ้มูลผูเ้ขา้สอบ ระบบการจดัสอบ 
ระบบคลงัขอ้สอบ ระบบตรวจกระดาษค าตอบ ระบบประกาศและจดัส่งผลการสอบ ระบบการ
วเิคราะห์คะแนนสอบ ระบบบริหารส านกังานและงานเวบ็ไซต ์ของ สทศ. 

3)  งานอ่ืนๆ ท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย 
4.  กลุ่มงานผลิตและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลทางการศึกษา มีหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบเก่ียวกบัการประสานงานการผลิตเคร่ืองมือวดัและประเมินผลทางการศึกษาในดา้น
วชิาการและวชิาชีพต่างๆ เพื่อใชใ้นการจดัทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนการบริหารจดัการคลงั
ขอ้สอบและคลงัชุดขอ้สอบอยา่งเป็นระบบ ใหมี้การด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละอ านาจ
หนา้ท่ีของสถาบนัรวมทั้งการวจิยัและพฒันา โดยมีงานท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

1)  งานผลิตและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลทางการศึกษาดา้นพื้นฐาน 
2)  งานผลิตและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลทางการศึกษาดา้นการ

อาชีวศึกษา 
3)  งานอ่ืนๆ ท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย  

5.  กลุ่มงานบริหารการทดสอบ มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเก่ียวกบัการด าเนินการจดั
สอบทางการศึกษาระดบัชาติ แก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปี
ท่ี 6 หรือเทียบเท่า ซ่ึงก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชห้รือรับรอง และ
รวมถึงการอาชีวศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ ใหมี้การด าเนินงานเป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละอ านาจหนา้ท่ีของสถาบนัรวมทั้งการวจิยัและพฒันา โดยมีงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัต่อไปน้ี 

1)  งานบริหารการทดสอบดา้นพื้นฐาน 
2)  งานบริหารการทดสอบดา้นอาชีวศึกษา 
3)  งานอ่ืนๆ ท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย 

6.  กลุ่มงานบริการการทดสอบ มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริการการ
ทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการบริการทดสอบวดัความรู้ความสามารถแก่ครู นกัเรียนและ
บุคคลทัว่ไป และรวมถึงงานพฒันาและบริหารการทดสอบระดบัอุดมศึกษา ใหมี้การด าเนินงาน
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เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละอ านาจหนา้ท่ีของสถาบนัรวมทั้งการวจิยัและพฒันา โดยมีงานท่ี
เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  

1)  งานผลิตและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลทางการศึกษา  
2)  งานบริหารการทดสอบ 
3)  งานอ่ืนๆ ท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย 

 จากโครงสร้างภายในองคก์รขา้งตน้จะพบว่าโครงสร้างดงักล่าวยงัอาจไม่ส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนต่อการน านโยบายคณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปปฏิบติั
ไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพเต็มท่ีเท่าท่ีควร กล่าวคือ การแบ่งโครงสร้างโดยแยกเป็นกลุ่มเก่ียวกบักบั
ผลิตเคร่ืองมือวดั (แบบทดสอบ) กลุ่มเก่ียวกับการบริหารจัดการการทดสอบ กลุ่มเก่ียวกับ
เทคโนโลยีการทดสอบ นั้ น จะท าให้แต่ละกลุ่มมองไม่เห็นภาพรวมของระบบการวดัและ
ประเมินผลการทดสอบในแต่ละประเภทแต่ละระดบัการทดสอบ จึงควรให้มีกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ
เป็นประเภทและระดบัการทดสอบท่ีมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งให้ครบรอบด้านตั้งแต่ขั้นตอนการสร้าง
แบบทดสอบ ขั้นตอนการบริหารจดัการการทดสอบ ขั้นตอนการตรวจและประมวลผลการทดสอบ 
และรายงานผลการทดสอบ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี เน่ืองจากหากขอ้มูลการทดสอบแต่ละประเภทแต่ละระดบัการทดสอบอยูใ่นกลุ่ม
งานเดียวกันย่อมส่งผลให้การน านโยบายคณะกรรมการบริหารไปสู่การปฏิบติัเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถประเมินผลการปฏิบติังานในแต่ละประเภทแต่ละระดับ
การศึกษาท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไดด้ าเนินการทดสอบไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในแง่ของการประเมินผลกลุ่มงานภายในและการประเมินผลงานของ
สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
 
4.3  การวางระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง และการจ้างบริการ 

 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีโครงสร้างการบริหารงาน
แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 6 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงาน
ยทุธศาสตร์และส่งเสริมการพฒันาองคก์ร กลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยกีารทดสอบ กลุ่มงาน
ผลิตและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลทางการศึกษา กลุ่มงานบริหารการทดสอบ และกลุ่ม
งานบริการการทดสอบ ตามท่ีไดก้ล่าวรายละเอียดไวใ้น 4.2 ซ่ึงทุกส่วนงานใชร้ะบบการจดัซ้ือจดั
จา้งตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 
2550 ในการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งทุกประเภท ซ่ึงในขอ้บงัคบัดงักล่าวมีกระบวนการและการ
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ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งมีลกัษณะเดียวกนักบัระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 
2535 โดยแบ่งการซ้ือหรือการจา้ง ออกเป็น 6 ประเภท ประกอบดว้ย  

วธีิตกลงราคา ไดแ้ก่ การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน 200,000 บาท ต่อคร้ัง 
วธีิสอบราคา ไดแ้ก่ การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 

2,000,000 บาท ต่อคร้ัง 
วิธีประกวดราคา ไดแ้ก่ การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 2,000,000 บาท ข้ึน

ไป 
วิธีพิเศษ ได้แก่ การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงไม่จ  ากดัวงเงิน ให้ด าเนินการโดย

คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิพิเศษ 
วิธีกรณีพิเศษ ไดแ้ก่ การซ้ือหรือการจา้งจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารของรัฐ 

หรือหน่วยงานของรัฐ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 1.  เป็นผูผ้ลิตพสัดุหรือท างานจา้งนั้นเอง หรือจดัหามาจ าหน่าย และผูอ้  านวยการอนุมติั

ใหซ้ื้อหรือจา้งไดเ้ป็นการทัว่ไปหรือเป็นการเฉพาะคราว 
2.  มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้ซ้ือหรือจา้ง และกรณีน้ีให้รวมถึง

หน่วยงานอ่ืนท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดดว้ย 
วิธีประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 

2,000,000 บาท ข้ึนไป 
 แต่โดยท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไดด้ าเนินการตาม

ภารกิจท่ีจะตอ้งมีการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากการจดัซ้ือจดัจา้งปกติ เช่น การจา้งพิมพ์
แบบทดสอบและกระดาษค าตอบ เป็นตน้ ซ่ึงการจดัซ้ือจดัจา้งในลกัษณะดงักล่าวตอ้งการบริษทั
หรือหน่วยงานท่ีมีความช านาญในดา้นการผลิตและการจดัพิมพแ์บบทดสอบท่ีมีมาตรฐานและเป็น
ท่ียอมรับ เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินการจดัพิมพ ์เน่ืองจากการจดัพิมพแ์ต่ละ
คร้ังตอ้งจดัพิมพเ์ป็นจ านวนมาก แต่โดยท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งตามขอ้บงัคบัตามปกติท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั
ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพของลกัษณะงาน 

ดงันั้น จึงสมควรท่ีจะออกแบบขอ้บงัสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ ใหม่  โดยก าหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้างในกรณีท่ี เป็นกิจการตาม
วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งองคก์ร กล่าวคือ การจดัซ้ือจดัจา้งพิมพแ์บบทดสอบและกระดาษค าตอบ 
ฯลฯ ท่ีอยูต่ามวตัถุประสงคใ์นกฎหมายจดัตั้งองค์กร ให้เป็นการจดัซ้ือจดัจา้งโดยสถาบนัทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) และโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
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สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นรายคร้ัง ทั้งน้ี เพื่อความคล่องตวัและเพื่อเป็นการป้องกนั
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย 

ส่วนการจา้งบริการ สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ใช้
ระบบการจา้งผูเ้ช่ียวชาญตามข้อบงัคบัพสัดุเช่นเดียวกัน ซ่ึงการจ้างลักษณะดังกล่าวไม่มีความ
คล่องตวัและไม่สอดคลอ้งกบัองคก์ารมหาชนท่ีมีลกัษณะการบริหารท่ีแตกต่างจากส่วนราชการและ
รัฐวสิาหกิจ จึงควรก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตลอดทั้งอ านาจในการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งใหม่ 
โดยไม่อิงกบัระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุอีกต่อไป โดยให้การจา้งบริการท่ีเป็นไป
เพื่อการบริหารจดัการหน่วยงานเป็นอ านาจของผูอ้  านวยการสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ ทั้งน้ี เพื่อความคล่องตวัและเพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยเช่นกนั 

อยา่งไรก็ตาม หากเป็นการจดัซ้ือจดัจา้งหรือเป็นการจา้งบริการท่ีเป็นเร่ืองทัว่ไปและไม่
มีลกัษณะเฉพาะ เช่น การซ้ือคอมพิวเตอร์ วสัดุ อุปกรณ์ส านกังานทัว่ไป ก็ให้คงเป็นไปในลกัษณะ
เดียวกนักบัระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 ก็ได ้
 
4.4  การบริหาร จัดการ และด าเนินการตามภารกจิ 

การด าเนินการตามภารกิจในการจดัตั้งองค์กร โดยเฉพาะการด าเนินการเก่ียวกบัการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ซ่ึงเป็นภารกิจหลกัในการจดัตั้ง จะพบปัญหาบางประการท่ีจะตอ้ง
ใชม้าตรการทางกฎหมายเป็นวธีิการในการแกไ้ขปัญหา โดยจะยกประเด็น ดงัน้ี 

4.4.1  เก่ียวกบัผูเ้ขา้รับการทดสอบ 
 เน่ืองจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ไดป้ระกาศใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ให้เป็นหลกัสูตรแกนกลางของ
ประเทศ โดยก าหนดจุดมุ่งหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขนั
ในเวทีระดับโลก พร้อมกันน้ีได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ท่ีมุ่งเนน้การกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษาไดมี้บทบาทและมีส่วน
ร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยไดจ้ดัแบ่ง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  1-3)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3-6) และมีการก าหนดให้มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 
4 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ  

โดยท่ีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ระดบัชาติ หน่วยงานกลางท่ีท าหน้าท่ีวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซ่ึงในประเทศไทยในปัจจุบนัได้จดัตั้งเป็นหน่วยงานของรัฐ
ประเภทองคก์ารมหาชน จดัตั้งข้ึนโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542
และ การวดัผล  เป็นกระบวนการก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนปริมาณหรือคุณภาพของ
คุณลกัษณะหรือคุณสมบติัของส่ิงท่ีตอ้งการวดั  โดยส่ิงท่ีตอ้งการวดันั้นเป็นผลมาจากการกระท าหรือ
กิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนั  เช่น  การวดัผลการเรียนรู้  ส่ิงท่ีวดัคือ ผลท่ีเกิดจาก
การเรียนรู้ของผูเ้รียน และการประเมิน เป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากการวดั คือ น าตวัเลขหรือ
สัญลกัษณ์ท่ีไดจ้ากการวดัมาตีค่าอยา่งมีเหตุผล โดยเทียบกบัเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ เช่น 
โรงเรียนก าหนดคะแนนท่ีน่าพอใจของวิชาคณิตศาสตร์ไวท่ี้ร้อยละ 60 นกัเรียนท่ีสอบไดค้ะแนน
ตั้งแต่ 60 % ข้ึนไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ  หรืออาจจะก าหนดเกณฑ์ไวห้ลายระดบั  เช่น ได้
คะแนนไม่ถึงร้อยละ 40  อยูใ่นเกณฑค์วรปรับปรุง  ร้อยละ 40-59 อยูใ่นเกณฑ์พอใช ้ ร้อยละ 60-79 
อยู่ในเกณฑ์ดี และร้อยละ 80 ข้ึนไป  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เป็นตน้  ลักษณะเช่นน้ีเรียกว่าเป็นการ
ประเมิน รวมทั้งการประเมินผล  มีความหมายเช่นเดียวกับการประเมิน  แต่เป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองจากการวดัผล 

ประกอบกบัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านอิสลาม
ศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ท่ีสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) รับผดิชอบในการด าเนินการทดสอบ  

ดังนั้ น  นัก เ รี ยน ท่ี อยู่ ใ นหลัก สู ตรก า ร ศึกษาตามหลัก สู ตรแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการขา้งตน้จึงตอ้งเขา้รับการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีจดัสอบโดย
สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) นกัเรียนซ่ึงถือวา่เป็นผูเ้ขา้รับการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ ท่ีจดัทดสอบโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
นั้น ซ่ึงตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2548 มิไดก้ าหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิเขา้รับการทดสอบ รวมทั้งมิไดก้  าหนดถึงอ านาจหนา้ท่ีของ
สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ในรายละเอียดไว ้ซ่ึงสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ตอ้งน ามาตรการทางกฎหมายท่ีให้ความคล่องตวัของการเป็น
องคก์ารมหาชนมาด าเนินการไม่วา่จะเป็นออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์บุคคลท่ีมีสิทธิเขา้รับการ
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ทดสอบและกระบวนการขั้นตอนต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการทดสอบ ท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตามลกัษณะการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐประเภทองคก์ารมหาชนท่ีมี
ความคล่องตวัในการบริหารจดัการ 

ซ่ึงในการปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้ สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) ควรก าหนดให้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ รูปแบบ และรายละเอียด ในการ
ด าเนินงานแต่ละขั้นตอนและประชาสัมพนัธ์หลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้ทัว่ถึงไปยงัส่ือต่างๆ ล่วงหน้า
ก่อนถึงก าหนดการจดัการทดสอบแต่ละประเภท เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งรับรู้ถึงขอ้มูลการทดสอบทาง
การศึกษาแต่ละประเภท โดยอาจจัดท าในรูปประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน) เน่ืองจากการด าเนินงาน การจดัการทดสอบแต่ละประเภท ตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคล
เป็นจ านวนมาก มีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย แต่ละฝ่ายอาจมิใช่ผูท่ี้อยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาหรือการ
ก ากบัดูแลของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ฉะนั้น การมีหลกัเกณฑ์ท่ี
ชดัเจนขา้งตน้ ยอ่มส่งผลดีต่อการด าเนินงาน และเป็นการป้องกนัความเขา้ใจผิดพลาดคลาดเคล่ือน
ในการด าเนินงานแต่ละประเภท ส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตวั 
โดยเฉพาะกบัผูเ้ขา้รับการทดสอบในการทดสอบแต่ละประเภทท่ีมีจ านวนมากและส่วนใหญ่ยงัคง
เป็นนกัเรียนอยู ่และยงัส่งผลท่ีส าคญัในทา้ยท่ีสุด คือ จะเป็นการด าเนินการท่ีบรรลุวตัถุประสงคใ์น
การจดัตั้งหน่วยงานใหเ้ป็นองคก์ารมหาชนท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัท าบริการสาธารณะแทน
ส่วนราชการ  

 4.4.2  เก่ียวกบัภารกิจและการบริหารจดัการองคก์รตามภารกิจ 
รูปแบบของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกับการวดัและประเมินผลทางการศึกษาของ

ประเทศไทยในปัจจุบนั จดัอยู่ในรูปแบบของหน่วยงานของรัฐประเภทท่ีสาม ซ่ึงเป็นลกัษณะของ
องค์การมหาชน โดยองค์การมหาชนมีความหมายและแนวความคิดเก่ียวกบัหน่วยงานของรัฐ
ประเภทองคก์ารมหาชน ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะ กล่าวคือ องคก์ารมหาชน (Public Organization) เป็น
แนวคิดในการจดัระบบองค์กรของรัฐรูปแบบใหม่ท่ีมุ่งจะสร้างหน่วยงานบริการสาธารณะท่ี
นอกเหนือไปจากการจดัองคก์รในรูปแบบของส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ 

จากความหมายของการบริการสาธารณะจะเห็นวา่จุดมุ่งหมายของการบริการสาธารณะ 
คือ การสนองความต้องการของประชาชน และในการด าเนินงานของฝ่ายปกครองเพื่อสนอง
ประโยชน์และความต้องการของประชาชนโดยรวมนั้น หากฝ่ายปกครองพิจารณาแล้ว เห็นว่า
เอกชนสามารถจดัท าไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประชาชนโดยรวมแลว้ ฝ่ายปกครองก็อาจ
มอบหมายให้เอกชนด าเนินการได ้อย่างไรก็ตาม การจดัท าบริการสาธารณะของเอกชนนั้น ฝ่าย
ปกครองยงัคงเป็นผูค้วบคุม และก าหนดเง่ือนไขของการด าเนินงานอยู ่โดยฝ่ายปกครองสามารถท่ี
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จะเพิกถอนหรือยุบบริการสาธารณะนั้นๆ ได ้โดยภารกิจท่ีจดัเพื่อบ ารุงส่งเสริม ไดแ้ก่ ภารกิจอนั
เป็นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่น การไฟฟ้า การประปา การคมนาคม การ
สาธารณสุข การจดัระบบการสังคมสงเคราะห์ การศึกษา ฯลฯ เพื่อส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ของ
ประเทศ และพฒันาการของประชาชน ตลอดจนการยกระดบัคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้สูงข้ึน 
บริการสาธารณะประเภทน้ีถา้หากฝ่ายปกครองเห็นวา่ภารกิจดงักล่าวจะส่งผลต่อความมัน่คงของ
ประเทศ หรือเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็นภารกิจท่ีช่วยเหลือการครองชีพของ
ประชาชน รัฐก็ไม่มอบอ านาจให้องค์กรอ่ืนหรือเอกชนด าเนินการแทนได้ ซ่ึงการจดัท าบริการ
สาธารณะโดยเอกชน เป็นขอ้ยกเวน้หลกัการจดัท าบริการสาธารณะโดยฝ่ายปกครอง เน่ืองจากการ
จดัท าบริการสาธารณะต้องใช้เงินลงทุนสูง รัฐไม่สามารถจดัท าบริการสาธารณะสนองความ
ตอ้งการของประชาชนไดทุ้กอย่างหรืออย่างทัว่ถึง เม่ือเอกชนมีความสามารถจดัท ารัฐก็สามารถ
มอบหมายให้เอกชนน าไปจดัท าได้ โดยบริการสาธารณะท่ีฝ่ายปกครองสามารถมอบหมายให้
เอกชนด าเนินการนั้นจะตอ้งเป็นกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของประเทศหรือไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินการในการบริหารประเทศซ่ึงเป็นหน้าท่ีหลกัของฝ่ายปกครอง และเพื่อให้การจดัท า
บริการสาธารณะโดยเอกชนสามารถสนองความตอ้งการของประชาชน รัฐจึงยงัคงอ านาจในการ
ควบคุมการด าเนินงานของเอกชน ซ่ึงวธีิการมอบใหเ้อกชนจดัท าบริการสาธารณะ ท าได้ 2 วธีิ คือ  

1. การใหผ้กูขาด และ 
2. การใหส้ัมปทาน 
โดยการจดัท าบริการสาธารณะโดยหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน ซ่ึงมี

แนวคิดท่ียอมรับขอ้จ ากดัขององคก์รประเภทราชการและรัฐวิสาหกิจในการจดัท าบริการสาธารณะ
บางประเภทท่ีตอ้งการความคล่องตวัในการด าเนินการสูง ท าให้แนวคิดการจดัระบบองคก์รของรัฐ
ในรูปแบบองคก์ารมหาชนไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งยิง่วา่จะเป็นหนทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีก าลงั
ประสบอยูไ่ด ้ดว้ยเหตุน้ี จึงไดมี้การออกกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งองคก์ารมหาชนข้ึนมาใชอ้ยา่ง
เป็นทางการ นัน่คือ พระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 

ระบบองค์การมหาชน เป็นการจดัระบบองค์กรในภาครัฐรูปแบบใหม่ท่ีมุ่งจะสร้าง
หน่วยงานบริการสาธารณะรูปแบบอ่ืนนอกเหนือไปจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจข้ึน โดย
ยอมรับความเป็นจริงว่า การจ าแนกองค์กรจดัท าบริการสาธารณะไวเ้พียงสองประเภทมีขอ้จ ากดั
และเป็นอุปสรรคอยา่งมากส าหรับงานบริการสาธารณะบางประเภทท่ีตอ้งการความคล่องตวัในการ
ด าเนินงานสูง ในแง่น้ี การสถาปนาองค์การมหาชนข้ึนจึงถือเป็นนวตักรรม (Innovation) ส าหรับ
การแกไ้ขปัญหาระบบบริการสาธารณะของไทยดว้ย นอกจากวิธีการแกปั้ญหาโดยการสร้างระบบ
องค์กรใหม่ซ่ึงเป็นวิธีคิดและการตดัสินใจท่ีทรงคุณค่าในตวัเองแลว้ ระบบองค์การมหาชนและ
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องคก์ารมหาชนแต่ละแห่งท่ีจะไดมี้การจดัตั้งข้ึนภายใตร้ะบบน้ี ยงัจะมีผลอยา่งส าคญัในการเปล่ียน
โฉมหนา้ของกระบวนการบริหารราชการไทยใหม่ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีจะ
สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกบัองค์กรในระบบเดิมได ้และทั้งในดา้นท่ีจะมีส่วนส าคญัท่ีจะท า
ให้ “ขนาดของราชการ” ลดลงอย่างมีนัยส าคญัในอนาคต และอีกทั้งจะเป็นตวักระตุ้นให้มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและเปล่ียนวธีิการท างานของระบบบริหารราชการท่ีด าเนินงานอยูใ่นรูปแบบ
ของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ต่เดิม 

โดยเหตุผลดังกล่าว การจัดระบบองค์การมหาชนข้ึนโดยการตราพระราชบัญญัติ
องคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 จึงนบัไดว้า่เป็นแนวทางใหม่ในความพยายามปฏิรูประบบราชการไทย
เพื่อท่ีจะท าให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่าง
แทจ้ริง และดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ เน่ืองจากระบบการจดัองคก์รของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้นมี
ขอ้จ ากดัและอุปสรรคต่อการจดัท าบริการสาธารณะบางประเภทท่ีตอ้งการความยืดหยุน่และความ
คล่องตัวในการด าเนินงานสูง ซ่ึงข้อจ ากัดหรือข้อด้อยของการจัดระบบองค์กรจัดท าบริการ
สาธารณะโดยส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ 

หากพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ท่ีออกตามพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 จะเห็นไดว้่า
สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) เป็นหน่วยงานท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบริหาร
จดัการและด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษาวจิยั พฒันา และใหบ้ริการทางการประเมินผลทางการศึกษา
และทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองรวมทั้งเป็นศูนยก์ลางความร่วมมือด้านการทดสอบทาง
การศึกษาในระดบัชาติและระดบันานาชาติ และมีอ านาจหนา้ท่ีหลกัดงัน้ี 

1.  ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าระบบ วิธีการทดสอบและพฒันาเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา 

2.  ด าเนินการเก่ียวกบัการประเมินผลการจดัการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนบัสนุนการทดสอบทั้งระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา 

3.  ด าเนินการเก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวดัความรู้ความสามารถ
และการสอบวดัมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อน าผลไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการเทียบระดบัและ
การเทียบโอนผลการเรียนท่ีมาจากการศึกษาในระบบเดียวกนัหรือการศึกษาต่างระบบ 

4.  ด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษาวิจยั และเผยแพร่นวตักรรมเก่ียวกบัการทดสอบทาง
การศึกษาตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวดัและประเมินผลการศึกษา 
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5.  เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนบัสนุน และให้บริการ
ผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ 

6.  พฒันาและส่งเสริมวิชาการดา้นการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึง
การพฒันาบุคลากรดา้นการทดสอบและประเมินผล ดา้นการติดตามและประเมินผลคุณภาพบณัฑิต 
รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เคร่ืองมือวดั ของหน่วยงานการประเมินผล
และทดสอบทางการศึกษา 

7.  เป็นศูนยก์ลางความร่วมมือดา้นการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดบัประเทศและ
ระดบันานาชาติ 

มีรายไดท้ั้งจากงบประมาณแผน่ดิน และรายไดจ้ากการหารายไดต้ามวตัถุประสงคข์อง
องค์กร ซ่ึงตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2548 นั้น ออกตามความพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 โดยสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  อยู่ภายใต้การก ากับ  ดูแล  ของรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  

ดงันั้น ย่อมเห็นได้ว่าอ านาจ หน้าท่ีในการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจท่ีกวา้งขวาง  
โดยจะยกประเด็นเพื่อพิจารณาในหลกัการของการปฏิบติังานตามภารกิจและการเป็นหน่วยงานของ
รัฐประเภทองคก์ารมหาชนบางเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

4.4.2.1  การใชเ้งินงบประมาณแผน่ดินด าเนินการตามภารกิจ 
สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานทาง

ปกครองในรูปแบบขององค์การมหาชน ซ่ึงรัฐบาลจดัตั้งข้ึนเพื่อบริหารจดัการทดสอบเก่ียวกับ
การศึกษา และวจิยั พฒันา และร่วมมือกบัหน่วยงานดา้นการศึกษาอ่ืนทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
ซ่ึงในมาตรา 11 ก าหนดวา่ บรรดารายไดข้องสถาบนัไม่เป็นรายไดท่ี้ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงั และกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ และมาตรา 12 ก าหนดให้
อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งสถาบนัไดม้าจากการให้หรือซ้ือดว้ยเงินรายไดข้องสถาบนัเป็นกรรมสิทธ์ิของ
สถาบนั ให้สถาบนัมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช ้จ าหน่าย และจดัหาประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นของสถาบนั รวมทั้งมาตรา 13 ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินของสถาบนั ให้ใช้จ่ายไปเพื่อ
กิจการของสถาบนัโดยเฉพาะ การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบนัให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

จากกฎหมายดงักล่าวจะเห็นไดว้่า เงินท่ีไดง้บประมาณมาและเงินรายได้ของสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สามารถเก็บไวใ้ช้จ่ายได้ตามภารกิจ และให้
อ านาจคณะกรรมการบริหารสามารถก าหนดการเบิกจ่ายเงินได้ ดังนั้ น คณะกรรมการบริหาร
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สถาบนัทดสอบสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จึงตอ้งน ามาตรการทางกฎหมายมาพิจารณาในการออก
ระเบียบ ขอ้บงัคบั เพื่อจดัสรรและใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้เพื่อให้องค์การสามารถ
บรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งองคก์ร โดยในท่ีน้ีจะกล่าวถึงหลกัการส าคญัท่ีควรก าหนดให้มีอยู่
ในขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเงิน ท่ีคณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็น 
ผูอ้อกใช้บังคับในสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยก าหนดเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัประกอบดว้ย 1. หลกัเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของรายได ้และเงินเหลือจ่าย
ประจ าปีให้ชดัเจน 2. หลกัเกณฑ์ในการแบ่งแยกรูปแบบการเก็บรักษาและมาตรการในการเบิก
จ่ายเงินให้ชัดเจน รวมทั้งก าหนดขั้นตอนในการเบิกจ่าย ตลอดจนอ านาจหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง และ3. หลกัเกณฑใ์นการก าหนดรูปแบบการการตรวจสอบการใชจ้่ายเงินใหช้ดัเจน   

4.4.2.2 การหาเงินรายไดแ้ละการน าเงินรายไดไ้ปใชต้ามภารกิจขององคก์ร 
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 4.4.2.1 ท่ีก าหนดให้สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สามารถหารายได้จากการด าเนินงานได ้ทั้งน้ี ตอ้งอยู่ในกรอบของ
อ านาจตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2548 ซ่ึงคณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จะตอ้ง
ตรวจสอบรูปแบบการออกระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัเงินดงักล่าวเพื่อรองรับระบบการตรวจสอบ
ของระบบการตรวจสอบองค์การมหาชน กล่าวคือ ผูต้รวจสอบภายในและส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดิน 

4.4.2.3 สถานภาพและความสัมพนัธ์ทางกฎหมายของการด าเนินงานท่ีใชเ้งิน
งบประมาณแผน่ดิน และการใชเ้งินรายได ้

ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) มีเงิน
ท่ีใช้ในการบริหารงานทั้งเงินท่ีเป็นงบประมาณแผ่นดินท่ีได้เป็นรายปี และเงินท่ีได้จากการเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ งสถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 จะเห็นไดว้่ามีระบบการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบภายใน
และส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ดงันั้น การก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัภายในองคก์ารเพื่อบริหาร
จดัการและใชจ่้ายเงินจึงเป็นส่ิงท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ตอ้งให้
ความส าคญั และจดัท าใหส้อดคลอ้งกบัระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.4.2.4 สถานภาพทางกฎหมายของขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศขององคก์รตามกฎหมาย 
ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. 2548 มาตรา 20 ก าหนดให ้คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมดูแลสถาบนัให้ด าเนินกิจการ
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  

DPU



 

 

104 

1.  ก าหนดนโยบายการบริหารงาน และใหค้วามเห็นชอบแผนการด าเนินงานของ
สถาบนั  

2.  ใหค้วามเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจ าปีของ 
3.  ใหก้ารรับรองการด าเนินการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาดา้นการวดัและ

ประเมินผลทางการศึกษาของหน่วยงานอ่ืนท่ีจดัการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีสถาบนั
ก าหนด  

4.  ประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้  านวยการและผูป้ฏิบติังานของสถาบนัตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด  

5.  ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทัว่ไป ตลอดจนออกระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศหรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสถาบนัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

1)  การบริหารงานทัว่ไปของสถาบนั การจดัแบ่งส่วนงานของสถาบนัและขอบเขต
หนา้ท่ีของส่วนงานดงักล่าว  

2)  การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง อตัราเงินเดือน ค่าจา้งและเงินอ่ืน
ของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง  

3)  การคดัเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน วนิยัและ
การลงโทษทางวนิยั การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกขแ์ละการอุทธรณ์การลงโทษของเจา้หนา้ท่ี
และลูกจา้ง  

4)  การบริหารและการจดัการการเงิน การพสัดุ และทรัพยสิ์นของสถาบนั รวมทั้ง
การบญัชีและการจ าหน่ายทรัพยสิ์นจากบญัชีเป็นสูญ  

5)  การจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนแก่เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง  
6)  ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบ

ภายใน  
7)  การคดัเลือกผูอ้  านวยการ การปฏิบติังานของผูอ้  านวยการ และการมอบหมายให้

ผูอ่ื้นปฏิบติังานแทน  
8)  เสนอรายงานประจ าปีและความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตาม

พระราชกฤษฎีกาน้ี  
9)  กระท าการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นหรือต่อเน่ืองเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

ตามพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 24 คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี
ควบคุมดูแลองคก์ารมหาชน ใหด้ าเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้อ านาจหนา้ท่ี
เช่นวา่น้ีให้รวมถึง  
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1.  ก าหนดนโยบายการบริหารงาน และใหค้วามเห็นชอบแผนการด าเนินงานของ
องคก์ารมหาชน  

2.  อนุมติัแผนการลงทุนและแผนการเงินขององคก์ารมหาชน  
3.  ควบคุมดูแลการด าเนินงานและบริหารงานทัว่ไป ตลอดจนออกระเบียบขอ้บงัคบั 

ประกาศ หรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัองคก์ารมหาชนในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
1)  การจดัแบ่งส่วนงานขององคก์ารมหาชน และขอบเขตหนา้ท่ีของส่วนงาน

ดงักล่าว  
2)  การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง อตัราเงินเดือน ค่าจา้ง และเงินอ่ืน

ของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งขององคก์ารมหาชน  
3)  การคดัเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วนิยัและการลงโทษทางวนิยั 

การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกขแ์ละการอุทธรณ์การลงโทษของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งขององคก์าร
มหาชนรวมทั้งวธีิการและเง่ือนไขในการจา้งลูกจา้งขององคก์ารมหาชน  

4)  การบริหารและจดัการการเงิน การพสัดุ และทรัพยสิ์นขององคก์ารมหาชน  
5)  การจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนแก่เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งขององคก์าร

มหาชน  
6)  ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบ

ภายใน  
4.  อ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งก าหนด 
จึงเห็นไดว้า่ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์าร

มหาชน) พ.ศ. 2548 และพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดหลกัการเป็นการให้
อ านาจคณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีอ านาจออกขอ้บงัคบั ระเบียบ 
ประกาศ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบติัภารกิจของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ซ่ึงเป็นการใช้อ านาจให้สอดคลอ้งกบัการเป็นหน่วยงานท่ีตอ้งการความคล่องตวัในการ
บริหารจดัการ โดยมีประสิทธิภาพ แต่ก็ตอ้งให้ความส าคญักบัระบบการตรวจสอบการด าเนินการ
ทั้งภายในและภายนอกองคก์รดว้ย 

ดังนั้น สถานภาพของข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ ท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ก าหนดใชบ้งัคบัในการปฏิบติัการตามภารกิจในการจดัตั้งองค์กรและ
ส่งผลกระทบกบับุคคลภายนอกจึงมีสถานะเป็นกฎท่ีจะตอ้งชอบดว้ยอ านาจและกระบวนการออก
กฎในทุกขั้นตอนท่ีส าคญัทั้งรูปแบบและกระบวนการ  
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 4.4.3  อ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัการทดสอบ การก าหนดคุณสมบติั และ
ขั้นตอนต่างๆ เก่ียวกบัการทดสอบ รวมทั้งการประกาศผลสอบ 

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เม่ือพิจารณาตามพระราช
กฤษฎีการจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548  

มาตรา 7 บญัญติัวา่  
“ให้สถาบนัมีวตัถุประสงค์เพื่อบริหารจดัการและด าเนินการเก่ียวกับการศึกษาวิจยั 

พฒันา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางความร่วมมือดา้นการทดสอบทางการศึกษาในระดบัชาติและระดบันานาชาติ”  

มาตรา 8 บญัญติัวา่  
“เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรา 7 ใหส้ถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีหลกัดงัน้ี 
1.  ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าระบบ วธีิการทดสอบและพฒันาเคร่ืองมือวดัและ

ประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา 
2.  ด าเนินการเก่ียวกบัการประเมินผลการจดัการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาติ ตลอดจนใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการทดสอบทั้งระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา 

3.  ด าเนินการเก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวดัความรู้ความสามารถ
และการสอบวดัมาตรฐานวชิาการและวชิาชีพ เพื่อน าผลไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการเทียบระดบัและ
การเทียบโอนผลการเรียนท่ีมาจากการศึกษาในระบบเดียวกนัหรือการศึกษาต่างระบบ 

4.  ด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษาวจิยั และเผยแพร่นวตักรรมเก่ียวกบัการทดสอบทาง
การศึกษาตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวดัและประเมินผลการศึกษา 

5.  เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนบัสนุน และใหบ้ริการ
ผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ 

6.  พฒันาและส่งเสริมวชิาการดา้นการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึง
การพฒันาบุคลากรดา้นการทดสอบและประเมินผล ดา้นการติดตามและประเมินผลคุณภาพบณัฑิต 
รวมทั้งการใหก้ารรับรองมาตรฐานของระบบ วธีิการ เคร่ืองมือวดั ของหน่วยงานการประเมินผล
และทดสอบทางการศึกษา 

7.  เป็นศูนยก์ลางความร่วมมือดา้นการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดบัประเทศและ
ระดบันานาชาติ” 

จากวตัถุประสงค ์และอ านาจหนา้ท่ี จะเห็นไดว้า่สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) มีหน้าท่ีและภารกิจเก่ียวกบัการจดัการทดสอบ และให้บริการทางการวดัและ
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ประเมินผลการทดสอบทางการศึกษา ตอ้งติดต่อร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก และตกลงขอบเขต
ความร่วมมือ เช่น การตกลงให้สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จดัท า
ระบบการรับสมคัร รับสมคัร สร้างแบบทดสอบ จดัการท าสอบ และด าเนินการทดสอบ ตลอดจน
รายงานผลการทดสอบ และใหห้น่วยงานอ่ืนน าผลการทดสอบไปใชป้ระโยชน์ทางการศึกษา ซ่ึงใน
แต่ละขั้นตอนอาจยกมาวเิคราะห์ใหเ้ห็นประเด็นในทางกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 

4.4.3.1  อ านาจตามกฎหมายในการก าหนดหลกัเกณฑต่์างๆ เก่ียวกบัการทดสอบแต่ละ
ประเภท 

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีการจดัสอบหลากหลาย
ประเภท ซ่ึงเป็นการจดัการทดสอบท่ีน าเงินงบประมาณมาใชใ้นการจดัสอบ และน าเงินจากรายได้
มาใช้ในการจัดการทดสอบ  เช่น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ดา้นอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) และการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นพระพุทธศาสนา (B-NET) 

ซ่ึงการจดัการทดสอบในแต่ละประเภทสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) ตอ้งก าหนดขั้นตอนต่างๆ เร่ิมตั้งแต่ ขั้นตอนการรับสมคัร การก าหนดช่วงเวลาการรับ
สมคัร การจดัท าโปรแกรมระบบการรับสมคัร โปรแกรมระบบฐานขอ้มูล โปรแกรมการจดัห้อง
สอบ การสอบ และการตรวจสอบผลการทดสอบ และรายงานผลการทดสอบ เป็นตน้ ซ่ึงขั้นตอน
เหล่าน้ี เป็นขั้นตอนท่ีเม่ือด าเนินการเสร็จแล้วย่อมต้องน าไปใช้กับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบได ้เช่น การสมคัรไม่ไดท้นัตามก าหนดระยะเวลาท่ีเปิดรับสมคัร เม่ือผูส้มคัร
ทกัทว้งหรือโตแ้ยง้ สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พิจารณาและมีค าสั่ง
อนุญาตหรือไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรมีสิทธิเขา้สอบยอ่มอาจถือไดว้า่เป็นค าสั่งทางปกครอง  

ดงันั้น ในการด าเนินการทุกขั้นตอนสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) จึงควรใหค้วามส าคญักบัขั้นตอนการพิจารณาด าเนินการ และตอ้งให้สอดคลอ้งกบัภารกิจ
ในการจดัตั้งหน่วยงานท่ีให้เป็นองค์การมหาชน และการออกค าสั่งต่างๆ ตอ้งชอบด้วยขั้นตอน 
รูปแบบ และอ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม 

4.4.3.2  อ านาจตามกฎหมายในการร่วมมือกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตอนต่างๆ 
เม่ือสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตอ้งติดต่อประสานงาน

ร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ในการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) การทดสอบ
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ทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
การศึกษานอกระบบโรงเ รียน (N-NET)  และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้ าน
พระพุทธศาสนา (B-NET)โดยเฉพาะบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษาเพื่อท าให้บุคคลเหล่านั้น 
ท าหนา้ท่ี เช่น ขอใชส้ถานท่ี ขอให้เป็นกรรมการคุมสอบ และด าเนินการอ่ืนๆ เก่ียวกบัการจดัสอบ 
หากพิจารณาจากกฎหมายท่ีมีอยู่ ประกอบดว้ยพระราชบญัญติัองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และ 
พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548 จะเห็น
ได้ว่า กฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดให้อ านาจสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) มีอ านาจ หนา้ท่ี ดงันั้น การด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ จะมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด
จึงอยูท่ี่การบริหารจดัการและการประสานงานของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งฝ่ายต่างๆ  

4.4.3.3  อ านาจตามกฎหมายในความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตอนต่างๆ 
ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. 2548 และพระราชบญัญติัองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดให้สถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือองค์การมหาชน มีอ านาจ หน้าท่ีในการปฏิบติังานตาม
หน้าท่ีตามภารกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังนั้ น การ
ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง จึงตอ้ง
ให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์น้ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การมหาชนในการปฏิบติัตาม
ภารกิจในการจดัตั้ง กล่าวคือ การก าหนดรูปแบบของความสัมพนัธ์กบัส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไม่ได้
อยูใ่นรูปของอ านาจบงัคบับญัชาหรืออ านาจก ากบัดูแล หากแต่อยูใ่นฐานะท่ีให้ความร่วมมือกนัใน
การด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการ
จดัท าบริการสาธารณะ  

4.4.3.4  อ านาจตามกฎหมายในการก าหนดพฤติกรรมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตอนต่างๆ 
เม่ือพิจารณาตามพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548 แลว้จะพบวา่กฎหมายทั้งสอง
ฉบับดังกล่าวมิได้ก าหนดให้อ านาจ หน้าท่ี สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน มีอ านาจ หรือ หน้าท่ีเก่ียวกบัการก าหนดโทษ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคข์อง
การจดัตั้ งได้ เม่ือกฎหมายมิได้ก าหนดให้อ านาจไว ้เน่ืองจากการจัดตั้ งองค์การมหาชน ผูร่้าง
กฎหมายไม่ประสงคใ์ห้องค์การมหาชนมีอ านาจมหาชน ในการลงโทษบุคคลใด ประสงคเ์พียงแต่
ให้มีอ านาจในการจดัท าบริการสาธารณะ ดงันั้น การพิจารณาด าเนินการก าหนดพฤติกรรมการ
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บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบจึงตอ้งพิจารณาให้รอบคอบสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการจดั
ตั้งแต่ก็ตอ้งด าเนินการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุวตัถุประสงคใ์นการจดัท าบริการสาธารณะ
ดว้ย กล่าวคือ บุคคลท่ีเขา้มาเก่ียวกบัขอ้งกบัการด าเนินงานของสถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ท่ีส าคญั คือ ผูเ้ขา้รับการทดสอบ เจา้หน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การทดสอบของหน่วยงานอ่ืนท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตอ้งขอ
ความร่วมมือ และเจา้หน้าท่ีของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นตน้ ซ่ึงการท่ีจะท าให้
การด าเนินการตามภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งหน่วยงานได้
นั้ น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต้องก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานแต่ละขั้นตอนใหช้ดัเจน เพื่อท่ีบุคคลดงักล่าวท่ีเก่ียวขอ้งจะไดก้ระท าการไดส้อดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด เน่ืองจากแต่ละกลุ่มคนมาจากท่ีแตกต่างกนั มีความหลากหลายของวฒันธรรม
ในองคก์ร  

4.4.3.5  สถานภาพตามกฎหมายของผลการทดสอบต่างๆ 
เม่ือพิจารณาตามพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548 แลว้จะพบวา่กฎหมายทั้งสอง
ฉบบัดงักล่าวมิไดก้ าหนดให้อ านาจ หนา้ท่ี ในการรับรองสถานภาพของผลการทดสอบหรือผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไวแ้ต่อยา่งใด 
ดงันั้น การก าหนดผลการทดสอบต่างๆ ท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
ด าเนินการ เช่น การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอิสลามศึกษา (I-NET) 
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) และการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ไปย่อมเป็นส่ิงท่ีสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะตอ้งพิจารณาอย่างเหมาะสมเป็นไปตามหลกัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การศึกษา ตามมาตรฐานทางวชิาการ เช่น ก าหนดอายุผลการทดสอบได ้ส่วน
ก าหนดอายนุั้นหน่วยงานใดจะน าไปใชห้รือไม่ก็ข้ึนอยูก่บัหน่วยงานหรือองคก์รนั้นๆ เอง 

4.4.4  เก่ียวกบัอ านาจในการลงโทษบุคคลท่ีกระท าความผดิเก่ียวกบัการทดสอบ 
จะเห็นไดว้า่กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมิไดก้ าหนดอ านาจหรือบทบญัญติัเก่ียวกบัการ

ลงโทษในกรณีท่ีมีการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือกระท าผิดภารกิจการด าเนินงานดา้นการทดสอบวดัและ
ประเมินผลการศึกษาของบุคคลต่างๆ ในรูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอบวดัระดบัอ่ืนๆ ท่ีอยู่
ในอ านาจหนา้ท่ีของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบดว้ย การทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) การ
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ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ซ่ึงการสอบแต่ละประเภทยอ่มีการแข่งขนัหรือท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง 
เม่ือกฎหมายต่างๆ เหล่านั้นมิได้ก าหนดให้อ านาจหน้าท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานอ่ืนใดไวอ้ย่างชัดเจนย่อมก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติไม่
เหมาะสม เพื่อใหไ้ดข้อ้สอบหรือแบบทดสอบน าไปท าก่อน ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการท่ีจะน ามาใชล้งโทษบุคคลดงักล่าว จะมีก็เพียงน ามาตรการทางแพ่ง ทาง
อาญา หรือทางปกครอง หากเขา้กรณีใดกรณีหน่ึงมาปรับใชบ้งัคบัเพื่อลงโทษกบัผูก้ระท าผิด ซ่ึงไม่
ส่งผลให้ผูก้ระท าผิด หรือคิดจะกระท าผิดเกิดความเกรงกลวัต่อบทลงโทษท่ีมีอยูเ่ลย ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ระบบขั้นตอนการด าเนินการ ระบบภาระการพิสูจน์ และระบบต่างๆ ตามกฎหมายข้างต้นไม่
เหมาะสมกบัลกัษณะของความผิดเก่ียวกบัการทดสอบ แต่เน่ืองจากกรณีของสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน ท่ีการจดัตั้ง
องคก์รกฎหมายไม่มุ่งประสงคใ์หมี้อ านาจมหาชนในการลงโทษบุคคลใด ซ่ึงในท่ีน้ีจะวิเคราะห์เป็น
ล าดบัๆ ไป ดงัน้ี 

4.4.4.1  กรณีผูส้ร้างและผลิตแบบทดสอบกระท าผดิ 
ก่อนท่ีจะไดแ้บบทดสอบเป็นฉบบัเพื่อใชใ้นการทดสอบทัว่ไประเทศในแต่ละประเภท

การสอบ จะมีกระบวนการ ขั้นตอนในการสร้างตน้ฉบบัแบบทดสอบ ผลิตตน้ฉบบัแบบทดสอบ 
และพิมพแ์บบทดสอบ ซ่ึงในกระบวนการ ขั้นตอนขา้งตน้ เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัยิ่ง เน่ืองจากเป็น 
ตน้ทางของแบบทดสอบอีกจ านวนหลายแสนฉบบั และหากเกิดความผดิพลาดหรือเกิดการทุจริตท า
ให้ตน้ฉบบัแบบทดสอบหลุดร่ัวไหลไปยงับุคคลภายนอกยอ่มส่งผลให้การทดสอบประเภทนั้นท่ี
น าไปทดสอบกบับุคคลเป็นจ านวนมายเกิดความเสียหายทั้งต่อคุณภาพ งบประมาณ และมาตรฐาน
การทดสอบ ซ่ึงในกระบวนการ ขั้นตอนน้ี จะมีบุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มน้ี ประกอบไปด้วย ผูส้ร้าง
แบบทดสอบ ผูจ้ดัพิมพแ์บบทดสอบ ผูต้รวจทานตน้ฉบบัแบบทดสอบ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ
ต่างๆ ท่ีท าให้ไดรั้บรู้ถึงตน้ฉบบัแบบทดสอบดงักล่าว จึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีโอกาสกระท าความผิด
ในกรณีน้ีได ้ดงันั้น จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายท่ีจะตอ้งน ามาปรับใชเ้พื่อเป็นการป้องกนั และ
แก้ไขปัญหา หากเกิดมีข้ึน แต่โดยท่ีในปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายท่ีจะสามารถน ามาปรับบทเพื่อ
ลงโทษผูก้ระท าผิดไดโ้ดยตรง เพราะตามพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ .ศ. 2542 และพระราช
กฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548 มิไดก้ าหนดให้
อ านาจหนา้ท่ีในการก าหนดบทลงโทษผูก้ระท าผดิได ้ 
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ปัจจุบนัหากเกิดกรณีขอ้สอบร่ัวไหลหรือทุจริตในการท าหนา้ท่ีจะตอ้งน ากฎหมายท่ีอาจ
เก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หรือกฎหมายปกครอง ซ่ึงไม่ใช่วิธีการ
แกไ้ขปัญหาท่ีตรงกบัสาเหตุ 

ดงันั้น จึงส่งผลให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่เกิดความเกรงกลวัต่อการท่ีคิดจะกระท าผิดกฎหมาย 
เน่ืองจากยงัไม่มีกฎหมายท่ีจะน ามาใชบ้งัคบัไดโ้ดยตรง แต่อยา่งไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกนัการ
กระท าผิดดงักล่าว หน่วยงานจ าเป็นตอ้งหามาตรการในการรักษาความปลอดภยัและขั้นตอนท่ี
รัดกุมเก่ียวกับขอ้สอบ โดยควรใช้มาตรการทางบริหารซ่ึงสามารถกระท าได้ในฐานะท่ีสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) อนัเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองคก์ารมหาชน 
ท่ีมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการ กล่าวคือ ควรก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ และขอบข่าย
งาน ให้แก่ ผูส้ร้างแบบทดสอบ ผูจ้ดัพิมพแ์บบทดสอบ ผูต้รวจทานตน้ฉบบัแบบทดสอบ และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในลกัษณะต่างๆ ท่ีท าใหไ้ดรั้บรู้ถึงตน้ฉบบัแบบทดสอบ ใหช้ดัเจน และระบุถึงความรับผิด
ทางวินัยในฐานะท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานให้สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
หากเกิดความเสียหายในลกัษณะดงักล่าว เพื่อให้บุคคลขา้งตน้ระมดัระวงัในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อ
เป็นการปรามพฤติกรรมและป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

4.4.4.2  กรณีกรรมการคุมสอบกระท าผดิ 
เม่ือได้ขอ้สอบเสร็จสมบูรณ์พร้อมท่ีจะน าไปสอบซ่ึงมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษา

ความลบัตามท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้ 4.4.4.1 ขา้งตน้ ก็จะตอ้งมีกระบวนการเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบัอีก
เช่นกนั ซ่ึงกระบวนการน้ีก็เส่ียงท่ีจะเกิดขอ้สอบร่ัวไหลไดเ้ช่นกนั โดยก่อนท่ีจะน าขอ้สอบไปสอบ 
เช่น การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) และการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติดา้นพระพุทธศาสนา (B-NET) หรือการจดัการทดสอบอ่ืนๆ เป็นตน้ และใน
ท านองเดียวกันในกรณีน้ีก็จะมีกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าท่ีเก็บรักษา
แบบทดสอบหรือขอ้สอบ กรรมการคุมสอบท่ีอยู่ประจ าศูนยส์อบ กรรมกรรคุมสอบท่ีอยู่ประจ า
สนามสอบ กรรมการคุมสอบท่ีอยู่ประจ าห้องสอบ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการขนส่ง
แบบทดสอบหรือขอ้สอบไปยงัจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาแบบทดสอบ
หรือขอ้สอบหลุดร่ัวไหลไดทุ้กขั้นตอน ดงันั้น จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายท่ีจะสามารถน ามา
ปรับใช้กับกรณีดังกล่าว แต่โดยท่ีในปัจจุบนัก็ยงัไม่มีกฎหมายท่ีจะสามารถน ามาใช้บงัคับได้
โดยตรงกบัความผดิท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะขา้งตน้ไดโ้ดยตรง 
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 ฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาดงักล่าว สถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงควรก าหนดมาตรการ รูปแบบ และลกัษณะของการด าเนินงานให้
รัดกุม ในทุกขั้นตอน แมปั้จจุบนัยงัไม่มีอ านาจตามกฎหมายในการลงโทษโดยตรงแต่ก็อาจจะน า
มาตรการทางบริหารมาจดัการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานได ้เช่น หากเกิดการทุจริต
จากกรรมการคุมสอบ ก็ตอ้งแจง้ไปยงัตน้สังกดัของกรรมการคุมสอบผูน้ั้น หรือโรงเรียนนั้น เพื่อให้
หน่วยงานตน้สังกดัของกรรมการคุมสอบ หรือโรงเรียนท่ีทุจริตในการสอบพิจารณาลงโทษ หรือ
แจง้ไปยงัส่ือมวลชน เพื่อใชม้าตรการทางสังคมในการก าหนดพฤติกรรมผูท่ี้เก่ียวขอ้งได ้และยงัเพื่อ
เป็นการปรามพฤติกรรมของผูท่ี้คิดจะกระท าความผดิไดพ้อสมควร 

ทั้งน้ี ในกรณีของการทดสอบอ่ืนในประเทศไทย เช่น การสอบของมหาวิทยาลยัต่างๆ ก็
จะมีกฎหมายจดัตั้งมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งท่ีให้อ านาจในการออกระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ ของ 
แต่ละมหาวทิยาลยัในการก าหนดหลกัเกณฑ์ ขั้นตอน ต่างๆ เก่ียวกบัการสอบ และการก าหนดโทษ 
เพื่อใหก้ารด าเนินการของมหาวทิยาลยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.4.4.3  กรณีผูเ้ขา้สอบกระท าผดิ 
 เม่ือแบบทดสอบได้รับการจดัพิมพ์เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการจดัการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน หรือการจดัการทดสอบอ่ืนๆ ท่ีสถาบนัทดสอบแห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน) ด าเนินการทดสอบ และมีบุคคลท่ีเป็นผูเ้ขา้สอบกระท าการทุจริตในการทดสอบ 
เช่น น าอุปกรณ์ส่ือสารเขา้ไปในห้องสอบ หรือน าแบบทดสอบออกไปนอกห้องสอบ หรือกระท า
การอ่ืนใดอนัเป็นการทุจริตในการทดสอบ ซ่ึงบุคคลท่ีมีโอกาสกระท าความผดิในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้
รับการทดสอบ กรรมการคุมสอบในระหว่างการทดสอบ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในระหว่างการ
ทดสอบ เป็นตน้ ซ่ึงพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก็มิไดก้  าหนดให้อ านาจหนา้ท่ีไวม้ากนอ้ยเพียงใดในการก าหนดมาตรการ
ในการลงโทษบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ดงันั้น เพื่อเป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีเกิด สถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ควรจดัท ามาตรการ เช่น จดัท าประกาศการตดั
สิทธิผูเ้ขา้สอบท่ีกระท าการทุจริตในการทดสอบหรือฝ่าฝืนขอ้ปฏิบัติส าหรับผูเ้ขา้สอบ โดยอาจ
ก าหนดระยะเวลา 1 หรือ 2 ปีการศึกษา และประกาศรายช่ือไวท่ี้เวบ็ไซตข์องสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) เป็นตน้ หรือกรณีท่ีกรรมการคุมสอบกระท าการทุจริตหรือฝ่า
ฝืนขอ้ปฏิบติัส าหรับกรรมการคุมสอบ เช่น บอกเฉลยค าตอบแก่ผูเ้ขา้รับการทดสอบ หรือกระท า
การอ่ืนใดอันส่งผลให้ผู ้เข้ารับการทดสอบได้ประโยชน์ในการทดสอบ สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาจแจง้รายช่ือโรงเรียนหรือกรรมการคุมสอบท่ีกระท าการ
ทุจริตดงักล่าวไปยงัตน้สังกดั และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
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(องคก์ารมหาชน) เป็นตน้ เน่ืองจากการกระท าดงักล่าวจะเป็นการป้องกนัการทุจริตหรือประพฤติฝ่า
ฝืนขอ้ปฏิบติัส าหรับผูเ้ขา้สอบและขอ้ปฏิบติัส าหรับกรรมการคุมสอบไดช่้องทางหน่ึง อนัจะส่งผล
ในทา้ยท่ีสุดให้การจดัการทดสอบของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มี
ประสิทธิภาพ ไดม้าตรฐานเป็นท่ีน่าเช่ือถือ  

ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัการสอบเขา้รับราชการในต าแหน่งต่างๆ เช่น ในการสอบเขา้รับ
ราชการในกระทรวง กรม ต่างๆ ท่ีจดัสอบโดยส านกังาน ก.พ. หรือส่วนราชการเป็นผูด้  าเนินการ
จดัการทดสอบเอง ส านกังาน ก.พ. หรือส่วนราชการนั้นๆ ก็จะออกประกาศขอ้ปฏิบติัส าหรับผูเ้ขา้
สอบของตนเองข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการ 

4.4.4.4  กรณีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเป็นผูใ้ชห้รือร่วมกระท าความผดิ หรือสนบัสนุนการ
กระท าความผดิ 

ก่อนท่ีจะมีการทดสอบหรือในระหว่างการจดัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน หรือการจดัการทดสอบอ่ืนๆ ท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ด าเนินการทดสอบ หรือภายหลงัด าเนินการทดสอบ และมีบุคคลท่ีเป็นผูเ้ขา้สอบกระท าการทุจริต
ในการทดสอบ เช่น ลกัลอบน าอุปกรณ์ส่ือสารเขา้ไปในห้องสอบดว้ย และมีผูใ้ชใ้ห้กระท าความผิด 
เป็นสมรู้ร่วมคิด หรือเป็นตวัการ หรือเป็นผูส้นับสนุนในการกระท าความผิด ซ่ึงผูท่ี้อาจกระท า
ความผิดในกลุ่มน้ีจะประกอบไปดว้ย บุคคลท่ีมีส่วนเป็นตวัการ ผูใ้ช้ ผูส้นบัสนุน ให้การกระท า
ความผิดตามท่ีกล่าวมาในหัวขอ้ 4.4.4.1 – 4.4.4.3 แต่โดยท่ีปัจจุบนัก็ยงัไม่มีกฎหมายท่ีระบุไว้
ชดัเจนวา่จะตอ้งน ากฎหมายใดมาใชบ้งัคบั จึงตอ้งน ากฎหมายเทียบเคียงหรือท่ีคิดวา่เก่ียวขอ้ง เช่น 
กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หรือกฎหมายปกครอง มาบงัคบัใช ้ซ่ึงอาจให้ผลท่ีไม่ตรง
กบัปัญหามากนกั 

ซ่ึงในกรณีของการทดสอบท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีระเบียบdระทรวง
ศึกษาธิการ วา่ดว้ยการปฏิบติัของผูเ้ขา้สอบ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555 ซ่ึง
อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 เป็น
หลกัเกณฑใ์นการด าเนินการ 

ดงันั้น เพื่อเป็นการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาขา้งตน้ จึงสมควรมีการก าหนดมาตรการ
ทางกฎหมายท่ีสามารถใชก้ ากบัพฤติกรรมของผูก้ระท าความผดิได ้ท าใหผู้ก้ระท าความผิดเกิดความ
เกรงกลวัต่อการกระท าความผิด ซ่ึงหากผูเ้ก่ียวขอ้งและคิดท่ีจะกระท าความผิดเกิดความเกรงกลวัก็
จะไม่กระท าความผิด หรือไม่เป็นผูใ้ช้ให้กระท าความผิด หรือไม่เป็นตวัการใช้ให้ผูอ่ื้นกระท า
ความผิด หรือไม่เป็นผูส้นบัสนุนให้ผูอ่ื้นกระท าความผิด ซ่ึงยอ่มเป็นผลดีกบัการทดสอบท่ีสถาบนั
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ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ไดด้ าเนินการทดสอบทุกๆ ประเภทการทดสอบ 
รวมทั้งไม่ขดักบัหลกัการจดัตั้งองคก์รท่ีไม่ประสงคใ์ห้องคก์รมีอ านาจมหาชนในการลงโทษบุคคล
ใดดว้ย 

ซ่ึงมาตรการดงักล่าวอาจเป็นการน ามาตรทางกฎหมายควบคู่กบัมาตรการทางบริหาร 
หรือมาตรการทางสังคม เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกบัผูก้ระท าความผิดให้สังคมได้รับรู้ การ
ก าหนดห้ามมิให้บุคคลท่ีทุจริตหรือเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตมีสิทธิเขา้สมคัรเขา้รับการทดสอบหรือมี
สิทธิสอบในการจดัการทดสอบประเภทต่างๆ ท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) จดัการทดสอบ เป็นตน้ 
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5.1  บทสรุป 
ปัญหาทางกฎหมายบางประการเก่ียวกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะหลกัความเป็นอิสระในการ
จดัการองคก์ร หลกัการจดัโครงสร้างองค์กรของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) การวางระบบการจดัซ้ือจดัจา้งและการจา้งบริการ การบริหารจดัการและด าเนินการตาม
ภารกิจ ซ่ึงประกอบไปดว้ยเร่ืองเก่ียวกบัผูเ้ขา้รับการทดสอบ เก่ียวกบัภารกิจและการบริหารจดัการ
องคก์รตามภารกิจ อ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัการทดสอบ การก าหนดคุณสมบติั
และขั้นตอนต่างๆ เก่ียวกบัการทดสอบ รวมทั้งการประกาศผลสอบ และการลงโทษบุคคลท่ีกระท า
ความผดิเก่ียวกบัการทดสอบ มีดงัน้ี 

5.1.1  ความเป็นอิสระในการจดัการองคก์ร 
สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) เป็นองค์การมหาชนท่ีอยู่ใน

ระบบองคก์ารมหาชนท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 เป็นระบบโครงสร้าง
องค์การของรัฐรูปแบบใหม่ท่ีคู่ขนานไปกับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ อนัเป็นองค์กรจดัท า
บริการสาธารณะท่ีมีอยู่เดิม การก าหนดให้จดัตั้งองคก์ารมหาชนข้ึนเป็นรายองค์กรไดโ้ดยการตรา
พระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง ท าให้องคก์ารมหาชนมีสถานะทางกฎหมายเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมายมหาชนท่ีอยูน่อกระบบราชการ การท่ีกฎหมายจดัตั้งองคก์ารมหาชนมีศกัด์ิเป็น
เพียงพระราชกฤษฎีกา ไดส้ร้างกรอบขอ้จ ากดัประการหน่ึงส าหรับการตรากฎหมายจดัตั้งองค์การ
มหาชน กล่าวคือ องค์การมหาชนท่ีจัดตั้ ง ข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความใน
พระราชบญัญติัน้ี ไม่อาจก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในทางนิติฐานะ หรือไปกระทบกระเทือนต่อ
องคก์ารมหาชนท่ีเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ก่อนตราพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดข้ึนโดยกฎหมายท่ี
มีศกัด์ิในระดบัพระราชบญัญติัได ้ส่วนสถานะท่ีเป็นนิติบุคคลเอกเทศแยกต่างหากไปจากรัฐและ
ส่วนราชการทั้งหลายของรัฐ ย่อมเป็นการด ารงสถานะท่ีจะท าให้องค์การมหาชนสามารถรักษา
ความเป็นอิสระและคล่องตวัในการด าเนินงานไวเ้ป็นอยา่งดี เพราะเม่ือมีสถานะเป็นนิติบุคคลแลว้ 
ก็ย่อมสามารถทรงสิทธิและใช้สิทธิ มีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น ตดัสินใจหรือตกลงเขา้ท านิติกรรม 
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หรือเป็นโจทก์ฟ้องหรือถูกฟ้องคดีได้ในนามตนเอง อนัเป็นสถานะท่ีจะมีได้ก็แต่ส าหรับเฉพาะ
บุคคลท่ีมีความเป็นอิสระและสามารถดูแลตดัสินใจกบัทั้งรับผิดชอบการด าเนินการของตนเองได้
เท่านั้น ดงันั้น การมีสถานะเป็นนิติบุคคลโดยไม่ตอ้งพึ่งพาหรือเป็นส่วนหน่ึงของส่วนราชการใดจึง
เป็นสาระท่ีขาดมิไดส้ าหรับองคก์รจดัท าบริการสาธารณะในรูปแบบน้ีทุกองคก์ร 

และการท่ีองคก์ารมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนินบริการสาธารณะ
บางประการโดยใช้งบประมาณแผน่ดิน ท าให้องค์การมหาชนตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐใน
ลกัษณะของการก ากบัดูแล แต่รายงานการจดัสรรงบประมาณและการก ากบัดูแลองค์การมหาชน
ยอ่มตอ้งเป็นไปโดยการเคารพหลกัการของความเป็นอิสระในการด าเนินงานขององค์การมหาชน 
แต่ความเป็นอิสระในการด าเนินงานนั้นไม่ใช่จุดมุ่งหมายในตัวเอง แต่เป็นเพียงวิธีการไปสู่
จุดมุ่งหมายอนัไดแ้ก่ การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามภารกิจท่ีรัฐมอบให้
ด าเนินการ ดงันั้นจึงตอ้งก าหนดระบบตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพขององค์การมหาชนไวใ้น
กฎหมายดว้ย ระบบการประเมินผลขององคก์ารมหาชนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด มีความหมายวา่ 
องคก์ารมหาชนทุกแห่ง จะตอ้งเขา้สู่ระบบการท าขอ้ตกลงประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานกบั
หน่วยงานของรัฐซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เขา้จดัท าขอ้ตกลงและติดตามประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์การมหาชน ทั้ งน้ีโดยจะต้องมีการก าหนดเกณฑ์ช้ีวดัประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจขององค์การมหาชนไว้ล่วงหน้าและก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการให้บรรลุตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงนั้น หากเม่ือครบระยะเวลาแล้ว องค์การ
มหาชนสามารถบรรลุตามเกณฑ์ท่ีตกลงไวล่้วงหน้า รัฐก็อาจเพิ่มความสนบัสนุนทางงบประมาณ
หรือสนบัสนุนในดา้นอ่ืน แต่ถา้เป็นกรณีกลบักนั คือ องคก์ารมหาชนไม่อาจด าเนินการให้บรรลุผล
ตามเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้รัฐก็อาจมีการพิจารณาจ ากดัการเพิ่มของงบประมาณส าหรับองคก์รนั้นๆ
ได ้ซ่ึงจากรูปแบบของหน่วยงาน ระบบองคก์ารมหาชน สถานะท่ีเป็นนิติบุคคลเอกเทศแยกต่างหาก
ไปจากรัฐและส่วนราชการทั้งหลายของรัฐ เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนินบริการ
สาธารณะบางประการโดยใชง้บประมาณแผน่ดิน และมีระบบการประเมินผลขององคก์ารมหาชน
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด จะท าให้เห็นไดว้า่หน่วยงานของรัฐประเภทองคก์ารมหาชนจะตอ้งมุ่ง
สร้างประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีแตกต่างไปจากระบบราชการและรัฐวสิาหกิจ  

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงตอ้งให้ความส าคญัและ
สร้างความเขา้ใจในหลกัการพื้นฐานของลกัษณะขององคก์ารมหาชนรวมทั้งเน้นย  ้าถึงสถานะทาง
กฎหมายซ่ึงจดัตั้งองค์กรท่ีมุ่งประสงค์ให้มีหน่วยงานประเภทองค์การมหาชนข้ึนให้กบับุคลากร
และผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยตอ้งพิจารณาและให้ความส าคญัในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบติัตามภารกิจในการจดัตั้งองค์กร ตั้งแต่ขั้นตอนในระบบการบริหารจดัการองค์กร ท่ีตอ้งมี
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ประสิทธิภาพ คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ขั้นตอนในระบบการออกขอ้บงัคบั ระเบียบ เก่ียวกบั
การบริหารจัดการองค์กร ท่ีต้องเอ้ือต่อการด าเนินการตามภารกิจ ท าให้ภารกิจส าเร็จได้อย่าง
คล่องตวัโดยไม่สร้างภาระหรือขั้นตอนท่ีมากเกินความจ าเป็นแต่อย่างไรก็ตามตอ้งไม่หละหลวม
หรือย่อหย่อนจนขาดระบบการตรวจสอบ ขั้นตอนในระบบการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน ท่ีตอ้งมีการวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีชดัเจน มีหลกัเกณฑ์ท่ี
เช่ือถือได ้เป็นตน้ เน่ืองจากเม่ือองค์การมหาชนให้ความส าคญัและตระหนกัถึงการบทบาทหน้าท่ี
ตามการก่อตั้งองค์การมหาชน ก็ย่อมส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การมหาชนมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดตั้ งองค์การมหาชนท่ีแยกออกจากส่วนราชการและ
รัฐวสิาหกิจ 

5.1.2  การจดัโครงสร้างองคก์รของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
 ในฐานะท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) เป็นหน่วยงานของ

รัฐประเภทองคก์ารมหาชน โครงสร้างของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
ทั้ งโครงสร้างตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ ง  และโครงสร้างภายในองค์กรต้องเป็นไปเพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกบัการจดัใหมี้องคก์ารมหาชน ซ่ึงในการจดัแบ่งโครงสร้าง
การบริหารจดัการภายในองคก์ร คณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้
จดัแบ่งส่วนงานของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ออกเป็น 6 กลุ่มงาน 
ประกอบด้วย กลุ่มงานอ านายการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพฒันาองค์กร กลุ่มงาน
สารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ กลุ่มงานผลิตและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผล
ทางการศึกษา กลุ่มงานบริหารการทดสอบ และกลุ่มงานบริการการทดสอบ 

โดยท่ีโครงสร้างการบริหารจดัการดงักล่าว ในส่วนของตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง
สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และโครงสร้างการบริหาร
ภายในองคก์รท่ีคณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในการแบ่งส่วนงาน
ภายในองคก์ร จะพบวา่อ านาจตามพระราชกฤษฎีกาท่ีแบ่งการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ
นั้น สอดคลอ้งกบัการจดัให้มีองค์การมหาชน เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารจะมาจากบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพื่อท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายการบริหารจดัการ
องค์กร และมีผูอ้  านวยการเป็นผูรั้บผิดชอบในการน านโยบายของคณะกรรมการบริหารมาสู่การ
ปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม 

แต่ในส่วนของการบริหารของคณะกรรมการบริหารต้องมีข้อมูลและได้รับการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบติัจากองคก์รสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ดงันั้น 
การจัดแบ่งโครงสร้างภายในองค์กรจึงมีความส าคัญในการผลักดันให้นโยบายของคณะ
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กรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติถูกน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งองคก์ร ซ่ึงการจดัแบ่งโครงสร้าง
องค์กรของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปัจจุบนัท่ีแบ่งโครงสร้าง
ออกเป็น 6 กลุ่มงาน 

จะเห็นได้ว่าจากโครงสร้างภายในองค์กรข้างต้นนั้น โครงสร้างดังกล่าวยงัอาจไม่
ส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อการน านโยบายคณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติไปปฏิบติัไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มท่ีเท่าท่ีควร กล่าวคือ การแบ่งโครงสร้างโดยแยก
เป็นกลุ่มเก่ียวกบัการผลิตเคร่ืองมือวดั (แบบทดสอบ) กลุ่มเก่ียวกบัการบริหารจดัการการทดสอบ 
กลุ่มเก่ียวกบัเทคโนโลยีการทดสอบ นั้น จะท าให้แต่ละกลุ่มมองไม่เห็นภาพรวมของระบบการวดั
และประเมินผลการทดสอบในแต่ละประเภทแต่ละระดบัการทดสอบ จึงควรจดัให้มีกลุ่มงานท่ี
รับผิดชอบเป็นประเภทและระดบัการทดสอบท่ีมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งให้ครบรอบดา้นตั้งแต่ขั้นตอน
การสร้างแบบทดสอบ ขั้นตอนการบริหารจดัการการทดสอบ ขั้นตอนการตรวจและประมวลผลการ
ทดสอบ และรายงานผลการทดสอบ เป็นตน้ เน่ืองจากหากขอ้มูลการทดสอบแต่ละประเภทแต่ละ
ระดบัการทดสอบอยู่ในกลุ่มงานเดียวกนัย่อมส่งผลให้การน านโยบายคณะกรรมการบริหารไปสู่
การปฏิบติัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถประเมินผลการปฏิบติังานในแต่ละ
ประเภทแต่ละระดับการศึกษาท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้
ด าเนินการทดสอบไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในแง่ของการประเมินผลกลุ่มงานภายในและการ
ประเมินผลงานของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนัจะส่งผลให้การ
บริการสาธารณะซ่ึงประชาชนและเอกชนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

5.1.3  การวางระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง และการจา้งบริการ 
 โครงสร้างการบริหารงานและการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในองค์กรออกเป็น 6 

กลุ่มงาน ประกอบดว้ย กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานยทุธศาสตร์และส่งเสริมการพฒันาองคก์ร กลุ่ม
งานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ กลุ่มงานผลิตและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผล
ทางการศึกษา กลุ่มงานบริหารการทดสอบ และกลุ่มงานบริการการทดสอบ ซ่ึงทุกส่วนงานใช้
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ วา่
ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2550 ในการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งทุกประเภท ซ่ึงในขอ้บงัคบัดงักล่าวมี
กระบวนการและการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งมีลกัษณะเดียวกนักบัระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่า
ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 โดยแบ่งการซ้ือหรือการจา้ง ออกเป็น 6 ประเภท ประกอบดว้ย  

1. วธีิตกลงราคา  
2. วธีิสอบราคา  

DPU



 119 

3. วธีิประกวดราคา 
4. วธีิพิเศษ 
5. วธีิกรณีพิเศษ 
6. วธีิประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 แต่โดยท่ีลกัษณะของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ท่ีได้

ด าเนินการตามภารกิจอนัจะตอ้งมีการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากการจดัซ้ือจดัจา้งปกติ 
เช่น การจ้างพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษค าตอบ เป็นต้น ซ่ึงการจดัซ้ือจดัจ้างตามข้อบงัคับ
ตามปกติขา้งตน้ท่ีอิงอาศยัตามระเบียบส านกันกัยกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 นั้นไม่
สอดคลอ้งกบัสภาพของลกัษณะงานขององค์กร เน่ืองจากการจดัซ้ือจดัจา้งแต่ละประเภทจะตอ้งมี
ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการและลกัษณะของผูรั้บจา้งซ่ึงตอ้งมีความช านาญ 

ส่วนการจา้งบริการ สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ใช้
ระบบการจา้งผูเ้ช่ียวชาญตามข้อบงัคบัพสัดุเช่นเดียวกัน ซ่ึงการจ้างลักษณะดังกล่าวไม่มีความ
คล่องตวัและไม่สอดคลอ้งกบัองคก์ารมหาชนท่ีมีลกัษณะการบริหารท่ีแตกต่างจากส่วนราชการและ
รัฐวสิาหกิจ จึงสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตลอดทั้งอ านาจในการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
ใหม่ โดยไม่อิงอาศยักบัระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุอีกต่อไป แต่สมควรสร้าง
ระเบียบ ขอ้บงัคบัของตนเองโดยค านึงถึงระบบการด าเนินงานขององคก์รและระบบการตรวจสอบ
การใชอ้ านาจใหเ้หมาะสมกนั 

5.1.4 การบริหาร จดัการ และด าเนินการตามภารกิจ 
 5.1.4.1  เก่ียวกบัผูเ้ขา้รับการทดสอบ 
นัก เ รี ย น ท่ี ศึ กษ า อยู่ ใ นหลัก สู ต รก า ร ศึ กษ า ต ามหลัก สู ต ร แกนกล า งขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการนั้นต้องเข้ารับการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีจดัทดสอบโดย
สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) นั้น ซ่ึงตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548 มิไดก้ าหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิเขา้
รับการทดสอบ รวมทั้งมิได้ก าหนดถึงอ านาจหน้าท่ีของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน) ในรายละเอียดไว ้แต่ไดก้ าหนดหลกัการอยา่งกวา้งๆ ไว ้ซ่ึงสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ตอ้งน ามาตรการทางกฎหมายท่ีให้ความคล่องตวัของการเป็น
องคก์ารมหาชนมาด าเนินการไม่วา่จะเป็นออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์บุคคลท่ีมีสิทธิเขา้รับการ
ทดสอบและกระบวนการขั้นตอนต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการทดสอบ ท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตามลกัษณะการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐประเภทองคก์ารมหาชนท่ีมี
ความคล่องตวัในการบริหารจดัการ  
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5.1.4.2  เก่ียวกบัภารกิจและการบริหารจดัการองคก์รตามภารกิจ 
รูปแบบของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลทางการศึกษาซ่ึงเป็น

ลกัษณะขององคก์ารมหาชน โดยองคก์ารมหาชนมีความหมายและแนวความคิดเก่ียวกบัหน่วยงาน
ของรัฐประเภทองคก์ารมหาชน เป็นลกัษณะเฉพาะ กล่าวคือ องคก์ารมหาชน (Public Organization) 
เป็นแนวคิดในการจดัระบบองค์กรของรัฐรูปแบบใหม่ท่ีมุ่งจะสร้างหน่วยงานบริการสาธารณะท่ี
นอกเหนือไปจากการจดัองคก์รในรูปแบบของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ดงันั้น สถาบนัทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงต้องบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งองคก์รไวแ้ละเพื่อประสิทธิภาพขององคก์ร 

5.1.4.3  อ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัการทดสอบ การก าหนด
คุณสมบติั และขั้นตอนต่างๆ เก่ียวกบัการทดสอบ รวมทั้งการประกาศผลสอบ 

จากวตัถุประสงค ์และอ านาจหนา้ท่ี จะเห็นไดว้า่สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) มีหน้าท่ีและภารกิจเก่ียวกบัการจดัการทดสอบ และให้บริการทางการวดัและ
ประเมินผลการทดสอบทางการศึกษา ตอ้งติดต่อร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก และตกลงขอบเขต
ความร่วมมือ เช่น การตกลงให้สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จดัท า
ระบบการรับสมคัร รับสมคัร สร้างแบบทดสอบ จดัการท าสอบ และด าเนินการทดสอบ ตลอดจน
รายงานผลการทดสอบ และใหห้น่วยงานอ่ืนน าผลการทดสอบไปใชป้ระโยชน์ทางการศึกษา ซ่ึงใน
แต่ละขั้นตอนต้องน ามาตรการทางกฎหมายมาพิจารณาให้รอบคอบ โดย เม่ือพิจารณาตาม
พระราชบญัญติัองค์การมหาชน พ .ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ งสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 แลว้จะพบว่ากฎหมายทั้งสองฉบบัดงักล่าวมิได้
ก าหนดให้อ านาจ หนา้ท่ี สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) หรือหน่วยงาน
ประเภทองค์การมหาชน มีอ านาจ หรือ หน้าท่ีเก่ียวกบัการก าหนดโทษบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งได ้เม่ือกฎหมาย
มิได้ก าหนดให้อ านาจไว ้เน่ืองจากการจดัตั้งองค์การมหาชนนั้น ผูร่้างกฎหมายไม่ประสงค์ให้
องคก์ารมหาชนมีอ านาจมหาชน ในการลงโทษบุคคลใด ประสงค์เพียงแต่ให้มีอ านาจในการจดัท า
บริการสาธารณะ ดงันั้น การพิจารณาด าเนินการก าหนดพฤติกรรมการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการทดสอบจึงตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุวตัถุประสงคใ์นการ
จดัท าบริการสาธารณะ ซ่ึงเป็นการบริหารจดัการท่ีตอ้งคงไวซ่ึ้งลกัษณะเฉพาะขององคก์ารมหาชนท่ี
ไม่มีอ านาจมหาชนในการลงโทษ กบัการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 
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 5.1.4.4  เก่ียวกบัอ านาจในการลงโทษบุคคลท่ีกระท าความผดิเก่ียวกบัการทดสอบ 
เน่ืองจากกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมิได้ก าหนดอ านาจหรือบทบญัญติัเก่ียวกับการ

ลงโทษในกรณีท่ีมีการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือกระท าผิดภารกิจการด าเนินงานดา้นการทดสอบวดัและ
ประเมินผลการศึกษาของบุคคลต่างๆ ในรูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอบวดัระดบัอ่ืนๆ ท่ีอยู่
ในอ านาจหนา้ท่ีของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบดว้ย การทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) การ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ซ่ึงการสอบแต่ละประเภทยอ่มีการแข่งขนัหรือท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง 
เม่ือกฎหมายต่างๆ เหล่านั้นมิได้ก าหนดให้อ านาจหน้าท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานอ่ืนใดไวอ้ย่างชัดเจนย่อมก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติไม่
เหมาะสม เพื่อใหไ้ดข้อ้สอบหรือแบบทดสอบน าไปท าก่อน ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการท่ีจะน ามาใชล้งโทษบุคคลดงักล่าว จะมีก็เพียงน ามาตรการทางแพ่ง ทาง
อาญา หรือทางปกครอง หากเขา้กรณีใดกรณีหน่ึงมาปรับใชบ้งัคบัเพื่อลงโทษกบัผูก้ระท าผิด ซ่ึงไม่
ส่งผลให้ผูก้ระท าผิด หรือคิดจะกระท าผิดเกิดความเกรงกลวัต่อบทลงโทษท่ีมีอยูเ่ลย ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ระบบขั้นตอนการด าเนินการ ระบบภาระการพิสูจน์ และระบบต่างๆ ตามกฎหมายข้างต้นไม่
เหมาะสมกบัลกัษณะของความผิดเก่ียวกบัการทดสอบ แต่เน่ืองจากกรณีของสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน ท่ีการจดัตั้ง
หน่วยงานกฎหมายไม่มุ่งประสงคใ์หมี้อ านาจมหาชนในการลงโทษบุคคลใด 

ดงันั้น สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงตอ้งน ามาตรทาง
กฎหมายมาบงัคบัใช้ควบคู่กบัมาตรการทางบริหาร และมาตรการทางสังคม เช่น การแสดงหรือ
เปิดเผยรายช่ือบุคคลท่ีกระท าการทุจริตหรือประพฤติผิดระเบียบ หลกัเกณฑ์การทดสอบประเภท
ต่างๆ เป็นตน้  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

1. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ตอ้งสร้างความความเขา้ใจ 
ตระหนักและเน้นย  ้าถึงสถานะทางกฎหมายท่ีจดัตั้งองค์กรซ่ึงมุ่งประสงค์ให้มีหน่วยงานประเภท
องค์การมหาชน โดยตอ้งพิจารณาและให้ความส าคญัในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบติัตามภารกิจในการจดัตั้งองค์กรให้กบับุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้ง ตั้งแต่ขั้นตอนในระบบการ
บริหารจดัการองคก์ร ท่ีตอ้งมีประสิทธิภาพ คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ขั้นตอนในระบบการ
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ออกขอ้บงัคบั ระเบียบ เก่ียวกบัการบริหารจดัการองคก์ร ท่ีตอ้งเอ้ือต่อการด าเนินการตามภารกิจ ท า
ให้ภารกิจส าเร็จไดอ้ย่างคล่องตวัโดยไม่สร้างภาระหรือขั้นตอนท่ีมากเกินความจ าเป็นแต่อยา่งไรก็
ตามตอ้งไม่หละหลวมหรือย่อหย่อนจนขาดระบบการตรวจสอบ ขั้นตอนในระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน ท่ีตอ้งมีการวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ี
ชดัเจน มีหลกัเกณฑท่ี์เช่ือถือไดท้ั้งภายในและภายนอกองคก์ร  

2. การจัดโครงสร้างองค์กรของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ในการจดัระบบโครงสร้างภายในองค์กรควรก าหนดให้มีกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบเป็น
ประเภทและระดบัการทดสอบท่ีมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบประเภทนั้นอย่างครบถว้นรอบ
ดา้นตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ ขั้นตอนการบริหารจดัการการทดสอบ ขั้นตอนการตรวจ
และประมวลผลการทดสอบ และรายงานผลการทดสอบ อยู่ในกลุ่มงานเดียวกันเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขอ้มูลต่างๆ  

3. การวางระบบการจดัซ้ือจดัจา้งและการจา้งบริการ ในการจดัซ้ือจดัจา้งต่างๆ เก่ียวกบั 
ภารกิจขององค์กร ควรออกระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรให้แตกต่างจากระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 โดยให้มีความคล่องตวัสอดคลอ้งกบัภารกิจ ส่วนการจา้ง
บริการก็ควรท าในลกัษณะเดียวกนัท่ีไม่ตอ้งอิงระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 
2535 แต่ก็ตอ้งมีระบบการตรวจสอบการใชอ้ านาจดว้ย  

4. การบริหารจดัการและการด าเนินการตามภารกิจ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการ 
จดัตั้งองคก์รควรน ามาตรการทางกฎหมายอนัเป็นลกัษณะเด่นของความเป็นองค์การมหาชนมาใช้
เพื่อให้เกิดความคล่องตวัไม่ว่าจะเป็นออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์บุคคลท่ีมีสิทธิเขา้รับการ
ทดสอบและกระบวนการขั้นตอนต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการทดสอบ ท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การบริหารจดัการการเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ รวมถึงการ
ก าหนดมาตรการเก่ียวกบัโทษท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของการสอบแต่ละประเภทดว้ย รวมทั้งการน า
มาตรการทางบริหาร และมาตรการทางสังคมมาใช้ในการด าเนินการกบัผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบั
การทดสอบแต่ละประเภทดว้ย 

จากขอ้เสนอแนะดังกล่าว ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ส าหรับการศึกษา
อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไป ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับใชบ้ทบญัญติัของกฎหมาย การปรับปรุง
แกไ้ขกฎหมาย เพื่อใหก้ารจดัการวดัและประเมินผลเก่ียวกบัการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และ
ก ารว ัด และประ เ มินผล เ ก่ี ย วกับก ารทดสอบประ เภท อ่ืนๆ  เ ป็นไปอย่ า ง เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดสมตามเจตนารมณ์ในการทดสอบแต่ละประเภทและการ
จดัตั้งหน่วยงานกลางท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลดว้ย 
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เอกสารอืน่ ๆ 
 
กำรจดักำรเรียนรู้ของครูระดบันำนำชำติ (Teaching and Learning International Survey : TALIS) 

ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ส ำนกัมำตรฐำนกำรศึกษำและพฒันำกำรเรียนรู้ กลุ่ม
พฒันำครู คณำจำรย ์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ. 

คู่มือกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรองคก์ำรมหำชน ส ำนกังำน ก.พ.ร. 
บญัญติั  สุชีวะ.  (2528, 19-20 ธนัวำคม).  จริยธรรมของนักกฎหมาย.  เอกสำรในกำรสัมมนำเร่ือง

จริยธรรมของนักกฎหมำย  (อัดส ำเนำ).   เสนอท่ีคณะนิ ติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั. 

ทิวตัถ ์มณีโชติ.  เอกสำรเผยแพร่. 
แผนปฏิบติังำนประจ ำปีของสถำบนัทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2557. 
หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศกัรำช 2551. กระทรวงศึกษำธิกำร. 
รำยงำนประจ ำปี 2555 ของสถำบนัทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องคก์ำรมหำชน). 
เอกสำรเผยแพร่. รูปแบบกำรศึกษำในประเทศสหรัฐอเมริกำ. 

 
กฎหมาย 

 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550. 
ขอ้บงัคบัสถำบนัทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องคก์ำรมหำชน) วำ่ดว้ยกำรจดัแบ่งส่วนงำน  
  กำรบริหำร และขอบเขตหนำ้ท่ีของส่วนงำน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2556. 
ขอ้บงัคบัคณะกรรมกำรบริหำรสถำบนัทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ วำ่ดว้ยกำรพสัดุ พ.ศ. 2550. 
ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรี วำ่ดว้ยกำรพสัดุ พ.ศ. 2535. 
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร วำ่ดว้ยกำรปฏิบติัของผูเ้ขำ้สอบ พ.ศ. 2548  
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร วำ่ดว้ยกำรปฏิบติัของผูเ้ขำ้สอบ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิ่มเติม  
  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555. 
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร วำ่ดว้ยกำรลงโทษนกัเรียนนกัศึกษำ พ.ศ. 2548. 
ระเบียบกำรสอบของนกัศึกษำมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2549 
ประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์พรรพ 1-6. 
ประมวลกฎหมำยอำญำ. 
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พระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542. 
พระรำชบญัญติัควำมรับผดิทำงละเมิดของเจำ้หนำ้ท่ี พ.ศ. 2539. 
พระรำชบญัญติัองคก์ำรมหำชน พ.ศ. 2542. 
พระรำชบญัญติัวธีิปฏิบติัรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539. 
พระรำชบญัญติัขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540. 
พระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยควำมผดิของพนกังำนในองคก์ำร หรือหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2502. 
พระรำชกฤษฎีกำจดัตั้งสถำบนัทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องคก์ำรมหำชน) พ.ศ. 2548. 
 

สารสนเทศจากส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 
คู่มือออนไลน์. สืบคน้เม่ือ 19 กรกฎำคม 2556, จำก  
  http://www.e-book ram edu/e-book/1/LW206 (51)/LW206-1-4. 
บทความเก่ียวกับการศึกษา. สืบคน้เม่ือ 10 สิงหำคม 2556, จำก 

  http://www.thaiblogonline.com/Noi_Tor.blog?PostID=39304 
บทความ “คุณธรรมท่ีก าลังมองหา” ของ รองศำสตรำจำรยว์ไิล ตั้งสมจิต สถำบนัรำชภฎัธนบุรี.   
 สืบคน้เม่ือ  10 สิงหำคม 2556, จำก http://come.to/wilai 
บทความเก่ียวกับการศึกษา. สืบคน้เม่ือ 10 สิงหำคม 2556, จำก 
 http://www.kroobannok.com/category17.data 
บทความวิชาการการศึกษา. สืบคน้เม่ือ 10 สิงหำคม 2556, จำก 
  http://www.trueplookpanya.com/new/cms_list/teacher/23/ 
California Department of Education. Fact Book 2002 : Handbook of Education Information. 
 http://www.cde.ca.gov. 
บทความการศึกษา.  สืบคน้เม่ือ 12 สิงหำคม 2556, จำก 
  http://www.moe.go.th/momday2013/ 
เวบ็ไซต์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน.สืบคน้เม่ือ 12 สิงหำคม 2556. จำก 
  http://www.obec.go.th/ 
เวบ็ไซต์การศึกษา.  สืบคน้เม่ือ 12 สิงหำคม 2556, จำก 
  http://www.dld.go.th/Link/gov18.html 
เวบ็ไซต์การศึกษา.  สืบคน้เม่ือ 12 สิงหำคม 2556, จำก 
  http://www.onec.go.th/onec_web/main.php 
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  http://www.niets.co.th/ 
เวบ็ไซต์การศึกษา.  สืบคน้เม่ือ 13 สิงหำคม 2556, จำก 

http://info.dek-eng.com/TOEFL/สอบ -TOEFL/กฎระเบียบและขั้ นตอนในกำรสอบ -
TOEFL.html 
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เวบ็ไซต์การศึกษา.  สืบคน้เม่ือ 15 สิงหำคม 2556, จำก 
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พระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

ภูมิพลอดลุยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปที่  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยท่ีเปนการสมควรจัดต้ังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขึ้นเปนองคการมหาชน 

ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕   

แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว   
ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษา 
แหงชาติ  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
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 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

“การทดสอบ”  หมายความวา  กระบวนทดสอบทางการศึกษา  ซึ่งประกอบดวย  การสราง 
เครื่องมือวัด  การบริหารการทดสอบ  การตรวจใหคะแนน  การแปลผล  และการรายงานผล 

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบัน 
“เจาหนาที่”  หมายความวา  เจาหนาที่ของสถาบัน 
“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางของสถาบัน 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา  ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้ง  วัตถุประสงค  และอํานาจหนาที่ 

 
 

มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้น  เรียกวา  “สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ   
(องคการมหาชน)”  เรียกโดยยอวา  “สทศ.”  และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา  “National  Institute  of   
Educational  Testing  Service  (Public  Organization)”  เรียกโดยยอวา  “NIETS” 

มาตรา ๖ ใหสถาบันมีที่ต้ังอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง 
มาตรา ๗ ใหสถาบันมีวัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา   

วิจัย  พัฒนา  และใหบริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอยางตอเนื่อง   
รวมทั้งเปนศูนยกลางความรวมมือดานการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

มาตรา ๘ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  ใหสถาบันมีอํานาจหนาที่หลักดังนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําระบบ  วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 

ตามมาตรฐานการศึกษา 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติ  ตลอดจนใหความรวมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และ 
สถานศึกษา 
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 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา  บริการสอบวัดความรูความสามารถ 
และการสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เพื่อนําผลไปใชเปนสวนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบ
โอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาตางระบบ 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย  และเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา   
ตลอดจนเผยแพรเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา 

(๕) เปนศูนยกลางขอมูลการทดสอบทางการศึกษา  ตลอดจนสนับสนุน  และใหบริการผลการทดสอบ 
แกหนวยงานตาง ๆ  ไดทั้งในประเทศและตางประเทศ   

(๖) พัฒนาและสงเสริมวิชาการดานการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา  รวมถึงการพัฒนา 
บุคลากรดานการทดสอบและประเมินผล  ดานการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต  รวมทั้งการให 
การรับรองมาตรฐานของระบบ  วิธีการ  เครื่องมือวัด  ของหนวยงานการประเมินผลและทดสอบทาง 
การศึกษา 

(๗) เปนศูนยกลางความรวมมือดานการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับ 
นานาชาติ 

มาตรา ๙ นอกจากอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๘  ใหสถาบันมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ 
ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 
(๒) กอต้ังสิทธิ  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เกี่ยวกับทรัพยสิน 
(๓) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศหรือ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน 
(๔) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษา 
(๕) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน 
(๖) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน 
(๗) เรยีกเก็บคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ 
(๘) มอบใหองคกรหรือบุคคลอื่นทํากิจการที่อยูภายในอํานาจหนาที่ของสถาบัน 
(๙) ใหประกาศนียบัตร  หนังสือรับรอง  และเครื่องหมายวิทยฐานะในกิจกรรมที่เปนไป 

ตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน 
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 (๑๐) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันหรือตามที่ 
คณะกรรมการมอบหมาย 

การเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตาม  (๕)  และการกูยืมเงินตาม  (๖)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด  ๒ 

ทุน  รายได  และทรัพยสิน 
 

 

มาตรา ๑๐ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสถาบัน  ประกอบดวย 
(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา  ๔๔ 
(๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป 
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือองคกรอื่น  รวมทั้ง 

จากตางประเทศ  หรือองคการระหวางประเทศ  และเงินหรอืทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๕) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  คาบริการ  หรือรายไดจากการดําเนินการ 
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสถาบัน 
มาตรา ๑๑ บรรดารายไดของสถาบันไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย 

วาดวยเงินคงคลัง  และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
มาตรา ๑๒ ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งสถาบันไดมาจากการใหหรือซื้อดวยเงินรายไดของสถาบัน 

เปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 
ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  จําหนาย  และจัดหาประโยชนจาก 

ทรัพยสินของสถาบัน 
มาตรา ๑๓ การใชจายเงินของสถาบัน  ใหใชจายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ 
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสถาบันใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
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 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๓ 
การบริหารและการดําเนินกิจการ 

 
 

มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบ 
ทางการศึกษาแหงชาติ”  ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหา  ซึ่งมีความรู   
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการศึกษา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การบริหาร  มนุษยศาสตร   
หรือสังคมศาสตร  และไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงาน 
ของรัฐ 

(๒) กรรมการโดยตําแหนง  จํานวนสี่คน  ไดแก  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และผูอํานวยการ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนไมเกินหาคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูที่มาจาก 
การสรรหา  ซึ่งมีความรู  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ  เปนที่ประจักษในดานการศึกษา  วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี  การบริหาร  มนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของและเปนประโยชน 
ตอกิจการของสถาบัน  ซึ่งในจํานวนนี้ตองเปนบุคคลซึ่งมิใชขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
หรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐรวมอยูดวยไมนอยกวาสามคน   

ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง  และใหผูอํานวยการแตงตั้ง 
เจาหนาที่เปนผูชวยเลขานุการ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือดํารงตําแหนง 
แทนผูที่พนจากตําแหนงกอนวาระตามมาตรา  ๑๙  ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม  ดังตอไปนี้ 
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 หนา   ๒๓ 
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(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ 

หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ 
พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน  หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่มีสัญญาจาง 
กับสถาบัน 

ความใน  (๑)  มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองแตงตั้งตาม 
ขอผูกพันหรือมีคุณสมบัติดีเดนอันเหมาะสมกับสถาบัน 

มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการของสถาบันจะตองไมประกอบกิจการซึ่งมี 
สภาพเปนการแขงขันกับกิจการของสถาบันหรือเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน  ทั้งนี้   
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ 
หรือกรรมการหรือเปนผูแทนของสถาบันในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่น 

มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น 
อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหม 
เขารับหนาที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ  อาจไดรับแตงตั้งอีกได   
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

มาตรา  ๑๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
พนจากตําแหนง  เมื่อ 
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 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน 

ความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๑๕  หรือกระทําการ 

อันมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๖   
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ   

ใหทําการสรรหาและเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูอื่นดํารงตําแหนงแทน  เวนแตวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน 
จะไมแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได  และใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนง 
ที่วางนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้ง 
ไวแลว 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหคณะกรรมการ 
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมดที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ตามความในวรรคหนึ่ง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหกรรมการที่เหลือเลือก 
ผูที่ทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว 

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลสถาบันใหดําเนินกิจการใหเปนไป 
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน  และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสถาบัน 
(๒) ใหความเห็นชอบแผนการลงทุน  แผนการเงิน  และงบประมาณประจําปของสถาบัน 
(๓) ใหการรับรองการดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานการวัดและ 

ประเมินผลทางการศึกษาของหนวยงานอื่นที่จัดการฝกอบรมใหสอดคลองกับมาตรฐานที่สถาบันกําหนด 
(๔) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานของสถาบันตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
(๕) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  ตลอดจนออกระเบียบ  ขอบังคับ   

ประกาศหรือขอกําหนดเกี่ยวกับสถาบันในเรื่องดังตอไปนี้ 
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 (ก) การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน  การจัดแบงสวนงานของสถาบันและขอบเขต 
หนาที่ของสวนงานดังกลาว 

 (ข) การกําหนดตําแหนง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  อัตราเงินเดือน  คาจางและเงินอื่น 
ของเจาหนาที่และลูกจาง 

 (ค) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแตงตั้ง  การประเมินผลงาน  การถอดถอน  วินัย 
และการลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหนง  การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่ 
และลูกจาง 

 (ง) การบริหารและการจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพยสินของสถาบัน  รวมทั้ง 
การบัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ 

 (จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจาง 
 (ฉ) ขอบเขตอํานาจหนาที่  และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน 
 (ช) การคัดเลือกผูอํานวยการ  การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ  และการมอบหมาย 

ใหผูอื่นปฏิบัติงานแทน 
(๖) เสนอรายงานประจําปและความเห็นตอรัฐมนตรีเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราช 

กฤษฎีกานี้ 
(๗) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบนั 
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม  (๕)  (ง)  ตองเปนไปตาม 

หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๒๑ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ 

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   

ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
ในการปฏิบัติหนาที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม 

ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นแจงใหที่ประชุมทราบและ 
ใหที่ประชุมพิจารณาวากรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมและมีมติในการประชุมเรื่องนั้น 
ไดหรือไม  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีหน่ึงเสียงในการ 
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๒ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ   
และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ตามที่คณะกรรมการ 
มอบหมายได 

การประชุมคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา  ๒๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๓ ใหประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุม 

หรือประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๒๔ ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่ง 
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ  ใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการ 
มาตรา ๒๕ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลาและตองเปน 

ผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงต้ัง 
(๓) เปนผูซึ่งมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของสถาบัน 
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)   
(๕) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน 
มาตรา ๒๖ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงตั้งอีกได   

แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
มาตรา ๒๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ 
(๔) คณะกรรมการใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหยอน 

ความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๒๕ 
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มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม  (๔)  ตองประกอบดวยคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเทาที่มีอยู  โดยไมนับรวมผูอํานวยการ 

มาตรา ๒๘ ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค 
ของสถาบัน  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  นโยบาย  มติ  และประกาศของคณะกรรมการ  และเปน 
ผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง  เวนแตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในตามมาตรา  ๓๖   
วรรคสอง  รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอเปาหมาย  แผนงาน  และโครงการตอคณะกรรมการ  เพื่อใหการดําเนินงานของ 
สถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค 

(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของสถาบัน  รวมทั้งรายงาน 
การเงินและบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการลงทุน  แผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ 
และเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ 

ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน 
มาตรา ๒๙ ผูอํานวยการมีอํานาจ 
(๑) บรรจุ  แตงตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัย  เจาหนาที่และลูกจาง   

ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง  ทั้งนี้  ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ  ขอบังคับ   

ขอกําหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๓๐ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของสถาบัน   

เพ่ือการนี้ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ไดแตตองเปนไปตาม 
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๑ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
ของผูอํานวยการ  ตามหลักเกณฑที่คณะรฐัมนตรีกําหนด 

DPU



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๔ 
ผูปฏิบัติงานของสถาบัน 

 
 

มาตรา ๓๒ ผูปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท  คือ 
(๑) เจาหนาที่หรือลูกจาง  ไดแก  ผูซึ่งปฏิบัติงานโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากงบประมาณ 

ของสถาบัน 
(๒) ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ  ไดแก  ผูซึ่งสถาบันจางใหปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาหรือ 

ผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง 
(๓) เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเปนการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๕ 
มาตรา ๓๓ เจาหนาที่ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน 
(๕) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  หรือ  (๕) 
(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน 
ความใน  (๑)  มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่ชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองจางหรือแตงต้ัง 

ตามขอผูกพันหรือตามลักษณะกิจการของสถาบัน 
มาตรา ๓๔ เจาหนาที่พนจากตําแหนง  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๓๓ 
(๔) ถูกใหออก  เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ 

กําหนดไวในขอบังคับ 

DPU



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

(๕) ถูกไลออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ 
กําหนดไวในขอบังคับ 

มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสถาบัน  รัฐมนตรีอาจขอใหขาราชการ   
พนักงาน  เจาหนาที่  หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น   
รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานในสถาบันเปนการชั่วคราวได  ทั้งนี้  เมื่อไดรับ 
อนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น  และมีขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ 

ในกรณีที่ขาราชการ  พนักงาน  เจาหนาที่  หรือผูปฏิบัติงานอื่นตามวรรคหนึ่งไดรับอนุมัติ 
ใหมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ของสถาบัน  ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือ 
ออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ  และใหนับระยะเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับการคาํนวณ 
บําเหน็จบํานาญหรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือ 
ปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว  แลวแตกรณี 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่มาปฏิบัติงานในสถาบัน  ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงานเดิมในระดับตําแหนงที่ไมตํ่ากวาระดับ 
ตําแหนงเดิมตามขอตกลงที่ทําไว 

 
หมวด  ๕ 

การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของสถาบัน 
 

 

มาตรา ๓๖ การบัญชีของสถาบัน  ใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑที่ 
คณะกรรมการกําหนด  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ 
ของสถาบัน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน  ใหมีผูปฏิบัติงานของสถาบันทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน 
โดยเฉพาะ  และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

DPU



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

มาตรา ๓๗ ใหสถาบันจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 

ในทุกรอบป  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแตงตั้ง 
ดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงิน 
และทรัพยสินของสถาบัน  โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตาม 
วัตถุประสงค  ประหยัด  และไดผลตามเปาหมายเพียงใด  แลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ 
คณะกรรมการ 

เพื่อการนี้  ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี  และเอกสารหลักฐานตาง ๆ   
ของสถาบัน  สอบถามผูอํานวยการ  ผูตรวจสอบภายใน  เจาหนาที่และลูกจาง  และเรียกใหสงสรรพสมุด 
บัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ของสถาบันเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

มาตรา ๓๘ ใหสถาบันทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรี  รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานของ 
สถาบันในปที่ลวงมาแลว  บัญชทีําการ  พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี  รวมทั้งคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย 
ของคณะกรรมการ  โครงการ  และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา 

มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการดําเนินงาน 
ของสถาบันใหเปนไปตามวัตถุประสงค  โครงการ  และแผนงานที่ไดจัดทําไว  ใหสถาบันจัดใหมีการ 
ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  แตตองไมนานกวาสามป 

การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง  ใหจัดทําโดยสถาบันหรือองคกรที่เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญ 
ในดานการประเมินผลกิจการของสถาบัน  โดยมีการคัดเลือกตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน  จะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏในดานประสทิธผิล   
ในดานประสิทธิภาพ  และในดานพัฒนาองคกร  และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการจะไดกําหนด 
เพ่ิมเติมขึ้น 

ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล  จะจัดใหมีการประเมินเปนครั้งคราวตามมาตรานี้ 
ดวยก็ได 

DPU



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๖ 
การกํากับดูแล 

 
 

มาตรา ๔๐ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันใหเปนไป 
ตามกฎหมาย  และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน  นโยบายของรัฐบาล  และมติ 
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน  เพ่ือการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสถาบันชี้แจงแสดงความคิดเห็น   
ทํารายงาน  หรือยับยั้งการกระทําของสถาบันที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถาบัน  นโยบายของรัฐบาล   
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน  ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการได 

 
หมวด  ๗ 

ประกาศนียบัตรและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
 

 

มาตรา ๔๑ สถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตร  หรือหนังสือรับรอง 
ในกิจกรรมที่เปนไปตามวัตถุประสงคและขอบเขตอํานาจหนาที่ของสถาบันได 

มาตรา ๔๒ สถาบันอาจจัดใหมีเครื่องหมายวิทยฐานะ 
การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของเครื่องหมายวิทยฐานะ  ใหทําเปน 

ประกาศของสถาบันโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เครื่องหมายวิทยฐานะจะใชในโอกาสใด  โดยมีเงื่อนไขอยางใด  ใหเปนไปตามขอบังคับของ 

สถาบัน 
มาตรา ๔๓ สถาบันอาจกําหนดใหมีตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของสถาบันหรือ 

สวนงานในสถาบันได  โดยทําเปนขอกําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๔ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ  ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพ่ืออนุมัติใหมีการโอนบรรดา 

DPU



 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

กิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้สิน  และเงินงบประมาณของสํานักทดสอบกลาง  สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  เวนแตเงินงบประมาณ 
หมวดเงินเดือนและคาจางประจําซึ่งมีผูครองอยู  ไปเปนของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรก  ใหคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังสถาบันทดสอบทางการศึกษา 
แหงชาติ  ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่  สกอ.  ๔๑/๒๕๔๗  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการ 
จัดต้ังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ปฏิบัติหนาที่ 
คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปจนกวาคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้เขารับหนาที่   
ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังไมมีผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหกรรมการและเลขานุการตามคําสั่ง 
กระทรวงศึกษาธิการตามวรรคหนึ่ง  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
เปนการชั่วคราวไปจนกวาจะมีผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๖ ภายใตบังคับมาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๔๘  ใหขาราชการและลูกจางของสํานัก 
ทดสอบกลาง  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งดํารงตําแหนงอยูใน 
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ยังคงเปนขาราชการและลูกจางของสํานักทดสอบกลาง  สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และปฏิบัติหนาที่ในสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้   
โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการปฏิบัติหนาที่ในฐานะลูกจาง 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   

มาตรา ๔๗ ขาราชการและลูกจางของสํานักทดสอบกลาง  สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ซึ่งสมัครใจ 
เปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน  ใหใชสิทธิแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๕  กําหนด  ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ 
ใชบังคับ  และตองผานการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ 
ตามมาตรา  ๔๕  กําหนด  ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวตองไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่ 
คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
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การบรรจุและแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกและประเมินผลตามวรรคหนึ่งใหมีผลในวันที่ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการดําเนินการตามมาตรา  ๔๔ 

มาตรา ๔๘ ใหผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาที่และลูกจางตามมาตรา  ๔๗ 
ไดรับเงินเดือน  คาจาง  หรือคาตอบแทนตามตําแหนง  อัตราเงินเดือน  และคาจาง  ตามที่คณะกรรมการ 
ตามมาตรา  ๔๕  กําหนด  รวมทั้งไดรับสวัสดิการและประโยชนอยางอื่น  ซึ่งรวมกันแลวตองไมนอยกวา 
เงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน  หรือสวัสดิการและประโยชนอยางอื่นที่ขาราชการหรือลูกจางผูนั้น 
เคยไดรับจากสวนราชการ 

การเปลี่ยนจากขาราชการไปเปนเจาหนาที่ของสถาบัน  ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการ 
เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวย 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

การเปลี่ยนจากลูกจางของสวนราชการไปเปนลูกจางของสถาบัน  ใหถือวาเปนการออกจากงาน   
เพราะทางราชการยุบตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด  และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยบําเหน็จลูกจาง 

มาตรา ๔๙ ใหสวนราชการในสํานักทดสอบกลาง  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีอยูในวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับเปนสวนงานของสถาบัน   
จนกวาจะไดออกระเบียบของสถาบันจัดตั้งสวนงานใหม 

มาตรา ๕๐ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดของสถาบัน 
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  ใหนําระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดของสํานักทดสอบกลาง   
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม 
ขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่ที่จะเปนของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ที่ใชอยูในวันกอนวันที่ 
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมีความจําเปนตองมีสถาบัน 
ทดสอบทางการศึกษาเพื่อเปนองคกรกลางในการศึกษา  วิจัย  พัฒนา  และใหบริการทางการประเมินผล 
ทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา  รวมทั้งเปนศูนยกลางความรวมมือดานการทดสอบทางการศึกษา 
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  และเพื่อท่ีจะใหสถาบันที่จัดต้ังขึ้นมีการบริหารและการจัดการ 
ที่มีความเปนอิสระ  คลองตัว  และมีประสิทธิภาพ  สมควรจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
ขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

DPU



 148 

ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล นายสมพงษ ์ แซ่ตนั 
ประวติัการศึกษา พ.ศ. 2549  นิติศาสตรบณัฑิต   มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
 พ.ศ. 2552  เนติบณัฑิตไทย   ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ

บณัฑิตยสภา  
ต าแหน่งและสถานท่ี 
ท างานปัจจุบนั พ.ศ. 2551 – 2553   ต  าแหน่ง นิติกร 
  ส านกักฎหมาย ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั   ต าแหน่ง นิติกร  
  สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
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