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(ร่าง)

พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ภาคประชาชน
................................
ให้ไว้ ณ วันที .... เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็ นปี ที ในรัชกาลปัจจุบนั

......................................... มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสังอืนในส่วนทีได้บญ
ั ญัติไว้แล้วใน
พระราชบัญญัตินี หรื อซึงขัดแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี ให้ใช้พระราชบัญญัตินีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี
“การศึกษา” หมายความว่า การเสาะแสวงหา ฟื นฟู พัฒนา และถ่ายทอดคุณธรรม จริ ยธรรม ความรู้ และทักษะ
ความชํานาญในสายวิชาชีวติ วิชาชีพ วิชาการ ประสบการณ์ และวัฒนธรรมจากชนรุ่ นหนึ งไปยังอีกรุ่ นหนึงในด้านจริ ยศึกษา
หัตถศึกษาและอาชีวศึกษา วิทยศึกษา สุขพลานามัยศึกษา ทักษชีวติ ศึกษา และเทคโนโลยีและสื อสารศึกษา เพือพัฒนามนุษย
สามัญสํานึกทีเป็ นรากฐานความเจริ ญงอกงามของบุคคล สังคม และประเทศชาติอย่างทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ จากการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึ ก การอบรมแบบภควันตภาพ เพือการสื บสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้ทุกทีทุกเวลา ทีสอดคล้องกับบริ บทไทย และเกือหนุนให้บุคคลเกิดการเรี ยนรอบด้านทังการเรี ยน

2

เรี ยนคิด เรี ยนทํา เรี ยนแก้ปัญหา เรี ยนดํารงตน ควบคู่การดําเนิ นชีวติ และการศึกษาต่อเนืองตลอดชีวติ ในเบืองต้น และให้รู้เท่าทัน
สภาพทีเป็ นจริ งเป็ นผูร้ ู้ ผูต้ ืน และผูเ้ บิกบาน ปราศจากความแปรปรวน เปลียนแปลง แตกดับและประสบความอยูเ่ ย็นเป็ นสุข
นิรันดรในบันปลาย
“การศึกษาภควันตภาพ” หมายความว่า การจัดการศึกษาทีเป็ นระบบให้ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะความชํานาญ ไป
ปรากฏอยูท่ ุกทีทุกเวลา เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากเครื องรับความรู้ติดตัวแบบพกพาทังแบบดิจิทลั (ออนไลน์
และออฟไลน์) และเทคโนโลยีพนฐานแบบแบบแอนาลอก
ื
“การศึกษาตลอดชีวติ ” หมายความว่า การศึกษาทีเกิดขึนตังแต่ถือกําเนิดจนสิ นชีวิต ทังจากการผสมผสาน
ระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรี ยน การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัย เพือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ
ได้อย่างต่อเนืองตลอดชีวติ (Life Long Education)
“การศึกษาควบคู่ชีวติ ” หมายความว่า การศึกษาทีผูเ้ รี ยนได้รับควบคู่ไปกับการดําเนินชีวติ และการดําเนินงาน
(Life-Along Education)

“การศึกษาขันพืนฐาน” หมายความว่า การศึกษาศึกษาทีจําเป็ นสําหรับการประกอบอาชีพ ดํารงชีวติ ขันพืนฐาน
และการศึกษาหาความรู้ระดับสูงขึนหลังจากสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว ประกอบด้วยปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา
“การศึกษาระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า การศึกษาทีจําเป็ นสําหรับการประกอบวิชาชีพและวิชาการทีต้องใช้
ความรู ้ความสามารถและสมรรถนะระดับสูงถึงระดับสูงมาก ประกอบด้วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญา ระดับปริ ญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริ ญญามหาบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรขันสูง และระดับดุษฎี
บัณฑิต)
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานทีจัดการศึกษาแก่ผเู้ รี ยน ประกอบด้วยสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรี ยน ศูนย์การ
เรี ยน โรงเรี ยนทีบ้านหรื อทีทํางาน สถาบัน วิทยาลัย สถานศึกษา และองค์กรจัดการศึกษาหรื อหน่วยงานอืนของรัฐหรื อของ
เอกชน ทีมีอาํ นาจหน้าทีหรื อมีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
“สถาบันครุ ศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาทีตังขึนเพือผลิตครู ปริ ญญา โดยอาจเป็ นหน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ทีจัดตังในรู ปวิทยาลัยการศึกษา คณะการศึกษา คณะครุศาสตร์ หรื อคณะศึกษาศาสตร์ หรื อจัดตังเป็ นเอกเทศ
ในรู ปมหาวิทยาลัยการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา หรื อวิทยาลัยครู
“สมคศ.” หมายความว่า สํานักงานมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกแห่งชาติ
“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามองค์ประกอบ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์การจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยบุคลากรของสถานศึกษาและจากบุคคากรหน่วยงานต้น
สังกัดเพือประกันว่า การดําเนินงานถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
“การประเมินคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผล การติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
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การศึกษาของสถานศึกษาจากหน่วยงานภายนอกทีเป็ นอิสระจากหน่วยงานต้นสังกัด เพือยืนยันผลการประกันคุณภาพายใน
ดําเนิ นการโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก หรื อบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกที
สํานักงานดังกล่าวรับรอง เพือรับรองคุณภาพและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
“ผูส้ อน” หมายความว่า ครู และอาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ
"ครู " หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึงทําหน้าทีหลักทางด้านการเรี ยนการสอนและการส่งเสริ ม
การเรี ยนของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาขันพืนฐานของรัฐและเอกชน
"อาจารย์" หมายความว่า บุคลากรซึงทําหน้าทีหลักทางด้านการสอนและการวิจยั ในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริ ญญาของรัฐและเอกชน
“องค์กรจัดการศึกษา” หมายความว่า องค์กรทีมีหน้าทีกํากับดูแลและให้การศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน ได้แก่ สํานักจัดการ
ศึกษา และให้บริ การการศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ
“ผูบ
้ ริ หารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพทีรับผิดชอบการบริ หารสถานศึกษา แต่ละแห่ง ทังของรัฐและ

เอกชน
“ผูบ
้ ริ หารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพทีรับผิดชอบการบริ หารการศึกษานอกสถานศึกษาตังแต่ระดับเขต

พืนทีการศึกษาขึนไป
“บุคลากรการศึกษา” หมายความว่า ผูบ
้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา ครู อาจารย์ นักเทคโนโลยีการศึกษา

นักจิตวิทยา นักแนะแนว นักวัดและประเมินการศึกษา นักวิจยั และบรรณารักษ์ ผูส้ นับสนุนการศึกษาซึ งเป็ นผูท้ าํ หน้าที
ให้บริ การ หรื อปฏิบตั ิงานเกียวเนืองกับการจัดระบบการเรี ยนการสอน การนิเทศ และการบริ หารการศึกษาในองค์กรจัด
การศึกษาต่างๆ
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการศึกษา

“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัตินี

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการศึกษา รักษาการตามพระราชบัญญัตินี และมี อํานาจออกฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศ เพือปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนัน เมือได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับ ได้
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หมวดที ๑
บททัวไป อุดมการณ์ และจุดมุ่งหมายการศึกษา
มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทงร่
ั างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ มีทกั ษะชีวติ มีสมั มาอาชีพ มีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีและการสื อสาร
และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุข
มาตรา ๗ รัฐพึงกําหนดอุดมการณ์เพือการศึ กษาที สมบูรณ์ทงในระดั
ั
บชาติ ระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และระดับ
ท้องถิน ทีมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เติบใหญ่เป็ นประชาชนทีเชือมันและศรัทธาการปกรองระบอบประชาธิปไตยที มีพระมหากษัตริ ย ์
เป็ นประมุข ในระบอบธรรมานราธิ ปไตย คือ การปกครองทียึดความเทียงธรรมโดยถือเสี ยงนรชนเป็ นใหญ่ ให้คนดีได้ปกครอง
บ้านเมือง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาชนชาติไทยทีมีความดีและเป็ นคนเก่ง มีจิตสาธารณะ เป็ นคนไทยที รักและ
ภาคภูมิใจในความเป็ นไทยในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และและท้องถิน
กระบวนการเรี ยนต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึ ก รู้จกั รักษาและส่งเสริ มสิทธิ หน้าที เสรี ภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอ
ภาค และศักดิศรี ความเป็ นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย รู้จกั รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ
ส่งเสริ มศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิน ภูมิปัญญาไทย ความรู ้อนั เป็ นสากล มีจิตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกั พึงตนเอง มีความริ เริ มสร้างสรรค์ ใฝ่ รู้และศึกษา
เล่าเรี ยนด้วยตนเองอย่างต่อเนื อง
มาตรา ๘ การจัดการศึกษาให้ยดึ หลักดังนี (๑) เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ สําหรับประชาชน (๒) ให้สงั คมมีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษา (๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนให้เป็ นไปอย่างต่อเนื อง
มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยดึ หลักดังนี (๑) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมี
ความหลากหลายในการปฏิบตั ิ (๒) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพืนทีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิน
(๓) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ ประเภทการศึกษา (๔) มีหลักการ
ส่งเสริ มมาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการ พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนือง (๕) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา (๖) การมีส่วนร่ วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อืน
มาตรา ๑๐ ให้องค์กรจัดการศึกษา กําหนดอุดมการณ์ของตนเอง ประกอบด้วยปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิ จ
เพือเป็ นรากฐานในการกําหนดเป้าหมายการศึกษา นโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษา
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มาตรา ๑๑ให้องค์กรจัดการศึกษา ต้องพัฒนากฎหมายรองในรู ปธรรมนูญองค์กร ระบบการศึกษาประจําหน่วยงาน และ
แผนแม่บทวิชาการเพือเป็ นหลักยึดสําหรับการจัดทําแผนแม่บทการบริ หารและการบริ การหน่วยจัดงานดการศึกษา
รู ปแบบและโครงสร้างของธรรมนูญ ระบบการศึกษา และแผนแม่บทวิชาการ ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒ รัฐพึงจัดการศึกษาให้ประชาชนมีความรู ้อย่างสมดุลทังสาระไทย ทีเป็ นความรู ้ เกียวกับศาสตร์ วิทยาการ
เทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมประเพณี วิถีชีวติ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง ศาสนา อาชีพและ
การดํารงชีวติ ของคนไทย และสาระเทศทีเป็ นความรู ้เกียวกับศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมประเพณี
วิถีชีวติ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง ศาสนา อาชีพและการดํารงชีวิตของคนชาติอืนทีมีความสัมพํนธ์และมี
ผลกระทบต่อคนไทย เพือการเปลียนแปลงทีทันโลก และส่งเสริ มการผลิตเด็กไทยให้เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทีมีลกั ษณะเด่นของคน
ไทยและคนในท้องถิน มีความรักและภาคภูมิใจในศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ศิลปกรรม วัฒนธรรมไทยและมีความรู ้ความ
เชียวชาญ ในศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ศิลปกรรม วัฒนธรรมสากล เพือให้สามารถดํารงตนอย่างมีความสุข กลมกลืน และมี
ศักดิศรี ในสังคมโลก
มาตรา ๑๓ จุดมุ่งหมายการศึกษา ให้การศึกษาไทยมีจุดมุ่งหมาย ๖ ประการ คือ
(๑) ด้านจริ ยศึกษา เพือพัฒนาประชาชนให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นเยือกเย็นสุ ขุม เป็ นคนดี มีความอดทนอดกลัน
ดํารงตนในสังคมอย่างมีความสุข และมีจิตอาสาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตนหรื อส่วนกลุ่ม
(๒) ด้านหัตถศึกษาและอาชีวศึกษา เพือพัฒนาประชาชนให้มีทกั ษะความชํานาญ และสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ทังในระดับวิชาชีพและวิชาชีพชันสู ง (๓) ด้านวิทยศึกษาคือพัฒนาประชาชนให้มีความรู ้ ประสบการณ์ ในศาสตร์ วิทยาการ
เทคโนโลยี ศิลปกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ไทยและสากล
(๔) ด้านสุขพลานามัยศึกษา เพือพัฒนาประชาชนให้มีสุขภาพและร่ างกายแข็งแรง และมีสุขนิ สยั ที ดี
(๕) ด้านทักษชีวติ ศึกษา เพือพัฒนาประชาชนให้มีความสามารถดํารงตนอย่างมีความสุ ขในสังคมโลกที เต็มไปด้วยการ
แข่งขันชิงดี
(๖) ด้านเทคโนโลยีและสื อสารการศึ กษา เพือพัฒ นาประชาชนให้มีค วามรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพือการดํารงชีวิต การทํางานและการศึกษาหาความรู ้อย่างต่อเนื อง ตลอดชีวติ ได้ทุกทีทุกเวลา
หมวด ๑ โหวต https://pollbagel.com/polls/3754?t=6092753KMI
ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3754/results?t=6092753KMI

หมวด ๒
สิ ทธิและหน้ าทีทางการศึกษา
มาตรา ๑๔ การจัดการศึกษา ต้องให้ประชาชนมีสิทธิดงั นี
1)

ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา ขันพืนฐานไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปี
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2)

รัฐต้องจัดการศึกษาให้อย่างทัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

3)

รัฐต้องจัดการศึกษาสําหรับผูม้ ีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื อสารและการเรี ยน
หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพหรื อผูท้ ีไม่สามารถพึงตนเองได้ หรื อไม่มีผดู ้ ูแลหรื อด้อยโอกาส ให้มีสิทธิ
และโอกาสได้รับการศึกษาขันพืนฐานเป็ นพิเศษ

4)

การศึกษาสําหรับผูม้ ีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื อสารและการเรี ยน หรื อมี
ร่ างกายพิการ หรื อทุพพลภาพหรื อผูท้ ีไม่สามารถพึงตนเองได้ หรื อไม่มีผดู ้ ูแลหรื อด้อยโอกาสให้จดั ตังแต่แรกเกิด
หรื อพบความพิการโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ งอํานวยความสะดวก สื อ บริ การ
และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎกระทรวง

5)

การจัดการศึกษาสําหรับผูเ้ รี ยนทีมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรู ปแบบทีเหมาะสมโดย คํานึงถึงความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนนัน

มาตรา ๑๕ บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองมีหน้าทีจัดให้บุตรหรื อบุคคลซึ งอยูใ่ นความดูแล ได้รับการศึกษาภาคบังคับตาม
มาตรา ๑๔ ตามกฎหมายทีเกียวข้อง และให้ได้รับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความพร้อมของครอบครัว
มาตรา ๑๖ ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอืน มีสิทธิใน การจัดการศึกษาขันพืนฐาน ได้เช่นเดียวกับ รัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถินทังนีให้
เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี
๑) การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู ้ความสามารถในการอบรมเลียงดู และการให้การศึกษา
แก่บุตรหรื อบุคคลซึ งอยูใ่ นความดูแล
๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขันพืนฐานของบุตรหรื อบุคคลซึ งอยูใ่ นความดูแล
ทีครอบครัวจัดให้ ทังนี ตามทีกฎหมายกําหนด
๓) การลดหย่อนหรื อยกเว้นภาษีสาํ หรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามทีกฎหมายกําหนด
มาตรา ๑๘ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอืน ทีสนับสนุนหรื อจัดการศึกษาขันพืนฐาน มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี
๑) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู ้ความสามารถในการอบรมเลียงดูบุคคลซึงอยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบ
๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขันพืนฐานตามทีกฎหมายกําหนด
๓) การลดหย่อนหรื อยกเว้นภาษีสาํ หรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามทีกฎหมายกําหนด

หมวด ๒ สิ ทธิ และหน้าทีทางการศึกษา
โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3755?t=6094376KQO
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ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3755/results?t=6094376KQO
หมวดที ๓
แนวนโยบายการศึกษา
มาตรา ๑๙ ให้แนวนโยบายการจัดการศึกษาตังอยูบ่ นพืนฐานหลักการและแนวคิดที ทันสมัย สอดคล้องการการเปลียน
ทางศิลปวิทยาการเพือให้เยาวชนไทยเติบใหญ่เป็ นประชาชนไทยทีมีคุณภาพ ตามแนวนโยบาย ๗ ประการ ได้แก่
๑) แนวนโยบายด้านการจัดการศึกษา ให้ประกอบด้วย (๑) แนวคิดการจัดการศึกษาทียึดสาระไทยเป็ นหลัก (๒) การ
กําหนดเสรี ภาพในการจัดการศึกษา (๓) การกําหนดช่วงเวลาการปฏิรูปการศึกษา (๔) แนวทางการจัดการศึกษา
เพือให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิน (๕) เน้นโครงสร้างกระทรวงการศึกษาเพือการประสานงานมากกว่า
ควบคุมสังการ (๖) แนวทางการจัดเขตพืนทีการศึกษาทีเน้นการจัดเขตพืนทีการศึกษาในวงแคบและเขตโรงเรี ยน
๒) แนวนโยบายด้านการจัดระบบการศึกษาและระบบวิชาการ ให้ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาระบบการศึกษาระดับ
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริ บทไทย และมีการเพิมการศึกษาทางเลือกเพือพัฒนาทักษะชีวิตไทย เพือให้ผเู ้ รี ยน
ที สําเร็ จการศึ ก ษาสามารถออกไปประกอบอาชี พได้ท ัน ที และ (๒) แนวทางการพัฒ นาหลัก สู ต รทุ กระดับ
การศึกษา และระบบการสอน ให้เน้นหลักสูตรที ตอบสนองความต้องการของบริ บทมากกว่าหลักสู ตรส่ วนกลาง
และ (๓) การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนทีเน้นการเรี ยนครบวงจร คือ เรี ยน เรี ยนคิด เรี ยนทํา เรี ยนแก้ เรี ยน
ดํารงตน และเรี ยนดํารงชีวิตด้วยการสอนแบบอิงประสบการณ์ทีกําหนดประสบการณ์หรื อความสามารถ ทักษะ
ความชํานาญ ที คาดหวังให้ผเู ้ รี ยนเพือให้สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพหรื อดําเนิ นชี วิตหลังจากสําเร็ จ
การศึ กษาไปแล้ว มิ ใช่เน้น ”การเรี ยนรู ้” อย่างเดี ยว และระบบการประเมิน ที เน้น การประเมิ นอย่างสมดุลทัง
ประเมินภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
๓) แนวนโยบายด้านการพัฒ นาผูเ้ รี ยน และบุค ลากรการศึ กษา ให้ประกอบด้วย (๑) คุณภาพผูเ้ รี ยนที เน้น ความดี
มากกว่าความเก่ง และการศึกษาเพือพัฒนาตนเองมากกว่าการแข่งขันกับสถานศึกษาในต่างประเทศ เพือคุณภาพ
ชีวติ ของผูเ้ รี ยนเมือเติบใหญ่ขึนสมกับทีชนชาติไทยมีบริ บท ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเป็ นของตนเองมามาก
ว่า ๘.๐๐๐ ปี (๒) การจัดหาและบริ หารบุคลากร ที เน้นการกําหนดตําแหน่งหน้าที สายบริ หาร สายวิชาการ และ
สายปฏิบตั ิ ให้ตอบสนองการจัดการศึกษาในยุคทีเทคโนโลยีการและสื อสารการศึกษาเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว
๔) แนวนโยบายการจัด สายการศึ ก ษา ให้ป ระกอบด้ว ย (๑) พัฒ นาระบบและขยายการศึ ก ษาพื นฐาน โดยจัด
การศึ กษา ๔ สาย คือ สายวิชาชีวิต สายวิชาชีพ สายวิชาการ และสายประสบการณ์ (๒) ส่ งเสริ มบทบาทการจัด
การศึ กษาของภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุม ชนท้องถิน บนพืนฐานความไว้วางใจและการกํากับ ดูแล
คุณภาพภายใน (๓) การจัดการศึกษาแบบอิงประสบการณ์ทีเน้นให้คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น ดํารงตนและ
ดํารงชีวิตเป็ น และ (๔) จัดระบบการพัฒนาการกีฬา สู่มาตรฐานสากล ตามหลักการวิทยาศาสตร์การกีฬาไทยและ
สากลทีผ่านการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือง
๕) แนวนโยบายด้านเทคโนโลยีและสื อสารการศึ กษา ให้ป ระกอบด้วย (๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสื อสาร
การศึกษา ให้เป็ นเสาหลักที ๓ ของวิชาชี พการศึกษา ตามหลักการ “ไตรยางค์วิชาชีพชันสู ง” (๒) จัดระบบการ
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วิจัย และรวบรวมศิ ล ปะ วัฒ นธรรมตามวิถี ไทย และ (๓) การพัฒ นานวัตกรรมเพื อสร้ างเทคโนโลยีใ หม่ ที
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยสู่ ระบบเศรษฐกิจขับเคลือนด้วยนวัตกรรม
๖) แนวโยบายด้านการบริ ห ารและการจัดการ ให้ป ระกอบด้วยนโยบายด้าน (๑) จัดระบบการบริ หารธุ รการเป็ น
เลขานุการกิจและระบบลอจิสติกส์ (๒) พัฒนาระบบการบริ หารและการจัดการทีเน้นการพัฒนาระบบการบริ หาร
และการจัดการตามวิถีไทย (๓) การพัฒนากฎหมายการศึกษาท้องถินเป็ นกฎหมายรอง ในรู ปธรรมนูญสถาบัน
และแผนแม่บทวิชาการเพือให้เป็ นหลักยึดสําหรับแผนแม่บทการบริ หาร (๔) การกําหนดบทบัญญัติควบคุมการ
ใช้อาํ นาจ เพือมิให้ผบู้ ริ หารลุแก่อาํ นาจ และบริ หารสังการโดยไม่ขาดการมีส่วนร่ วม และแอบอ้างประชาธิปไตย
จอมปลอม (Pseudo Democracy) เพือสร้างความชอบธรรมให้แก่การตัดสิ นใจของตนเองการปฏิ บตั ิหรื อละเว้น
ปฏิบตั ิตามมาตรา๑๕๗ ของกฎหมายอาญา (๕) การจัดโรงเรี ยนขนาดเล็ก ทีเป็ นฐานของโรงเรี ยนคุณภาพเพราะ
ครู สามารถดูแลผูเ้ รี ยนได้อย่างใกล้ชัดและไม่มีการแบ่ งชันสอน (๖) การจัดศูนย์กลางการศึ กษาในรู ปศูนย์การ
เรี ยนชุมชน (๗) การจัดการศึกษาเพือคุณภาพสําหรับตนเอง และ (๘)สร้างความเป็ นเลิศทางการศึกษา โดยให้มี
ศูนย์นวัตกรรมการศึ กษาเพือเน้นความเป็ นเลิศในชาติ โดยเฉพาะนวัตกรรมการเรี ยนการสอน ให้ท ันโลกและ
ทันสมัย
๗) แนวนโยบายด้ายการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้ประกอบด้วย (๑) การประเมินครบวงจรคือ ประเมินก่อนเรี ยน
ระหว่างเรี ยน และประเมินหลังเรี ยน ทังการประเมินความรู้และภาคปฏิ บตั ิ (๒) การประกันคุณภาพการศึ กษา
ภายในโดยองค์กรจัดการศึ กษา (First Party) และหน่ วยงานต้นสังกัด (Second Party) (๓) การควบคุมคุณภาพ
ของหน่ วยประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดยยึดหลักเป็ น Third Party ไม่อยูใ่ นการควบคุมของหน่วยงานที
ถูกประเมินหรื อต้นสังกัด (๔) การพัฒนาโรงเรี ยนเป็ นนิติบุคคลสมบูรณ์แบบ และการกระจายอํานาจ (๕) การ
กําหนดบทบาทโรงเรี ยนกับ การสอนและปฏิ บ ัติศ าสนา (๖) สนับ สนุ น และส่ งเสริ มการจัดการศึ กษาเอกชน/
องค์กรศาสนา (๗) การสนับสนุ นและส่ งเสริ มการจัดการศึกษาบนความเสมอภาคทางการศึ กษา และ (๘) การ
ส่งเสริ มเสรี ภาพและความมีอิสระในการจัดการศึกษาระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และระดับท้องถิน
หมวดที ๓แนวนโยบายการศึกษา
โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3756?t=6095999KUU
ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3756/results?t=6095999KUU
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หมวดที ๔
บริบทการจัดการศึกษา
มาตรา ๒๐ ให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับบริ บท ด้วยการกําหนดแนวนโยบาย การจัดเขตพืนที และการกํากับดูแล
ด้านวิชาการตามบริ บทที สถานศึ กษาหรื อสถาบันอุดมศึกษาตังอยู่ โดยให้มีสมดุลระหว่างการศึกษาเพือความเป็ นพลเมืองชาติ
ไทยและถนอมความเป็ นพลเมืองภูมิภาคและท้องถิน
มาตรา ๒๑ ให้จดั การศึกษาอิงบริ บท ดังนี
๑) กําหนดเขตความรับ ผิด ชอบและการกํากับ ดูแลการศึ กษา ให้สอดคล้องกับ บริ บ ท เพือสนองความต้องการของ
ประชาชนระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถิน
๒) จํากัดบทบาทของรัฐ คือ กระทรวงการศึกษา เพียงกําหนดอุดมการณ์ กําหนดนโยบาย กํากับดูแล และประสานงาน
การศึกษาระดับภุมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถิน ส่วนระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถิน ให้มีบทบาทในบริ หารกิจการ
การศึกษาเพือสนองความต้องการของภูมิภาค จังหวัด อําเภอและชุมชน
๓) การบริ หารและจัดการยึดหลักการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่ วมของประชาชนในภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และ
ท้องถินใน ๘ ด้าน คือ การบริ หารกิจการชุมชน การบริ หารวิชาการ การบริ หารกิจการผูเ้ รี ยนนักศึกษา การบริ หารบุคลากร การ
บริ หารวิสาหกิจสถานศึกษา การบริ หารทรัพยากร การเงินและงบประมาณ การบริ หารลอจิสติกส์ และการบริ หารทัวไป
มาตรา ๒๒ แนวทางการจัด เขตพืนที การศึกษา ให้ยึดเขตพืนที จังหวัด และอําเภอเป็ นฐาน และจําแนกพืนที อําเภอ
ออกเป็ น อย่างน้อย ๔ เขตโรงเรี ยน (School District) ในตําบลหรื อกลุ่ม ตําบล หรื อเทศบาล เพื อให้สามารถจัด การศึ ก ษาที
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยปรับเปลียนแนวคิดเขตพืนการศึกษาเป็ น “เขตบริ การการศึกษา” ยึดจังหวัด อําเภอ
และตําบลเป็ นฐาน ใน ๔ ระดับ คื อ เขตพิ นที ปฐมวัยศึ ก ษาและการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย เขตพืนที
ประถมศึกษา เขตพืนทีมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอาชีวะศึกษา โดยกําหนดเขตพืนทีการศึ กษาตามระดับการศึกษา โดยให้ (๑)
เขตบริ การปฐมวัยศึกษา ยึดระดับ ตําบล ครอบคลุมการศึ กษาระดับ เด็กเล็กและอนุ บ าลศึ กษา (๒) เขตบริ การการศึ กษาระดับ
ประถมศึ กษา (ป.๑-๖) ยึดระดับอําเภอ (๓) เขตบริ การการมัธยมศึ กษา อาชีวศึ กษา (ม.๑-ม.๖) ยึดระดับจังหวัด (๔) เขตบริ การ
การอาชีวศึกษา (ปวช.และปวส.) ยึดระดับจังหวัด และ (๕) เขตบริ หารอุดมศึกษา ให้ยดึ ระดับจังหวัดเป็ นฐาน
มาตรา ๒๓ แนวทางการกํากับ ดู แล ให้ทุ กเขตบริ การอาชี วศึ กษา เขตบริ การมัธ ยมศึ กษา อาชี วศึ กษา เขตบริ การ
ประถมศึ กษา และเขตบริ การปฐมวัยศึ กษา ตรากฎหมายรอง (Bylaws) ในรู ป “ธรรมนู ญสถานศึกษา” (School Constitution or
University Constitution) และจัดทําแผนแม่บทวิชาการ (Academic Master Plan-AMP) เป็ นแผนหลักสําหรับการทําแผนแม่บท
บริ หารและแผนแม่บทอืนๆ
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หมวด ๔ บริบทการจัดการศึกษา โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3757?t=6097622MGG
ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3757/results?t=6097622MGG
หมวดที ๕
โครงสร้ างและปัจจัยพืนฐานสํ าหรับจัดการศึ กษา
มาตรา ๒๔ รั ฐ ต้อ งจัด ให้ มี โครงสร้ างพื นฐานและสาธารณู ป โภคควรเอื อและรองรั บ การศึ กษาตลอดชี วิต และ
การศึกษาควบคู่ชีวติ ของประชาชนทุกกลุ่มอายุ และอาชีพ โดยเฉพาะเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายต้องให้ความ
ร่ วมมือ
มาตรา ๒๕ การจัดโครงสร้ าง รัฐต้ องให้ สถานศึกษา มีโครงสร้ างสถานศึกษา ประกอบด้ วย (๑) อาคารเรี ยนและอาคาร
ประกอบ--ออกแบบให้เอือต่อการใช้งานของโรงเรี ยน มีการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรี ยน ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการ โรงอาหาร
โรงฝึ กงานทีสามารถเป็ นเวทีจาํ ลองสังคมเพือให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิและออกไปประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุ ข
(๒) การจัดอาคารการศึกษา-ประกอบด้วยอาคารบริ หาร อาคารเรี ยน (บ้านในโรงเรี ยน) อาคารหอความรู ้ (ห้องสมุด ศูนย์ความรู ้
ศูนย์เอกสาร ศูนย์บรรณสาร) อาคารประสบการณ์ (ห้องปฏิบตั ิการวิชาต่างๆ) อาคารบริ การ อาคารสถานจัดประสบการณ์วชิ าชีพ
สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และศูนย์บูรณาการสายวิชาชี พตามความสนใจของผูเ้ รี ยนและนักศึ กษา (๓) จัดให้ทุกสถานศึกษาทุก
ระดับในทุกระดับมีเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษาเพือให้ผเู้ รี ยนสามารถสื บค้น แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง มีระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบส่งสัญญาณไวไฟ ความเร็ วสู ง เพือให้ผเู้ รี ยนไปเผชิญประสบการณ์จริ งโดยใช้โลกเป็ นห้องเรี ยน มี ครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความ
สะดวกช่วยเหลือผูเ้ รี ยน และ (๔) จัดการศึกษาภควันตภาพเพือให้ความรู้ไปปรากฏทุกทีทุกเวลา
เพือรองรับการศึกษาไร้พรมแดน การศึกษาทางไกล และการศึกษาภควันภาพ และส่ งเสริ มให้ความรู ้แพร่ กระจาย รัฐ
จําเป็ นทีจะต้องจัดหาระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง ระบบส่ งสัญญาณไวไฟสาธารณะฟรี อย่างทัวถึงในทุกชุมชนหมู่บา้ น และ
พัฒนาไปสู่การศึกษาภควันตภาพ ทีมีการกระจายความรู้ไปทุกแห่งหนทุกเวลา เพือการศึกษาตลอดชีวติ หลากหลายรู ปแบบ ทัง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
มาตรา ๒๖ รัฐต้องสนับสนุ น ให้สถานศึกษาทุกระดับมีปัจจัยพืนฐานประกอบด้วย ทําเลที ตัง ขนาดพืนทีและบริ เวณ
เครื องมื ออุป กรณ์ สื อการเรี ยนการสอน อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในการฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ และ
ประสบการณ์ชีวติ ก่อนสําเร็จการศึกษา
มาตรา ๒๗ รัฐต้องจัดหาปั จจัยพืนฐานในสถานศึกษา ประกอบด้วย (๑) ให้มีโครงสร้างพืนฐานด้านอาคาร พืนที และ
สาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการในการจัดการศึกษา และ (๒) ให้มีการออกแบบอาคารการจัดลอจิสติกส์ ทีประกอบด้ว
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ถนนหนทาง และสิ งอํานวยความสะดวก ยานพาหนะ เสบี ยง พัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ อย่างดี และเพียงพอกับ จํานวนผูเ้ รี ยนและความ
ต้องการในการพัฒนาทรัพยากรคนในแต่ละบริ บท
หมวดที ๕ โครงสร้างและปั จจัยพืนฐานสําหรับจัดการศึกษา
โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3759?t=6112145MOS
ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3759/results?t=6112145MOS

หมวดที ๖
ระบบการศึกษา
มาตรา ๒๘ ให้จดั การศึกษาสี รู ปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษา
ภควันภาพ
๑) การศึกษาในระบบ เป็ นการศึกษาทีกําหนดจุดมุง่ หมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล ซึ งเป็ นเงือนไขของการสําเร็ จการศึกษาทีแน่นอน
๒) การศึกษานอกระบบ เป็ นการศึกษาทีมีความยืดหยุน่ ในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รู ปแบบ วิธีการจัดการศึกษา
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ งเป็ นเงือนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื อหาและหลักสูตรจะต้องมี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาทีให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และ
โอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื อ หรื อแหล่งความรู้อืน ๆ
๔) การศึกษาภควันตภาพเป็ นบูรณาการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพือให้
ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ ทักษะความชํานาญ และคุณธรรมจริ ยธรรมได้ทุกที ทุกเวลา
สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ งหรื อทังสี รูปแบบก็ได้
มาตรา ๒๙ ให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนทีผูเ้ รี ยนสะสมไว้ในระหว่างรู ปแบบเดียวกันหรื อต่างรู ปแบบได้ไม่วา่ จะเป็ น
ผลการเรี ยนจากสถานศึกษาเดียวกันหรื อไม่ก็ตาม รวมทังจากการเรี ยนนอกระบบ ตามอัธยาศัย การศึกษาทางไกล การศึกษาภค
วันภาพ การฝึ กอาชีพ หรื อจากประสบการณ์การทํางาน และการดํารงชีวติ
การกัดกันมิให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาเล่าเรี ยน การฝึ กอบรม การทํางานและการ
ดํารงชีวิต จะกระทําไม่ได้
มาตรา ๓๐ การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขันพืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
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การศึกษาขันพืนฐานประกอบด้วยปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ งจัดไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าปี ก่อน
ระดับอุดมศึกษา
การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขันพืนฐาน ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็ นหกระดับ คือ ระดับตํากว่าปริ ญญา และระดับปริ ญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับ
ปริ ญญาโท ระดับประกาศนียบัณฑิตชันสูง ระดับปริ ญญาเอก และระดับหลังปริ ญญาเอก
การแบ่งระดับหรื อการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรื อการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็ นไปตามทีกําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ ให้มีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ งมีอายุยา่ งเข้าปี ทีเจ็ด เข้าเรี ยนในสถานศึกษาขันพืนฐาน
จนอายุยา่ งเข้าปี ทีสิบหก เว้นแต่สอบได้ชนปี
ั ทีเก้าของการศึกษาภาคบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๒ การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขันพืนฐาน ให้จดั ในสถานศึกษา ดังต่อไปนี
๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา
ศูนย์บริ การช่วยเหลือระยะแรกเริ มของเด็กพิการและเด็กซึ งมีความต้องการพิเศษ หรื อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทีเรี ยกชืออย่างอืน
๒) โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนของรัฐ โรงเรี ยนเอกชน และโรงเรี ยนที สังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรื อศาสนาอืน
๓) ศูนย์การเรี ยน ได้แก่ สถานทีเรี ยนทีองค์กรจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทาง
การแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอืนเป็ นผูจ้ ดั
มาตรา ๓๓ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จดั ในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรื อหน่วยงานที เรี ยกชืออย่างอืน
ทังนี ให้เป็ นไปตามกฎหมายเกียวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการจัดตังสถานศึกษานัน ๆ และกฎหมายที
เกียวข้อง
มาตรา ๓๔ การจัดการอาชีวศึกษา การฝึ กอบรมวิชาชีพ ให้จดั ในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษา
ของเอกชน สถานประกอบการ หรื อโดยความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทังนี
ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที เกียวข้อง
มาตรา ๓๕ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืนของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความต้องการ
และความชํานาญของหน่วยงานนันได้ โดยคํานึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทังนี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๓๖ รัฐต้องสนับสนุน ให้สถานศึกษาทุกระดับมีปัจจัยพืนฐานประกอบด้วย ทําเลทีตัง ขนาดพืนทีและบริ เวณ
เครื องมื ออุป กรณ์ สื อการเรี ยนการสอน อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้อ งการในการฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ และ
ประสบการณ์ชีวติ ก่อนสําเร็จการศึกษา
มาตรา ๓๗ สถานศึ ก ษาต้องพัฒ นาระบบการศึ ก ษาระดับ สถานศึ กษาให้ เหมาะสมกับ บริ บ ทไทย และมี การเพิ ม
ทางเลื อก ในการศึกษาระดับ พืนฐาน ผสมผสานการศึ กษาการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้เชือมต่อเพือให้ความรู้และประสบการณ์ปรากฏทุกทีทุกเวลา
มาตรา ๓๘ ให้มีรูปแบบการศึกษาเอกชน และการศึกษาในบ้านหรื อที ทํางานที หลากหลาย ตอบสนองความต้อ งการ
ของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส ชนกลุ่มน้อย และอาศัยตามชายขอบชายแดนและแหล่งทุระ
กันดาร
มาตรา ๓๙ โครงสร้างการศึกษา ให้จดั การศึกษาตังแต่ ระดับปฐมวัยศึกษา ๕ ปี (เด็กเล็ก ๒ ปี อนุบาลศึกษา ๒ ปี และ
เตรี ยมประถมศึกษา ๑ ปี ) ประถมศึกษา ๖ ปี (ประถมศึ กษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย) มัธยมศึ กษา อาชี วศึ กษา ๖ ปี
(มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาตอนต้น) และมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาตอนปลาย) อาชีวศึกษา ๓-๕ ปี อุดมศึกษา (๔-๙ ปี ) และการศึกษา
ตลอดชีวติ
มาตรา ๔๐ ให้มีการศึกษา ๔ สาย ได้แก่ สายชีวติ สายวิชาชีพ สายวิชาการ และสายประสบการณ์ ดังนี
(๑) สายวิชาชี วิต มุ่งให้ผูเ้ รี ยนได้ทักษะชี วิต ภาษา คํานวณ คุณ ธรรม จริ ยธรรม มีความรู้เกี ยวกับ ธรรมชาติรอบตัว
เพื อให้ ชื นชมวิถี ชี วิ ต ท้อ งถิ น ภาคภู มิ ใ จในวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม ศาสนา และวิ ถี ไ ทย และสามารถดํา รงตนใน
สภาพแวดล้อมของถินทีตนถือกําเนิ ด เติบใหญ่ ดํารงไว้ซึงชีวติ ครอบครัว ประกอบอาชีพและเติบใหญ่เติบโตอย่างมีความสุข
(๒) สายวิชาชีพ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีทศั นคติทีดีต่อวิชาชี พ มีความรู ้ในการงานพืนฐานอาชีพทีจะนําไปประกอบอาชีพเมือ
สําเร็ จประถมศึกษาโดยไม่มุ่งเรี ยนต่อระดับมัธยมศึกษา อาชี วศึ กษา หรื อสําเร็ จระดับมัธยมศึ กษา อาชี วศึ กษาออกไปประกอบ
อาชีพโดยไม่ศึกษาต่อระดับสถานศึกษาวิชาการ แต่ม่งุ ศึกษาต่อวิทยาลัยหรื อสถานศึกษาวิชาชีพหรื อสถานศึกษาประสบการณ์
(๓) สายวิชาการ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และประสบการณ์เพือนําไปเสริ มเติมเต็มวิชาชีวิต การพัฒนาตน พัฒนาวิชาชี พ
และการศึ กษาในระดับที สู งขึน มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และระดับอุดมศึ กษาสาย
วิชาการ เป็ นนักศึกษาทีมีประสบการณ์สามารถศึกษาค้นคว้าวิจยั เพือสร้างองค์ความรู่ ใหม่ดว้ ยการวิจยั และพัฒนาริ เริ มขึนมาหใม่
หรื อเสริ มสร้างความรู้วชิ าการและวิชาชีพจากหลักการและทฤษฎีต่อยอดที มีอยูแ่ ล้ว
(๔) สายประสบการณ์ เป็ นสายบูรณาการวิชาชีวิตและวิชาชี พ เพือเสริ มเติมเต็มด้านวิชาการ เพือให้ได้หลักการและ
ทฤษฎี ทีมี อยู่แล้ว และพัฒนานวัตกรรม ครอบคลุมหลักการ ทฤษฎี แนวคิ ด หลักปฏิ บตั ิ ระบบ กลไก และสิ งประดิษฐ์ใหม่
ระดับอุดมศึกษามุ่งผลิตปริ ญญาเพือความเป็ นเลิศสายประสบการณ์ สําหรับผูท้ ีมีประสบการณ์ในการทํางาน เป็ นผูป้ ระกอบการ
เจ้าของกิจการ และผูบ้ ริ หารระดับสูงทังภาครัฐและเอกชน
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มาตรา ๔๑ ให้ระดับ การศึ กษา ประกอบด้วยระดับปฐมวัยศึ กษา ระดับประถมศึ กษา (ตอนต้น และตอนปลาย) ระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (ตอนต้นและตอนปลาย) และระดับอุดมศึกษา (อนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต ปริ ญญา
โท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู ง และปริ ญญาเอก) ทีมีการกํากับการให้การศึกษาในสายวิชาชีวติ สายวิชาชี พ สายวิชาการ และ
สายประสบการณ์

๔) มี การควบคุม คุณภาพที ครอบคลุมการประกัน คุ ณภาพภายในและการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกที เหมาะสมกับ
บริ บทไทย
หมวดที ๖ ระบบการศึกษา
โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3760?t=6113771MUE
ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3760/results?t=6113771MUE
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หมวด ๗
แนวการจัดการศึกษา
มาตรา ๔๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนและพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมี
ความสําคัญทีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา ๔๓ การจัดการศึกษา ทังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาภควันต
ภาพ ต้องเน้นความสําคัญทีคุณธรรมควบคูค่ วามรู้ และกระบวนการเรี ยนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง และบูรณาการสาระและ
ประสบการณ์ตามความเหมาะสมของแต่ละบริ บทและระดับการศึกษา
ให้กระทรวงกํากับดูแลการจัดการศึกษาเพือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทีเน้นความเป็ นไทย
ให้ภูมิภาคกํากับดูแลการจัดการศึกษาเพือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคกลาง
ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้
มาตรา ๔๔ การจัดกระบวนการเรี ยน ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที เกียวข้องดําเนินการดังต่อไปนี
๑) จัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนให้เหมาะสมกับบริ บทชุมชนที สถานศึกษาตังอยู่
๒) จัดปัจจัยพืนฐานสําหรับห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการและแหล่งการเรี ยนสําหรับนักเรี ยน
๓) จัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยนโดยคํานึ งถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
๔) จัดสถานการณ์ให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้ มา
ใช้เพือป้องกันและแก้ไขปั ญหา
๕) จัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนจากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น รักการศึกษาหา
ความรู ้อย่างต่อเนือง
๖) จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระไทยและสาระเทศในด้านความรู ้และประสบการณ์อย่างได้สดั ส่วนสมดุล
กัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
๗) ส่งเสริ มสนับสนุนให้ผสู้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื อการเรี ยน และอํานวยความสะดวกเพือให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนทุกทีทุกเวลา และมีความรอบรู้ รวมทังสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึงของกระบวนการเรี ยน ให้ผสู้ อนและ
ผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนไปพร้อมกันจากสื อการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิ กส์ทงออฟไลน์
ั
และออนไลน์
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๘) จัดการเรี ยนให้เกิดขึนได้ทุกเวลาทุกสถานที มีการประสานความร่ วมมือกับบิดามารดาผูป้ กครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่ าย เพือร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
๙) มีการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน โดยเน้นประเมินกระบวนการควบคู่การประเมินผลลัพธ์
มาตรา ๔๕ รัฐต้องส่ งเสริ มการดําเนินงานและการจัดตังแหล่งการเรี ยนตลอดชีวติ ทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชน
พิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและ
นันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรี ยนอืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
ให้สถานศึกษาจัดการใช้ประโยชน์บริ เวณโดยรอบสถานศึกษาให้เป็ นอุทธยานการศึกษา ประกอบด้วย (๑) ศูนย์แสดง
ประวัติสถานศึกษา (๒) ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิน (๓) สวนรุ กขพฤกศาสตร์ (๔) ศูนย์แสดงผลงารครู และนักเรี ยน (๕)
หอเกียรติยศ (๕) สถานปฏิบตั ิธรรมทางพุทธศาสนา โบสถ์คริ สเตียน หรื อมัสยิตสําหรับชาวมุสลิมขึนอยูก่ บั ความต้องการของ
ชุมชน
มาตรา ๔๖ ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผูเ้ รี ยนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยนความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรี ยน การร่ วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
และรู ปแบบการศึกษา
ให้สถานศึกษาใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นาํ ผลการประเมินผูเ้ รี ยนจาก
ประสบการณ์และภาคปฏิบตั ิมาใช้ประกอบการประเมินผลการศึกษา
หมวด ๗ แนวการจัดการศึกษา โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3761?t=6115397OEK
ผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3761/results?t=6115397OEK
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หมวดที ๘
หลักสู ตร
มาตรา ๔๗ การพัฒ นาหลัก สู ต รทุ ก ระดับ การศึ ก ษา ต้อ งเน้น รู ป แบบไทย ไม่ ล อกเลี ย นรู ป แบบและสาระจาก
ต่างประเทศโดยปราศจากการศึกษาและวิจยั อย่างรอบคอบ โดยยึดหลักการพัฒนาเนื อหา “สาระไทย” ควบคู่ “สาระเทศ” ใน
สัดส่ วนทีเหมาะสม
มาตรา ๔๘ รัฐต้องส่ งเสริ มให้สถานศึกษาทุกระดับพัฒนาหลักสูตรแบบอิงประสบการณ์ หลักสู ตรแบบอิงสมรรถนะ
ทีกําหนดความสามารถและทักษะความชํานาญตามขันตอนทีคาดหวังให้ผไู ้ ด้ฝึกฝนและปฏิบตั ิเป็ นรายวิชา เพือให้สามารถนํา
ทักษะความชํานาญไปใช้ในการประกอบอาชีพหรื อดําเนิ นชีวติ หลังจากสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว และหลักสู ตรแบบอิงเนื อหา ที
กําหนดเนื อสาระทีผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนเพือให้เป็ นพืนฐานในการศึกษาในระดับสูงขึนหรื อนําไปใช้ในการประกอบอาชีพหรื อดําเนิน
ชีวติ หลังจากสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว ตามบริ บทและระดับชัน พัฒนาทักษะชีวติ เพือพัฒนาเด็กไทยให้เติบใหญ่เป็ นคนไทย มีการ
กําหนดสมดุลระหว่างหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรท้องถิน และหลักสูตรโรงเรี ยน ให้ผเู้ รี ยนศึกษาหาความรู ้ ตามความสนใจ
ของตนเอง ปรับเนื อหาสาระในหลักสูตรแกนกลาง ให้มีสมดุลระหว่างสาระไทยและสาระเทศ โดยมุ่งเน้นก้าวทันวิทยาการ
เทคโนโลยี องค์ความรู้สากล
การพัฒนาหลักสู ตร ให้เน้นสาระไทยในระดับประถมศึกษาและเพิมสาระสากลในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
มาตรา ๔๙ ประเภทหลักสู ตร ให้จาํ แนกหลักสูตรตามระดับ และจําแนกตามสาระ
การจําแนกหลักสู ตรตามระดับ ให้แ บ่ งเป็ นหลักสู ต รแกนกลาง หลักสู ตรภูมิ ภาค หลักสู ตรท้องถิ น และหลักสู ตร
สถานศึกษา
การจําแนกหลักสูตรตามสาระ แบ่งเป็ นหลักสูตรสายวิชาชีวติ สายวิชาชีพ สายวิชาการ และสายประสบการณ์
มาตาม ๕๐ แนวทางการพัฒนาหลักสู ตร ให้ค าํ นึ งถึ งสายการจัด การศึ กษา ระดับการศึ กษา และสาระหลักสู ตรที มี
สมดุลระหว่างสาระไทยตามศาสตร์และวิทยาการไทย และสาระเทศ คือ สาระที เปิ ดสอนตามศาสตร์และวิทยาการต่างประเทศ
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มาตรา ๕๑ การพัฒ นาหลัก สู ต รต้อ งอิ งจุ ด มุ่งหมายการศึ ก ษา ๖ ประการ คื อ (๑) จริ ย ศึ กษา (๒) หัต ถศึ ก ษาและ
อาชีวศึกษา (๓) วิทยศึกษา (๔) สุขพลานามัยศึกษา (๕) ทักษชีวิตศึกษา และ (๖) เทคโนโลยีและสื อสารศึกษา
มาตรา ๕๒ รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรการศึ กษา หลักสู ตรทุกระดับต้องมีสาระและลักษณะหลากหลาย ตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับและบริ บทสถานศึกษา โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคคลให้เหมาะสมแก่วยั และศักยภาพตามบริ บท
ทีสถานศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึกษาให้บริ การ
(๑) รู ปแบบหลักสู ตรให้เน้นหลักสู ตรแบบอิงประสบการณ์ หลักสู ตรอิงสมรรถนะ มากกว่าหลักสู ตรแบบอิงเนื อหา
เพือจัดการเรี ยนการสอนแบบเผชิ ญประสบการณ์ หรื อการสอนแบบอิงสมรรถนะ ให้สถานศึกษาสามารถจําลองชี วิตจริ งใน
สถานศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึกษา
(๒) สาระของหลักสูตร ในสายวิชาชีวิต สายวิชาชีพ สายวิชาการ และสายประสบการณ์ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้เติบใหญ่
เป็ นคนไทย ให้มีทกั ษะในการประกอบอาชีพและมีความสมดุลด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
(๓) หลักสู ตรปฐมวัยศึกษา ให้เน้นการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาการตามวัยของเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กเตรี ยม
ประถมศึกษาเพือให้เด็กเจริ ญเติบโตเต็มตามศักยภาพในทุกด้านและมีทกั ษะด้านภาษา อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณธรรม
พร้อมทีจะศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน
(๔) หลักสู ตรระดับประถมศึกษา ให้เน้นหลักสูตรตามสาระไทยในส่ วนที เกียวกับสภาพปั ญหาในชุมชนและสังคม ภูมิ
ปัญญาท้องถิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพือเป็ นสมาชิกทีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(๕) หลักสู ตรระดับ มัธยมศึ กษา อาชี วศึกษา ให้เน้น หลักสู ตรที บรรจุสาระเทศ ในสายวิชาชี พและวิชาการเพือการ
ประกอบอาชีวะ และวิชาการเพือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
(๖) หลักสู ตรระดับอุดมศึกษาให้เน้นสายวิชาชีพ สายวิชาการ และสายประสบการณ์ เพือให้กา้ วทันการเปลียนแปลง
ของโลกและดํารงตนอย่างมีความสุขในสังคมโลกาภิวตั น์ จัดสมดุลของสาระไทยและสาระเทศ มิใช่เน้นสาระเทศอย่างเดียว เพือ
ฟื นฟู พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ ศิลปวิทยา เทคโนโลยี ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีไทย และจัดสอนสาระเทศ
เพือให้มีความรู ้สากล และมุ่งหมายเฉพาะที จะพัฒนาวิชาชีพชันสู งและวิชาการระดับสู ง ทีเน้นการค้นคว้า วิจยั เพือพัฒนาองค์
ความรู ้และพัฒนาสังคม
(๗) ให้มีหลักสู ตรที มุ่งพัฒนาระบบส่งเสริ มกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทคยที สะท้อนบริ บท
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและท้องถิน
(๘) ปรับหลักสู ตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ให้เน้นเสริ มสร้าง "ลู่ประสบการณ์วิชาชีพ" หรื อ ช่องทาง
วิชาชี พเพือให้นักเรี ยนได้เตรี ยมความพร้อมด้านวิชาชี พที ตนสนใจ โดยจัดเป็ นศูน ย์บูรณาการประสบการณ์ อย่างน้อยให้
ประกอบด้วย ลู่วิศวกรรมและเทคโนโลยี ลู่ธุรกิจ ลู่ศิลปกรรม ลู่ดนตรี ลู่วทิ ยาศาสตร์สุขภาพ ลู่กีฬา ลู่การเมืองการปกครอง และ
ลู่สือสารมวลชนและการแสดง เพือส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนค้นพบตนเองและฝึ กให้มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ เพือสร้างนวัตกรรมใน
สายทีตนเองชอบตังแต่เป็ นเด็ก
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(๙) หลักสู ตรสายวิชาชีวิต ต้องเน้นการพัฒนาประชาศึกษา และภาษาศึ กษา ให้ครอบคลุมหลักสู ตรนิ ติศึกษา จิ ตปั ญญา
ศึกษา เศรษฐศาสตร์ศึกษา รัฐศาสตร์ศึกษา ชุมชนศึกษา นวัตกรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ และไทยศึกษา ครอบครัวศึกษา และไทย
ศึกษา และศาสตร์พระราชา
มาตรา ๕๓ ลักษณะหลักสูตร ให้หลักสูตร มีลกั ษณะแตกต่างตามสายการศึกษา ๔ สาย
(๑) หลักสู ตรสายวิชาชี วิต—เป็ นหลักสู ตรทีมุ่งให้ความรู ้และประสบการณ์ การดํารงชีวิตไทยเพือให้สามารถสื อสาร
ภาษาไทย หน้าทีพลเมืองและศี ลธรรม สมบัติผดู ้ ี เลขคณิ ต (วิชาคํานวณพืนฐาน) ประวัติศาสตร์ไทยและประว้ติศาสตร์ ศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศาสนา วิถีชีวิตไทย มรดกไทย วิชาภาษาไทย วิชาสามัญสํานึก วิชาพลังบุญและบุญกิ ริยา
วิชาสัมมาทิษฐิ ๑๐ วิชากฎหมายชีวติ และศาสตร์พระราชา เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถดํารงตนอย่างมีความสุขเมือสําเร็ จการศึกษาไป
แล้ว คือ มีรายได้ มีความเป็ นอยูด่ ีอย่างพอเพียงและอยูเ่ ย็นเป็ นสุข
ให้สายวิชาชีวิต แบ่งเป็ นหลักสู ตรแกนกลางเพือสร้ างความเป็ นไทย หลักสู ตรภูมิภาคเพือสร้างความเป็ นประชาชน
ตามภูมิ ภาค หลักสู ตรท้อ งถิ นเพิอสร้ างความเป็ นประชาชนในจังหวัด หรื อ อําเภอ และหลักสู ตรสถานศึ กษาเพื อความเป็ น
ประชาชนของตําบลและหมู่บา้ น มุ่งที ระดับปฐมวัยศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลาย
(๒) หลัก สู ต รสายวิช าชี พ—เป็ นหลักสู ตรที มุ่ง ให้ค วามรู ้และประสบการณ์ เกี ยวกับ อาชี พที ผูเ้ รี ยนสามารถนําไป
ประกอบอาชีพเลียงตนเองและครอบครัวเมือสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว จําแนกเป็ นการงานเพือดํารงชีวติ ครอบครัวและการงานเพือ
สร้างรายได้ มุ่งให้ด ํารงตนในฐานะบุ ตรธิ ด าที ต้องช่ วยงานบ้าน และบิ ด ามารดา ที ต้องดู แลบ้าน และเลี ยงดู บุ ตรธิ ด า โดย
พัฒนาการงานเพือสร้างรายได้ คืออาชีพที ทีมีค่าแรงเป็ นรายได้ทงเงิ
ั นสดและผลตอนแทนทีไม่เป็ นตัวเงิน
ให้สายวิชาชี พจําแนกเป็ น ๓ ระดับ คือ อาชีพที ใช้ทกั ษะระดับต้น อาชีพที ต้องใช้ทกั ษะชันสู ง และอาชีพที ใช้ทกั ษะ
ระดับ กลาง ส่ ว นสถาบัน อุด มศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี และสถาบัน อาชี วศึ ก ษา ต้อ งพัฒ นาหลัก สู ตรสําหรั บ พัฒ นาความรู ้
ความสามารถและทักษะระดับสู ง บางสาขายกระดับเป็ นวิชาชีพชันสู ง ในระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก โดยมี
องค์กรวิชาชีพเป็ นผูก้ าํ หนดและควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ
(๓) หลักสู ตรสายวิชาการ—เป็ นหลักสู ตรที มุ่งให้ความรู ้และประสบการณ์ภาคหลักการและทฤษฎี ผสมผสานการ
ปฏิบตั ิเพือสร้างองค์ความรู ้ใหม่ หรื อส่งเสริ มความรู ้วชิ าการและวิชาชีพ สถาบันที รับผิดชอบสายวิชาการได้แก่ระดับมัธยมศึกษา
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ทีต้องพัฒนาหลักสูตรวิชาในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ เพือให้ผเู ้ รี ยนนักศึกษามีความรู้ตามมาตรฐาน
ทีกําหนด
(๔) หลักสู ตรสายประสบการณ์ —เป็ นหลักสู ตรทีมุ่งบูรณาการความรู้และประสบการณ์สายวิชาชีพและวิชาการสู่ การ
ประยุกต์ในสถานการณ์จริ ง มุ่งผูเ้ รี ยนที มีประสบการณ์และประสงค์จะได้รับหลักการและทฤษฎี เพือเสริ ม เติมเต็มและรองรับ
แนวปฏิ บ ัติที นักศึ กษาได้เรี ยนและพานพบจากประสบการณ์ โดยให้ส ามารถเที ยบโอนความรู้ และประสบการณ์ จ ากการ
ดํารงชี วิ ต และการทํา งานกับ รายวิช าหรื อชุ ด วิ ช าในหลัก สู ต รปริ ญ ญาได้ สถาบัน การศึ ก ษาที ต้อ งพัฒ นาหลัก สู ต รสาย
ประสบการณ์ ไ ด้แ ก่ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที เปิ ดสอนระดับ อนุ ป ริ ญญา ปริ ญญาตรี ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต ปริ ญญาโท
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสูงปริ ญญาเอก และหลังปริ ญญาเอก

หมวดที ๘ หลักสู ตร
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โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3762?t=6117023OIQ
ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3762/results?t=6117023OIQ
หมวดที ๙
ผู้เรียน
มาตรา ๕๔ รัฐและท้องถินต้องจัดการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ เพือผลิตผูส้ าํ เร็ จการศึกษาและบัณฑิตทีเติบใหญ่เป็ นชาว
ไทยที มี คุ ณ ภาพ รู ้ จัก ตังอุ ด มการณ์ แ ละเป้ า หมายชี วิ ต มี ค วามเป็ นคนไทย ภาคภู มิ ใ จในศาสตร์ วิ ท ยาการ วัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วิถีธรรมาประชาธิ ปไตย มีจิตสาธารณะ และวิถีชีวิตไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข และมีความรู ้ประสบการณ์ทงที
ั เป็ นสาระไทยและสาระสากล
เพือให้สามารถดํารงตนอยูใ่ นสังคมไทยและสังคมโลกอย่างมีคุณภาพ สามารถปกป้ องผลประโยชน์ของชาติจากการเอารัดเอา
เปรี ยบโกงชาติโกงแผ่นดินของคนในชาติทีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและส่วนกลุ่ม และต่างชาติทีหวังครอบครองครอบงําและ
กอบโกยทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติไทย
มาตรา ๕๕ ผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาต้องมีแนวคิดว่า ผูเ้ รี ยนทุกระดับ ทุกคนมี ความสามารถในการเรี ยนได้
ต้องจัดและส่งเสริ มตามหลักพหุ ปัญญา การเรี ยนการศึกษาต้องไม่สูญเปล่า
สถานศึ ก ษา ครู อาจารย์ ผู ้เรี ย น ผู ้ป กครอง และชุ ม ชนต้อ งร่ ว มมื อ กัน และร่ วมรั บ ผิ ด ชอบ โดยเน้ น การพัฒ นา
คุณลักษณะผูเ้ รี ยน คุณสมบัติผเู้ รี ยน การพัฒนาสรรถนะผูเ้ รี ยน การประเมินพฤติกรรมผูเ้ รี ยน สวัสดิ การ รางวัล การเลื อนชัน
ผูเ้ รี ยน การจัดการศึกษาผูเ้ รี ยนกลุ่มพิเศษ และการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
มาตรา ๕๖ คุณลักษณะผูเ้ รี ยนที พึงประสงค์ การจัดการศึกษาต้องมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดีและเก่ ง เน้นความดี นํา
ความรู ้ความสามารถ ให้นักเรี ยน นิ สิต นักศึ กษาสามารถตังอุด มการณ์ และเป้ าหมายชี วิตตังแต่ยงั เยาว์ มาใช้ใ นการคิด ริ เริ ม
สร้างสรรค์นวัตกรรมที ครอบคุลมแนวคิดใหม่ ระบบใหม่ แนวปฏิบตั ิ กฎ ระเบี ยบใหม่ และสิ งประดิ ษฐ์ใหม่ เพือพัฒนาการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยที มี พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นพระประมุข กอร์ ปด้วยคุณธรรม ศี ลธรรม และจริ ยธรรม คื อ มีความ
กตัญ ูกตเวที มีอุดมการณ์เพือชาติและส่ วนรวม มีความอดทน อดกลัน ไฝ่ หาความรู ้เป็ นนิตย์ รักษาระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย
มีความเข้มแข็งทังกายและใจ เอาชนะฝ่ ายตําคือความโลภ โกรธ และหลงได้ ช่วยตนเองได้ดว้ ยการมีสติรู้ตน รู ้ดีรู้ชวั รู ้ถูกรู ้ผิด
และรู ้ควรไม่ควร
มาตรา ๕๗ แนวทางพัฒนาผูเ้ รี ยน ต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ควรจัดกระบวนการเรี ยน
จัดสวัสดิการ รางวัล การเลือนชันผูเ้ รี ยน และจัดการศึกษาผูเ้ รี ยนกลุ่มพิเศษ และผูด้ อ้ ยโอกาส

แบบประชามติ หมวดที ๙ ผูเ้ รี ยน
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ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3763/results?t=6118649OMW

หมวดที ๑๐
บุคลากรการศึ กษา
มาตรา ๕๘ ให้กระทรวงส่งเสริ มให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทอืน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทีเหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชันสูง โดยการกํากับและประสานให้สถาบันทีทําหน้าที
ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอืนให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรี ยมบุคลากรใหม่และการ
พัฒนาบุคลากรประจําการอย่างต่อเนื อง
รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตังกองทุนพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอืนอย่างเพียงพอ
มาตรา ๕๙ ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารการศึกษา มีฐานะเป็ นองค์กรอิสระภายใต้การ
บริ หารของสภาวิชาชีพ ไม่อยูใ่ นกํากับของกระทรวง มีอาํ นาจหน้าที กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทังการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา และผูบ้ ริ หารการศึกษา ตามมาตรา ๑๒๗ หมวดสภาวิชาชีพ
ให้ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอืน ทังของรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามทีกฎหมายกําหนด
การจัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอืน คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็ นไปตามที กฎหมายกําหนด
ความในวรรคสองไม่ใช้บงั คับแก่บุคลากรทางการศึกษาทีจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๓)
ผูบ้ ริ หารการศึกษาระดับเหนือเขตพืนทีการศึกษาและวิทยากรพิเศษทางการศึกษา
ความในมาตรานีไม่ใช้บงั คับแก่อาจารย์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริ ญญา
มาตรา ๖๐ ให้มีองค์กรกลางบริ หารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทังของหน่วยงาน
ทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพืนทีการศึกษา เป็ นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริ หารงานบุคคล
ของข้าราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริ หารงานบุคคลสู่ เขตพืนทีการศึกษา และสถานศึกษา ทังนี ให้เป็ นไป
ตามทีกฎหมายกําหนด
มาตรา ๖๑ ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิ ทธิประโยชน์เกื อกูลอืน สําหรับข้าราชการครู
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และบุคลากรทางการศึกษา แยกเป็ นเอกเทศจากกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิ การ และสิ ทธิประโยชน์เกื อกูลอืน
ของข้าราชการพลเรื อนประเภทอืน เพือให้มีรายได้ทีเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ โดยให้เป็ นตําแหน่ง
ข้าราชการ เพืออุทิศเวลาและจิตวิญญาณครู เพืออบรมสังสอนผูเ้ รี ยนให้เป็ นประชาชนทีมีคุณภาพ
ให้มีกองทุนส่งเสริ มครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพือจัดสรรเป็ นเงินอุดหนุนงานริ เริ มสร้างสรรค์ ผลงาน
ดีเด่น และเป็ นรางวัลเชิดชูเกียรติครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทังนี ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๒ การผลิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
และการบริ หารงานบุคคลของข้าราชการหรื อพนักงานของรัฐในสถานศึ กษาระดับปริ ญญาทีเป็ นนิตบิ ุคคล ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตังสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายทีเกียวข้อง
มาตรา ๖๓ ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาโดยนํา
ประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชํานาญ และภูมิปัญญาท้องถินของบุคคลดังกล่าวมาใช้เพือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและ
ยกย่องเชิดชูผทู ้ ีส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษา
มาตรา ๖๔ รัฐต้องจัด หา พัฒ นาและบริ ห ารบุ คลากรการศึ กษา โดยจําแนกประเภท ผลิ ต สรรหา และพัฒนาอย่าง
ต่อเนือง และกําหนดชือตําแหน่ง และภารงานให้ทนั สมัยสอดคล้องกับการเปลียนแปลงของโลก
มาตรา ๖๕ ให้ บุค ลากรการศึ กษาทุ กประเภทเป็ นข้าราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิ ภาค หรื อส่ วนท้องถิ น การจําแนก
ประเภทบุคลากรการศึกษา ให้ประกอบด้วย บุคลากรฝ่ ายวิชาการ บุคลากรฝ่ ายบริ หาร
และบุคลากรฝ่ ายปฏิบตั ิการ
๑) บุคลากรฝ่ ายวิชาการ หมายถึงผูท้ าํ หน้าทีเกียวกับการวางแผน เตรี ยมการ ดําเนิ นการ เทคโนโลยีและสื อการ แหล่ง
วิท ยาการ พัฒนาองค์ค วามรู ้ใหม่ ปรับ เปลี ยนพฤติกรรมและให้ค าํ ปรึ กษา และประเมิ น การศึ กษาประกอบด้วย ครู อาจารย์
(ประจําชัน ประจําวิชา และประจําศูนย์ความรู้ ศูนย์ประสบการณ์ และศูนย์บริ การ) ครู /อาจารย์เทคโนโลยีการศึกษา ครู /อาจารย์
บรรณารักษ์ ครู /อาจารย์วจิ ยั ครู /อาจารย์จิตวิทยาการศึกษา ครู /อาจารย์แนะแนว และครู /อาจารย์วดั และประเมินผล
ให้บุคลากรฝ่ ายวิชาการครอบคลุมครู และอาจารย์เทคโนโลยีการศึ กษา ครู /อาจารย์บรรณารักษ์ ครู /อาจารย์วจิ ยั ครู /
อาจารย์จิตวิทยาการศึ กษา ครู /อาจารย์แนะแนว และครู /อาจารย์วดั และประเมินผล มี หน้าที ปฏิบตั ิงานวิชาการเพือช่วยให้การ
ถ่ายทอดความรู ้แ ละประสบการณ์ ข องครู /อาจารย์ป ระจําชัน ประจําวิช า และประจําศู น ย์ค วามรู้ ศู น ย์ป ระสบการณ์ และ
ศูนย์บริ การ ดําเนินไปอย่างมีคุณภาพ
๓) บุคลากรฝ่ ายบริ หาร ทําหน้าทีวางแผน จัดองค์กร ควบคุม กํากับ ดูแล สื อสาร ประสานงาน และทําความร่ วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก ระดมและจัดสรรทรัพยากร (การเงินและงบประมาณ) รายงานผลการทํางาน และประเมินการทํางาน ได้แก่
(๑) หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าหมวดวิชา ในสถานศึกษาขันพืนฐาน ครู ใหญ่สถานศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา
และประถมศึกษา และอาจารย์ใหญ่สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
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(๒) หัวหน้าหมวด หัวหน้าภาควิชา ผูอ้ าํ นวยการสํานัก สถาบันและศู นย์ทีทําหน้าทีวิจยั และบริ การ คณบดี
วิทยาลัย คณบดีคณะวิชา และคณบดีสถาบันทีทําหน้าทีผลิตบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา ผูอ้ าํ นวยการสํานักหรื อศูนย์
อธิการวิทยาลัย อธิการสถาบัน และอธิการบดีมหาวิทยาลัย
๔) บุคลากรฝ่ ายปฏิบตั ิการ เป็ นผูส้ นับสนุนการดําเนินงานของฝ่ ายวิชาการ และฝ่ ายบริ หาร ประกอบด้วยเจ้าหน้าที ฝ่ าย
บริ หาร ได้แก่ เจ้าหน้าทีสํานักงาน เจ้าหน้าทีลอจิสติกส์ เจ้าหน้าทีเทคโนโลยีสารสนเทศ (ธุรการ สารบรรณ และจัดเก็บข้อมูล)
เลขานุการกิจ (เลขานุการ) เจ้าหน้าทีเทศรักษ์ (ดูแลอาคารสถานที ) นักปฏิบตั ิการสื อการศึกษา นักปฏิบตั ิการจิตวิทยาโรงเรี ยน
นักปฏิบตั ิการนักแนะแนว เจ้าหน้าทีคมนาคม เจ้าหน้าทีพัสดุ เจ้าหน้าทีพิทกั ษ์มลภาวะ เจ้าหน้าทีพิทกั ษ์ความปลอดภัย
มาตรา ๖๖ให้ ส่ งเสริ มและพัฒ นาวิท ยากรท้องถินและภูมิภาคและนักปราชญ์วิถีไทย ในสายวิชาชี วิตหรื อวิชาการ
เพือให้มีส่วนร่ วมในการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์แก่ครุ และผูเ้ รี ยนในภูมิภาคหรื อท้องถิ นโดยการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติ
ขึนบัญชี วทิ ยากรท้องถินและปราชญ์วิถีไทย เป้ นครู อาจารย์ประจําโรงเรี ยนหรื อกลุ่มโรงเรี ยน มีระบบการพัฒนา เลื อนขันเลือน
ตําแหน่ง เช่นเดียวครู อาจารย์ในระบบปรกติ
มาตรา ๖๗ แนวทางการผลิต พัฒ นา และบริ ห ารบุ ค ลากรการศึ กษา รัฐต้องกําหนดแนวทางการผลิต พัฒ นา และ
บริ หารบุคลากรการศึกษา เพือให้ได้ครู อาจารย์ ผูบ้ ริ หาร และบุคลาการสนับสนุนทีมีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพทีสุด ดังนี
๑) ให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาบุคลากรทางการศึ กษา ที มีคุณภาพและมาตรฐานที เหมาะสมกับการเป็ น
วิชาชีพชันสูง ได้มาตรฐานสากล มีค่าตอบแทนตามมาตรฐานและสวัสดิการ
๒) ต้องพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตและพัฒ นาครู อาจารย์ให้มีจิตวิญญาณและมี ความรู ้ ความสามารถอย่าง
แท้จริ ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย หมวด ๗ การปฏิรูประเทศ มาตรา ๒๕๗ ข้อ ๓
๓) ต้องพัฒนาระบบการสอบคัดเลือก การตรวจข้อสอบ การคัดสรรคน และบรรจุครู อาจารย์ และบุคลากรการศึกษา
ประเภทอืนให้ตรงกับวิชาเอก และตรงกับความเชียวชาญในวิชาชีพ โดยไม่เน้นครู ให้ครบชันเรี ยน แต่จดั ระบบให้ผเู้ รี ยนดูแล
กันเอง
๔) ควรพัฒนาระบบเรี ยกชื อเรี ยกตําแหน่ง ให้สะท้อนศักยภาพบุคลากรการศึ กษา ขณะเดียวกัน ไม่เรี ยกชือที กดขี ดู
หมินบุคลากรและครู อาจารย์
๕) ให้สถาบันผลิตบุคลากรทางการศึกษากําหนดชื อวิทยาลัยหรื อคณะวิชา โดยให้มีองค์ประกอบ ๓ ส่ วนคือ สํานัก
วิชาการศึ กษา (School of Education) เพือผลิตครู อาจารย์ และนักบริ ห ารการศึ กษา สํานักวิชาวิทยาการการศึ กษา (School of
Educational Science) เพือสอนเนื อหาสาระวิชาการต่างๆ สําหรับ ให้ค รู อาจารย์ นําไปสอนและถ่ายทอดให้ผูเ้ รี ยน นิ สิตและ
นัก ศึ ก ษาในและนอกชันเรี ย น และสํ านั ก วิช าเทคโนโลยีก ารศึ ก ษา (School of Educational Technology) สํา หรั บ ผลิ ต นัก
เทคโนโลยีแ ละสื อการศึ ก ษา เพื อทําหน้ าที ออกแบบระบบ พัฒ นาวิธี ก ารการเรี ยนการสอน พัฒ นาสื อการศึ ก ษา พัฒ นา
สภาพแวดล้อมการศึกษา จัดการองค์ความรู ้และระบบการจัดการ และพัฒนาระบบการวัดและประเมินการศึกษา นักจิ ตวิทยา
การศึกษา นักแนะแนวการศึกษา นักบริ การการศึกษา และบรรณารักษ์
๖) ให้สถานศึ กษาทุกระดับ กําหนดอัตรากําลังและบรรจุบุคลากรการศึ กษาประเภทครู อาจารย์ นักวิจยั นักบริ หาร
การศึกษา นักเทคโนโลยีและสื อการศึกษา นักวัดและประเมินการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะแนวการศึกษา นักบริ การ
การศึกษา และบรรณารักษ์ทีมีจาํ นวนเพียงพอกับขนาดสถานศึกษาทุกระดับ
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๗) จัดสรรงบประมาณและจัดตังกองทุนพัฒนาครู อาจารย์ นักบริ หารการศึกษา นักเทคโนโลยีและสื อการศึกษา นักวัด
และประเมินการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะแนวการศึกษา นักบริ การการศึ กษา และบรรณารักษ์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเพียงพอ
๖) การผลิตผูบ้ ริ หารและศึกษานิ เทศก์ ผูบ้ ริ หารเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาองค์กรตามอุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิ ธาณ วิสัยทัศน์
และพันธกิ จ) จุดมุ่งหมาย และนโยบายคณะกรรมการบริ หาร ส่ วนศึ กษานิ เทศก์เป็ นบุคลากรสายบริ ห ารวิชาการ มีห น้าที ให้
คําแนะนํา ปรึ กษา เกียวกับครู ดา้ นการพัฒนาหลักสู ตร การสอน การประเมิน การกํากับดูแลผูเ้ รี ยน และกิ จกรรมวิชาการอืนแก่
ครู การแต่งตังผูด้ าํ รงตําแหน่งศึกษานิเทศก์จึงควรคัดเลือกผูท้ ี มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์การสอน เป็ นที ยอมรับ
ของคณะครู โดยมีขนตอนที
ั
เหมาะสม
๗) ให้มีขนตอนการได้
ั
มาซึ งผูบ้ ริ หารและศึกษานิเทศก์ ด้วยการกําหนดอายุการทํางาน และการ พิจารณาผลงานตาม
บัน ไดที จะปู พื นสมรรถนะ สําหรับ ครู ใหญ่ (แปลว่า ผูค้ วรเคารพอย่างยิง) อาจารย์ใหญ่ (ผูป้ ระพฤติดี อย่างยิง) ควรต้องมี
คุณสมบัติ ๕ ประการคือ (ก) เป็ นครู ดีเด่น โดยการประเมินของนร. ผูป้ กครอง เพือนครู หรื อ ผูบ้ งั คับบัญชา (ข) มีความเยือกเย็น
สุ ขุม เป็ นคนดี มี ค วามอดทนอดกลัน ทํางานร่ วมกับ ผู ้อื นได้ดี มี ส ติ ปั ญ ญา และมี จิ ต วิญ ญาณเพื อส่ ว นรวม (ค) เคยเป็ น
ศึกษานิ เทศก์ อย่างน้อย ๕ ปี สําหรับ รอง หรื อ ผูช้ ่วย (ง) เคยเป็ น รอง หรื อ ผูช้ ่วย สําหรับอาจารย์ใหญ่ และ (จ) ต้องมีหลักฐาน
คือ แฟ้มงานทีเก็บจากของจริ งอย่างต่อเนืองตังแต่เริ มเป็ นครู
๘) ให้ศึกษานิเทศก์ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ และ ๒ เหมือนผูบ้ ริ หาร และมีคุณสมบัติเพิมเติม ข้อ คือ (๓) เคยเป็ นครู อย่าง
น้อย ๑๕ ปี หรื ออายุไม่ตากว่
ํ า ๔๐ ปี เพือให้มีวุฒิภาวะสมกับการเป็ นครู สอนครู (๔) มีแฟ้ มสะสมผลงาน และ (๕) ผ่านการ
คัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก
หมวดที ๑๐ บุคลากรการศึกษา โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3764?t=6120275OSI
ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3764/results?t=6120275OSI

หมวดที ๑๑
ระบบการเรียนการสอน
มาตรา ๖๘ รัฐต้องกําหนดให้สถานศึกษาทุกระดับต้องพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนประจําสถานศึกษา ที
ครอบคลุมองค์ป ระกอบและขันตอนการสอน การเรี ยน การถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ ที ไม่จาํ กัดเพียงแค่
การศึ กษาในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัย แต่ตอ้ งพัฒนาระบบการเรี ยนสอนภค
วันตภาพ เพือให้การเรี ยนการสอนเกิ ดขึนได้ทุกที ทึกเวลาโดยเน้นการเรี ยนเพือพัฒนาทักษะชีวิต เพือวิชาชี พ และ
วิชาการตามลําดับ
มาตรา ๖๙ ระบบการสอนและถ่า ยทอดความรู้ ให้ส ถานศึ ก ษาทําการพัฒ นาระบบการสอนแบบอิ ง
ประสบการณ์ แบบอิ งสมรรถนะ และอิ งเนื อหาแบบบู รณาการ ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแบบอิ งประสบการณ์
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หลักสูตรแบบอิงสมรรถนะ และหลักสูตรแบบอิงเนื อหาตามบริ บทและระดับชัน เน้นทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ
และประสบการณ์ นําด้านวิชาการ ที ให้ผูเ้ รี ยนเป็ นศูน ย์กลาง เพือให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในการกําหนดจุดมุ่งหมาย
การศึ ก ษาของตนเอง และดําเนิ น การศึ ก ษาหาความรู ้ ต ามลี ล าการเรี ย น การเผชิ ญ ประสบการณ์ และประเมิ น
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธืของตนเองตามความสนใจและศักยภาพความแตกต่างของแต่ละคน
มาตรา ๗๐ การจัดการเรี ยนการสอนและประสบการณ์ ให้สถานศึกษาส่งเสริ มและจัดให้มีการเรี ยนทุกทีทุก
เวลา เรี ยกว่า การศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education) โดยกําหนดนโยบายให้พฒั นาระบบการสอนทีเน้นการ
เรี ยนและการเผชิญประสบการณ์ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนด้วยการเรี ยนจากการกํากับตนเอง และการสอนแบบกลุ่ ม
กํากับดูแลกันเองโดยมีครู อาจารย์เป็ นผูก้ าํ กับและเกือหนุนการเรี ยนทีมีคุณภาพ
มาตรา ๗๑ การพัฒนาวิธีการเรี ยนการสอนทีมีประสิ ทธิภาพ ให้ครู อาจารย์สายสอน และครู อาจารย์
เทคโนโลยีการศึกษาต้องร่ วมกันพัฒนาวิธีการเรี ยนการสอน และวิธีการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ ทีมีสมดุล
ของการเรี ยน ๖ ประเภท คือ (๑) การเรี ยน (๒) การเรี ยนคิด (๓) การเรี ยนทําเรี ยนปฏิบตั ิ (๔) การเรี ยนแก้ปัญหา (๕)
การเรี ยนเพือดํารงตนอย่างภาคภูมิใจในอาชีพของตน และ (๖) การเรี ยนเพือดํารงชีพอย่างมีความสุขบนพืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรา ๗๒ การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา ให้สถานศึกษาส่ งเสริ มการจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาอย่าง
ดี ด้ว ยการปรั บ สภาพห้ อ งเรี ย น ให้ เป็ น "บ้านในโรงเรี ย น" ให้ มี ส ภาพแวดล้อ มทางกายภาพ น่ า อยู่น่ า เรี ย น
สภาพแวดล้อมทางจิตภาพที อบอุ่นใจ และสภาพแวดล้อมทางสังคม เป็ นกัลยาณมิตรและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
ระหว่างครู กบั นักเรี ยน เพือส่งเสริ มให้การเรี ยนทุกทีทุกเวลา ดังนี
(๑) สถานศึกษาต้องส่งเสริ มการศึกษาภควันตภาพ ที มุ่งให้การกระจายความรู ้ให้แบ่งภาค ส่ วน และแพร่ ไป
อยูท่ ุกทีทุกเวลา
(๒) สถานศึกษาต้องปรับเปลียนห้องเรี ยนให้เป็ นบ้านในระดับประถมศึกษา เปลียนครู ประจําชัน เป็ น “ครู
พ่อ ครู แ ม่” และนักเรี ยนเป็ นพีน้องกัน ส่ วนมัธยมศึ กษา อาชี วศึ กษา ก็เปลี ยนอาจารย์ที ปรึ กษา เป็ น อาจารย์พ่อ
อาจารย์แม่
(๓) สถานศึ กษาต้องจัดสภาพแวดล้อมวิชาการ โดยจัดสภาพแวดล้อมโรงเรี ยนให้ครอบการถ่ายทอดความรู้
ให้นกั เรี ยนด้วยตนเอง ด้วยการออกไปเผชิญประสบการณ์จากศูนย์ความรู ้ ศูนย์ประสบการณ์ และศูนย์บริ การโดยมี
คือ ครู เจ้าภาพ ประจําศูนย์ทงั ๓ ประเภท
(๔) ให้จดั กิจกรรมเสริ มความสนใจสายวิชาชีพ ในหน่วยหรื อศูนย์บูรณาการประสบการณ์ทีมีลกั ษณะเป็ นลู่
วิชาชี พ ชันสู ง เพือให้ ผูเ้ รี ยนเข้าทํากิ จกรรมในสาขวิชาชี พ หรื อวิชาการที สนใจตามประสบการณ์ หรื อวิชาการที
กําหนด และนําไปสู่การเรี ยนจากภายใน โดยให้ใจกํากับสมอง ไม่เอาใจไปทํางาน แต่ใจต้องวางแผนก่อน
(๕) ส่ งเสริ มการจัดสภาพแวดล้อมอิงธรรมชาติ เพือให้ผเู ้ รี ยนมีอิสระเสรี ทีจะทําอะไรทีไหนก็ได้ภายใต้การ
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กํากับดูแลอย่างห่างๆ ของครู
(๖) ส่ งเสริ มให้พฒั นาการศึกษาทางเลือกในรู ปการศึกษาแบบไร้โรงเรี ยน การศึกษาไร้การเรี ยนการสอนใน
ห้องเรี ยน การสอนแบบศูนย์การเรี ยน การสอนแบบอิงประสบการณ์ และการจัดชุมชนการเรี ยนมืออาชีพ ทีสมาชิก
เป็ นกัลยาณมิตร เรี ยนคู่กนั ไป
มาตรา ๗๓ แนวปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนการสอนและการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ ให้คาํ นึ งบริ บท
ปัจจัยพืนฐาน กระบวนการเรี ยนการสอน การประเมินผลลัพธ์ และการประเมินผลย้อนกลับ
(๑) การจัดบริ บทสถานศึ กษาทุกระดับ ให้สถานศึกษาทุกระดับ ปรั บบริ บทที เกี ยวกับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ทางจิตภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคมทีเอือต่อการเรี ยนการสอนแบบอิงประสบการณ์ทีมีประสิทธิภาพ
(๒) การจัดหาปัจจัยพืนฐานสําหรับการเรี ยนการสอนและการถ่ายทอด ในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้ครู อาจารย์พฒั นาชุดการสอนประจําวิชา สําหรับการสอนทุกครัง และทุก
สัปดาห์ ให้ทุกวิชาต้องมี เอกสารคู่มือการศึกษา มีแบบเรี ยนหรื อตํารา ชุดสื อการสอน ในรู ปวิดีโอ สื อโสตทัศน์ เกม
สถานการณ์จาํ ลอง และ แบบประเมินก่อน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน และแบบทดสอบสุดท้าย
(๓) กระบวนการเรี ยนการสอน สถานศึกษาต้องเน้นกระบวนการเรี ยนที ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม ในการวางแผน
เตรี ยมการ เผชิญประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อมการเรี ยน และการประเมินการเรี ยนด้วยตนเอง โดยกําหนดจํานวน
ชัวโมงในห้องเรี ยนให้นอ้ ยทีสุด เพือเปิ ดโอกาสให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนภาคปฎิบตั ิ เสริ มประสบการณ์ การสอนที
มีครู กาํ กับการสอน ครู จะสอนด้วย วิธีการสอนแบบบรรยายต่อเนื องกัน เกินร้อยละ ๓๐ ของเวลาที กําหนดในแต่ละ
คาบไม่ได้
(๔) การทําแบบฝึ กหัดหรื อแบบฝึ กปฏิบตั ิและการบ้าน ครู อาจารย์ตอ้ งกํากับดูแลให้ผเู้ รี ยนประกอบภารกิจและ
งาน หรื อแบบฝึ กปฏืบตั ิให้แล้วเสร็ จในคาบเรี ยน จะมอบให้ผเู ้ รี ยนไปทําเป็ นการบ้านมิได้ การมอบการบ้านให้ผเู ้ รี ยน
ให้คาํ นึ งถึ งระดับ ผูเ้ รี ยน และปริ มาณการบ้าน สําหรับ ให้ผูเ้ รี ยนทําในวันสุ ดสัป ดาห์ เพื อให้ผูเ้ รี ยนได้มีชีวิตอยู่กับ
ครอบครัว และมิให้เป็ นภาระบิดา มารดา และผูป้ กครองในการดูแลการทําการบ้านของผูเ้ รี ยน
(๕) กระบวนการเรี ยนการสอนเพือดึงผูเ้ รี ยนจาก "หลุมดักการเรี ยน" (Learning to Know Trap) เพราะกระบวร
การเรี ยน มักอยู่บนกระดานดํา แบบเรี ยน และห้องเรี ยน แค่ควรเน้นการเรี ยนอีก ๕ เรี ยน คือ การเรี ยนคิด เรี ยนทํา
เรี ยนแก้ปัญหา แก้ไข ปรับปรุ ง เรี ยนดํารงตน และ เรี ยนดํารงชีพ
(๖) ต้องจัดหาและผลิตชุดการสอนประจําวิชา เพือให้ครู ประจําวิชาต้องมีชุดการสอนประจําเรื องทีสอน ให้ชุด
การสอนประกอบด้วย (ก) แบบเรี ยนหรื อตําราประจําวิชา (ข) คู่มือการศึกษา ประกอบแผนการสอน กิจกรรม และสื อ
การสอน สําหรับ ๑๔-๑๖ สัปดาห์ และ (ค) กิจกรรมหรื อสื อการสอน และให้แต่หน่วยการสอนประกอบด้วยแบบ
ประเมินก่อนเรี ยน แผนการสอนประจําหน่วย สรุ ปเนื อหาสาระประจําหน่วย และแบบประเมินหลังเรี ยน
(๗) การจัดการศึกษาแบบอิงประสบการณ์ เน้นการเผชิญประสบการณ์ทีจําลองชีวติ จริ ง
(๘) พัฒ นาระบบการสอนสอนขนบธรรม ประเพณี วัฒนธรรม การท่ องเที ยว มัค คุ เทศก์ ภาษา และวิถีไทย
เพือให้เยาวชนเห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในความเป็ นไทย และเป็ นภูมิคุม้ กับป้ องกันไวรัสจากวัฒนธรรมต่างชาติมา
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ทําลายวัฒนธรรมและวิถีไทย
(๙) การเล่น คู่ก ารเล่น (Play and Learn-Plearn) กําหนดให้ ผูเ้ รี ยนทุ กระดับ เรี ยนอย่างสนุ ก สนานผ่อนคลาย
เพราะเด็ ก สามารถเรี ย นได้ดี ผ่ า นการเล่ น และการค้น พบด้ ว ยตนเอง โดยมี ชุ ด การสอนและศู น ย์บู ร ณาการ
ประสบการณ์ ผ่านลู่ประสบการณ์ ได้แก่อาทิ ลู่การเมืองการปกครอง ลู่ธุรกิจและพาณิ ชยการ ลู่วทิ ย์ เทคโนโลยี และ
วิศ วกรรม ลู่ วิท ย์สุ ข ภาพ (แพทย์ ทัน ตะ เภสัช พยาบาล และสาธารณสุ ข ) ลู่ ศิ ลปะและดนตรี ลู่ วิท ย์กี ฬ่ า และลู่
สังคมศาสตร์ ต้องงดการให้การบ้านเป็ นรายวิชา และเป็ นงานบูรณาการ
มาตรา ๗๔ รัฐต้องถือว่า โรงเรี ยนขนาดเล็กตอบสนองความต้องการของชุมชน เพือความปลอดภัยและความ
สะดวกในการไปเรี ยน จึงต้องบริ หารและจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กให้ดีทีสุด
การปิ ดโรงเรี ยนขนาดเล็กจะกระทําไม่ได้ แม้ไม่มีผเู ้ รี ยนก็ตอ้ งให้โรงเรี ยนเป็ นสถานทีทีใช้เป็ นห้องสมุดและ
ศูนย์รวมกิจกรรมการศึกษาในชุมชน

มาตรา ๗๕ การจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็ก ให้สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ สําหรับโรงเรี ยนขนาดเล็กที มีผเู้ รี ยน
น้อยกว่า ๒๐๐ คน คือ
(๑) เปลียนครู ประจําชันเป็ นครู ประจําระดับ หรื อประจํากลุ่ม และ เปลียนบทบาท เป็ น "มาตาอาจารย์" หรื อ
"ปิ ตาอาจารย์" (อาจารย์แม่ อาจารย์พ่อ) ให้ครู แต่และคนดู แลผูเ้ รี ยน ๒-๓ ห้อง หรื อทังโรงเรี ยนทีมีผูเ้ รี ยนทุกชันตํา
กว่า ๑๐๐ คน
(๒) เลิกการเรี ยนจากให้นกั เรี ยนฟั งครู สอน เป็ นการเรี ยนด้วยตนเองจากชุดสื อประสมแบบอิงประสบการณ์
ให้ส่วนภูมิภาคและส่วนกลางทําการผลิตชุดการสอนภควันตภาพเพือให้สามารถเรี ยนได้ทุกทีทุกเวลา เพือส่ งไปให้
ครู และผูเ้ รี ยน แทนการเรี ยนจากครู โดยกระตุน้ ให้ครู ผลิตเองแล้วคัดเลือกชุดการสอนที มีคุณภาพนํามาผลิตจํานวน
มากเผยแพร่ ไปยังโรงเรี ยนต่างๆ
(๓) ใน ๑ ตําบล ให้มีโรงเรี ยนหลัก ๑-๒ โรงเรี ยน แต่ให้ปรับสถานภาพเป็ นโรงเรี ยนเครื อข่ายของโรงเรี ยน
หลัก โดยมีรอง หรื อ ผูช้ ่วยทําหน้าที บริ หารโรงเรี ยนเครื อข่าย ให้มีอาจารย์ใหญ่/ครู ใหญ่ทีโรงเรี ยนหลักแห่ งเดี ยว
ให้รคงชือโรงเรี ยนเล็กเดิมไว้คู่หมู่บา้ น
(๔) การจัดสอน ให้ผเู ้ รี ยนจากชุดการสอนที จัดเตรี ยมจากส่ วนกลางสําหรับวิชาแกนกลาง หรื อส่ วนภูมิภาค
สําหรับวิชาในหลักสูตรภูมิภาคหรื อท้องถิน
(๕) วิชาเฉพาะ ๓ วิชา ได้แก่ วิทยศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ ให้ครู ที มีอยูใ่ นโรงเรี ยนหลัก และ
โรงเรี ยนเครื อข่ายเป็ นผูส้ อน โดยให้ครู จากโรงเรี ยนหลัก เดินทางไปสอนที โรงเรี ยนเครื อข่ายเพิมอีก
การให้ผูเ้ รี ยนเดินทางออกจากหมู่บา้ นไปเรี ยนในโรงเรี ยนหลัก จะกระทํามิ ได้ ยกเว้นในกรณี มีการกิ จกรรม
พิเศษ

หมวดที ๑๑ ระบบการเรี ยนการสอน โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3765?t=6121901OWO
ดูผลโหวต t https://pollbagel.com/polls/3765/results?t=6121901OWO
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หมวดที ๑๒
การวัดและประเมินการศึกษา
มาตรา ๗๖ การวัดและประเมินการศึกษา ต้องครบวงจร ครอบคลุม การประเมินก่อนเรี ยน ประเมินระหว่างเรี ยน และ
ประเมินหลังเรี ยน และให้ครอบคลุมขอบข่ายตามจุดมุ่งหมาย ได้แก่ประเมินความรู ้และความเข้าใจด้านวิทยพิสยั ประเมินทักษะ
ความชํานาญ ด้านทักษพิสัย และประเมิน สามัญสํานึ กดี ชวั ถูกผิ ด ควรไม่ค วร ความตระหนัก อารมณ์ ความสนใจ ทัศนคติ
ค่านิ ยม คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมด้านจิ ตพิสัย โดยประเมิ น ความรู ้ ประเมิ น การคิ ด ประเมิ น การปฏิ บ ัติ ประเมิ น การแก้ปั ญหา
ประเมินการมองตนเพือการดํารงตนอย่างมีความสุ ขไม่วา่ จะประกอบอาชีพใด และประเมินการดํารงชีวติ ที มุ่งอยูเ่ ย็นเป็ นสุขมาก
ว่าอยูด่ ีกินดี และมุ่งความเป็ นคนดีและเก่ง มากกว่าเป็ นคนเก่งอย่างเดียว
มาตรา ๗๗ ให้รายวิชาหรื อชุดวิชามอบภารกิขและงานแก่ผเู ้ รี ยนตามความเหมาะสม และมี การตรวจให้คะแนน เพือ
เป็ นส่วนหนึ งของการประเมินผลสุดท้าย
มาตรา ๗๘ ให้รายงานผลการประเมิน รายวิชาหรื อชุด วิชาด้วยการรายงานผลการประเมิ น กระบวนการจากการทํา
กิจกรรมหรื อรายงาน และการประเมินผลลัพธ์จากการสอบไล่หรื อประเมินครังสุ ดท้าย โดยไม่นาํ คะแนนการทํางานมารวมกับ
ตะแนนสอบและหาค่าเฉลีย อาทิ ผลการเรี ยนรายวิชา เท่ากับ ๘๐.๑๒/๘๑.๔๐
มาตรา ๗๙ แนวปฏิบตั ิการวัดและการประเมิน ให้มีการวัดและการประเมินตามที กําหนดในวัตถุประสงค์ ดังนี
๑) การประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน การประเมินทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ คือ ประเมิน
กระบวนการและประเมินผลลัพธ์
๒) การประเมินวิชาชีวติ และวิชาชีพ ให้ประเมินจากประสบการณ์จริ ง จากการปฏิบตั ิงานมากกว่าการประเมิน
จากการสอบ เพือแสดงอุปนิ สัยของผูเ้ รี ยนในด้านกระบวนการ คือ ทํางานดี และสมองดี ให้รายงานผลการเรี ยนที แสดงทังผล
การประเมินกระบวนการ และผลลัพธ์
๓) กําหนดให้มีการประเมินผลย้อนกลับ ที ครอบคลุมผลกระทบทังทางบวก ทางลบ และความพึงพอใจของผูส้ ําเร็ จ
การศึกษาและผูใ้ ช้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา
ให้พฒั นาระบบและกลไกการวัดและการประเมินให้ครอบคลุม การประเมินก่อนเรี ยน การประเมินกระบวนการ การ
ประเมินผลลัพธ์และการประเมินผลย้อนกลับ โดยประกาศของกระทรวงการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
มาตรา ๘๐ การประเมิ นขององค์ก รวิช าชี พ ให้อ งค์ก รวิชาชี พปฎิ บัติห น้าที ตามกฎหมายประกอบวิช าชี พ และ
ดําเนิ นการตามมาตรา ๔๐ ของธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมุ่งประเมินผลลัพธ์สาํ หรับการประกอบวิชาชีพ
ในด้านรความรู ้ความสามารถ ทักษะความชํานาญ คุณธรรมและจริ ยธรรม ด้วยการสอบ การประเมินการปฏิบตั ิการ และประเมิน
คุณธรรม และจรรยาวิชาชีพ
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สภาวิชาชี พจะเลือกปฏิบตั ิ และก้าวก่ายกระบวนการผลิตบัณฑิตของสถานศึ กษา ด้วยการรับรองหลักสู ตร กําหนดเกณฑ์
อาจารย์ผูส้ อนต่อ ผูเ้ รี ยน การจัด ห้องเรี ยน และเครื องมื ออุป กรณ์ การฝึ กประสบการวิชาชี พ การปฏิ บ ัติวิช าชี พก่ อ นสําเร็ จ
การศึกษา และการรับรองปริ ญญาเพือออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะกระทําไม่ได้
หมวดที ๑๒ การวัดและประเมินการศึกษา โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3767?t=6136454QMG
ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3767/results?t=6136454QMG

หมวดที ๑๓
การบริ หารและการจัดการศึกษา
ส่ วนที ๑ การบริหารและการจัดการทัวไป
มาตรา ๘๑ ให้การบริ หารเป็ นการกําหนดอุดมการณ์ เป้ าหมาย นโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ ส่ วนการจัดการ ให้
เป็ นการนําอุดมการณ์ เป้ าหมาย นโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิบตั ิเพือให้บรรลุอุดมการณ์ทีกําหนดไว้
มาตรา ๘๒ ให้ ก ารบริ หาร องค์ ก รจั ด การศึ ก ษาเป็ นความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมสถานศึ ก ษา หรื อสภา
สถาบัน อุด มศึ ก ษา ส่ ว นการจัด การเป็ นความรั บ ผิ ด ชอบของอาจารย์ใหญ่ หรื อ ครู ใ หญ่ ของสถานศึ ก ษา หรื อ อธิ ก ารบดี
สถาบันอุดมศึกษา
ให้ ส ถานศึ ก ษาทุ ก ระดับ กําหนดอุด มการณ์ ประกอบด้ว ย ปรั ชญา ปณิ ธ าณ วิสัย ทัศ น์ และพัน ธกิ จให้ องค์ก รจัด
การศึกษา สถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษามีกฎหมายรองในรู ปธรรมนูญองค์กร ระบบการศึกษา และแผนแม่บทวิชาการ
ให้กาํ หนดขอบข่ายการบริ หารที ครบถ้วนเพือให้การบริ หารการศึกษาดําเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพส่ งเสริ มให้การ
บริ หารและการจัดการต้องเน้นการะจายอํานาจ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม และหลี กเลียงสภาวะ “พหุ บญ
ั ชา” และจัดระเบียบ
บริ หารราชการในกระทรวงการศึกษาโดยคณะบุคคลในรู ปสภาหรื อในรู ปคณะกรรมการ
มาตรา ๘๓ รัฐต้องเลือกรู ปแบบการบริ หารการศึกษาระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถินให้เหมาะสม โดยเลือก
การบริ หารแบบพืนทีการศึกษา ทีจําแนกเป็ นเขตพืนทีการศึกษา และแบ่งเป็ นเขตพืนทีโรงเรี ยน โดยยึดหลักการกํากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
การบริ หารการศึกษาแบบอิงการปกครอง ซ้อนทับแบบเขตพืนทีจะกระทํามิได้
มาตรา ๘๔ ให้การบริ หารและจัดการการศึกษาดําเนินการตามแนวนโยบาย ๖ ประการ คือ
(๑) ให้สถานศึกษาหรื อสถาบันการศึกษาต้องกําหนดอุดมการณ์ เพือบอกสภาพเต็มสมบูรณ์ทีเอกกัตบุคคล นิติบุคคล
หรื อองค์กรต้องไปให้ถึงทําให้สาํ เร็ จ และดํารงอยูใ่ นสภาพนันให้นานทีสุ ด ทํานุบาํ รุ ง และส่งเสริ มในสภาวะนันมีความสมบูรณ์
อยูต่ ลอดเวลาเพือเอาชนะสภาวะทีเกิดขึนแล้วตังอยูไ่ ม่นานแล้วดับสูญไป
(๒) ให้ยดึ แนวคิดเขตพืนทีการศึกษา เป็ นเขตบริ การการศึกษา และมุ่งพัฒนาทีเขตโรงเรี ยน โดยแบ่ง จังหวัดและอําเภอ
เป็ นเขตพืนที ดังนี
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(ก) เขตพืนทีมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา ยึดจังหวัดเป็ นเขต
(ข) เขตพืนทีประถมศึกษา ยึดอําเภอหรื อกิงอําเภอเป็ นเขต
(ค) เขตพืนทีปฐมวัยศึกษาและการศึกษาตลอดชีวติ (กศ.ตช) ยึดตําบลเป็ นเขต
ให้เขตพืนที มัธยมศึ กษา อาชี วศึ กษา และเขตพืนที ประถมศึ กษา แยกเป็ นเขตโรงเรี ยน (School District) ที ดูแลกลุ่ ม
โรงเรี ยนกลาง เหนื อ ใต้ ออก ของอําเภอ (๔-๕ กลุ่มตําบล) และ (ค) เขตพืนที ปฐมวัยศึ กษาและการศึ กษาตลอดชีวิตอยูร่ ะดับ
หมู่บา้ น
มาตรา ๘๕ ให้องค์กรจัดการศึ กษา สถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษามีกฎหมายรอง คือธรรมนู ญ ระบบการศึ กษา
และแผนแม่บทวิชาการ โดยดําเนินการดังนี
(๑) ให้องค์กรหลักและองค์กรรองและสถานศึกษาทุกระดับ มีธรรมนู ญองค์กรหลักเพือเป็ นกฎหมายรอง (Bylaw) เพือ
กําหนดระบบและกลไกการบริ หารและการจัดการในส่วนที กฎหมายหลักมิได้กาํ หนดหรื อไม่มีรายละเอียด ทังนีต้องไม่ขดั แย้ง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี
(๒) ให้สถานศึ กษาทุ ก พัฒนา “ระบบการศึ ก ษา” ของสถานศึ กษาระดับ ปฐมวัยศึ กษา ประถมศึ กษา มัธ ยมศึ กษา
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา หรื อสถานศึกษาประเภทอืน เพือกําหนดองค์ประกอบ ขันตอนดําเนินการทีจะประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เพือให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติซึงเป็ นระบบการศึกษาชาติ
(๓) ให้สถานศึกษาทุกระดับ พัฒนาแผนแม่บทวิชาการ เป็ นแผนหลักในการบริ หารกิจการของสถานศึ กษาทุกด้าน ใน
การสนองตอบการพัฒนาคุณภาพวิชาการของสถานศึ กษาให้เป็ นไปตามปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย เพือ
เป็ นแนวทางในการพัฒ นาแผนกลยุท ธ์ และแผนปฏิ บ ัติ ก ารที สอดคล้อ งกับ ระบบการศึ ก ษาตามกรอบเวลาโดยเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึ กษา อาชีวศึกษา และสภาสถาบันอุดมศึ กษาเพืออนุมตั ิและ
ประกาศใช้
มาตรา ๘๖ ให้การบริ หารและการจัดการสถานศึกษา ครอบคลุม ๘ ขอบข่ายได้แก่
(๑) การบริ หารบริ บ ทหรื อการบริ หารกิจ การชุมชน ครอบคลุ มการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมในชุมชน ภูมิป ระเทศ
ทรัพยากร อาชีพและความต้องการของประชาชนในชุมชน เพือนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรท้องถินและหลักสูตรสถานศึกษาที
จะสนองความต้องการของสังคม
(๒) การบริ หารวิชาการ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร การเรี ยนการสอน เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา การวัดและ
การประเมิน
(๓) การบริ ห ารกิจการผูเ้ รี ยน ครอบคลุมการบริ หารกิจกรรมผูเ้ รี ยน การพัฒนาคุ ณลักษณะผูเ้ รี ยน จิตวิทยาโรงเรี ยน
พฤติกรรมการเรี ยน อาหารและโภชนาการ กีฬา บันเทิง พัฒนาการผูเ้ รี ยนในทุกด้าน กองทุนการศึกษา พลานามัย และสวัสดิการ
(๔) การบริ หารบุคลากร ครอบคลุม การประกาศรับ การคัดเลือก การบรรจุ การพัฒนา การประเมินการทํางาน การให้
รางวัล การลงโทษ และสวัสดิการครู อาจารย์ ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรการศึกษาประเภทอืน
(๕) การบริ หารวิสาหกิจสถานศึกษา ครอบคลุม การหารายได้ของสถานศึ กษา เพืมเติมจากงบประมาณที ได้รับจาก
ส่ วนกลางและส่วยท้องถิน เพือให้สถานศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พึงพาตนเองได้ในระดับหนึ ง แทนการรอรับการ
สนับสนุนทางการเงินจากรัฐฝ่ ายเดียว
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(๖) การบริ หารทรัพยากร การเงินและงบประมาณ ครอบคลุมการจัดสรรงบประมาณ การกํากับดูแล การใช้จ่าย และ
การเพิมมูลค่าเพิมของทรัพยากรสถานศึกษา และการประเมินรายรับรายจ่ายของสถานศึกษา
(๗) การบริ หารเกียกกายหรื อลอจิสติกส์ ครอบคลุมการจัดหา เตรี ยมการ และดําเนิ นการเพือให้การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาบรรลุผล ได้แก่ การจัดการอาคารสถานที ถนนหนทาง ยานพาหนะ เสบี ยงอาหาร โรงอาหาร และสาธารณู ปโภค
และ
(๘) การบริ ห ารทัวไป ครอบคลุ ม การดําเนิ น งานด้า นข้อ มู ล สารสนเทศ การจัด เก็ บ เอกสาร (สารบรรณ) การ
ติ ด ต่ อสื อสารหน่ วยงานภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา งานปฏิ ค ม (การต้อ นรั บ พิ ธี ก าร พิ ธี ก รรม) และงานพัส ดุ ข อง
สถานศึกษา
มาตรา ๘๗ การบริ หารและการจัดการต้องเน้นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เพือ ส่ งเสริ มความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ของ
บุ ค ลากร ให้กล้าคิ ด กล้าทํากล้าคิ ดนอกกรอบได้ ทุ ก ภาคส่ วนควรมี ส่ วนร่ วมอย่างแม้จริ ง โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคผลผลิ ต ทาง
การศึกษา เพือประกันการได้งานทําทันทีของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เลียงการบริ หาร “ระบบเถ้าแก่แบบเดิม” ทีรวมศูนย์การตัดสินใน
สังการโดยคนๆ เดี ยว หรื อการดําเนิ นการประชุมที ใฟ้ ความคิดเห็นของประธานหรื อใครคนใดคนหนึ งเป็ นมติทีประชุมจะทํา
ไม่ได้
มาตรา ๘๘ ให้ ส ถานศึ กษาทุ กระดับ ทําความตกลงกับ ภาคธุ รกิ จ เอกชน อุตสาหกรรมทุ กระดับ ในการรั บ เข้าฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ ในรู ปบูรณกิจศึกษาและสหกิจศึกษา หรื อการฝึ กงานในรู ปแบบอืน
สถานประกอบการ โรงงาน บริ ษทั หน่วยงานเอกชนที มีคุณสมบัติตามที กฏหมายกําหนดต้องให้ความร่ วมมือเป็ น
สถานฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพหรื อการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
มาตรา ๘๙ ให้จดั ระเบี ยบบริ หารราชการในกระทรวงให้มีคณะบุ คคลในรู ปสภาหรื อในรู ปคณะกรรมการจํานวน ๗
องค์กร ได้แก่ สภาการศึ กษา คณะกรรมการการประถมศึ กษา คณะกรรมการการมัธยมศึ กษา อาชี วศึ กษา คณะกรรมการการ
อาชี วศึกษา คณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวติ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการเทคโนโลยีเพือการศึกษา เพือ
พิจารณาให้ความเห็นหรื อให้คาํ แนะนําแก่รัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี และมีอาํ นาจหน้าที อืนตามที กฎหมายกําหนด โดยมีการ
สมาชิกสภาทีมาจากการเสนอชือและจับสลาก มากกว่าการเลือกตัง เพือป้ องกันการกําหนดตัวสมาชิก โดยองค์กรหรื อสมาพันธ์
หรื อการซื อเสี ยง
มาตรา ๙๐ ให้กระจายอํานาจขอบข่ายการบริ หารและการจัดการทัง ๘ ขอบข่ายไปยังเขตพืนการศึกษาและเขตพืนที
โรงเรี ยนเพือให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หารและการจัดการ
ทังนี ส่วนกลางจะรวบอํานาจการจัดซื อ จัดจ้าง การแต่งตังและบรรจุครู อาจารย์ บุคลาการ ไม่ได้
มาตรา ๙๑ ให้สถานศึกษาเป็ นนิติบุคคล มีอาํ นาจหน้าทีบริ หารและจัดการตามขอบข่าย ทีกําหนดในมาตรา ๕๕
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ในกรณี ทีมีความพร้อม รัฐอาจให้สถานศึ กษาเอกชนดําเนิ นการในรู ป (๑) โรงเรี ยนประชารัฐโดยรัฐมอบอํานาจให้
ประชาชนดําเนิ น การเอง หรื อ (๒) โรงเรี ยนรัฐประชา คื อ รัฐ มอบงบประมาณให้สถานศึ กษาเอกชนบริ ห ารและจัด การเอง
จัดเป็ นสถานศึกษาเอกชนในกํากับ
มาตรา ๙๒ ให้ กาํ หนดคุ ณลักษณะที พึงประสงค์ข องผูบ้ ริ ห ารการศึ กษาในองค์กรจัดการศึ กษา โดยพัฒ นาทักษะ
สําหรับพุทธศตวรรษ ๒๖ โดยเฉพาะทักษะการเป็ นผูน้ าํ แบบเบ็ดเสร็ จ
ให้กาํ หนดบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารระดับสู งเพือให้มีภูมิคุม้ กันการใช้อาํ นาจเกิน อันเกิดจากความ
โลภ โกรธ หลง บังตา
เพือป้องกันการแต่งตังพรรคพวกตนเองทีขาดประสบการณ์ และ ความสามารถตํา มาเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูง ให้กาํ หนด
คุณสมบัติ การแต่งตัง บทบาทหน้าทีผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หารระดับเลขาธิการ อธิบดี อธิการบดี และตําแหน่งอืนระดับ ๑๐ เป็ นต้น
ไป ให้แต่งตังจากผูน้ าํ วิชาการและวิชาชีพทีมีผลงานประจักษ์ และ เป็ นมือประสานความร่ วมมือของบุคลากรทุกฝ่ ายและทุกคน
มาตรา ๙๓ การสังการทีมีผลกระทบในวงกว้าง ต้องอาศัยมติของคณะกรรมการทีแต่งตังตามกฎหมาย การสังการใดๆ
โดยคนๆ เดี ยวจะกระทําไม่ได้ ยกเว้นในเวลาเกิดภัยพิบตั ิ ภาวะสงคราม หรื อภาวะฉุกเฉิ น ที หากรอมติทีประชุมจากคณะบุคคล
จะเกิดความเสี ยหายต่อองค์กร หรื อส่วนรวม
การบริ หารต้อ งเน้น การมี ส่วนร่ วม เพื อสอนงานผูบ้ ริ ห ารรุ่ น ใหม่ และส่ ง เสริ ม ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งจะใช้อาํ นาจใน
ตําแหน่งหน้าทีให้โทษ ผูท้ ีเห็นต่างหรื อคัดค้านจะกระทํามิได้
มาตรา ๙๔ ให้องค์กรจัดการศึกษาพัฒนาระบบบริ หารที เหมาะกับเมืองไทย ไม่นาํ ระบบจากต่างประเทศมาใช้โดยขาด
การวิจยั ความเหมาะสมและเข้ากันได้
หมวดที ๑๓ การบริ หารและการจัดการศึกษา ส่ วนที ๑ การบริ หารและการจัดการทัวไป โปรดโหวต
https://pollbagel.com/polls/3768?t=6138083QQM
ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3768/results?t=6138083QQM

ส่ วนที ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาของรั ฐ
มาตรา ๙๕ ให้กระทรวงมีอาํ นาจหน้าทีกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท การศาสนา ศิ ลปะและวัฒนธรรม
กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร เพือการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทังการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรา ๙๖ ให้กระทรวงมีองค์กรหลักทีเป็ นคณะบุคคลในรู ปสภา หรื อในรู ปคณะกรรมการจํานวนสี องค์กร ได้แก่ สภา
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน คณะกรรมการการอุดมศึ กษา และคณะกรรมการ
การศาสนาและวัฒนธรรม เพือพิจารณาให้ความเห็นหรื อให้คาํ แนะนําแก่รัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี และมีอาํ นาจหน้าที อืน
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ตามทีกฎหมายกําหนด
มาตรา ๙๗ สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ มีหน้าทีพิจารณาเสนอนโยบายแผน และมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ นโยบายและแผนด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การสนับสนุนทรัพยากร การประเมินผลการจัดการศึกษา การ
ดําเนิ นการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทังการพิจารณากลันกรองกฎหมายและกฎกระทรวงทีออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี
ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรี เป็ นประธาน กรรมการโดย
ตําแหน่งจากหน่วยงานทีเกียวข้อง ผูแ้ ทนองค์กรเอกชน ผูแ้ ทนองค์กร ปกครองส่ วนท้องถิน ผูแ้ ทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึงมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าจํานวนกรรมการประเภทอืนรวมกัน
ให้สาํ นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติเป็ นนิติบุคคล และให้เลขาธิ การสภาเป็ นกรรมการ
และเลขานุการ
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่ง ให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
มาตราที ๙๘ คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีหน้าทีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน ทีสอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขันพืนฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าทีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา ที สอดคล้องกับ
แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริ ญญา ตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตังสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที เกียวข้อง
มาตรา ๙๙ องค์ประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่งจากหน่วยงานที
เกียวข้อง ผูแ้ ทนองค์กรเอกชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ผูแ้ ทนองค์กรวิชาชีพ และผูท้ รงคุณวุฒิซึงมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า
จํานวนกรรมการประเภทอืนรวมกัน
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการแต่ละคณะ ให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด ทังนี ให้คาํ นึงถึงความแตกต่างของ
กิจการในความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะด้วย
ให้สาํ นักงานคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ เป็ นนิติบุคคล และให้เลขาธิการของแต่ละสํานักงานเป็ นกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๐๐ ให้สถานศึกษาของรัฐทีจัดการศึกษาระดับปริ ญญาเป็ นนิติบุคคล และอาจจัดเป็ นส่วนราชการหรื อเป็ น
หน่วยงานในกํากับของรัฐ ยกเว้นสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา ๒๑
ให้สถานศึกษาดังกล่าวดําเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริ หาร และการจัดการ ที เป็ นของตนเอง มีความ
คล่องตัว มีเสรี ภาพทางวิชาการ และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตังสถานศึกษานัน ๆ
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มาตรา ๑๐๑ การบริ หารและการจัดการศึกษาขันพืนฐานและอุดมศึกษาระดับตํากว่าปริ ญญาให้ยดึ เขตพืนทีการศึกษา โดย
ให้คาํ นึงถึงปริ มาณสถานศึกษา จํานวนประชากรเป็ นหลัก และความเหมาะสมด้านอืนด้วย
ให้รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ มีอาํ นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดเขตพืนทีการศึกษา
มาตรา ๑๐๒ ในแต่ละเขตพืนทีการศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพืนที
การศึกษา มีอาํ นาจหน้าทีในการกํากับดูแลสถานศึกษาขันพืนฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํากว่าปริ ญญา รวมทัง
พิจารณาการจัดตัง ยุบ รวม หรื อเลิกสถานศึกษา ประสาน ส่งเสริ มและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพืนทีการศึกษา
ประสานและส่งเสริ มองค์กรปกครองส่วนท้องถินให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอืนทีจัดการศึกษาในรู ปแบบทีหลากหลาย รวมทังการกํากับดูแลหน่วยงานด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมในเขตพืนทีการศึกษา
คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพืนทีการศึกษา ประกอบด้วย ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ ทนองค์กร
เอกชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ผูแ้ ทนสมาคม ผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ผูแ้ ทนสมาคมผูป้ ระกอบวิชาชีพบริ หาร
การศึกษา ผูแ้ ทนสมาคมผูป้ กครองและครู ผูน้ าํ ทางศาสนา และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่ง ให้เป็ นไปตามกําหนดในกฎกระทรวงให้ผอู ้ าํ นวยการสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขต
พืนทีการศึกษาเป็ นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพืนทีการศึกษา
มาตรา ๑๐๓ ให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา ทังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงาน
บุคคล และการบริ หารทัวไปไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพืนทีการศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาโดยตรง
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจดังกล่าว ให้เป็ นไปตามที กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๔ ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํากว่าปริ ญญาของแต่ละ
สถานศึกษา เพือทําหน้าทีกํากับและส่งเสริ มสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทน
องค์กรชุมชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ผูแ้ ทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา และผูท้ รงคุณวุฒิ
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่ง ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
ให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
ความในมาตรานีไม่ใช้บงั คับแก่สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓)
หมวดที ๑๓ การบริ หารและการจัดการศึกษา ส่วนที ๒ การบริ หารและการจัดการศึกษาของรัฐ ขอให้ท่านสาระของหมวดนี
และให้ความเห็นชอบด้วย โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3769?t=6139712QUS
ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3769/results?t=6139712QUS
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ส่ วนที ๓ การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน
มาตรา ๑๐๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสิทธิจดั การศึกษาในระดับใดระดับหนึงหรื อทุกระดับตามความพร้อม ความ
เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิน
มาตรา ๑๐๖ ให้กระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน และมีหน้าทีในการประสานและส่งเสริ มองค์กรปกครองส่วนท้องถินให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับ
นโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทังการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
หมวดที ๑๓ การบริ หารและการจัดการศึกษา ส่วนที ๓ การบริ หารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โปรดโหวต
https://pollbagel.com/polls/3770?t=6141341SGE
ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3770/results?t=6141341SGE

ส่ วนที ๔ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน
มาตรา ๑๐๗ การบริ หารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็ นอิสระ โดยมีการกํากับติดตาม การประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ
มาตรา ๑๐๘ ให้สถานศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๘ (๒) เป็ นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาเอกชน ผูร้ ับใบอนุญาต ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนศิษย์เก่า และผูท้ รงคุณวุฒิ
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่ง ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๙ ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท การศึกษาตามที กฎหมายกําหนด โดยรัฐต้อง
กําหนดนโยบายและมาตรการทีชัดเจนเกียวกับการมีส่วนร่ วมของเอกชนในด้านการศึกษา
การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐ ของเขตพืนทีการศึกษา หรื อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ให้
คํานึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รัฐมนตรี หรื อคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื นที
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การศึกษา หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถินรับฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย
ให้สถานศึกษาของเอกชนทีจัดการศึกษาระดับปริ ญญาดําเนินกิจการได้ โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริ หารและการ
จัดการทีเป็ นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรี ภาพทางวิชาการ และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่า
ด้วยสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๑๑๐ รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรื อการยกเว้นภาษี และสิ ทธิประโยชน์อย่างอืนที
เป็ นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมทังส่งเสริ มและสนับสนุนด้านวิชาการให้
สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึงตนเองได้

หมวด ๑๔
ทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา
มาตรา ๑๑๑ ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทังจากรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
สถาบันสังคมอืน และต่างประเทศมา ใช้จดั การศึกษาดังนี
๑) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถินระดมทรัพยากรเพือการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษีเพือการศึกษาได้ตามความ
เหมาะสม ทังนี ให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
๒) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถินเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน ระดมทรัพยากรเพือการศึกษา โดยเป็ นผูจ้ ดั และมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
บริ จาคทรัพย์สิน และทรัพยากรอืนให้แก่ สถานศึกษา และมีส่วนร่ วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็ น
ทังนี ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่งเสริ มและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุน
การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรื อยกเว้นภาษี ตามความเหมาะสมและความจําเป็ น ทังนี ให้เป็ นไปตามทีกฎหมาย
กําหนด
มาตรา ๑๑๒ ให้สถานศึกษาของรัฐทีเป็ นนิติบุคคล มีอาํ นาจในการปกครอง ดูแล บํารุ งรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทังทีเป็ นทีราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยทีราชพัสดุ และทีเป็ นทรัพย์สินอืน รวมทังจัดหารายได้
จากบริ การของสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที ไม่ขดั หรื อแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของ
สถานศึกษา
บรรดาอสังหาริ มทรัพย์ทีสถานศึกษาของรัฐทีเป็ นนิติบุคคลได้มาโดยมีผอู้ ุทิศให้ หรื อโดยการซื อหรื อแลกเปลียนจาก
รายได้ของสถานศึกษา ไม่ถือเป็ นทีราชพัสดุ และให้เป็ นกรรมสิ ทธิของสถานศึกษา
บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐทีเป็ นนิติบุคคล รวมทังผลประโยชน์เกิดจากทีราชพัสดุ เบียปรับที
เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบียปรับทีเกิดจากการผิดสัญญาการซือทรัพย์สินหรื อจ้างทําของทีดําเนินการโดยใช้เงิน
งบประมาณไม่เป็ นรายได้ทีต้องนําส่ งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐทีไม่เป็ นนิติบุคคล รวมทังผลประโยชน์ทีเกิดจากทีราชพัสดุ เบีย
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ปรับทีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบียปรับทีเกิดจากการผิดสัญญาการซื อทรัพย์สินหรื อจ้างทําของทีดําเนินการโดยใช้
งบประมาณให้สถานศึกษาสามารถจัดสรรเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานันๆ ได้ตามระเบียบที
กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๑๓ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กบั การศึกษาในฐานะทีมีความสําคัญสูงสุดต่อการพัฒนาทียังยืนของ
ประเทศโดยจัดสรรเป็ นเงินงบประมาณเพือการศึกษา ดังนี
(๑) จัดสรรเงินอุดหนุนทัวไปเป็ นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที เหมาะสมแก่ผเู้ รี ยนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขันพืนฐาน
ทีจัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน
(๒) จัดสรรทุนการศึกษาในรู ปของกองทุนกูย้ มื ให้แก่ผเู ้ รี ยนทีมาจากครอบครัวทีมีรายได้นอ้ ยตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็ น
(๓) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอืนเป็ นพิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความจําเป็ นในการจัด
การศึกษาสําหรับผูเ้ รี ยนทีมีความต้องการเป็ นพิเศษแต่ละกลุ่มตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี โดยคํานึงถึงความ
เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็ นธรรม ทังนี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎกระทรวง
(๔) จัดสรรงบประมาณเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา
แห่ งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระในการบริ หารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทังนี ให้คาํ นึงถึง
คุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๕) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุ นทัวไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐทีเป็ นนิตบิ ุคคล และเป็ น
สถานศึกษาในกํากับของรัฐหรื อองค์การมหาชน
(๖) จัดสรรกองทุนกูย้ มื ดอกเบียตําให้สถานศึกษาเอกชน เพือให้พึงตนเองได้
(๗) จัดตังกองทุนเพือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน
มาตรา ๑๑๕ ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาทีโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน ตามความเหมาะสมและความจําเป็ น
มาตรา ๑๑๖ ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานของรัฐทีมีหน้าทีตรวจสอบภายนอก
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ให้เป็ นไปตามที กําหนดในกฎกระทรวง
หมวดที ๑๔ ทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา
โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3772?t=6144599SOQ
ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3772/results?t=6144599SOQ
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หมวดที ๑๕
เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
มาตรา ๑๑๖ รั ฐ ต้อ งจัด หาเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาในฐานะศาสตร์ ที ว่า ด้วยวิ ธี ก าร เป็ นการประยุก ต์แ นวคิ ด ทาง
วิทยาศาสตร์ กายภาพ แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ และแนวคิดปั ญญาทัศนศาสตร์ มาใช้ในปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการศึกษา ใน
การจัดระบบและออกแบบระบบการศึกษา กําหนดรู ปแบบพฤติ กรรมบุ คลากรการศึ กษา พัฒนาวิธีการและเทคนิ คการศึ กษา
พัฒนาการสื อสารการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การจัดการทางการศึกษา และการประเมินทางการศึกษา
(จิตปัญญาศึกษา ทฤษฎีผดุ รู้นิยม และญาณวิทยา)
1) ในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ กายภาพ ให้ประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และ
วิท ยาศาสตร์ ป ระยุกต์ได้แ ก่ วิศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มาใช้ในการประดิ ษ ฐ์ เครื องมื อ อุป กรณ์ ท าง
การศึ กษา โดยพัฒนาและใช้วสั ดุ ได้แก่ สิงสิ นเปลื อง อาทิ ชอล์ก กระดาษ ดิ น สอน ฯลฯ และอุป กรณ์ ได้แก่
เครื องมือที มีความคงทนถาวร เช่น เครื องฉาย เครื องเสี ยง โต้ะ เก้าอี กระดาน เพือจัดสภาพแวดล้อมและเป็ น
เครื องสําหรับการบริ หาร การเรี ยนการสอน และการบริ การการศึกษา
2) ในการเทคโนโลยีการศึ กษาตามแนวคิด และหลักการทางพฤติ กรรมศาสตร์ ให้ประยุกต์ห ลักการทางจิ ตวิท ยา
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และนิเทศศาสตร์ เพือการพัฒนาและเปลียนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ ทีไม่สามารถวัดหรื อ
สังเกตได้ง่ายด้วยวิทยาศาสตร์กายภาพ มาใช้ในการออกแบบระบบการศึกษาและการเรี ยนการสอน
3) ในการเทคโนโลยีการศึกษาตามแนวคิดและหลักการทางปั ญญาทัศนศาสตร์ ให้ประยุกต์หลักคุณธรรม จริ ยธรรม
ปรัชญา และอภิปรั ชญาที เป็ นสภาวะเหนื อสัมผัส สังเกตหรื อพบเห็ น ได้ดว้ ยหู ตา จมูก ลิน และสัมผัสทางกาย
เพือให้สามารถการวิเคราะห์พฤติกรรมทีลึกซึ ง ได้แก่ หลักการทางจิตปั ญญาศึกษา ญาณวิทยา และการผุดรู ้นิยม
เพือใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบการศึกษาและการเรี ยนการสอน
มาตรา ๑๑๖ ในการใช้เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา ให้ดาํ เนินตามแนวปฏิบตั ิ ๗ ประการ คือ
(๑) ให้เทคโนโลยีการศึกษาเป็ นองค์ประกอบที ๓ ของไตรยางค์วชิ าชีพ (Professional Triad) ทีมี ๓ องค์ประกอบ
คื อ (ก) ประสบการณ์ วิชาชี พการศึ กษาเพือผลิตนักการศึกษามือวิชาชี พ (ข) วิท ยาศาสตร์ การศึ กษา เพือผลิตนักวิท ยา
การศึกษา เพือสนับสนุนครู อาจารย์ในด้านเนื อหาสาระ และ (ค) เทคโนโลยีการศึกษา เพือผลิตนักเทคโนโลยีการศึกษา
ในการจัดระบบและออกแบบระบบการศึ กษา กําหนดรู ปแบบพฤติกรรมบุ คลากรการศึ กษา พัฒนาวิธีการและเทคนิ ค
การศึ กษา พัฒนาการสื อสารการศึ กษา การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึ กษา การจัดการทางการศึ กษา และการประเมิ น
ทางการศึกษาสําหรับครู และอาจารย์ นักบริ หารการศึกษาและนักบริ การการศึกษา
(๒) ให้เทคโนโลยีการศึกษาเป็ นวิชาชีพทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และกําหนดให้มีอตั ราครู เทคโลยีการศึกษา
ในสถานศึกษาและอัตราอาจารย์เทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(๓) จัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไก ในการใช้เทคโนโลยีการศึ กษาในระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด
ระดับอําเภอ และระดับท้องถิน เพือเสริ มสร้างประสิทธิภาพการเรี ยนการสอนและฝึ กอบรม
(๔) ให้ พฒ
ั นาเครื อข่ายโทรคมนาคมการศึ กษาด้วยการสรรคลื นความถี สื อตัวนําและโครงสร้างพื นฐานอืนที
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จําเป็ นต่อการส่ งวิท ยุกระจายเสี ยง วิท ยุโทรทัศ น์ วิท ยุโทรคมนาคม เทคโนโลยีและสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
สื อสารในรู ปอืน เพือใช้ประโยชน์สาํ หรับการศึกษาภควันตภาพ เพือให้ความรู้ไปปรากฏทุกทีทุกเวลา
(๕) ให้ มีการพัฒ นาบุค ลากรเทคโนโลยีแ ละสื อสารการศึ ก ษทังด้านผูผ้ ลิ ต และผูใ้ ช้เทคโนโลยีเพือการศึ กษา
เพือให้มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทังการใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิ ทธิภาพ
(๖) ให้ครู อาจารย์ และผูเ้ รี ยนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาในโอกาส
แรกทีทําได้ เพือให้มีความรู ้และทักษะเพียงพอทีจะให้ครู อาจารย์ใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์แก่ผเู้ รี ยน นิสิต นักศึกษา และ
(๗) กําหนดให้สถานศึ กษาทุกระดับ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึ กษาให้ครอบคลุม๗ ขอบข่อบข่าย ได้แก่ การ
จัดระบบและออกแบบระบบ การกําหนดรู ปแบบพฤติกรรม การพัฒนาวิธีการและเทคนิ คการศึกษา การสื อสารการศึกษา
การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การจัดการทางการศึกษา และการประเมินทางการศึกษา
มาตรา ๑๑๗ ให้มีการพัฒ นาระบบและการใช้เทคโนโล ยีการศึ กษาในระดับ ชาติ ระดับ ภูมิภาค ระดับ จัง หวัด
ระดับ อําเภอ และระดับ ท้องถิน เพือเสริ ม สร้างประสิ ท ธิ ภาพการเรี ยนการสอนและฝึ กอบรม ด้วยการจัดตัง “หน่ วย
เทคโนโลยีการศึกษา” ในสถานศึกษา หรื อ “ศูนย์หรื อสํานักเทคโนโลยีการศึกษา” ในสถาบันอุดมศึกษา และกําหนด
อัต ราครู เทคโนโลยีการศึกษา และอาจารย์เทคโนโลยีการศึ กษาที มีความเชี ยวชาญในการจัดระบบและพัฒนาระบบ
การศึกษาประจําสถานศึกษาทุกระดับ
มาตรา ๑๑๘ ให้ จ ัดตังสถาบัน เทคโนโลยีก ารศึ กษาแห่ งชาติ เพื อกําหนดอุด มการณ์ การพัฒ นาและการใช้
เทคโนโลยีการศึกษา การผลิตครู อาจารย์เทคโนโลยีการศึกษา และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
การนํานวัต กรรมประเภทเทคนิ ค และวิธี ก ารจากต่ า งประเทศมาใช้ จะต้อ งผ่านการวิจ ัย ตรวจสอบความ
เหมาะสมในแง่ผลดีผลเสีย และผลร้ายต่อระบบความคิด ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
มาตรา ๑๑๙ ให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าทีทังด้านผูผ้ ลิต และผูใ้ ช้เทคโนโลยีเพือการศึกษา เพือให้มีความรู ้ ความสามารถ และ
ทักษะในการผลิต รวมทังการใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิ ทธิภาพ
ให้สถาบันอุดมศึกษาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาทําการผลิต และให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา บรรจุนกั เทคโนโลยีการศึกษาเพือทําหน้าทีจัดระบบและออกแบบการสอน ศึกษาวิจยั พฤติกรรมการเรี ยนการสอน
พัฒนาเทคนิคและวิธีการสอน การสื อการการสอน การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมิน
การศึกษา โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีภาระงานสอนในสาขาวิชาอืนอ เพือเสริ มประสิทธิภาพการบริ หาร วิชาการ และบริ การ โดยเฉพาะ
อย่างยิงการพัฒนาการสอนของครู อาจารย์ และการเรี ยนของนักเรี ยนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มาตรา ๑๒๐ ให้ครู อาจารย์ และผูเ้ รี ยนมีสิทธิได้รับความช่วยจากครู อาจารย์เทคโนโลยีการศึกษาในด้านจัดระบบและ
ออกแบบการสอน ศึกษาวิจยั พฤติกรรมการเรี ยนการสอน พัฒนาเทคนิคและวิธีการสอน การสื อการการสอน การจัด
สภาพแวดล้อมการศึกษา การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินการศึกษา และได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
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เทคโนโลยีเพือการศึกษา เพือให้มีความรู ้และทักษะเพียงพอทีจะให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาในการถ่ายทอดความรู ้
และประสบการณ์ แก่นกั เรี ยน นิสิต นักศึกษาในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนืองตลอดชีวติ โดยเฉพาะอย่างยิงการ
ใช้เทคโนโลยีการศึกษาสําหรับการจัดการศึกษาภควันตภาพทีจะให้ความรู้ และประสบการณ์ไปปรากฏอยูท่ ุกทีทุกเวลา เพือให้
นักเรี ยน นิสิต นักศึกษาและประชาชนเข้าถึงแหล่งความรู ้ไม่จาํ กัดด้วยเวลาและสถานที
มาตรา ๑๒๑ ให้จดั ตังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากค่าสัมปทาน
ด้านแพร่ ภาพและเสียง โทรคมนาคมและการสื อสาร และได้รับงบประมาณจากกระทรวงทบวงกรมที เกียวข้องกับการพัฒนา
และการใช้สือสารการศึกษา

หมวดที ๑๕ เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3773?t=6157547SSW
ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3773/results?t=6157547SSW

หมวดที ๑๖
การพัฒนาวิชาชี พการศึกษา
มาตรา ๑๒๒ การพัฒนาครู ให้เป็ นนักวิชาชีพชันสู ง ให้สถาบันอุด มศึ กษาจัดตังสถาบัน ครุ ศึกษา ในรู ปวิท ยาลัยครู
วิทยาลัยการศึกษา คณะการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หรื อคณะครุ ศาสตร์
มาตรา ๑๒๓ บริ บทการพัฒนานักวิชาชีพการศึกษา สถาบันครุ ศึกษา ควรประกอบด้วย ๓ ส่ วน ตามไตรยางค์วิชาชีพ
คือ (๑) การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ โดยสํานักวิชาประสบการณ์วชิ าชีพการศึกษา (๒) การให้ความรู ้ดา้ นวิชาการศึกษา หรื อวิชา
ครู และวิชาสาระที จะนําไปสอนผูเ้ รี ยน คือ สํานักวิชาวิท ยาการการศึ กษา และ (๓) ความรู ้ทีเกี ยวศาสตร์ ที ว่าด้วยวิธีการ คือ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
มาตรา ๑๒๔ รัฐพึงจัดปั จจัยพืนฐานในการพัฒนานักวิชาชี พการศึกษาสําหรับ สํานักวิชาในสถาบัน ครุ ศึ กษาอย่าง
เพียงพอ โดยต้องมีอุด มการณ์ ระบบการพัฒ นาครู และกลไก การพัฒนาครู บุ ค ลากรครุ ศึกษา นิ สิตนักศึ กษาครู โครงสร้ าง
พื นฐาน สิ งอํานวยความสะดวก อาคารเรี ยน ห้องเรี ยน ห้อ งปฏิ บ ัติ การสอนแบบุ ลภาคและสถานการณ์ จาํ ลองสําหรั บ ฝึ ก
ประสบการณ์ด ้านงานบริ ห าร ด้านการฝึ กสอนและด้านบริ การ โดยสื อการสอนและสื อการฝึ กอบรมครบถ้วน ตามประเภท
ห้องเรี ยนและตามศาสตร์หรื อสาขาวิชา
(๑) ให้มีอุดมการณ์ คือ ภาพเต็มที ต้องไปให้ถึง ให้มีอตั สัมฤทธิ คติ (Self-Efficacy) คือความเชื อมันว่าจะทําได้สาํ เร็ จ
บังคับใจให้เอาชนะอุปสรรคทีกันขวางความสําเร็จ ประกอบด้วย ปรัชญา (แนวคิดแนวทางการดําเนินการ) ปณิ ธาน (ภารกิจหลัก
ทีต้องทําให้ปรัชญาเป็ นจริ ง) วิสัยทัศน์ (ภาพแห่งความสําเร็ จชีนําทาง) และพันธกิจ (ความมุ่งมันตังใตทีจะแปลงภาพความสําเร็ จ
ให้เป็ นจริ ง) ในการผลิตนักวิชาชีพการศึกษา
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(๒) ให้ครู อาจารย์มีวิญญาณความเป็ นครู เต็มใจเป็ นครู เลือกเรี ยนครู จากดวงใจ และมีภาคภูมิใจในความเป็ นครู และ
ไม่หวังโลกียทรัพย์จากความเป็ นครู และมีความเชือว่า การให้ความรู้เป็ นยอดวิชาชีพ เพราะแม้ค่าตอบแทนน้อย แต่มีส่วนชดเชย
เป็ นอริ ยทรัพย์
(๓) ให้นิสิตนักศึกษาครู (Student Teachers) คือ ผูท้ ีเข้ามาเรี ยนเพือเป็ นครู และครู ประจําการทีมาเป็ นนักศึ กษาเพือให้
ได้ใบประกอบอาชีพ มีวิญญาณความเป็ นครู และมี สติปั ญญาอยูใ่ นระดับสู ง เพือเป็ นพลังที จะช่วยจรรโลงใจผูเ้ รี ยนให้ยึดมัน
ในทางแห่งความดี
(๔) ให้ มีระบบการพัฒ นาครู ครอบคลุม องค์ป ระกอบ และขันตอนในการพัฒ นาครู เพื อเป็ นนัก การศึ กษามื อชี พ
สถาบันครุ ศึกษาต้องพัฒนาระบบการผลิตครู เป็ นของตนเอง ไม่นาํ ระบบของต่างชาติมาใช้ผลิตครู ของตนเองโดยปราศจากการ
ศึกษาวิจยั และปรับให้เหมาะสมกับการผลิตครู ไทย
(๕) ให้มีกลไก เป็ นแนวปฏิบตั ิทีจะนําพาองค์ประกอบและขันตอนของระบบผลิตครู ประกอบด้วยกฎระเบียบ แนว
ปฏิบตั ิ ข้อปฎิบตั ิ คู่มือและเอกสารสนับสนุนต่างๆ
มาตรา ๑๒๕ กระบวนการผลิตครู ให้สถาบันครุ ศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตครู ประกอบด้วยขันตอนทีสถาบันครุ
ศึกษาจัดหา จัดให้ และจัดทํา เพือให้นิสิตนักศึกษาครู มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์พร้อมที จะออกไปประกอบอาชีพ
ครู ตามแนวทางทีสถานครุ ศึกษาเห็นว่า เหมาะสมกับนักศึกษาทีสุ ด
อาจารย์ในสถาบันครุ ศึกษา ต้องเป็ นตัวแบบการสอนที ดี เพือให้นิสิตนักศึกษาครู มีพฤติกรรมการสอนและใช้วิธีการ
สอนกับนักเรี ยนเมือออกไปเป็ นครู ด้วยการพัฒนานวัตกรรมการสอนใหม่ๆ ให้นิ สิตนักศึ กษาครู ได้เห็ น เป็ นตัวอย่างและนํา
นวัตกรรมการสอนแบบใหม่ๆ ไปใช้ได้
การนําวิธีการสอนแบบใหม่ จากต่างประเทศใช้ โดยไม่ได้ศึกษาวิจยั ว่าเหมาะสมกับบริ บทไทยจะกระทํามิได้
มาตรา ๑๒๖ การประเมิ น ผลลัพ ธ์ ข องการผลิ ต ครู ให้ส ถาบัน ครุ ศึ ก ษาและองค์กรจัด การศึ กษา ทําการประเมิ น
สมรรถนะ ความรู ้ความสามารถในการสอนทีครบวงจร และครอบคลุมทุกพิสัย ทังคุณธรรมจริ ยธรรม ความรู้ ทักษะทางปั ญญา
ทักษะส่ วนบุคคล และทักษะการสื อสาร ทีเป็ นองค์ประกอบสําคัญของความเป็ นครู โดยต้องมีการประเมินอย่างต่อเนื องตังแต่
นิสิตนักศึ กษาครู เข้าเป็ นนักศึกษา ด้วยการประเมินจากสภาพจริ ง ในสถานการณ์ การสอนจริ ง มี การกําหนดขันตอนให้นิสิต
นักศึกษาครู ได้เข้าสู่กระบวนการ ๓ ขัน ได้แก่
(๑) การศึกษาวิชาการศึกษา (Educational pedagogy) เพือสอนวิชาเตรี ยมครู ด้วยการเปิ ดสอนวิชาการศึกษาหรื อวิชาครู
และวิชาเนือหาสาระสําหรับให้ครู นาํ ไปสอนนักเรี ยน
(๒) การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ (Pre-Clinical Teaching) เพือฝึ กความเป็ นครู ในระหว่างการศึกษา โดยการเข้าไปฝึ ก
ประสบการณ์ในห้องจําลองการสอน และการฝึ กสอนในสถานศึ กษาที มี การทําความตกลงไว้ก่อนด้วยวิธีการบู รณกิจศึ กษา
(Work Integrated Education)
(๓) การปฏิ บตั ิการสอนจริ ง (Clinical Teaching) เพือทําการสอนจริ งในสถานศึกษาที มีความตกลงไว้แล้ว ด้วยวิธีการ
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็ นเวลาอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาภายใต้การกํากับดูแลของครู พีเลียงมืออาชีพโดยมีการ
ประเมินผลลัพธ์ทีสอดล้องกับกระบวนการผลิตครู
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มาตรา ๑๒๗ รัฐต้องให้ความสําคัญในการสร้างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่ง และผูม้ ีวิญญาณความเป็ นนักการศึ กษาอย่าง
มาศึกษาในสถาบันครุ ศึกษา ตามแนวนโยบาย ๕ ประการ คือ
(๑) สร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนมัธยมศึกษาทีมีสติปัญญาระดับสูงอยากมาเรี ยนวิชาชีพการศึกษาด้วยการให้ทุนการศึกษา
และมีเงินเดือนประจําระหว่างศึกษาในสถาบันครุ ศึกษา
(๒) เมือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชี พการศึกษาต้องมีเงินเดือนและสวัสดิการ ไม่ดอ้ ยกว่าวิชาชีพชันสู งอืน เพราะ
ครู รักษาโรคความไม่รู้หรื ออวิชชา จึงต้องใช้ความรู้ความสามารถ จึงต้องมีบญ
ั ชีเงินเดือนเอกเทศ เช่นเดียวกัยอัยการและยุติธรรม
เพือจะได้ผทู ้ ีมีคุณธรรมและความรู้ความสามารถมาเป็ นครู และอาจารย์ในสถานศึกษา
(๓) กําหนดแนวทางการผลิตครู ปริ ญญาในทิศทางเดียวกับการผลิตนักวิชาชีพอืนทีได้ประสบความสําเร็จมาแล้ว อาทิ
วิชาชีพแพทย์
(๔) ตรากฎหมายให้สถานศึกษาต้องทําหน้าที เป็ นแหล่งจัดประสบการณ์วิชาชีพการศึ กษา ในขันตอนที สถาบัน ครุ
ศึกษากําหนด
(๕) กําหนดให้การประเมินการผลิตนักวิชาชีพการศึ กษา เพือออกใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ ต้องเป็ นการประเมิ น
สภาพจริ ง มากกว่า การประเมินด้วยการสอบ
มาตรา ๑๒๘ รู ปแบบการผลิตครู ปริ ญญา ให้สถานครุ ศึกษาดําเนินการตามแนวปฏิบตั ิ ประการ คือ
(๑) .ให้จดั การศึกษาสําหรับผลิตครู เป็ น ๔ แบบ แต่ละแบบมีขนตอนในพิ
ั
จารณาออกใบอนุญาตประกอบอาชี พครู
ต่างกัน โดยมีจาํ นวนปี สําหรับ การเตรี ยมครู การฝึ กเป็ นครู ในสถานการณ์จาํ ลอง และการปฏิ บตั ิ การสอนในสถานการณ์ จริ ง
ประกอบด้วย (๑ ) หลักสู ตรครู ๔ ปี (สู ต ร ๑-๒-๑) หลักสู ตรครู ๕ ปี (สู ตร ๒-๒-๑) หลักสู ตรครู ๖ ปี (สู ตร ๒-๓-๑) และ
หลักสู ตรครู ๒ ปี (สูตร ๔+๒) คือแบบจบไม่จบปริ ญญาครู แต่การจัดการหลักสูตรครู ๒ ปี (สูตร ๔+๒ ปี )

๒ ) หลักสู ต รครู ๔ (สู ตร ๑-๒-๑) หลักสู ตรนี ไม่เหมือนหลักสู ตรครู ๔ ปี ที เคยผลิตครู แม้จะ ใช้เวลาเรี ยน ๔ ปี
เหมือนกัน ผูส้ ําเร้จการศึกษา จะได้รับ ปริ ญญา คุรุศาสตรบัณฑิ ต (ค.บ.) หรื อ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (กศษ.บ.) หากต้องการใบ
ประกอบอาชี พต้องไปทําการสอนจริ งอีก ๑ ปี ระหว่างเวลา "สอนจริ ง" ๑ ปี นิ สิตนักศึกษาครู ต้องทําวิจยั ค้นคว้าอิสระ ๓ นก.
เป็ นวิจยั ในชันเรี ยนเพือแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน

๓) หลักสูตร ๕ ปี (สูตร ๒ ๒ ๑) นิสิตนักศึกษาเรี ยน ๕ ปี ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทันทีหลังผ่านการประเมิน
จากสภาวิชาชีพการศึกษา เป็ นรู ปแบบการผลิตครู ปริ ญญา ที เน้นการ “ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ” ในสถานการณ์จาํ ลอง และ “ทํา
การสอนจริ ง” ในโรงเรี ยนจริ ง ภายใต้การกํากับดูแลของครู พีเลียงและอาจารย์นิเทศก์ และมีการเสนอสานิพนธ์ทีเน้นการวิจยั การ
เรี ยนการสอน เพือพัฒนาวิธีการหรื อเทคนิคการสอนใหม่

๔ ) หลักสู ตร ๖ ปี (สู ต ร ๒ ๒ ๒) นิ สิตนักศึ กษา เรี ยน ๖ ปี สําเร็ จ การศึ กษาและผ่านการประเมิ นแล้ว จะได้รั บ
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพการศึกษาจากสภาวิชาชีพการศึกษา โดยจะต้องทําวิทยานิ พนธ์ เพือเป็ นส่วนหนึ งของการศึกษา เน้น
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การวิจยั เพือพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน คือ เรี ยนวิชาเตรี ยมครู ๒ ปี ฝึ กเตรี ยมเป็ นครู ๒ ปี และ ปฏิบตั ิการสอนจริ ง ๒ ปี
ภายใต้การกํากับของอาจารย์แพทย์

๕ ) หลัก สู ต ร ๒ ปี (สู ต ร (๐ ๑ ๑ ) สํ าหรั บ ผู้ที สํ าเร็ จ การศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ในสาขาวิ ช าที ต้อ งการ อาทิ
วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุ ข พยาบาล ฯลฯ มาแล้ว เข้าศึ กษาวิชาการศึ กษา ๒ ปี โดยฝึ ก
ความเป็ นครู ๑ ปี และปฏิ บตั ิการสอนจริ ง ๑ ปี เมือสําเร็ จการศึกษาและผ่านการประเมินจะได้รับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ
การศึกษาจากสภาวิชาชีพการศึกษา
รายละเอียดของหลักสูตรผลิตรครู ปริ ญญาทัง ๕ แบบ ให้ตราเป็ นกฎกระทรวง
,มาตรา ๑๒๙

สถาบันครุ ศึกษาต้องจัดหลักสู ตรผลิตครู ปริ ญญาให้ครบทัง ๔ แบบ หรื อแบบใดแบบหนึ ง เพือให้นิสิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาด้วยตนเอง โดยสภาวิชาชีพฯ รับรองและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทุกกรณี .
หมวดที ๑๖ การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา

โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3774?t=6159179UEI

ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3774/results?t=6159179UE

หมวดที ๑๗
สภาวิชาชี พ
มาตรา ๑๓๐ ให้มีสภาวิชาชีพการศึกษา เรี ยกว่า คุรุสภา ประกอบด้วยสมาชิ กที เป็ นนักการศึ กษามืออาชีพ เป็ นอิสระ
และปลอดจากการครอบงําทางการเมือง เพือหน้าทีประเมิ นความรู ้ความสามารถและสมรรถนะของบัณฑิ ตทางการศึกษา เพือ
การออกใบอนุญาตประกอบอาชีพ โดยไม่กา้ วก่ายกระบวนการผลิตของสถาบันครุ ศึกษา
ให้สมาชิ กสภานักวิชาชีพการศึกษา มาจากการเลือกตังตัวแทนครู ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรการศึกษาจากทุกจังหวัด ทุก
สาขาวิชา มีจาํ นวน ๓๐๐ คน
เมือได้สภาวิชาชีพ แล้วคณะกรรมการละเลือกประธานสภา และรองประธานภายในระยะเวลาที กฎหมายกําหนด
มาตรา ๑๓๑ การพัฒนานักวิชาชีพการศึกษาให้ดาํ เนินการตามแนวนโยบาย ๗ ประการ
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(๑) กฎหมายสภาวิชาชีพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๒) ให้ ส ภาวิช าชี พ การศึ ก ษามี ห น้าที ในการกําหนดมาตรฐานวิช าชี พ ออกและเพิ ก ถอนใบอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพ กํากับ ดูแล การปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทังการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ซึ งเป็ น
การยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็ นวิชาชีพชันสู ง โดยเป็ นอิสระ ไม่อยูใ่ ต้กระทรวงการศึกษา
(๓) ให้มีสาํ นักงานคณะกรรมการสภาวิชาชีพ เพือทําหน้าทีเลขานุการสภาวิชาชีพการศึกษา
ให้มีคณะกรรมการสภาวิชาชี พ แต่งตังโดยประธานสภาวิชาชี พ ประกอบด้วยประธานและกรรมการที สภาวิชาชี พ
การศึกษาแต่งตังเลขาธิ การ และการตัวแทนคณบดี สถาบันครุ ศึกษา เป็ นกรรมการโดยตําแหน่งไม่เกิ น ๑๓ คน และกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิทีเป็ นตัวแทนสาขาวิชาชีพการศึกษา จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ คน
(๔) คณะกรรมการสภาวิชาชีพมีอาํ นาจประเมินและทดสอบความรู ้ความ สามารถเพือออกใบอนุ ญาต แต่ไม่มีอาํ นาจ
รั บ รองหลัก สู ต รหรื อ รั บ รองปริ ญ ญาที เป็ นอํานาจสภาสถานศึ ก ษา ตามบทบัญ ญัติ ต ามมาตรา ๔๐ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
(๕) ให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีหน้าที ตรวจสอบความรู ้ความสามารถ และสมรรถนะวิชาชีพสมรรถนะของ
บัณฑิตครู ตามมาตรฐานหลักสู ตรที กําหนด เพือพิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพทางการศึ กษา และการพัก
ใช้ หรื อเพิกถอนใบอนุญาต และกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สภาวิชาชีพจะเข้าไปกํากับดูแลกระบวนการผลิตบัณฑิต ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ในการ
ตรวจสอบวิธีการเรี ยนการสอน สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ และการจัดกิ จกรรมเสริ มวิชาชีพ และ
การรับรองปริ ญญาเพือออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการศึกษา จะกระทํามิได้
(๖) สภาวิชาชีพการศึกษา และคณะกรรมการสภาวิชาชี พ ต้องมีความเป็ นอิสระ จากการครอบงําจากกระทรวงทบวง
กรมที เกียวการผลิตบัณฑิต เพือจะได้พิจารณาออกใบอนุญาต และกํากับ ดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอย่างปราศจากอคติ
(๗) รั ฐ ต้อ งกํา ชั บ ให้ ป รั บ กฎหมายสภาวิช าชี พ การศึ ก ษา ให้ ส อดคล้อ งกั บ มาตรา ๔๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ วรรค ๓ ระบุว่า “การตรากฎหมายเพือจัดระเบี ยบการประกอบอาชี พตามวรรคสอง ต้องไม่มี
ลักษณะเป็ นการเลื อ กปฏิ บ ัติ หรื อ ก้าวก่ายการจัด การศึ กษาของสถาบัน การศึ กษา” จึ งต้อ งปรั บ การดําเนิ น ของสภาวิช าชี พ
การศึ กษา มิให้กา้ วลําไปรับรองหลักสู ตร การรับรองปริ ญญา เพราะเป็ นอํานาจของสภาสถานศึ กษาในการอนุ มตั ิ หลักสู ตร จึ ง
เกินอํานาจขอบสภาวิชาชีพทีจะรับรอง รวมทังการรับรองหลักสูตร ซึ งเป็ นอํานาจสภาสถานศึกษาทีจะอนุมตั ิหลักสู ตร และแจ้ง
ให้สกอ. รับทราบ

หมวดที ๑๗ สภาวิชาชีพ
โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3776?t=6162443UMU

45

ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3776/results?t=6162443UMU ส่งความเห็นไปที
หมวดที ๑๘
วัฒนธรรมองค์ กรในสถานศึกษา
มาตรา ๑๓๒ ให้องค์กรจัดการศึ กษา กําหนดวัฒนธรรมองค์กร เพือบ่งบอกสภาวะความเจริ ญงอกงามที สมาชิ กใน
องค์กรได้แก่ เจ้าของ หรื อผูก้ ่อตัง บุคลากร และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ร่ วมกันรังสรรค์โดยสังสมตังเวลาที จัดตังองค์กรจนถึงปั จจุบนั
จากอุดมการณ์ ค่านิยม ความเชือ ข้อห้าม สัญลักษณ์ พิธีกรรม พิธีการ และความเป็ นมาขององค์กรที พัฒนาสังสมอย่างต่อเนื อง
ยาวนาน เพือบ่งบอกและกํากับวิถีชีวติ ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และความประพฤติของผูบ้ ริ หารและบุคลากรในองค์กร
ให้วฒั นธรรมองค์กรสะท้อนภาพที บ่งบอกความเป็ นองค์กรในแนวบวก เพือสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และเป็ น
แนวปฏิบตั ิในการดําเนินงานองค์กร
มาตรา ๑๓๓ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษา ให้ยดึ แนวทาง ๖ ประการ คือ
(๑) ส่งเสริ มสถานศึกษาให้กาํ หนดองค์ประกอบวัฒนธรรมองค์กรทีเหมาะสมกับบริ บทของท้องถินทีสถานศึกษาตังอยู่
(๒) กําหนดให้สถานศึ กษาพัฒนาธรรมนูญสถานศึกษา และบรรจุวฒั นธรรมองค์กรให้เป็ นส่ วนหนึ งของธรรมนู ญ
สถานศึกษา
(๓) พัฒนาระบบการศึกษาประจําสถานศึกษาเพือกําหนดองค์ประกอบและกระบวนการดําเนิ นงานสถานศึ กษาด้าน
การวิเคราะห์บริ บท วิชาการ ผูเ้ รี ยนนักศึกษา บุคลากร วิสาหกิจสถานศึ กษา ทรัพยากร การเงินและงบประมาณ ลอจิสติกส์ และ
การบริ หารทัวไป
(๔) ให้สถานศึกษาพัฒนาแผนแม่บทวิชาการเป็ นแผนหลัก ของแผนแม่บทการบริ หาร บริ การ และทํานุบาํ รุ ง ส่ งเสริ ม
ศิลปะวัฒนธรรม
(๕) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรแนวบวก เพือความยังยืน ปลอดการแบ่งแยก การทํางานเพือผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนกลุ่ม และกลมกลืนกับวัฒนธรรมชุมชนทีสถานศึกษาตังอยู่
(๖) มี การประเมิ น และปรั บ เปลี ยนวัฒ นาธรรมองค์กรอย่างต่อเนื อง เพื อส่ งเสริ ม วัฒ นธรรมองค์ก รที ดี และขจัด
วัฒนธรรมองค์การทีเป็ นอุปสรรคขวางกันความเจริ ญงอกงามขององค์กร
มาตรา ๑๓๔ ให้ปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษาอย่างสําเสมอ โดยให้มีแนวปฏิบตั ิดงั นี
(๑) ให้สถานศึกษาพัฒนาวัฒนาองค์กรเพือสะท้อนอุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์) สัญลักษณ์ และแนวปฏิ บตั ิ
ทีจะน้อมนําให้บุคลากรรวมพลังกายใจพัฒนาองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย เพือเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
(๒) ให้สถานศึกษากําหนดวัฒนธรรมองค์กรสําหรับพิธีกรรมและพิธีการในสถานศึกษา
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(๓) ให้ส ถานศึ ก ษาพัฒ นาระบบและกลไกการสรรหา คัดเลื อ ก จัด จ้าง บรรจุ การพัฒ นา และการบําเน็ จ ความดี
ความชอบในรู ปรางวัล เข็มหรื อโล่สัญลักษณ์ ใบประกาศเกี ยรติคุณ พิธีกรรมและพิธีการมอบและรับเพือเป็ นเกียรติยศสําหรับ
ผูใ้ ห้และผูร้ ับ
(๔) ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และแนวปฎิบตั ิที จะทําให้ผเู้ รี ยนเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที มี
หลัก ธรรมประจําใจและเป็ นประชาชนที มี คุ ณ ภาพ เป็ นผูม้ ี ค วามรู ้คู่ คุ ณ ธรรม สมกับ การได้เกิ ด ในดิ น แดนศัก ดิ สิ ท ธิ แ ห่ ง
พระพุทธศาสนา
(๕) ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสถานศึกษาเพือเป็ นแนวทางในการบริ หาร จัดการและ
การดําเนินงานทีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเพือให้มีประสิทธิผลคือบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ คือ มีคุณภาพ
คุม้ ค่าการลงทุนด้านแรงงาน แรงกาย แรงใจและแรงทรัพย์
(๖) ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และแนวปฏิบตั ิเพือให้สถานศึกษาเป็ นสถานศึกษา
ทีจะผลิตประชาชนทีมีคุณภาพออกไปเป็ นกําลังในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
(๗) ให้สถานศึกษาพัฒนาสถานศึกษาเป็ นเวทีจาํ ลองสังคมในด้านเป็ นองค์กรเรี ยน ด้วยการพัฒนาศูนย์ความรู ้และแร
จัดการความรู้ เพือให้ผเู ้ รี ยนเติบใหญ่เป็ นผูร้ ู้จกั แสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื องจาก เทคโนโลยีสารสนเทศและสื อสารทีพัฒนาอย่าง
ไมหยุดยัง พัฒนาและส่งเสริ มทักษะชีวิต ทักษะการประกอบสัมมาอาชีวะ และป้ องกันการดํารงชี วิตตามปรากฏการณ์ “ความรู ้
ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด”
(๘) ให้ปรับวัฒนธรรมองค์ ทีเน้นความเป็ นไทย แต่ยดึ หยุน่ บูรณาการความเป็ นภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และสากล
(๙) ให้ส่งเสริ มสนับสนับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเสมอภาค เสรี ภาพ ภารดรภาค ไม่กีดกันทางศาสนา
หรื อลัทธิ ความเชื อ ทุกชาติทุกภาษา ลัทธิ ความเชือถือว่าเป็ นความงดงามความศิวิไลตามเผ่าพันธุ์ของมนุ ษยชาติ แต่ตอ้ งไม่เป็ น
การละเมิดหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล *สร้างกิจกรรมแก้ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติ
(๑๐) ส่ งเสริ มให้สมาชิ กสถานศึกษาพัฒ นากรอบการประพฤติของคงผูบ้ ริ ห าร ครู อาจารย์ ผูเ้ รี ยน บุ คลากรอืน เพือ
ฝึ กฝนจนซึ มซับเป็ นจริ ตหรื อนิ สัย และกลายเป็ นลักษณะประจําตัวผูเ้ รี ยน เมื อเรี ยนจบแล้ว ได้แก่ วัฒนธรรมการรับประทาน
อาหาร พิธีการไหว้ครู ทีครู อาจารย์พึงลุกยืนพนมมือ และระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ของตน
(๑๑) ให้สถานศึ กษา กําหนดวามสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ กับผูเ้ รี ยน นักศึ กษาและผูเ้ รี ยน อาจารย์กบั ครู
อาจารย์ดว้ ยกัน ความสัมพันธ์ระหว่างครู อาจารย์กบั ผูบ้ ริ หารและบุ คลากรสนับสนุ น ความสัมพันธ์ระหว่างครู อาจารย์กบั ครู
อาจารย์ดว้ ยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
(๑๒) ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประเมินวัฒนธรรมองค์กร เพือพัฒนาและปรับปรุ งวัฒนธรรมองค์กรให้เอือต่อการ
อยู่ร่วมกัน ส่ งเสริ มอัตสัมฤทธิ คติ (Self-Efficacy) คือ ทัศนคติทีว่า “เราทําได้” หมายถึง ความเชือมันว่าตนจะทํางานให้สําเร็ จ
ตามเป้ าหมายของสถานศึกษา.

หมวดที ๑๘ วัฒนธรรมองค์ กรในสถานศึกษา
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โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3778?t=6165707UWM
ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3778/results?t=6165707UWM

หมวดที ๑๙
ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษา
มาตรา ๑๓๕ ให้ทุกองค์กรจัดการศึกษาต้องมีระบบควบคุมคุณภาพ เพือประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยองค์กรจัด
การศึกษาและองค์กรจัดการศึกษาต้นสังกัด และมีการกําหนดมารตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ กษาภายนอกโดยหน่วยงาน
ภายนอกทีเป็ นอิสระจาก
มาตรา ๑๓๖ ให้มีสาํ นักงานมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกแห่ งชาติ (สมคศ.) หรื อ Office
of National Educational Standard and External Quality Assessment-ONESEQA เพือทําหน้าทีบริ หารและจัดการการกํากับดูแล
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
การแบ่งส่วนงานและบทบาทหน้าทีของ สมคศ. ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๓๗ ให้ มี ค ณะกรรมการมาตรฐานการศึ ก ษาและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก (คมคศ.) หรื อ
Commission for Educational Standard and External Quality Assessment Commission-CESEQA เพือทําหน้าที กําหนดกําหนด
องค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์ และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกให้เป็ นบรรทัดฐานการประเมิน
เพือประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วยนักการศึกษาระดับศาสตราอาจารย์เป็ นประธาน ปลัดกระทรวง เลขาธิ การสํานักปฐมวัย
ศึกษา เลขาธิ การสํานักประถมศึกษา เลขาธิ การสํานักมัธยมศึ กษา เลขาธิ การสํานักอาชีวศึ กษา เลขาธิ การสํานักอุดมศึ กษา เป็ น
กรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นปฐมวัยศึกษา ด้านประถมศึ กษา ด้านมัธยมศึ กษา ด้านอาชี วศึกษา ด้าน
อุดมศึ กษา ด้านเทคโนโลยีและสื อสารศึกษา ด้านวัดและประเมินการศึกษา ผด้านสุ ขศึ กษาพลานามัยศึกษา ด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรมศึกษา ด้านศิลปะวัฒนาธรรม และด้านบริ หารวิชาการและรับใช้สังคมด้านละ ๑ คน ไม่เกิน ๑๑ คน และผูท้ รงคุณวุฒิ
นอกสาขาการศึกษาจํานวนไม่เกิน ๗ คน รวมทังสิ นไม่เกิ น ๒๕ คน ให้เลขาธิ การสํานักงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
เป็ นเลขานุการ และอาจตังผูช้ ่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๔ คน
หน้าทีของคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกให้เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๓๘ ให้การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ประกอบด้วย การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal
Quality Assurance-IQA) และการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก (External Quality Assurance-EQA) โดยมี แ นวทาง
ดําเนิ นการดังนี
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(1) ให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนินการโดยหน่วยงานที ต้องประกันคุณภาพและหน่วยงานต้นสังกัด ที
ต้อ งมี ก ารกําหนดองค์ป ระกอบ มาตรฐาน ตัว บ่ ง ชี และเกณฑ์ด ้วยตนเอง โดยอาจอิ ง กรอบการประเมิ น ที
คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกกําหนดไว้เป็ นบรรทัดฐาน
(2) การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายนอก ต้องมุ่งประเมิ น เพื อยืน ยัน คุ ณภาพของหน่ วยงานที ถู กประเมิน การ
เสนอแนะเพือพัฒนาและปรับปรุ ง มิใช่มุ่งผ่านหรื อไม่ผา่ น และต้องไม่ประกาศผลต่อสาธารณชน
มาตรา ๑๓๙ ให้มีการประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพการศึ กษาภายนอกของสถานศึกษาตังระดับปฐมวัย
ศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี
(1) ให้มีการประเมินความเสี ยงและภาวะคุกคามที เป็ นจุ ดด้อย และนํามาประกอบการพิจารณา สําหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามบริ บท ปั จจัยพืนฐาน กระบวนการ ผลลัพธ์
และผลย้อนกลับของแต่ละสถานศึกษา
(2) เพือประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายนอกให้เหมาะสมกับ
สถานภาพและคุณภาพสถานศึ กษา ให้จาํ แนกสถานศึ กษาโดยพิจารณาผลของการดําเนิ นงาน การยอมรับ และ
ประสบการณ์ยาวนาน ออกเป็ น ๓ ประเภท คือ คือ (ก) ประเภทดีเด่น หมายถึง สถานศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึกษา
ทีมีคุณภาพสู งกว่าเกณฑ์ทีหน่ วยงานต้นสังกัดกําหนดและมีผลงานประจักษ์ (ข) ประเภทดี หมายถึง สถานศึกษา
หรื อสถาบันอุดมศึกษาทีมีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ทีหน่วยงานต้นสังกัดกําหนด และผลงานประจักษ์ในบางด้านหรื อ
บางสาขาวิชา (ค) ประเภททัวไป หมายถึง สถานศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึกษาทีคุณภาพไม่ถึงหรื อตํากว่าเกณฑ์ที
หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด และไม่มีผลงานประจักษ์
(3) ให้ ทุ ก สถานศึ ก ษาทําการประเมิ น เพื อประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในตามมาตรา ๙๐ และตามช่ วงเวลาที
หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด
(4) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ให้ประเมินเฉพาะสถานศึกษาทัวไปและสถานศึกษาทีมีจุดเด่นบางสาขา
หรื อบางด้าน หรื อสถานศึกษาคุณภาพเด่น ทีมีเหตุอนั ควรเชือได้วา่ ผลงานบางสาขาด้อยคุณภาพลงเท่านัน
มาตรา ๑๔๐ ให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนินการตามแนวปฏิบัติดงั นี
(๑) ให้การประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน ดําเนิ นการโดยหน่ วยงานต้นสังกัดและหน่ วยงานที ถูกประเมินโดยให้
ดําเนิ นการทังระดับจังหวัด ระดับเขตพืนทีการศึกษา และระดับสถานศึกษา
(๒) ในระดับเขตพืนที การศึกษา ให้มีการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในทุกเขตพืนที การศึ กษา โดยมีการประเมิน
อย่างน้อย ๓ ปี ต่อครัง ตามแนวปฏิบตั ิการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพืนทีการศึกษาทีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๓) ในระดับสถานศึกษา ให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกเขตพืนทีการศึกษาตามประเภททีหน่ วยงานต้น
สังกัด จําแนกไว้ตามมาตรา ๘๙ (๒)
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(๔) การเข้าประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กระทรวงเป็ นผูก้ าํ หนดคุณสมบัติ และขึนบัญชี สถานศึกษาทุกระดับตาม
๓ ประเภททีตามมารตรา ๘๙ (๒) และเข้าประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามประเภทดังนี
(ก) สถานศึกษาประเภทที ๑ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานต้นสังกัด เมือมีเหตุอนั เชือได้วา่ คุณภาพ
การจัดการศึกษาตําลง แต่สถานศึกษาต้องประกันคุณภาพตนเองทุก ๒ ปี
(ข) สถานศึ กษประเภทที ๒ ให้ยกเว้นไม่ป ระกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่ วยงานต้นสังกัดในสาขาวิชาหรื อ
หมวด วิชาที มี คุณภาพดี แต่ส ถานศึกษาต้องประกันคุณภาพสาขาวิชาที มีผลงานดี ทุก ๓ ปี ส่ วนสาขาวิชาที ไม่ถึงหรื อตํากว่า
เกณฑ์ ต้องประกันคุณภาพการศึ กษาภายในในสาขาวิชานันๆโดยหน่ วยงานต้นสังกัด ทุก ๒ ปี และประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในด้วยสถานศึกษาเองทุกปี
(ค) สถานศึกษาประเภทที ๓ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกสาขาวิชา
โดยหน่วยงานต้นสังกัดทุก ๓ ปี และประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยสถานศึกษาเองทุกปี
(ง) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานของทุกปี การศึกษา ให้จดั ทํารายงานประจําปี และถือเป็ นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรา ๑๔๑ ให้การกําหนดมาตรฐานการศึกษามีองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์ ตามบริ บท ปั จจัยพืนฐาน
กระบวนการ ผลลัพธ์และผลย้อนกลับ โดยให้จาํ แนกแต่ละองค์ประกอบเป็ นมาตรฐาน แต่ละมาตรฐานให้กาํ หนดตัวบ่งชี และมี
การกําหนดเกณฑ์สาํ หรับการประเมินแต่ละองค์ประกอบและมาตรฐานที เหมาะสมกับระดับการศึกษา
(1) องค์ประกอบด้านบริ บทการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก (C-Context) ให้ครอบคลุม
องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ห้องประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพ ห้องสอบ
ห้องปฏิบตั ิการ ฯลฯ สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ ได้แก่ บรรยากาศในห้องสอบ ความอบอุ่นใจ เสี ยงสวรรค์จากครู
ผูค้ ุมสอบ และสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ ความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างผูป้ ระกันคุณภาพและประเมินคุณภาพ
กับนักเรี ยน
(2) องค์ประกอบปั จจัยนําเข้าในการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก (I-Input) ให้ครอบคลุม
องค์ประกอบหรื อปัจจัยพืนฐานทีจําเป็ นสําหรับกระบวนการศึกษา ได้แก่ คน วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ
สาธารณูปโภคและสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ทีเกียวกับการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกลุม
(3) องค์ประกอบกระบวนการในการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก (P-Process) ให้ครอบ
องค์ประกอบทีเกียวกับวิธีการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามรู ปแบบในข้อ ๓.๑
(4) องค์ประกอบผลลัพธ์ในการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก (O-Outcome) ให้องค์ประกอบ
ด้านการตัดสิ นผลการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ตามแนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผลการสอบแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงครู และประกันคุณภาพและ
ประเมินคุณภาพเพือยืนยันและเสนอแนะสําหรับการปรับปรุ ง
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(5) องค์ป ระกอบผลย้อ นกลับ ในการประกัน คุ ณ ภาพภายในและการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก (F-Feedback) ให้
ครอบคลุมองค์ประกอบด้านกลไกการควบคุมการจัดการศึกษา โดยพิจารณาจากผลกระทบ ที เกิดจากการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก สําหรับเสนอแนะกลับไปยังหน่ วยงานที ได้รับการประเมินเพือ
นําปรับปรุ งการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกให้ดีขึน
มาตรา ๑๔๒ ให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ดําเนินการดังนี
(๑)ให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกดําเนินการโดย สมคศ. หรื อ หน่วยงานภายนอกที เป็ นอิสระจากกระทรวง
มีหน้าทีเข้าไปประเมินเพือยืนยันผล การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์ที
หน่วยรับการประเมินและตันสังกัดกําหนดไว้
(๒) สมคศ. หรื อหน่วยประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจะกําหนดองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์เพือ
บังคับให้หน่วยงานทีจะเข้าไปประเมินไม่ได้ แต่สามารถเสนอบรรทัดฐานที ได้พฒั นาไว้ตามมาตรา ๘๗ และพัฒนาหรื อปรับ
องค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์ร่วมกับหน่วยงานทีถูกประเมินและต้นสังกัดได้
ดังนี

มาตรา ๑๔๓ การประเมินคุณภาพนอกโดย สมคศ. หรื อ หน่ วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ให้ดาํ เนิ นการ
(๑) ให้เน้นการประเมินเพือยืนยันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพือนําไปสู่ การพัฒนาการศึกษา

(๒) เสนอผลการประเมินเพือการพัฒนาและปรับ ปรุ งการจัดการศึ กษาระดับจังหวัด ระดับเขตพืนที การศึกษา และ
สถานศึกษา
ไม่ได้

(๓) การตัดสิน ต้องไม่มุ่งว่า ผ่านหรื อไม่ผ่าน และจะประกาศผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สู่ สาธารณชน

(๔) การประกาศผลการประเมินให้เป็ นหน้าทีของหน่ วยงานที ถูกประเมินและต้นสังกัด และจะนําผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ ง
(๕) หน่ วยงานที ถูกประเมินจะนําผลการประเมินไปใช้เพือการเพือการประชาสัมพันธ์ตามข้อเท็จจริ ง แต่จะนําไปใช่
เพือการโฆษณาหน่วยงานของตนไม่ได้
มาตรา ๑๔๔ ให้ สมคศ หรื อหน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกดําเนิ นการประเมินอย่างน้อย ๓ ขันตอน
คือ
(๑) การประเมินความเสี ยง เพือดูจุดเด่นจุดด้อยและข้อจํากัดของหน่วยงานทีถูกประเมิน
(๒) สมคศ. หรื อหน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจําแนกหน่วยงานที ถูกประเมินเป็ น ๓ ประเภท คือ (๑)
หน่ วยงานที ผลการปฏิบ ัติงานดีเป็ นทีประจักษ์ชดั (๒) หน่ วยงานที มีผลงานดีบางส่วน และ (๓) หน่ วยงานทีคุณภาพปานกลาง
ตามแนวทางทีกําหนดใน มาตรา ๘๗
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(3) สมคศ หรื อหน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ทําการประเมินองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และ
เกณฑ์ทีสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดพัฒนาขึน
(4) กรณี ทีหน่ วยงานทีถูกประเมินหรื อหน่วยงานต้นสังกัดยังมิได้พฒั นาองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์
ไว้ก่ อ น ให้ สมคศ. หรื อ หน่ ว ยงานประเมิ น ภายนอก ร่ ว มกับ หน่ วยงานที ถู ก ประเมิ น พัฒ นาองค์ป ระกอบ
มาตรฐาน ตัวบ่ งชี และเกณฑ์ และเตรี ยมความพร้อ มก่ อ นการประเมิ น จริ ง อย่างน้อย ๑ ปี การศึ ก ษา ตามที
หน่วยงานทีถูกประเมินร้องขอ
(5) สมคศ. หรื อ หน่ วยงานประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก ให้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก เฉพาะ
หน่วยงานประเภท ๒ และประเภท ๓ ตามมาตรา ๘๗ โดยให้เข้าประเมิน ๖ ปี ต่อครัง
(6) หากมีหลักฐานร้องเรี ยนหรื อมีเหตุอนั ควรเชือได้วา่ หน่วยงานประเภทที ๑ ตามมาตรา ๘๗ คุณภาพอ่อนด้อยใน
สาขาใดหรื อทังหมด ให้ สมคศ.หรื อหน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เข้าประเมินตาม ข้อ (๒)
(7) กรณี ส ถานศึ กษาที ได้รับ ผลการประเมิน ในระดับ ปรับ ปรุ ง ต้องจัด ทํารายงานเสนอต้น สัง กัด เพื อเข้าไปดูแ ล
ช่วยเหลือ
มาตรา ๑๔๕ ให้องค์ประกอบหลักสําหรับการประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน และการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา
ภายนอก ครอบคลุมอย่างน้อย ๑๐ องค์ประกอบ คือ
๑) องค์ ประกอบด้ านบริบท ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้าน สภาพแวดล้อม ที ตัง การคมนาคม อาคารเรี ยน ศูนย์ความรู ้
ศูนย์ประสบการณ์ และศูนย์บริ การ อาคารบริ หาร โรงอาหาร ถนนหนทาง ยานพาหนะ และอุทธยานการศึกษา
๒) องค์ ประกอบด้ านหลักสู ตร ให้ ค รอบคลุ มมาตรฐานด้านการพัฒนาหลักสู ตรแกนกลาง หลักสู ตรท้องถิ นและ
หลักสู ตรโรงเรี ยน ครอบคลุมหลักสูตรสายวิชาชีวติ สายวิชาชีพ และสายวิชาการ
๓) องค์ประกอบด้านจุดมุ่งหมายในการพิจารณาหลักสูตร ให้แตกต่างไปตามระดับการศึกษา
(๑) ในระดับ ปฐมวัย และประถมศึ กษาให้พิจารณาหลักสู ตร มุ่งที ตอบสนองความต้องการของท้องถินและภูมิภาค
มากกว่าหลักสูตรแกนกลางระดับชาติ
(๒) ในระดับมัธยมศึกษาและอาชี วศึกษาตอนต้ นให้ พิจารณาหลักสู ตร มุ่งทีมีสมดุลการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถินและภูมิภาค มากกว่าหลักสู ตรแกนกลางระดับชาติ และความต้องการของทางวิชาชี พและวิชาการตามสายการศึ กษาที
ผูเ้ รี ยนเลือกเรี ยน
(๓) ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาตอนปลายสายวิชาชีพ ให้ พิจารณาหลักสูตร มุ่งทีการตอบสนองความต้องการ
ของวิชาชีพของท้องถินและภูมิภาค มากกว่าหลักสูตรแกนกลางระดับชาติ
(๔) ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาตอนปลายสายวิชาการ ให้ พิจารณาหลักสูตร มุ่งทีการตอบสนองความต้องการ
วิชาการของหลักสูตรแกนกลางระดับชาติ มากกว่า หลักสู ตรท้องถินและภูมิภาค
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(๕) ในระดับมัธยมศึ กษาและอาชีวศึกษาตอนต้น ให้ พิจารณาหลักสู ตร มุ่งที สมดุลการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถินและภูมิภาค มากกว่าหลักสูตรแกนกลางระดับชาติ
(๖) ระดับอุดมศึกษา ให้มุ่งถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะใน ๓ ขอบข่ายคือ (ก) ให้นกั ศึกษาได้รับการศึกษา
วิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาของศาสตร์ ทีตนเลือกเรี ยน เพือให้มีคุณธรรมและจรื ยธรรม มีความรู้และทักษะวิชาการและ
วิชาชีพ (ข) ให้นกั ศึกษามีประสบการณ์วชิ าชีพสําหรับการประกอบอาชีพที มีทกั ษะสู ง เพือหารายได้ในการดํารงชีวติ ตนเองและ
ครอบครัว ด้วยการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในสถานการณ์จาํ ลอง และสถานการณ์จริ ง ในเวลามากพอทีจะให้มีประสบการณ์ใน
การทํางานเมือสําเร็ จการศึ กษาไปแล้ว และ (ค) ให้การศึ กษาทัวไป เพือให้ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาสามารถดํารงตนให้สมกับ คําว่า
บัณฑิต คือ เป็ นคนดีผมู้ ีจิตใจสูง และมีความีอบรู้ เพือให้บณ
ั ฑิตมีคุณลักษณะความเป็ น “ศึกษิต” คือ “ผูไ้ ด้รับการศึกษาดี” (WellEducated) และให้สามารถการสื อสารกับบุคคลในวิชาชีพอืน และติดตามความเคลือนไหวและการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิ จ
สังคม การเ**มืองการปกครอง สุขภาพอนามัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือให้อยูใ่ นโลก อย่างไม่ลา้ สมัย
๔) องค์ ประกอบด้ านระบบการศึ กษา ให้ ค รอบคลุมมาตรฐานด้านองค์ป ระกอบ ขันตอน และแบบจําลองระบบ
การศึกษาของสถานศึกษา ทังระบบการศึกษาหลัก และระบบย่อยด้านการพัฒนาหลักสู ตร ระบบการเรี ยนการสอน ระบบการ
ประเมิน ระบบการวิจยั ระบบบริ การการศึกษา ระบบการดูแลและให้คาํ ปรึ กษาผูเ้ รี ยน
๕) องค์ ประกอบด้ านระบบการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านองค์ประกอบและขันตอนระบบการสอนที
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูน ย์กลาง มิใช่ “ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ” เพราะผูเ้ รี ยนสําคัญหรื อไม่สําคัญก็ตอ้ งให้ได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนอย่าง
กระฉับกระเฉง (Active Learning) ด้วยการพัฒนาระบบการสอนแบบอิงสมรรถนะ (Competency-based Approach-CoBA) และ
แบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based-EBA) มากกว่า แบบอิงเนื อหา (Content-Based Approach-CBA)
๖) องค์ ประกอบด้านผู้เรียน ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านการพัฒนาลักษณะนิสยั เพือเป็ นประชากรท้องถิน ภูมิภาค และ
เป็ นคนไทย ไม่เน้นให้เด็กไทยเติบใหญ่ทีดูหมินดูแคลนความเป็ นไทย แต่ยกย่องต่างชาติ เน้นผูเ้ รี ยนนักศึกษาให้รักท้องถินทีตน
ถือกําเนิ ด เติบใหญ่และดํารงไว้ซึงชีวติ ครอบครัว
๗) องค์ ประกอบด้ านผู้สอน ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านลักษณะทีพึงประสงค์ คือ ความเป็ นครู ในฐานะผูค้ วรแก่การ
เคารพและแสดงควารวะ (คุรุ>ครุ >คารุ >คารว >คารวะ หรื อ คุรุ >โครุ >เคารุ >เคารว> เคารพ)
๘) องค์ ประกอบด้านการบริหารและการจัดการ ครอบคลุม
(๑) มาตรฐานด้านกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ แบบจําลองการบริ หาร องค์กรการบริ หาร และขอบข่ายการบริ หาร
(๒) มาตรฐานด้านกฎ ข้อบังคับ และระเบียบให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านกฎหมายรอง (Bylaw) คือธรรมนูญโรงเรี ยน
(School Constitution) ธรรมนูญสถานศึ กษา (University Constitution) และข้อบังคับทีออกตามทีพระราชบุญญัติหรื อธรรมนูญ
กําหนด
(๓) มาตรฐานด้านแบบจําลองการบริ หาร ให้อิงแบบจําลองการบริ หารที ผ่านการวิจยั ว่า มีประสิทธิภาพ
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(๔) มาตรฐานองค์กรบริ หาร ได้แก่การมีคณะกรรมการที มีหน้าที กํากับดูแลการบริ หาร คือ คณะกรรมสถานศึกษา
(คณะกรรมการโรงเรี ยน สภาสถาบัน และสภาสถานศึกษา) และการจัดการที ครู ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ อธิการ หรื อ อธิ การบดีตอ้ ง
นํามาบริ หารและจัดการตามนโยบายของคณะกรรมสถานศึกษา และ
(๕) มาตรฐานด้านการบริ หารและการจัดการ ให้บริ หารและจัดการครอบ ๘ ขอบข่าย ตามทีระบุใน มาตรา ๕๕
๙) องค์ ประกอบด้ านเทคโนโลยีการศึกษา ให้ครอบคลุมมาตรฐาน ๗ ด้าน ตามทีกําหนดในมาตรา ๖๘
๑๐) องค์ ประกอบด้ านการประเมิน ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านการประเมินผลสัมฤทธิ การเรี ยน และประเมินระบบ
การศึ กษา การประเมิน ผลสัมฤทธิ การเรี ยนให้ครอบมาตรฐานเครื องมือประเมิน วิธีการประเมิน ก่อนศึกษา ประเมินระหว่าง
ศึ กษาและประเมิน หลังศึ กษา และขอบข่ายการประเมิ น ที ครอบคลุมการประเมิ น ด้านวิท ยพิสัย (ความรู้ ) ทักษพิสัย (ความ
ชํานาญ) และจิ ตพิสัย (ความสนใจ ความพอใจ อารมณ์ ทัศนคติ และค่านิ ยม) การประเมินระบบการศึ กษาของสถานศึ กษาให้
ประเมินองค์ประกอบโดยอิงองค์ประกอบระบบได้แก่ บริ บท ปั จจัยนําเข้า กระบวนการ ผลัพทธ์และผลย้อนกลับ

หมวดที ๑๙ ระบบควบคุมคุ ณภาพการศึกษา
โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3779?t=6167339WGS
ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3779/results?t=6167339WGS

หมวดที ๒๐
การจัดการศึกษาสู่ ระบบเศรษฐกิจขับเคลือนด้ วยนวัตกรรม
มาตรา ๑๔๖ เพือส่งเสริ มนนโยบายของประเทศ ตามแนวทางการจัดการศึกษาสู่ ระบบเศรษฐกิจใหม่มราขับเคลื อนด้วย
นวัตกรรม เพือการสร้ างมูลค่าเพิม มากกว่า การมุ่งขายแรงงานและวัตถุดิบ ให้รัฐส่ งเสริ มและสนับสนุนห้าสถานศึกษาพัฒนา
ระบบการศึกษาและการจัดการศึกษาเพือนําประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ทีขับเคลือนด้วยนวัตกรรมอย่างเป็ นรู ปธรรม
มาตรา ๑๔๗ ให้รัฐจัดการศึกษาสู่ระบบเศรษฐกิจขับเคลือนด้วยนวัตกรรม ตามแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมคนไทยให้มี
ความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย ชื นชมคนไทย และผลิตนักพัฒนานวัตกรรม โดยสร้างแนวคิดที ถูกต้อง ตามขันตอนการพัฒนา
นวัตกรรมทีมีประสิทธิภาพ
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มาตรา ๑๔๙ ให้ส่งเสริ มการพัฒนานวัตกรรม ทีเป็ นสิ งใหม่ทีอาจเป็ นแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ระบบ (กระบวนการหรื อ
ขันตอนและวิธีการ) กลไก (ข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ และข้อปฏิบตั ิ) และสิ งประดิษฐ์ ภายใต้เงือนไข ๖ ประการ คือ
๑) พัฒนาขึนจากการประเมินหรื อวิเคราะห์ความต้องการเพือ แก้ปัญหาที กําลังเผชิญ หรื อคาดว่าต้องเผชิญ ในอนาคต
และสนองความต้องการของสังคมมนุษย์ในปั จจุบ ันและอนาคต โดยการพัฒ นาสิ งใหม่ เรี ยกว่า "ต้น แบบชิ นงาน" (PrototypeProto=แรก; Type=ชิน อัน ชนิด ประเภท) ขึน
๒) มีความใหม่ (Novelty) ทังหมด (Total Novelty) หรื อบางส่ วน (Partial Novelty)
๓) ดําเนิ นการบนพืนฐานการจัดระบบ (Systems Approach) โดยอิงองค์ประกอบด้านบริ บท ปั จจัยนําเข้า กระบวนการ
ผลลัพธ์ และผลย้อนกลับ โดยอิง CIPOF Model คือ C-Context; I-Input; P-Process; O-Output; และ F-Feedbackม
๔) มีการพิสูจน์ดว้ ยการวิจยั หรื ออยู่ระหว่างการวิจยั โดยดําเนินการตามขันตอน ๗ ขันการทําวิจยั แบบวิจยั และพัฒนา ทัง
การวิจยั และพัฒนาบริ สุทธิและการวิจยั และพัฒนาประยุกต์
๕) มีการเผยแพร่ นวัตกรรมเพือให้ผสู ้ นใจนําไปใช้ และเชิญชวนให้มีการโต้แย้ง จนเกิดการยอมรับ
๖) เมื อเป็ นที ยอมรับ ให้เป็ นส่ วนหนึ งของระบบสังคม หน่ วยงาน หรื อการดําเนิ น งาน "นวัต กรรม"นันจะ กลายเป็ น
"เทคโนโลยี" เปรี ยบได้กบั หน่อไม้ (นวัตกรรม) กลายไป "ลําไผ่"
มาตรา ๑๕๐ การพัฒนานวัตกรรม ให้ดาํ เนินการตามขันตอนทีผ่านการวิจยั เพือให้ได้นวัตกรรมทีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดการวิจยั อย่างน้อย ๗ งานวิจยั คือ
ขันที๑ วิจยั เอกสาร ให้ศึกษาองค์ความรู้หรื อเนื อหาสาระเกียวกับต้นแบบชินงาน โดยศึกษาองค์ความรู้เอกสารจากการ
ทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ผรู้ ู้/ผูท้ รงคุณวุฒิและการศึกษาดูงาน
ขันที ๒ วิจยั สํารวจเพือประเมินความต้องการต้นแบบชินงาน ให้ หาองค์ประกอบด้านบริ บท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ
หรื อขันตอน และรายละเอียดนวัตกรรม
ขันที ๓ วิจยั แบบพัฒนาเพือสร้างกรอบแนวคิดต้นแบบชินงาน ให้เขียนกรอบแนวคิดทีประกอบด้วยทฤษฎีและหลักการ
องค์ประกอบ ของนวัตกรรม กระบวนการ การทํางานของนวัตกรรม ขันตอนตามลําดับ และรายละเอียดของนวัตกรรม
ขันที ๔ วิจยั แบบสํารวจหรื อสัมภาษณ์ เพือสอบถามความเห็นผูเ้ ชียวชาญ ให้นาํ กรอบแนวคิดนวัตกรรมไปขอความเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญ โดยใช้วธิ ีส่งแบบสอบสอบถาม ใช้เทคนิกเดลฟาย (Delphi Technique) หรื ออภิปรายกลุ่มผูเ้ ชียวชาญ
ขันที ๕ วิจยั แบบพัฒนาเพือยกร่ างต้นแบบชินงานนวัตกรรมตามลําดับขัน ด้วยการออกแบบชินงาน และเขียน
รายละเอียดนวัตกรรม
ขันที ๖ ทดสอบหรื อรับต้ นแบบชิ นงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ นาํ ร่ างนวัตกรรมไปทดลองใช้เพือหาประสิ ทธิภาพตาม๒
ขันตอน คือ (๑) การทดลองใช้เบืองค้น (Tryout) และทดลองใช้จริ ง (Trial Run) ในกรณีทีเป็ นนวัตกรรมขนาดใหญ่ทีต้องใช้เวลา
พัฒนาหรื อลงทุนสูง ก็อาจให้ผทู ้ รงคุณวุฒิรับรอง
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ขันที ๗ ปรับปรุ งและเขียนรายงาน ให้ปรับและเขียนรายงานผลการวิจยั ให้เป็ นไปตามรู ปแบบ ขนาดและรู ปแบบอักษร
โครงสร้างรายงานทีต้องเป็ นแบบหกบท เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม และภาคผนวก)
มาตรา ๑๕๑ ให้ ก ารพัฒ นาระบบการสอนไทยสู่ ระบบเศรษฐกิ จ ขับ เคลื อนด้ว ยนวัต กรรม เป็ นระบบการสอนที เน้น
ประสบการณ์ โดยเน้นคุณสมบัติการไฝ่ รู้ คิดใหม่ ทําใหม่ และสร้างสิ งใหม่ และลักษณทีพึงประสงค์ ๖ ประการ คือ (๑) มีความ
เยือกเย็นสุขมุ (๒) เป็ นคนดี (๓) มีความอดทนอดกลันฟื นอารมณ์รวดเร็ว (๔) มีมนุษยสัมพันธ เข้ากับคนอืนได้ดีและอยูใ่ นสังคม
อย่างมีความสุข (๕) มีสติปัญญา และ (๖) มีวญ
ิ ญาณวิญ ูชน ประกอบด้วยสัมมาทิฐิ

หมวดที ๒๐ การจัดการศึกษาสู่ ระบบเศรษฐกิจขับเคลือนด้วยนวัตกรรม
โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3780?t=6180311WME
ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3780/results?t=6180311WME
หมวดที ๒๑
การจัดการศึกษาสู่ สังคมอยู่ดีมีสุข
มาตรา ๑๕๒ ให้พฒ
ั นาระบบการศึกษาและจัดการศึกษา เพือพัฒนาแนวประเทศไทยสู่ สังคมอยู่ดีมีสุข โดยน้น ความ
เป็ นอยูด่ ีอย่างพอเพียง เพือพัฒนาคุณภาพชีวติ สู่ความร่ มเย็นเป็ นสุข และพัฒนาความสุขมวลรวมแก่ประชาชาวไทยอย่างเสมอภาค
เพือขจัดความเหลือมลําทีชนบางกลุ่มรํารวยมหาศาล ในขณะทีชนส่วนไร้มีความเป็ นอยูอ่ ย่างแร่ นแค้นและถูกเอารัดเอาเปรี ยบจาก
ชนชันผูป้ กครองและนายทุนทีอาศัยปั จจัยพืนฐานในการสร้างความมังคังให้แก่ตนเอง และบีบบังคับให้บริ โภคชนต้องซือหาปั จจัย
สี ในราคาสูงเกินอํานาจซือ
มาตรา ๑๕๓ รัฐต้องพัฒนาสังคมไทย เพือขับเคลือนไปสู่สงั คมแห่งความร่ มเย็นเป็ นสุข ด้วยการ รื อฟื น ฟื นฟู พัฒนา สืบ
สาน อนุ รักษ์และเผยแพร่ ศิ ลปะวิท ยาการ วิธีวิท ยาหรื อเทคโนโลยี ภูมิปั ญ ญาคือความรู ้ค วามสว่างแห่ งแผ่น ดิ น วัฒ นธรรมที
ครอบคลุมขนบธรรมเนียนประเพณี และวิถีไทยทีมุ่งคุณภาพชีวติ ของประชาชาด้วยการอยูเ่ ย็นเป็ นสุข มากกว่าการอยูด่ ีกินดี
มาตรา ๑๕๔ ให้รัฐยึดนโยบายการจัดการศึกษาเพือสังคมร่ มเย็น ๕ ประการ เรี ยกว่า ปั ญจปรมัตถสันติ คือ
๑) ให้จดั การศึกษาสายวิชาชีวติ ที เน้นทักษะชีวิต การจัดการศึกษาทีเน้นเทคโนโลยีชีวติ การดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และดํารงชีวติ โดยรายได้ปานกลางมากกว่าการเสาะหาความรํารวยเกินตัว
๒) เน้นการแข่งขันกับตนเองมากกว่ามุ่งแข่งขันกัยคนอื น เพือให้แต่ละคนพัฒนาตนไปสู่ สภาวะสู งสุ ด ด้วยการลดละ
ความเห็นแก่ตวั ทีมุ่งเลียงปากท้องอย่างฟุ่ มเฟื อย ห่อหุ่มตนเองด้วยเสื อผ้าอาภรณ์ทีมีราคาแพงเกินความจําเป็ น และเคหสถานทีเน้น
ความสวยงาม หรู หรา ใหญ่โตมากกว่าคุณประโยชน์ และมุ่งส่ งเสริ ม ความเห็ น แก่ตน เพื อพัฒ นาตนให้ได้รูป เวทนา สัญญา
สังขารและวิญญาณเป็ นอัตตา และให้หลุดพ้นจากความเป็ นอนัตตา คือตัวหรื อร่ างกายที เป็ นบ่อเกิ ดแห่งความผิดปรกติคืออาพาธ
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ทังร่ างกายและจิตใจ
๓) จัด การศึ กษาที พัฒ นาผูเ้ รี ยนให้ด ํารงชี วิต อย่างกลมกลืน กับ ธรรมชาติ ไม่ ท ําลายและเบี ยดเบี ยน และทํานุ บ ํารุ ง
ธรรมชาติให้คงอยูเ่ พือลูกหลานไทย
๔) จัดการศึกษาวิชาชีพทีหลีกเลียงการค้าขายชีวิต การค้าขายอาวุธ การค้าขายอาเสพติด การเล่นหุ ้น เล่นหวย และและ
การพนัน
(๕) จัดการศึกษาเพือพัฒนาศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา และวิถีไทย เพือสร้างภูมิ
คุ่มกันให้วทิ ยาการ เทคโนโลยี ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา และวิถีไทย หลงเหลือไว้ให้ลูกหลานไทย
มาตรา ๑๕๕ การจัดการศึกษาเพือนําไทย สู่ สงั คมอยูด่ ีมีสุข ให้ดาํ เนินตามแนวแนวปฏิบตั ิ ๑๕ ประการคือ
๑) จัดการศึ กษาสายวิชาชีวิตที เน้นทักษะชี วิต ด้วยการจําลองสถานการณ์ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยน เรี ยนคิ ด เรี ยนทํา เรี ยนแก้
เรี ยนทีจะเป็ นตนเอง และเรี ยนดํารงชีวติ อย่างมีความสุข
๒) จัดการศึกษาทีใช้เทคโนโลยีชีวติ ด้วยการจัดระบบชีวติ ๗ ประการ ประกอบด้วย (๑) ให้มีองค์ประกอบและขันตอน
การดํารงชีวติ ทีดี สามารถนําพาชีวิตไปสู่ทางแห่งความดี ในกาละเวลาและสถานที อันเหมาะ (๒) กําหนดรู ปแบบพฤติกรรมทีทํา
ให้ตนเองอยู่ในมนุษ ยสามัญสํานึ ก คือการมีสํานึ กของมนุ ษย์ได้แก่การเป็ นมีคุณธรรมคือรู ้ ดีรู้ชวั นิ ติธรรม คือ รู ้ถูกรู้ผิด และรัฐ
ธรรม คือ รู ้ควรไม่ควร
๓) พัฒ นาเทคนิ ค และวิธี ก ารดําเนิ น ชี วิ ต ที เหมาะสม ตามวัย อาชี พ วัฒ นธรรมและวิถี สั ง คมที ตนอยู่อ าศัย (๔) มี
ความสามารถในการสื อสารตามพุทธวิธีการ คือ สื อสารด้วยปิ ยวาจา สื อสารความจริ ง มีประโยชน์ มุ่งเมตตาธรรม ถูกกาลเทศะ
และด้วยอาการนุ่ มนวล (๕) พัฒ นาสภาพแวดล้อมในการดํารงชีวิตทังสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมจิตภาพ และ
สภาพแวดล้อมสังคมภาพ (๖) จัดการชีวิตตนเองให้สามารถดํารงตนอย่างมีความสุ ข รอดพ้น จากภยัน ตรายและการเอารั ดเอา
ปรี ยบของคนอืน (๗) ประเมินตนเองให้ตงอยู
ั ใ่ นฐานะอันดีอนั ควรไม่ถูกดึงไปสู่สภาวะทีจะนําความเดือดร้อนแก่ตนเองทังในโลก
นีและโลกหน้า
๓) จัดการศึ กษาเพือปลูกฝั งให้ผเู้ รี ยนมีภูมิคุม้ กันจากความหลง ความโกรธ และความโลภ ดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง และดํารงชีวติ โดยรายได้ปานกลางมากกว่าการเสาะหาความรํารวยเกินตัว ด้วยการเบียดเบียนและเอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ืน
๔) จัดการศึกษาเพือฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนดํารงชีวิตอย่างสลุ่ยสุ ร่าย บริ โภคเกิ นควร และเกิ นตัว และปล่อยให้เพือนร่ วมชาติ
ดํารงชีวิตอย่างอดอยาก ด้วยการผูกขาดการทํามาหากิน จนชาวบ้านไม่มีโอกาสหาเลียงชีพโดยสุจริ ต
๕) ละเลิกความหลงทีมุ่งเดินทางบนเส้นทางโลก ๘ เส้นทาง คือ ทางไปนรกภูมิ ทางไปเปรตภูมิ ทางไปอสุ รกายภูมิ ทาง
ไปเดรัฐฉานภูมิ ทางไปมนุษยภูมิ ทางไปเทวภูมิ (สวรรค์) ทางไปรู ปภูมิ (รู ปพรหม) ทางไปอรู ปภูมิ (อรู ปพรหม) แต่ม่งุ เดินทางเข้า
สู่เส้นทางที ๙ คือ ทางเอก มุ่งสู่แดนเกษม แดนอมตะ เป็ นสภาวะสู งสุ ด เหนื อความแปรปรวน ความกําเริ บ ความแตกดับ มีชีวิตไร้
การบีบคัน (สุข) เทียง (นิ จ) และพบตน (อัตตา) ทีแท้จึงไร้อาพาธ คือ พระนิพพาน มากกว่าการแข่งขันกับผูอ้ ืนในการดํารงชีพ
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๖) จัดการศึกษาเพือพัฒนาและเพิม “ความเห็นแก่ตน” เพือยกตนให้สูงขึน ด้วยการแข่งขันกับตนเองเพือพัฒนาตนไปสู่
สภาวะทีดีขึนไม่ม่งุ ความอยูด่ ี กินดี แต่ม่งุ ทีความอยูเ่ ย็นเป็ นสุข
๗) จัดการศึกษาเพือให้ลด ละและเลิก “ความเห็นแก่ตวั ” จากการแสวงหาและกอบโกยเพือบํารุ งร่ างกายคือ “ตัว” การหา
เครื องห่อหุ้มตัวทีเกินความพอดี ได้แก่การหาสื อผ้าราคาแพงมียห้ี อ เพืออวดรําอวดรวย และการหาสถานที “ซุกหัวนอน” ทีหรู หรา
และมีขนาดใหญ่เกินจําเป็ น และมุ่งส่งเสริ มและช่วยตนเองก่อน ด้วยการพัฒนาให้พน้ จากสภาวะ “อนัตตา” (ไม่ใช่ตน) คือ “ตัว” ที
เป็ นไปเพืออาพาธ ไปสู่สภาวะ “อัตตา” คือ ตน ทีไม่เป็ นไปเพืออาพาธ-จากอนัตตลักขณสูตร
๘) จัด การศึ กษาปสู่ ส ภาวะที ไร้ ค วามผิด ปรกติ คื อ อาพาธ ทังรู ป เวทนา สั ญ ญา สั ง ขาร และวิญ ญาณ แต่ มุ่ ง เพิ ม
“ความเห็นแก่ตน” คือ การพัฒนาตน (อัตตา) ให้พน้ จากความเป็ น “อนัตตา” ให้สามารถพึงตนเองได้อย่างแท้จริ ง และเข้าสู่สภาวะ
นิพพานคือ หความหลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิดในที สุด
๙) การจัดการศึกษาทีพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ดาํ รงชีวติ อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่เบียดเบียนและทําลายธรรมชาติ พืช สัตว์
และมนุษย์ดว้ ยกัน มีสาํ นึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม รักพืชและสัตว์ประหนึ งเพือร่ วมโลก
๑๐) การจัดการศึกษาวิชาชีพทีหลีกเลียงการค้าขายชีวิต การค้าขายอาวุธ การค้าขายอาเสพติด และการพนัน เล่นหุ ้นและ
หวย
๑๑) จัดการศึกษาเพือพัฒนาศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา และวิถีไทยด้วยการรื อฟื น
ฟื นฟู พัฒนา สืบสาน อนุรักษ์และเผยแพร่ ศิลปะวิทยาการ วิธีวทิ ยา ปั ญญาแห่ งแผ่นดิน (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทย เพือให้
มีภูมิคุม้ กันให้รอดพ้นจากศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ภูมิปัญญา และวิถีชีวติ ของต่างประเทศ อันจะทํา
ให้ความเป็ นไทยถูกกลืนหายไปในทีสุ ด
๑๒) ให้รือฟื น เป็ นการค้นหาสมบัติแผ่นดินทีถูกกวาดหิ น ดิน ทราย จากต่างประเทศมาถมกลบศิลปะวิทยาการ วิธีวทิ ยา
ปัญญาแห่ งแผ่นดิน (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทย เพือให้ฟืนคืนชีวติ (Revitalizing) อีกครังหนึง
๑๓) ให้ฟืนฟู เป็ นการนําสมบัติของแผ่นดินทีค้นพบแล้ว มาซ่อมแซม หรื อบูรณะให้ศิลปะวิทยาการ วิธีวทิ ยา ปั ญญาแห่ ง
แผ่นดิน (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทย อยูใ่ นสภาพเดิม
๑๔) การพัฒนา เป็ นการนําสมบัติของแผ่นดินที เสื อมสลายให้ศิลปะวิทยาการ วิธีวิทยา ปั ญญาแห่ งแผ่นดิ น (ภูมิปัญญา)
วัฒนธรรม และวิถีไทย อยูใ่ นสภาพทีดีขึนเหมาะสมกับการเปลียนแปลงทางสังคมตามความเจริ ญทางวิทยาการและเทคโนโลยีที
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว
๑๕) การสื บสาน เป็ นการนําสมบัติของแผ่นดินที ได้พฒั นาให้เหมาะสมแล้วไปถ่ายทอดศิลปะวิทยาการ วิธีวทิ ยา ปั ญญา
แห่ งแผ่นดิน (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทยให้เป็ นที ยอมรับและกระจายในกลุ่มเยาวชนและชนรุ่ นหลัง (๑๖) การอนุรักษ์เป็ น
การทํานุบาํ รุ งศิลปะวิทยาการ วิธีวิทยา ปัญญาแห่งแผ่นดิน (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทย (๑๗) การเผยแพร่ ศิลปะวิทยาการ
วิธีวทิ ยา ปั ญญาแห่งแผ่นดิน (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทย
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หมวดที ๒๑ การจัดการศึกษาสู่สงั คมอยูด่ ีมีสุข
โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3781?t=6181946WQK
ดูผลโหวต https://pollbagel.com/polls/3781/results?t=6181946WQK

หมวด ๒๒

การปฏิรูปการศึกษา
มาตรา ๑๕๖ องค์กรจัดการศึกษาพึงจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพือผลิตผูส้ าํ เร็ จการศึกษาให้มีทกั ษะชีวติ รู ้จกั
และเห็นคุณค่าความเป็ นไทย ไม่คอยลอกเลียนความรู ้และประสบการณ์จากต่างประเทศ และพึงปฏิรูปโดยอิงศาสตร์และ
วิทยาการไทยในทุกระยะสิบปี โดยมีการเตรี ยมการล่วงหน้าอย่างน้อยสามปี
มาตรา ๑๕๗ ให้แต่งตังคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาทีมีนกั การศึกษามืออาชีพทีศึกษาทางการศึกษาและมี
ตําแหน่งวิทยฐานะและวิชาการทางการศึกษาระดับสูง โดยมีจาํ นวนมากกว่าผูท้ ีมิได้ศึกษาด้านศึกษาศาสตร์หรื อครุ ศาสตร์
มาตรา ๑๕๘ ให้มีสาํ นักงานสภาปฏิรูปการศึกษา แต่งตังคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา และสภาปฏิรูปการศึกษา
เพือทําหน้าทีศึกษาและพัฒนาระบบการศึกษา ทําการเพือการเผยแพร่ และสื อสารให้เกิดการยอมรับ และทดสอบระบบ
ภาคสนามกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างในสถานการณ์จริ งในระยะเวลาตามเป็ นจริ งก่อนการประกาศใช้
มาตรา ๑๕๙ ให้คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาประกอบด้วยนักวิชาชีพการศึกษาที ดํารงตําแหน่งหรื อเคยดํารง
ตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราอาจารย์ และรองศาสตรา หรื อวิทยฐานะเชี ยวขึนไปหรื อ
เทียบเท่า ระดับ๙-๑๑ ทีเป็ นตัวแทนการศึกษาระดับปฐมวันศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา บริ หารการศึกษา หลักสูตรและการสอน เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา การวิจยั และประเมินการศึกษา
การศึกษาตลอดชีวติ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาทางไกล และการศึกษาระดับภูมิภาค อย่างน้อยร้อยละ๗๐ สาขา
ละ ๒ คน จํานวนไม่เกิน ๓๐ คน และมีตวั แทนสาชาวิชาชีพเข้าร่ วมในการปฏิรูปการศึกษา โดยคัดเลือกจากนักวิชาการและ
วิชาชีพการศึกษาทีมีประสบการณ์และผลงานประจักษ์ จํานวนไม่เกิน ๑๐ คน รวมทังสิ นไม่เกิน ๔๕ คน
ให้สมาชิกสภาปฏิรูปการศึกษามาจากการเลือกตังสองในสามและหนึ งในสามแต่งตังจากผูท้ รงคุณวุฒิทีเป็ นนัก
การศึกษามืออาชีพทีศึกษาเล่าเรี ยนทางการศึกษาหรื อมีประสบการณ์การทํางานการศึกษามีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
และดํารงตําแหน่งวิชาการไม่ตากว่
ํ าระดับศาสตราอาจารย์ ตามจํานวนที กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาการศึกษา
แห่ งชาติ
นักวิชาชีพและนักวิชาการสาขานอกวิชาชีพการศึกษา ให้มีตวั แทนทุกสาขาวิชาเพือเสริ มเติมเต็มแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาของนักวิชาชีพและนักวิชาการการศึกษา
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มาตรา ๑๖๐ การดําเนินปฏิรูปให้ยดึ แนวทางการจัดระบบ (Systems Approach) เพือให้ได้ระบบทีครอบคลุม
ขันตอนสําคัญได้แก่ การวิเคราะห์ระบบ การสังเคราะห์ระบบ การเสนอแบบจําลองระบบ การประเมินระบบ และการ
ทดสอบระบบในสถานการณ์จาํ ลองและสถานการณ์จริ ง
การดําเนินการเพือให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่ วมในการเสนอปัญหาและทัศนะเพือรวบรวมประเด็นทีจะนําไปสู่การ
ปฏิรูปการศึกษาตามกระบวนการทีมีประสิทธิภาพทีสุ ด เพือมิให้กีดกันหรื อผูข้ าดการปฏิรูปการศึกษเฉพาะนักการศึกษา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจองค์กรจัดการศึกษาแต่งตังเพียงกลุ่มเดียว
มาตรา ๑๖๑ ให้จดั ตังสํานักงานสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชนโดยตราเป็ นพระราชบัญญัติ เพือดําเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยนักการศึกษาทีไม่ได้เป็ นข้าราชการหรื อพนักงานของรัฐ เพือทําหน้าทีปฏิรูปการศึกษาคูข่ นานไปกับ
ภาครัฐ
มาตรา ๑๖๒ ให้คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาดําเนินการตามอย่างน้อย๙ ขันตอนดังนี
ขันที ๑ วิเคราะห์ระบบการศึกษา (Systems Analysis) ด้วยการ (๑) วิเคราะห์และเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ จาก
สื อมวลชน จากประสบการณ์ และรายกรณี ทีพบของกรรมการปฏิรูปและผูเ้ กียวข้อง (๒) วิเคราะห์ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ทีใช้อยูร่ ะหว่างการปฏิรูป และแผนการศึกษาทีใช้อยูใ่ นช่วงเวลาทีกําลังปฏิรูป (๓) จําแนกองค์ประกอบระบบการศึกษาที
จะปฏิรูปใหม่ ออกเป็ น ๓ กลุ่ม คือ (๑) องค์ประกอบทีจําเป็ นสําหรับบริ บทไทย เอเชีย และสากล (๒) องค์ประกอบทีต้อง
ปรับให้เหมาะกับบริ บทไทย (๓) องค์ประกอบทีต้องขจัดและกําหนดองค์ประกอบอืนแทน และ (๔) สรุ ปประเด็นและทํา
โครงเอกสารปฏิรูปการศึกษา
ขันตอนที ๒ สังเคราะห์ระบบ (Systems Synthesis) ทําการปฏิรูปการศึกษา ด้วยการพัฒนาระบบการศึกษาใหม่
(ปฏิรูป) ด้วยการกําหนดองค์ประกอบ กําหนดขันตอน และเขียนแบบจําลองระบบ (Systems Modeling) แล้วจัดทําเอกสาร
ปฏิรูปการศึกษาและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา
ขันตอนที ๓ ยกร่ าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติตามเอกสารปฏิรูปการศึกษาทีได้รับความเห็นชอบ
และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา
ขันตอนที ๔ ร่ างแผนการศึกษาชาติ ให้สอดคล้องกับ ร่ าง พรบ.ฯ และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูป
การศึกษา
ขันตอนที ๕ ประเมินร่ างระบบการศึกษา โดยผูท้ รงคุณวุฒิทีคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาแต่งตังเพือพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่ าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ และส่งผลการประเมินกลับคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา
ขันตอนที ๖ ประเมินร่ างแผนการศึกษาแห่งชาติ และส่งผลการประเมินกลับคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา
ขันตอนที ๗ คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษานําข้อเสนอมาปรับปรุ ง และเตรี ยมการทําประชามติ
ขันตอนที ๘ จัดทําประชามติดว้ ยวิธีการประชุมระดมความคิดหรื อใช้เทคโนโลยีการสื อสารทัออนไลน์ และ
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ออฟไลน์
ขันตอนที ๙ นําเสนอร่ าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ และ แผนการศึกษาชาติ ทีผ่านประชามติเสนอองค์กรจัด
การศึกษาและรัฐบาล
หมวดที ๒๒ การปฏิรูปการศึกษา
โปรดโหวต https://pollbagel.com/polls/3789?t=6206393GMS
ดูผลการโหวต https://pollbagel.com/polls/3789/results?t=6206393GMS

บทเฉพาะกาล
-----------------------มาตรา ๑๖๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสังเกียวกับการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ทีใช้บงั คับอยูใ่ นวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการดําเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไขตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ซึงต้องไม่เกินห้าปี นับแต่วนั ทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ
มาตรา ๑๖๔ ให้กระทรวง ทบวง กรม องค์กรจัดการศึกษา และสถานศึกษาทีมีอยูใ่ นวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ
ยังคงมีฐานะและอํานาจหน้าทีเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีการจัดระบบการบริ หารและการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี ซึงต้องไม่เกินสามปี นับแต่วนั ทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
........................
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยทีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกําหนดให้
รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู ้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกียวกับ
การศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุ งการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริ มความรู้
และปลูกฝังจิตสํานึกทีถูกต้องเกียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
สนับสนุนการค้นคว้าวิจยั ในศิลปวิทยาการต่างๆ เร่ งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือการพัฒนาประเทศ
พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทังในการจัดการศึกษาของรัฐ
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ให้คาํ นึงถึงการมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและเอกชน ตามทีกฎหมายบัญญัติและให้ความคุม้ ครอง
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกํากับดูแลของรัฐ ดังนัน จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ เพือเป็ นกฎหมายแม่บทในการบริ หารและจัดการการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินี

