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บทสรุปผูบริหาร 
(Executive Summary) 

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษา 
เพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

-------------------------------------------------------------- 

 ตามท่ีรัฐบาลไดมีความพยายามท่ีจะดําเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษข้ึน โดย
มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไปดําเนินการ
และขับเคลื่อน เพ่ือสงเสริมการคาและการลงทุนของประเทศโดยใชประโยชนจากความเชื่อมโยงดาน
คมนาคมขนสงของภูมิภาคอาเซียนตามขอตกลงการคาเสรีภายใตกรอบอาเซียนและขอตกลงภายใต
กรอบเศรษฐกิจอ่ืน รวมท้ังจากการคาบริเวณพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน และ
มีนโยบายในการสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส และสามารถใหบริการสาธารณะตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินได 

อยางมีประสิทธิภาพ  
 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีวัตถุประสงคสําคัญในการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือใหสอดคลองกับมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในคราวการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2558 เห็นชอบใหมีการเตรียมการดานการศึกษา     
เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จะตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ.2545 และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553 ซึ่งมีกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนา ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู
และปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ไดนําสาระสําคัญของกฎหมายการศึกษาท่ีมีอยูแลว มาเปน
ขอพิจารณา ท้ังนี้ในมาตรา 8 และ 15  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553 ไดกําหนดใหมีหลักในการจัดการศึกษาท่ี
สําคัญ คือ (1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน (2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง  ภายใตการจัดการศึกษาท่ีแบง
ออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

นอกจากนี้ มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
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(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553 บัญญัติไววา ใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ท่ัวไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
โดยตรง และมาตรา 41 ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับ
หนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน   
  จะเห็นวา การจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะตองเปนการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต ท่ีจะตองมีท้ังการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต แตจากสภาพความเปน
จริงในปจจุบัน ในพ้ืนท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะมีหนวยงานท่ีรับ ิดชอบในการ
จัดการศึกษาท้ังสวนราชการและองคกรปกครองปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการศึกษา
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเปนการจัดการศึกษาท่ีมุงไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และเปนการจัดการศึกษาท่ีทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน จึงมีความจําเปนท่ี
จะตองทําการศึกษาหารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพบริบท
และความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สําหรับใชเปนแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษา
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อันจะสง ลใหเกิดการเสริมสรางและการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนท่ีใกลเคียงในดาน
การแขงขัน และเพ่ือรองรับการป ิรูปการศึกษา ซึ่งเปนเจตนารมณสําคัญของการเตรียมความพรอม
ในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ 

 การศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวยการศึกษาขอมูลจาก 1) ความมุงหมายและหลักการของการบริหาร   

จัดการศึกษา 2) ทรัพยากรสําหรับใชในการบริหารจัดการศึกษา 3) กระบวนการบริหารจัดการศึกษา  
และ 4) คุณภาพการศึกษา นําไปสูการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ตามกรอบแนวคิดการวิจัยในแ นภาพท่ี 1  
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 จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี และการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ดังกลาวขางตน ูวิจัยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึ
บริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีจะนําไปสูการรางกฎหมายท่ีเอ้ือตอการบริหาร
จัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจําแนกออกเปน 
 1. การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

2. หลักการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 3. ทรัพยากรสําหรับใชในการบริหารจัดการศึกษา
 4. กระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
 5. คุณภาพการศึกษา
 

1. ารบริหาร าร า า ร ิ ิ
การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะตองทําใหเกิดการพัฒน

ดวยกัน ไดแก 

1. ดาน ูเรียน 

    เนื่องจากในแตละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะมีความตองการทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกันไปตามบริบทของแตละเขต ดังนั้น การบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะตองเปนไปเพ่ือสรางคนท่ีมีคุณลักษณะดัง

 

จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี และการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ดังกลาวขางตน ูวิจัยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึ
บริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีจะนําไปสูการรางกฎหมายท่ีเอ้ือตอการบริหาร
จัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจําแนกออกเปน 5 ประเด็นไดแก

การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

หลักการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ทรัพยากรสําหรับใชในการบริหารจัดการศึกษา 
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา  
คุณภาพการศึกษา 

ารบริหาร าร า า ร ิ ิ  
การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะตองทําใหเกิดการพัฒน

เนื่องจากในแตละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะมีความตองการทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกันไปตามบริบทของแตละเขต ดังนั้น การบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะตองเปนไปเพ่ือสรางคนท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 

แ นภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

C 

จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี และการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ดังกลาวขางตน ูวิจัยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการ
บริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีจะนําไปสูการรางกฎหมายท่ีเอ้ือตอการบริหาร

ประเด็นไดแก 

การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะตองทําใหเกิดการพัฒนาใน 3 ดาน

เนื่องจากในแตละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะมีความตองการทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกันไปตามบริบทของแตละเขต ดังนั้น การบริหารจัดการศึกษาในเขต
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    1.1 ุ า  
         คุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีทุกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองการเหมือนกัน คือ เปนคนใหมี

ความสมบูรณรอบดาน กลาวคือ  
 1) มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง  
      เนื่องจากสุขภาพรางกายท่ีดี หมายถึง สภาวะของรางกายท่ีมีความสมบูรณ 

แข็งแรง เจริญเติบโตอยางปกติ ระบบตาง ของรางกายสามารถทํางานไดเปนปกติและมีประสิทธิภาพ 
รางกายมีความตานทานโรคไดดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและความทุพพลภาพ ดังนั้น ูท่ีมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรงยอมมีความสามารถในการทํางานไดดีกวา ูท่ีมีสุขภาพรางกายออนแอ จะเห็นวา
สุขภาพรางกายมีความสัมพันธกับความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางาน  

 2) มีอารมณหรือมีสุขภาพจิตท่ีดี  
  เนื่องจากสุขภาพจิตเปน ลของการปรับตัว ซึ่งเปนวิธีการท่ีคนเราแสดงป ิกิริยา

ตอบโตในการปรับตัวใหเปนไปตามความตองการของตัวเอง เพ่ือนฝูงหรือสังคม หรือในการเ ชิญ
สถานการณตาง  ท่ีเกิดข้ึนแกตัวเอง และสุขภาพจิตยังเปนเครื่องท่ีกําหนดแบบของ บุคลิกภาพของ
คนเราดวย ดังนั้น ูท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดีจึงมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดเปน
อยางดี โดยไมปลอยใหเปนไปตามอํานาจของสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการเ ชิญกับเหตุการณ
ตาง  ได ท้ังในสถานการณปกติและไมปกติ และสามารถควบคุมอารมณตนเองได มองโลกในแงดี
หรือการคิดเชิงบวก (Positive Thinking) มีความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient  : EQ) 

ดวยเหตุนี้ ูท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดีจึงมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมการทํางานไดเปน
อยางดี ทําใหงานสําเร็จอยางราบรื่น 

 3) มีจิตสาธารณะ 

   เนื่องจากจิตสาธารณะ (Public consciousness/public mind) เปนจิตสํานึก
ทางสังคมท่ีบุคคลรูจักเอาใจใส เปนธุระ และเขารวมในเรื่องของสวนรวมท่ีเปนประโยชนตอ
ประเทศชาต ิมีความสํานึกและยึดม่ันในระบบคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม ดังนั้น ูท่ีมีจิตสาธารณะ
จึงเปนบุคคลท่ีเห็นประโยชนสวนรวมมากกวา ลประโยชนสวนตัว มีน้ําใจ เอ้ือเ อเ ื่อแ ชวยเหลือ
ูอ่ืนและสังคม จงึเปนท่ีรักใครของเพ่ือนรวมงานสง ลใหการทํางานราบรื่นสําเร็จไดโดยงาย   

         4) ความเปนเลิศตามศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของตนเอง  
             เนื่องจากบุคคลจะมีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การจัดการ

ศึกษาจะตองยึดศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของ ูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมให ูเรียนไดเรียนรูเต็มตาม
ศักยภาพเพ่ือไปสูความเปนเลิศตามอัจฉริยภาพของตนเอง เพราะบุคคลท่ีมีความเปนเลิศในเรื่องใดก็
จะทํางานนั้น  ไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ล    
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 5) มีความสามารถในการแกไขปญหาตาง  ดวยการใชสติปญญา 
      เนื่องจากการดําเนินชีวิตจะตองเ ชิญกับปญหาตาง มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปญหาในการทํางาน ูท่ีมีสติปญญา มีความรู ความสามารถ และมีความฉลาดทางเชาวนปญญา
(Intelligence Quotient) หรือมีความสามารถในการคิด การใชเหตุ ล การคํานวณ และการ
เชื่อมโยงก็จะสามารถแกไขปญหาตาง  ไดเปนอยางดี  การทํางานก็ราบรื่นทําใหมีความสุขในการ
ทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางานก็จะดีข้ึน         

 6) มีจิตสํานึกรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย  
             เนื่องจากปจจุบันบุคคลสามารถติดตอสื่อสารกัน านทางโลกออนไลนซึ่งจะมีสื่อ

อิเล็กทรอนิกสเปนสื่อกลางใหบุคคลท่ัวไปไดมีสวนรวมสรางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง  าน
ทางอินเทอรเน็ตท่ีเรียกวาเครือขายสังคม (Social Network) ทําใหมีการถายทอดทางวัฒนธรรมของ
ตางชาติใหแกคนไทย หากคนไทยมีความออนแอทางวัฒนธรรม ในอนาคตก็จะไมมีวัฒนธรรมไทย
เหลืออยูอีกตอไป ดังนั้น การจัดการศึกษาจะตองใหความสําคัญตอการปลูกฝงจิตสํานึกรักและ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและ   

ภูมิปญญาไทยไวอยางเหนี่ยวแนน 

 7) ยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
   เนื่องจากโลกปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน (globalization) ซึ่งเปน ลมาจาก

พัฒนาการติดตอสื่อสาร การคมนาคมขนสง และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเชี่ยมโยงระหวางปจเจก
บุคคล ชุมชน หนวยธุรกิจ และรัฐบาล ท่ัวท้ังโลก ทําใหคนไทยจําเปนตองติดตอสื่อสารกับ ูคนท่ัวโลก 
ซึ่งมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันอยางหลากหลาย ซึ่งการท่ีจะอยูรวมกัน
เปนพลโลกไดจะตองมีความเขาใจและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาจะตองให ูเรียนไดเรียนรูความหลากหลายทางวัฒนธรรม และยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรม 

 8) มีความเปนประชาธิปไตย  

  เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม และการท่ีจะอยูรวมกันไดอยางมีความสุขนั้น ทุก
คนในสังคมจะตองเคารพและป ิบัติตามมีกฎเกณ หรือกติกาทางสังคม ดังนั้น ทุกคนในสังคมจะตอง
รูจักบทบาทหนาท่ีของตนเอง ยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ เคารพสิทธิเสรีภาพของ ูอ่ืน 
และรับ งความคิดเห็นของ ู อ่ืน หรือท่ีเรียกวามีความเปนประชาธิปไตย โดยการนําหลัก
ประชาธิปไตยมาใชในชีวิตประจําวันจนเปนนิสัยหรือวิถีทางแหงชีวิต (A way of life) ซึ่ง
ประกอบดวย คารวะธรรม หมายถึง การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน สามัคคีธรรม หมายถึง การ
รวมมือกันในการทํางาน และปญญาธรรม หมายถึง การใชเหตุ ลในการทํางานและตัดสินปญหาตาง  
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  9) มีคุณธรรมจริยธรรม 

                 เนื่องจากเด็กและเยาวชนไทยในปจจุบันสวนใหญยังมีพ ติกรรมขาดระเบียบวินัย 

ขาดความรับ ิดชอบ ขาดความซื่อสัตย และขาดความเสียสละ ซึ่งถือเปนคุณธรรมจริยธรรมท่ีสง ล
ตอ ลการป ิบัติงานท้ังสิ้น ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจําเปนตองมุงเนนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตาง เหลานี้ใหแก ูเรียนดวย ท้ังนี้ เพ่ือให ูเรียนมีพ ติกรรมยอมรับและถือป ิบัติตามกฎ กติกา 
มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแ นอันดีงามของสังคม รูจักกาลเทศะ มีความพยายาม เอาใจใส 
และตั้งใจป ิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายอยางเต็มความสามารถ ดวยความ
ละเอียดรอบคอบ มีความอดทนและกระตือรือรนในการแกปญหาในงาน ไมละเลยทอดท้ิงงานหรือ
หลีกเลี่ยงงานจนกวางานจะแลวเสร็จ ยอมรับ ลของการกระทําไมวาจะเปน ลดีหรือ ลเสีย ประพ ติ
ป ิบัติตรงไปตรงมา มีความสุจริต โปรงใสไมคดโกง และเปนคนตรงตอเวลา รักษา ลประโยชนของ
สวนรวม และไมมี ลประโยชนทับซอน รูจักการแบงปน การใหความรวมมือ การใหความชวยเหลือ 
และ การแสดงความเห็นอกเห็นใจ อ่ืูน 

        10) มีแรงจูงใจใฝสัม ทธิ  
                   เนื่องจากเด็กและเยาวชนไทยสวนใหญยังขาดความมุงม่ันพยายามในการ
ป ิบัติงาน จึงทําใหไมประสบความสําเร็จในงานอาชีพเทาท่ีควร ซึ่งตามหลักจิตวิทยาถือวาขาด
แรงจูงใจใฝสัม ทธิ (Achievement Motive) ดังนั้น การจัดการศึกษาจะตองพัฒนาให ูเรียนมี
แรงจูงใจท่ีจะขับใหมีความพยายามในการทํางานใหประสบ ลสําเร็จตามมาตรฐานความเปนเลิศ 
(Standard of Excellence) ท่ีตนเองตั้งไวดวย  

        11) มีความสามารถทางดานภาษาในการสื่อสาร  
     เนื่องจากในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะตองมีการติดตอทําธุรกิจกับท้ังคนไทย

และคนตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน ดังนั้น ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาไทย 
ภาษาอังก ษ และภาษาของประเทศเพ่ือนบานจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 

    1.2 ุ า ทา า า รู ท ิ า  
                    เนื่องจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแตละเขตจะมีการลงทุนทางดานธุรกิจ การคา 
หรือการลงทุนทางดานอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การจัดการศึกษาในแตละเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจึงมีความจําเปนตองมุงเนนสราง ูเรียนใหมีคุณลักษณะเฉพาะทางดานความรูและ
ทักษะวิชาชีพตามความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษไดอยางมีความสุข 
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2. ดานสังคม 

    กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาการประกอบธุรกิจการคาในโลกปจจุบันมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกาวทันโลกทันสมัย ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยการเรียนรู านสื่อ 
เทคโนโลยี สารสนเทศตาง  แตปจจุบันนี้คนไทยยังไมมีความใฝรูใฝเรียนเทาท่ีควร ทําใหขาดศักยภาพ
ในการปรับตัวเพ่ือรองรับสภาวการณของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเปนการเรียนรู านสื่อเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยอยางกวางขวาง เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรูกันอยางรวดเร็วและไรขอบเขตไมมีขีดจํากัด ดังนั้น 
การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจึงจําเปนตองสงเสริมใหเกิดกระบวนการทางสังคมท่ีจะ
กระตุนใหคนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความใฝรู และพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต านสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหลงการเรียนรู
ตาง  เพ่ือสรางความรู สรางทักษะใหแกตนเอง ตลอดจนมีการสงเสริมใหเกิดการถายทอดความรู
และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ท้ังภายในและนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กลาวคือ การจัดการ
ศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษตองเปนไปเพ่ือสรางใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนสังคมแหงการเรียนร ู

3. ดานสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู 
    กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูในปจจุบันยัง

ไมสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนและสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได 
สาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูควรข้ึนอยูกับบริบทและความตองการของแตละเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีความแตกตางกัน ดังนั้นเพ่ือใหการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถ
นําไปสูการแกไขปญหาและการสนองตอบความตองการของชุมชนและสถานประกอบการในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดอยางมีประสิทธิ ล จึงควรเปดโอกาสใหชุมชนและสถานประกอบการเขามามี
สวนรวมในการกําหนดหลักสูตร และสาระการเรียนรู ท้ังนี้ เพ่ือใหหลักสูตรและสาระการเรียนรู
สอดคลองกับบริบทและความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สําหรับกระบวนการเรียนรูนั้น 
ใหยึดเอาศักยภาพของ ูเรียนเปนสําคัญ และตองเนนการฝกป ิบัติใหเกิดทักษะอาชีพ นอกจากนี้ 
กระบวนการเรียนรูควรมุงสรางนักวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมใหม   
 
2. ห ารบริหาร าร า า ร ิ ิ  

          กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษตองยึดหลัก ดังนี ้
1. เปนการศึกษาตลอดชีวิตท่ี มุงเนนในการตอบสนองตอความตองการของสถาน

ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนสําคัญ มีการพัฒนาสาระการเรียนรูและกระบวนการ
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เรียนรูใหสอดคลองกับบริบทและความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยางตอเนื่อง โดยเปด
โอกาสใหสังคมและสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

2. มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาใหแกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในการ
กําหนดนโยบาย ระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
ไมขัดตอกฎหมาย   

3. มีองคกรการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีสถานภาพเปนนิตบิุคคล  

4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความพรอมสามารถจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับตามเหมาะสมและความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

5. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความพรอมจัดตั้งสถานศึกษาไดทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษา โดยสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีสถานภาพเปนนิติบุคคล ในกรณีท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังไมมีความพรอมท่ีจะจัดตั้งสถานศึกษาของตนเองก็ใหใชเครือขายของ
สถานศึกษาตาง  มารวมกันจัดการศึกษาตามนโยบายและความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

6. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังการประกัน
คุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก ในทุกระดับและประเภทการศึกษา 

7. มีอิสระในการกําหนดหลักเกณ และดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภายใต
ขอบเขตของกฎหมาย 

8. มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง  มาใชในการจัดการศึกษา  
 

3. ทร า รสาหรบ ารบริหาร าร า  

          กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาเงินงบประมาณและทรัพยากรมีความจําเปนตอการ
บริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนอยางยิ่ง ดังนั้น รัฐบาลควรใหการสนับสนุนเงิน
งบประมาณและทรัพยากร ดังนี้  

1. การศึกษาระดับปฐมวัย  
 1.1 การศึกษาเด็กเล็ก เปนการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีอายุ 2-3 ป ระยะเวลาศึกษา 1 ป 

รัฐบาลควรสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร หรือเปนการจัดการศึกษาแบบใหเปลา 
 1.2 การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาหรืออนุบาลศึกษา เปนการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีอายุ  

3-5 ป ระยะเวลาศึกษา 3 ป รัฐบาลควรสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร หรือเปนการจัด
การศึกษาแบบใหเปลา 
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2. การศึกษาระดับประถมศึกษา เปนการศึกษาภาคบังคับ มีระยะเวลาศึกษา 6 ป รัฐบาลควร
สนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร หรือเปนการจัดการศึกษาแบบใหเปลา 

3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
 3.1 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนการศึกษาภาคบังคับ มีระยะเวลาศึกษา 3 ป 

รัฐบาลควรสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร หรือเปนการจัดการศึกษาแบบใหเปลา 
 3.2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา 

เปนการศึกษาท่ีมีระยะเวลาศึกษา 3 ป รัฐบาล และ ูปกครองควรรวมกันสนับสนุนเงินงบประมาณและ
ทรัพยากร ท้ังนี้ เนื่องจากไมใชการศึกษาภาคบังคับ จึงควรให ูปกครองมีสวนรวมในการสนับสนุนเงิน
งบประมาณและทรัพยากร 

กรณีท่ีเปนการจัดการศึกษาตามความตองการของสถานประกอบการ ควรใหสถานประกอบการ
เปน ูสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร 

กรณีท่ีเปนการจัดการศึกษาตามขอตกลงระหวางรัฐบาลกับสถานประกอบการ ควรใหรัฐบาล 
และสถานประกอบการ รวมกันสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร                           

4. การศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษาสูงกวาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีระยะเวลาศึกษา
ประมาณ 4-6 ป ข้ึนอยูกับหลักสูตรท่ีศึกษา รัฐบาล สถานประกอบการและ ูปกครองควรรวมกัน
สนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร ท้ังนี้ เนื่องจากไมใชการศึกษาภาคบังคับ จึงควรให ูปกครองมี
สวนรวมในการสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร 

กรณีท่ีเปนการจัดการศึกษาตามความตองการของสถานประกอบการ ควรใหสถานประกอบการ
เปน ูสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร 

กรณีท่ีเปนการจัดการศึกษาตามขอตกลงระหวางรัฐบาลกับสถานประกอบการ ควรใหรัฐบาล 
และสถานประกอบการ รวมกันสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร 
                     

4. ร บ ารบริหาร าร า  

1. ลักษณะการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

   กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมีความเปนอิสระและคลองตัว จึงควรมีกฎหมายหรือระเบียบรองรับการบริหารจัด
การศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพราะการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แตละเขตอาจมีความแตกตางกัน โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเปนการเฉพาะ เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย ระบบ โครงสราง และกระบวนการจัด
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาอยางมีเอกภาพและเปนอัตลักษณเฉพาะของแตละเขต โดย
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ไมขัดตอกฎหมาย สําหรับวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการ  ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแตละเขต 
ใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณ และดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคล ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีองคกรการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษอยางเปนทางการ ท่ีมีสถานะเปนนิติบุคคล  
             ในขณะท่ีมีกลุมตัวอยางเพียงบางสวนท่ีมีความเห็นวา การบริหารจัดการศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไมจําเปนตองมีกฎหมายหรือระเบียบรองรับ ควรบริหารจัดการศึกษาตามท่ี
เปนอยูในปจจุบัน และควรอยูภายใตความรับ ิดชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยให
การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนไปในลักษณะของการประสานความรวมมือ
กันเปนเครือขายระหวางสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถานประกอบการ ซึ่งอาจ
เปนการประสานความรวมมือกันอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได ข้ึนอยูกับบริบทของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแตละเขต  

2. กระบวนการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

   กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรมีอิสระในการกําหนด
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาภายใตขอบเขตของกฎหมาย ดังนี ้

   2.1 กําหนดนโยบายการศึกษาและวางแ นพัฒนาการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและทิศทางการพัฒนาประเทศ  

   2.2 จัดตั้งองคกรการบริหารจัดการศึกษาและสถานศึกษาท่ีมีสถานภาพเปนนิติบุคคล 

   2.3 ออกกฎหมายหรือระเบียบการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

   2.4 ตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภายใตขอบเขตของกฎหมาย 

   2.5 ประสานความรวมมือดานการศึกษาและดานวิชาการกับหนวยงานอ่ืนท้ังภายในและ
ตางประเทศภายใตขอบเขตของกฎหมาย 

   2.6 รายงาน ลการบริหารจัดการศึกษาตอเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการ 

   2.7 บริหารงบประมาณทางการศึกษาตามกฎหมาย/ระเบียบ 

3. แนวการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

   กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรมีแนวการจัดการศึกษา 
ดังนี ้
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   3.1 จัดการศึกษาในระบบระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ทุกประเภทสําหรับ ูเรียนใน
สถานศึกษา จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับ ูเรียนนอกสถานศึกษาตาม
ความตองการของสถานประกอบการ 

   3.2 จัดการศึกษาเพ่ือ ลิต ูมีทักษะอาชีพ ไมเนนแรงงานไรฝมือ 

   3.3 จัดการศึกษาเพ่ือการวิจัยท่ีตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนสําคัญ 

   3.4 จัดการศึกษาสําหรับคนตางชาติเฉพาะท่ีเขา/ออกหรืออยูในประเทศอยางถูกตองตาม
กฎหมายเทานั้น 

 
5. ุ า าร า 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษารวมกันกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา แลวดําเนินการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษากําหนดข้ึน เพราะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะ
มีการจัดการศึกษาท่ีแตกตางจากการจัดการศึกษาท่ัวไป ดังนั้น จึงไมควรใชมาตรฐานกลางไปประเมิน
คุณภาพการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 

ผ าร ิ : ทา าร า ห า าร า ารบริหาร าร าร า า
ร ิ ิ  

          การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือ
การบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และขอเสนอการปรับปรุงกฎหมาย
การศึกษา กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และรางกฎหมาย
เพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวิธีการวิจัยแบบ สม สานท้ังเชิง
ปริมาณ และคุณภาพ (Mixed Method) มีวิธีดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษา
ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสภาพบริบท นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การจัดการศึกษา สภาพปญหา
ในพ้ืนท่ีเม่ือมีการประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สภาพขอเท็จจริงของการบริหารจัด
การศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
คําสั่งเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาศึกษาแนวคิด ท ษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารจัดการศึกษา เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ข้ันตอนท่ี 2 สรางและพัฒนารูปแบบการ
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บริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth Interview) จากกลุมตัวอยางคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 

จํานวน 5 คน และ กลุมตัวอยางคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการป ิรูปประเทศดานการศึกษา จํานวน 
5 คน พรอมท้ังเก็บรวบรวมขอมูลจากการอภิปรายกลุมยอย (focus group discussion) จาก ูท่ี
เก่ียวของกับการศึกษาในพ้ืนท่ี ท้ัง 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอคิดเห็นและขอมูล
เก่ียวกับรูปแบบและกฎหมายการศึกษาสําหรับใชในการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ พรอมท้ังศึกษาการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน โดยการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จาก ูบริหารการจัดการศึกษาของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น (Shenzhen) สาธารณรัฐประชาชนจีน (The People's Republic 

of China) ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และขอเสนอการปรับปรุงกฎหมายการศึกษา โดยทําการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษา
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และขอเสนอการปรับปรุงกฎหมายการศึกษา ดวยการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการป ิรูปประเทศดานการศึกษา ข้ันตอนท่ี 4 รางกฎหมายเพ่ือการ
บริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ลการวิจัยท่ีสําคัญสรุปได ดังนี้ 
          1. แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

 1.1 กฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควร
ตราเปนพระราชก ษฎีกา โดยกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเปนองคการมหาชน มีสถานภาพเปนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน 
พ.ศ. 2542 สําหรับการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรมีระบบการศึกษาและแนวการ
จัดการศึกษาเปนไปตามระบบการศึกษาและแนวการจัดการศึกษาของชาติ และควรมีความเปนอิสระใน
การบริหารจัดการศึกษาภายใตขอบเขตของกฎหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

 1.2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรมีพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังจังหวัด 
เพ่ือใหมีการจัดการศึกษาในระบบครอบคลุมท้ังการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการอุดมศึกษา โดยใหเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความพรอมในการจัดการศึกษาจัดตั้งองคการมหาชน เรียกวา ศูนยการ
บริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน)   

 1.3 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรมีสิทธิในการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับ ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของเขตพัฒนา
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เศรษฐกิจพิเศษ สําหรับการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น 
ใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนและกระทรวงศึกษาธิการรวมกันกําหนด
หลักเกณ  วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ เพ่ือใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให
ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการ
มหาชน) ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542   

 1.4 ศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(องคการมหาชน) มี
วัตถุประสงค ดังตอไปนี ้1) บริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและ
สถานประกอบการ 2) กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ชุมชนและสถานประกอบการ ตามศักยภาพและโอกาสของแตละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย
คํานึงถึงความเชื่อมโยงสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 3) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาดาน
วิชาการ การวิจัยและพัฒนา ของสถานศึกษาในกํากับ ใหมีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของชุมชนและสถานประกอบการ 4) ประสานความรวมมือในการบริหารจัด
การศึกษากับภาคีตาง  ท้ังหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ใหเกิดการพัฒนาการศึกษาอยางบูรณาการ โดยยึดหลักประชารัฐ 5) กํากับดูแล ติดตาม 

และประเมิน ลการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาในกํากับของศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  และการดําเนินการดังกลาวขางตนตองไมเปนการดําเนินการ
ท่ีมุงแสวงหากําไรเปนหลัก    

 1.5 ศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(องคการมหาชน) มีอํานาจ
หนาท่ีดังตอไปนี ้1) ถือกรรมสิทธิ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง  2) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติ
กรรมทุกประเภท ูกพันทรัพยสิน ตลอดจนนิติกรรมอ่ืนใด เพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจกรรมของ
ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา 3) ทําความตกลงและ
รวมมือกับองคการ หรือหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ หรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในกิจการท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของศูนยการบริหาร
จัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา 4) จัดใหมีและใหทุนเพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ูเรียน และการดําเนินงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษา
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา 5) บริหารจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยสินทางปญญา 
และสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของศูนยการบริหารจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา 6) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการท่ีเก่ียวกับ
วัตถุประสงคของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา ท้ังนี้ ให



14

N 
 

 
 

เปนไปตามหลักเกณ ท่ีคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 7) กูยืมเงินเพ่ือประโยชนใน
การดําเนินการตามวัตถุประสงคของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
สถานศึกษา ท้ังนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณ ท่ีคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 8) ให
กูยืมเงินเพ่ือเปนทุนการศึกษาแก ูเรียนของสถานศึกษา ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพยโดยมีหลักประกันดวย
บุคคลหรือทรัพย 9) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ
ตาง  ตามวัตถุประสงคของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา 
ท้ังนี้ตามหลักเกณ และอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 10) ใหปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หนังสือ
รับรอง และเครื่องหมายวิทยฐานะในกิจกรรมท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของศูนยการ
บริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา และ 11) กระทําการอ่ืนใดท่ีจําเปน
หรือตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และสถานศึกษา  

 1.6 ความมุงหมายและหลักการในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
มี 3 ดาน ไดแก 1) ดาน ูเรียน มุงเนนการพัฒนาคุณภาพคนใหมีความสมบูรณอยางรอบดาน 
กลาวคือ มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีดี มีความเปนเลิศตามอัจฉริยภาพของตนเองหรือมี
ความรูความสามารถและทักษะอาชีพจนสามารถนําไปใชประกอบอาชีพได สามารถแกไขปญหาตาง
ดวยการใชสติปญญา มีจิตสํานึกรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรม มีคุณธรรมท่ีจําเปนตอการทํางาน 
ตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาไทย ภาษาอังก ษ และภาษาของประเทศเพ่ือนบาน
ท่ีจําเปน 2) ดานสังคม มุงเนนการพัฒนาเพ่ือสรางใหสังคมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนสังคม
แหงการเรียนรู และ 3) ดานสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู มุงเนนใหมีสาระการเรียนรูท่ีมุง
ตอบสนองตอความตองการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม  โดยมีกระบวนการเรียนรูท่ียึดศักยภาพ
ของ ูเรียนเปนสําคัญ  

 1.7 หลักการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหยึดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และหลักการในการจัดระบบ 
โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะตองมีความเปนอิสระซึ่งแต
ละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาจแตกตางกัน ตลอดจนมีอิสระในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
สําหรับใชในการประกันคุณภาพการศึกษา และมีอิสระในการกําหนดหลักเกณ และดําเนินการ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามบริบทของแตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยคํานึงถึงสิทธิและ
โอกาสเสมอกันของบุคคลในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 



15

O 
 

 
 

และระบบการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองเปนไปตามระบบการศึกษาของชาติ เพ่ือให
การจัดการศึกษาของชาติมีความเปนเอกภาพ  

 1.8 แนวการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองยึดศักยภาพของ ูเรียนเปน
สําคัญ โดยกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให ูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสูความ
เปนเลิศตามอัจฉริยภาพของตนเอง เพ่ือให ูเรียนมีท้ังความรู และทักษะอาชีพ และนอกจากนี้ยังตอง
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคูไปดวย หลักสูตรและสาระการเรียนรูตองสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สวนกระบวนการเรียนรูตองยึดศักยภาพของ
ูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม  ท่ีสามารถ

ตอบสนองตอบความตองการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได  
 1.9 กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีในการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ

และทุกประเภทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีลักษณะท่ีเปนพหุภาคี และมี ูอํานวยการศูนยการบริหาร
จัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง  

 1.10 คณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจมีอํานาจ
หนาท่ีในการควบคุมดแูลการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยคํานึงถึงคุณภาพ 
ความเปนอิสระ และความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ การกําหนดนโยบายการบริหารจัด
การศึกษา การใหความเห็นชอบแ นการจัดการศึกษา การอนุมัติแ นการลงทุนและแ นการเงินใน
การจัดการศึกษา การควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษา
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการออกระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
เรื่องการบริหารงานท่ัวไป และ การจัดแบงสวนงาน ตลอดจนขอบเขตหนาท่ีของสวนงานดังกลาว 
การบริหารงานบุคคล การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน รวมท้ังการบัญชี และ
การจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนแกเจาหนาท่ีและ
ลูกจาง กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี หลักเกณ และวิธีการเก่ียวกับการป ิบัติหนาท่ีของ ูตรวจสอบ
ภายใน  

 1.11 การจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองถือป ิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาจขอรับถายโอนสถานศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการได และใหสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีสถานะเปนนิติบุคคล โดย
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มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวย คณะกรรมการ
การศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี ูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการโดย
ตําแหนง  

 1.12 คณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปน
ูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอน ูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ และ ูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมติของคณะ
กรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีจะให ูอํานวยการศูนย
การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ ูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษออกจากตําแหนงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการเทาท่ีมีอยู โดยไมนับรวมตําแหนง ูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และ ูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แลวแตกรณี คณะกรรมการ
บริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปน ูกําหนดอัตราเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอ่ืนของ ูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
ูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามหลักเกณ ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  

 1.13 ูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ ูบริหาร
สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองสามารถทํางานไดเต็มเวลา และตองเปน ูมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบป ิบัติของทางราชการ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และ
อาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน ตลอดจนการกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
ูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และอํานาจหนาท่ีของ 
ูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

 1.14 ูป ิบัติงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมี 3 ประเภท ประกอบดวย 1) เจาหนาท่ีหรือลูกจาง 2) ท่ี
ปรึกษาหรือ ูเชี่ยวชาญ 3) เจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมาชวยป ิบัติงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนการชั่วคราว 

 1.15 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และใหระบบ หลักเกณ  และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยใหศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีประเมิน
คุณภาพภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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 1.16 ทุน รายได และทรัพยสินเพ่ือจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวย 
1) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับถายโอนมา กรณีรับถายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 2) เงินท่ี
รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 3) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป 

4) เงินอุดหนุนจากสถานประกอบการภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืน รวมท้ัง
จากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินท่ีมี ูอุทิศให 5) คาธรรมเนียม คาบํารุง 
คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ 6) ดอก ลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของ
ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยท่ีรายไดของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 
และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  สําหรับอสังหารมิทรัพยท่ีศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดมาจากการให หรือ การซื้อ 
หรือการแลกเปลี่ยนดวยเงินรายไดของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
สถานศึกษาใหเปนกรรมสิทธิของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แลวแตกรณี และใหศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษามีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และ
จัดหาประโยชนจากทรัพยสินของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังท่ีเปนท่ีราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุ และท่ี
เปนทรัพยสินอ่ืน รวมท้ังจัดหารายไดจากบริการของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา 

แลวแตกรณี  
 1.17 การใชจายเงินของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ

สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใหใชจายไปเพ่ือกิจการของศูนยการบริหารจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะ แลวแตกรณี โดย
ท่ีการเก็บรักษาและเบิกจายเงินของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการการศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกําหนด  

 1.18 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรเปดโอกาสใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอ่ืน บริจาคเงินหรือทรัพยากรทางการศึกษาใหแกศูนยการบริหารจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนไปตามพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และให ูท่ีบริจาคเงินไดรับสิทธิในการลดหยอนหรือยกเวนภาษี ตาม
พระราชก ษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 558) พ.ศ.

2556 

 1.19 การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมิน ลงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษา
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหจัดทําตามหลักสากล 
ตามแบบและหลักเกณ ท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษกําหนด และตองมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในสําหรับทําหนาท่ีเปน ูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ 
และใหข้ึนตรงตอคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทํา
หนาท่ีในการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํานักงานคณะ
กรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการรายงาน ลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหาร
จัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทราบอยางนอยปละครั้ง นอกจากนี้ตองไดรับการตรวจสอบ
จากสํานักงานการตรวจเงินแ นดิน และตองทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรี  

 1.20 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ
ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษใหเปนไปตามกฎหมาย  

     แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษดังกลาวขางตนเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 และกฎหมายท่ี
เก่ียวของ และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 และแ นการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2574 ตลอดจนแ นบูรณาการจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ    

2. ราง “พระราชก ษฎีกาจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(องคการมหาชน) พ.ศ. ...” มีท้ังหมด 8 หมวด จํานวน 75 มาตรา ประกอบดวย  

 หมวด 1 การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาท่ี มีจํานวน 10 มาตรา  
 หมวด 2 ทุน รายได และทรัพยสิน มีจํานวน 5 มาตรา  
 หมวด 3 การบริหารและการดําเนินกิจการ มี 3 สวน ไดแก  
  สวนท่ี 1 ความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา มีจํานวน 6 มาตรา    

  สวนท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา มีจํานวน 5 มาตรา    
   สวนท่ี 3 การบริหารและการจัดการศึกษา มีจํานวน 32 มาตรา  
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 หมวด 4 ูป ิบัติงานของศูนยและสถานศึกษา มีจํานวน 4 มาตรา  
     หมวด 5 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีจํานวน 4 มาตรา  

 หมวด 6 การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมิน ลงานของศูนยและสถานศึกษา มี
จํานวน 5 มาตรา   

 หมวด 7 การกํากับดูแล มีจํานวน 1 มาตรา   
 หมวด 8 วุฒิบัตร และเครื่องหมายวิทยฐานะ มีจํานวน 3 มาตรา  

 

สรุป ิปรา ผ าร ิ  
 จาก ลการวิจัยท่ีพบวา แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะตองกระจายอํานาจใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความ
พรอมดําเนินการจัดการศึกษาก็เพ่ือใหการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได ซึ่ง
เปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 9 ท่ีกําหนดวาการ
จัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
          สวนความมุงหมายและหลักการในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มี 
3 ดาน ไดแก 1) ดาน ูเรียนมุงเนนการพัฒนาคุณภาพคนใหมีความสมบูรณอยางรอบดาน 2) ดาน
สังคมมุงเนนการพัฒนาเพ่ือสรางใหสังคมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนสังคมแหงการเรียนรู และ 
3) ดานสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูมุงเนนใหมีสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูท่ี
มุงตอบสนองตอความตองการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนสําคัญ โดยมี
แนวการจัดการศึกษาท่ียึดศักยภาพของ ูเรียนเปนสําคัญ โดยกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเพ่ือสูความเปนเลิศตามอัจฉริยภาพของตนเอง มุงเนนใหท้ัง

ความรู ทักษะอาชีพ พรอมท้ังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติท่ีกําหนดไว 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐาน 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะ
พลเมืองและพลโลก มีเปาหมายของการจัดการศึกษาอยูท่ีการพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง 
คนดี และมี ความสุข” โดยมีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับชวงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ตรงตามความตองการ ท้ังในดานสุขภาพรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและทักษะ
คุณธรรม และจิตสํานึกท่ีพึงประสงค และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัด
การศึกษา เปนการจัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนา ูเรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปน
ฐาน กลาวคือ การจัดการกระบวนการเรียนรูท่ีเนน ูเรียนเปนสําคัญ ูเรียนเห็นแบบอยางท่ีดีไดฝก
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การคิด ไดเรียนรูจากประสบการณตรงท่ีหลากหลายตรงตามความตองการ และมีความสุขในการ
เรียนรู ครู คณาจารยรูจัก ูเรียนเปนรายบุคคล เตรียมการสอนและใชสื่อท่ี สม สานความรูสากลกับ
ภูมิ ปญญาไทย จัดบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย และ 
พัฒนาความคิดของ ูเรียนอยางเปนระบบและสรางสรรค และ มาตรฐานท่ี 3 แนวการสรางสังคมแหง
การเรียนรู/สังคมแหงความรู เพ่ือสรางวิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง 
 สําหรับการกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีในการสงเสริม และกํากับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก็เพ่ือใหการจัดการศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ .2542 โดยมีคณะ
กรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเปน ูควบคุมดูแลการบริหารจัด
การศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และใหแตละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนองคการมหาชน ท่ีมีสถานะเปนนิติบุคคล ก็เพ่ือใหการ
บริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความเปนอิสระและปลอดจากการแทรกแซงของ
ฝายการเมือง ซึ่งสอดคลองกับ ลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2549 : ข-ค) ท่ี
พบวาการกระจายอํานาจใหคณะกรรมการการศึกษาท่ีอยูในรูปองคคณะบุคคลจะทําใหมีการบริหาร
จัดการศึกษาโดยมืออาชีพ มีความเปนกลางทางการเมือง มีความเปนอิสระจากฝายปกครอง ปลอด
จากการแทรกแซงทางการเมือง มีความเปนอิสระในการบริหารและปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับ
บริบทชุมชนและความตองการของ ูเรียน  
    กรณีให ูป ิบัติงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มี 3 ประเภท ประกอบดวย 1) เจาหนาท่ีหรือลูกจาง 2) ท่ี
ปรึกษาหรือ ูเชี่ยวชาญ และ 3) เจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมาชวยป ิบัติงานของศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนการชั่วคราว
นั้น ก็เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 35 – มาตรา 38    

 การกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ ซึ่งมีท้ังระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ก็เ พ่ือใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 9 (3) ท่ีกําหนดวา การจัดระบบ โครงสราง และ
กระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักการท่ีมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา และมาตรา 47 – มาตรา 51 ตลอดจนกฎกระทรวง     
วาดวยระบบ หลักเกณ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553    
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          การกําหนดใหทุน รายได และทรัพยสินเพื่อจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ประกอบดวย 1) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับถายโอนมา กรณีรับถายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
2) เงินท่ีรัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 3) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปน
รายป 4) เงินอุดหนุนจากสถานประกอบการภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกร
อ่ืน รวมท้ังจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินท่ีมี ูอุทิศให 5) 

คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ 6) ดอก ลของเงินหรือ
รายไดจากทรัพยสินของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และกําหนดใหรายไดของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไมเปนรายไดท่ีตองนําสง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ก็เพ่ือให
เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 12 - มาตรา 18 

    การกําหนดใหมีระบบการบัญชี การตรวจสอบ และการประเมิน ลงานของศูนยการบริหาร
จัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามหลัก
สากล ตามแบบและหลักเกณ ท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสํานักงานคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนรายงาน ลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริหาร
ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทราบอยางนอยปละครั้ง ท้ังนี้ ใหศูนยการ
บริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในสําหรับทําหนาท่ี
เปน ูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และใหข้ึนตรงตอคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ก็เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 

มาตรา 39-มาตรา 42 

          การกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนิน
กิจการของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษใหเปนไปตามกฎหมาย ก็เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปน ูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และมีความเปนเอกภาพตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 9 (1) ท่ีกําหนดวา การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการ
จัดการศึกษา ใหยึดหลักการมีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลาย ยืดหยุนในการป ิบัติซึ่ง
ตองสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

 



22

V 
 

 
 

ส  
จาก ลการวิจัยครั้งนี้มีขอคนพบสําคัญท่ีจะนําไปสูขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอเสนอแนะเชิงป ิบัติ 
        1.1 การท่ี “พระราชก ษฎีกาจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (องคการมหาชน) พ.ศ. ...” จะถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ (Policy Formulation) ไดนั้น 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น จึงควรจัดประชุมสัมมนาเพ่ือสรางความเขาใจ
เก่ียวกับพระราชก ษฎีกาจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(องคการ
มหาชน) พ.ศ. ... ใหแกคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังนี้ เพ่ือใหมีการ
สนับสนุนการประกาศใชพระราชก ษฎีกาจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (องคการมหาชน) พ.ศ. ...          

  1.2 หลังจากท่ีพระราชก ษฎีกาจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (องคการมหาชน) พ.ศ. ... มี ลบังคับใชแลว หนวยงานท่ีเก่ียวของควรเ ยแพร ประชาสัมพันธ
ใหชุมชน สวนราชการ และสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความเขาใจเก่ียวกับการ
จัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(องคการมหาชน) ท้ังนี้ เพ่ือใหพระราช
ก ษฎีกาจัดตัง้ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน) พ.ศ. ...ซึ่ง
เปนนโยบายสาธารณะถูกนําไปป ิบัติ (Policy Implementation) ไดอยางถูกตอง 
  1.3 หลังจากท่ีพระราชก ษฎีกาจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (องคการมหาชน) พ.ศ. ... ไดถูกนําไปป ิบัติแลว หนวยงานท่ีเก่ียวของควรประเมิน ลนโยบาย 

(Policy Evaluation) วามีปญหา อุปสรรคประการใด เพ่ือจะไดนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงใหการ
นํานโยบายการจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน) ไปสู
การป ิบัติประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิ ล 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรทําการวิจัยเชิงป ิบัติการ (Action Research) พัฒนาความพรอมในการจัด
การศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
       2.2 ควรทําการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีมีความพรอมในการจัดการศึกษา ในลักษณะโครงการนํารองการบริหารจัดการศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบองคการมหาชน 
 



23

บทท 1
บท า

า ป า า สา ป หา
รัฐบาลไดมีความพยายามท่ีจะดําเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษข้ึน โดยมอบหมาย

ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช  ไปดําเนินการและ
ขับเคลื่อน ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเม่ือวันท่ี  ตุลาคม  ไดมีมติเห็นชอบใน
หลักการแนวทางการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตากตามท่ี สศช.เสนอ พรอมท้ัง
มอบหมายใหไปศึกษาความเหมาะสมเพ่ิมเติม และเม่ือวันท่ี  มกราคม  คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
อนุมัติหลักการตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พ.ศ   เนื่องจากพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ   ท่ีใชบังคับอยูใน
ปจจุบันมีเจตนารมณในการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะใหเปนเขตอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมสงออก
เทานั้น แตอยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ไมไดมีการพิจารณาจากสภา ูแทนราษฎรจนกระท่ัง
รัฐบาลไดสิ้นสุดวาระลง  
  ตอมาคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเม่ือวันท่ี   มกราคม  ไดมีมติเห็นชอบใน
หลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ   ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
ก ษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษข้ึน เพ่ือสงเสริมการคาและการลงทุนของประเทศโดยใชประโยชนจากความเชื่อมโยงดาน
คมนาคมขนสงของภูมิภาคอาเซียนตามขอตกลงการคาเสรีภายใตกรอบอาเซียนและขอตกลงภายใต
กรอบเศรษฐกิจอ่ืน รวมท้ังจากการคาบริเวณพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน และ
มีนโยบายในการสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส และสามารถใหบริการสาธารณะตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยาง
มีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนตองมีกลไกขับเคลื่อนการสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีศักยภาพสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีของตนข้ึนเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีระบบ
สาธารณูปโภค บริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐาน และสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและจําเปนตอการรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน และหลักการมีสวนรวมของประชาชนและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังมีกลไกท่ีชวยใหราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาคใหการสนับสนุนการดําเนินงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจัดใหมีการ
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มอบอํานาจแกเจาหนาท่ีในสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถ่ินใหสามารถสั่ง อนุญาต อนุมัติ ป ิบัติ
ราชการ หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีหนวยราชการจะพึงป ิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการคาเสรีภายใตกรอบอาเซียน ขอตกลง
ภายใตกรอบเศรษฐกิจอ่ืน หรือการคาบริเวณพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน ซึ่ง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 ไดประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 130 ตอนพิเศษ 87ง วันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 

  จากนั้น คณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีคําสั่ง ท่ี 72/2557 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน  2557 

แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมีหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ หรือรองหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
มอบหมาย เปนประธานกรรมการ และมีกรรมการประกอบดวย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการก ษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ูอํานวยการสํานักงบประมาณ ูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ประธาน
กรรมการหอการคาไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย มี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ และ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิมอบหมาย เปนกรรมการและ ูชวยเลขานุการ  
  ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประกาศกําหนดพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ฉบับท่ี 
1/2558 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2558 และฉบับท่ี 2/2558 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2558 ดังนี้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในคราวการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2558 ยังไดมีมติเห็นชอบให
มีการเตรียมการดานการศึกษา เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

การจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ซึ่งไดบัญญัติเก่ียวกับความหมาย 
ความมุงหมายและหลักการ ตลอดจนระบบการศึกษาไว ดังนี ้
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มาตรา 4 การศึกษา หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค
จรรโลงความกาวหนา ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการ
เรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ูอ่ืนได อยางมีความสุข 

มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ 
หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย รูจักรักษา ลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ การกี า ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มี
ความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  

มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี ้ 
(1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  
(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง  
มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย  
(1) การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา

ของการศึกษา การวัดและประเมิน ล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน  
(2) การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ 

วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมิน ล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการ
สําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของบุคคลแตละกลุม  

(3) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาท่ีให ูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือ
แหลง ความรูอ่ืน   
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สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบก็ได  

ใหมีการเทียบโอน ลการเรียนท่ี ูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได 

ไมวาจะเปน ลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมท้ังจากการเรียนรูนอกระบบ  
ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน 

โดยมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 บัญญัติไววา ใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปยังคณะกรรมการ 
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง และมาตรา 41 ได
บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ  
ตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน   

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวา การจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะตองเปน
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ท่ีจะตองมีท้ังการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต แตจากสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ในพ้ืนท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจะมีหนวยงานท่ีรับ ิดชอบในการจัดการศึกษาท้ังสวนราชการและองคกรปกครองปกครองสวน
ทองถ่ิน ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเปนการจัดการศึกษาท่ีมุงไปสูการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเปนการจัดการศึกษาท่ีทําใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองทําการศึกษาหารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีความ
เหมาะสม สอดคลองกับสภาพบริบทและความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สําหรับใชเปน
แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อัน
จะสง ลใหเกิดการเสริมสรางและการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนท่ีใกลเคียงในดานการแขงขัน และเพ่ือรองรับการป ิรูปการศึกษา 

 

ุปร ส าร ิ  
  1. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และขอเสนอการปรับปรุงกฎหมายการศึกษา 
  2. เพ่ือใหไดรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  3. เพ่ือใหไดรางกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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า า าร ิ  
  1. แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และขอเสนอการปรับปรุงกฎหมายการศึกษา เปนอยางไร 
  2. รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนอยางไร 
  3. รางกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนอยางไร 
 

บ าร า 

  ในการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในครั้งนี้ มีขอบเขตการศึกษา ดังนี ้
  1. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

การศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในครั้งนี้ ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 10 เขต ประกอบดวย    
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุร ี
  2. ขอบเขตดานเนื้อหา 

การศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในครั้งนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาตลอดชีวิต ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

  3. ขอบเขตดานประชากร กลุมตัวอยาง ูใหขอมูลสําคัญท่ีใชในการศึกษา 
ประชากร กลุมตัวอยาง ูใหขอมูลสําคัญท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก นักปราชญ  

นักคิด ูเชี่ยวชาญหรือ ูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษา กฎหมาย และการกระจายอํานาจ ตลอดจน ู
ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 10 เขต 

  4. ขอบเขตดานเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 10 เดือน นับจากวันท่ีสัญญาจางท่ีปรึกษามี ลใชบังคับ 
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ิ า ท 
1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง บริเวณพ้ืนท่ีท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศ

กําหนดใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งรัฐจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการพัฒนา
ระบบการใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จท่ีสอดคลองกับระบบ ASEAN Single Window และการ
ดําเนินการอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

2. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง การบริหารจัด
การศึกษาท่ีประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1) ความมุงหมายและหลักการของการบริหารจัด
การศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2) ทรัพยากรสําหรับใชในการบริหารจัดการศึกษาใน
พ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3) กระบวนการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
และ 4) คุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การบริหารจัดการศึกษา  

3. ทรัพยากรสําหรับใชในการบริหารจัดการศึกษา หมายถึง ทรัพยากรท่ีไมใชเงิน (Non -

Financial Resources) และทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources) ท่ีใชในการบริหารจัด
การศึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงค  

4. กระบวนการบริหารจัดการศึกษา หมายถึง วิธีดําเนินการบริหารจัดการศึกษา ประกอบดวย 

การวางแ น (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การจัดบุคลากรป ิบัติงาน (Staffing) การ
อํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) การงบประมาณ 

(Budgeting) และการควบคุม (Controlling) 

5. คุณภาพการศึกษา หมายถึง ลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีเกิดจากการบริหารจัดการศึกษาตาม
ความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 

ผ ท า า รบ 
  1. รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษา
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และขอเสนอการปรับปรุงกฎหมายการศึกษา 
  2. รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  3. รางกฎหมายการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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บทท 2
สาร า ิ ท

 

การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษา 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในครั้งนี้ มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแบงออกเปน 12 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวของ  
 ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศไทย  
 ตอนที่ 3 การศึกษาตลอดชีวิต 

  ตอนที่ 4 สังคมแหงการเรียนร ู
  ตอนที่ 5 แนวคิด ท ษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
  ตอนที่ 6 แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 

 ตอนที่ 7 แ นการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) 

 ตอนที่ 8 แ นบูรณาการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 

 ตอนที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ตอนที่ 10 การศึกษาของประเทศที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 ตอนที่ 11 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ตอนที่ 12 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

มีเนื้อหารายละเอียดของแตละตอนตามดังตอไปนี ้
 

ท ห า  

1.1 ร รา บ ิ าร า ห า ิ . .2542 ท ิ ิ ( บบท 2
. .2545 ( บบท 3 . .2553 

 

หมวด 1 

บททั่วไป 

ความมุงหมายและหลักการ 
 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ูอ่ืนได อยางมคีวามสุข 
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  มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ 
หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย รูจักรักษา ลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ การกี า ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มี
ความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวย ตนเองอยางตอเนื่อง  
  มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี ้ 
 (1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  

 (2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
 (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง  
  มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังนี ้ 
 (1) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการป ิบัติ  
 (2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

 (3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และ
ประเภทการศึกษา  
 (4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และการ
พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  
 (5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง  มาใชในการจัดการศึกษา  
 (6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

 
หมวด 2 

สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา 
  

  มาตรา 10 การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  

  การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 

สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถ
พ่ึงตนเองได หรือไมมี ูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษ  
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  การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสีย
คาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา ตามหลักเกณ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดย 

คํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

  มาตรา 11 บิดา มารดา หรือ ูปกครองมีหนาท่ีจัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแลไดรับ
การศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายท่ีเก่ียวของตลอดจนใหไดรับการศึกษานอกเหนือจาก
การศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอมของครอบครัว  
  มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหบุคคล ครอบครัว 

องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
มีสิทธิใน การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
  มาตรา 13 บิดา มารดา หรือ ูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน ดังตอไปนี้  
 (1) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการใหการศึกษา
แกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล  

 (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความ
ดูแลท่ีครอบครัวจัดให ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 (3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน 

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสิทธิ
ไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี ดังตอไปนี ้
 (1) การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูในความ 

ดูแลรับ ิดชอบ  

 (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 (3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด  

  

หมวด 3 

ระบบการศึกษา 

 

  มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
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  (1) การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและประเมิน ล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน  

  (2) การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ 

วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมิน ล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการ
สําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของบุคคลแตละกลุม  

  (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาท่ีให ูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ 

ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือ
แหลง ความรูอ่ืน   

  สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบก็ได  

  ใหมีการเทียบโอน ลการเรียนท่ี ูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได 

ไมวาจะเปน ลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมท้ังจากการเรียนรูนอกระบบ ตาม
อัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน  

  มาตรา 16 การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย การศึกษาซึ่งจัดไมนอยกวาสิบสองปกอนระดับอุดมศึกษา 

การแบงระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
  การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับต่ํากวาปริญญา และระดับปริญญา  
  การแบงระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 17 ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ดเขาเรียน
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนอายุยางเขาปท่ีสิบหก เวนแตสอบไดชั้นปท่ีเกาของการศึกษาภาคบังคับ 

หลักเกณ และวิธกีารนับอายุใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
  มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหจัดในสถานศึกษา ดังตอไปนี ้ 
  (1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอน 

เกณ ของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความตองการ
พิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน  

  (2) โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนท่ีสังกัดสถาบันพุทธศาสนา 

หรือศาสนาอ่ืน  

  (3) ศูนยการเรียน ไดแก สถานท่ีเรียนท่ีหนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
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ศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคม
อ่ืนเปน ูจัด  

  มาตรา 19 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือ 

หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายเก่ียวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น  และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
  มาตรา 20 การจัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ 

สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  มาตรา 21 กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ อาจจัดการศึกษา 

เฉพาะทางตามความตองการและความชํานาญของหนวยงานนั้นได โดยคํานึงถึงนโยบายและ
มาตรฐาน การศึกษาของชาติ ท้ังนี้ ตามหลักเกณ  วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 

หมวด 4 

แนวการจัดการศึกษา 
 

  มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวา ูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให ูเรียนสามารถ
พัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  

  มาตรา 23 การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี ้ 
  (1) ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว 

ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบ
การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

  (2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรูความเขาใจและ 

ประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อยางสมดุลยั่งยืน  

  (3) ความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกี า ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิ
ปญญา  
  (4) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง  
  (5) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข  
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 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ 

ดังตอไปนี ้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ ูเรียน  

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

(2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเ ชิญสถานการณ และการประยุกตความร ู
มาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

(3) จัดกิจกรรมให ูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการป ิบัติใหทําได คิดเปน 

ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
(4) จัดการเรียนการสอนโดย สม สานสาระความรูดานตาง  อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 

รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
(5) สงเสริมสนับสนุนให ูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ 

อํานวยความสะดวกเพ่ือให ูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวน
หนึ่งของ กระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ ูสอนและ ูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหลงวิทยาการ ประเภทตาง  

(6) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา 
ูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนา ูเรียนตามศักยภาพ  

  มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณ  หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพ กษศาสตร อุทยาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกี าและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอ่ืนอยาง
พอเพียง และมีประสิทธิภาพ  

  มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมิน ูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ ูเรียน 

ความประพ ติ การสังเกตพ ติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปใน
กระบวนการเรียน การสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา  
  ใหสถานศึกษาใชวิธีการท่ีหลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนํา ลการ
ประเมิน ูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย  

  มาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ  

  ใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่งใน 

สวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปน
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ 
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  มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับตาง  รวมท้ังหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตาม 

มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย ท้ังนี้ ใหจัดตามความเหมาะสม
ของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ  

  สาระของหลักสูตร ท้ังท่ีเปนวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ท้ังดาน
ความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับ ิดชอบตอสังคม  

  สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง 

แลวยังมีความมุงหมายเฉพาะท่ีจะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาองค
ความรู และพัฒนาสังคม  

  มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง 
 เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน  

  มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการ
สงเสริมให ูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ ูเรียนในแตละระดับการศึกษา  
   

หมวด 5 

การบรหิารและการจัดการศึกษา 

 

สวนท่ี 1 

การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

 

  มาตรา 31 กระทรวงมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท กําหนดนโยบาย แ น และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกี าเพ่ือการศึกษา รวมท้ังการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมิน ลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของกระทรวงหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวง  
  มาตรา 32 การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงใหมีองคกรหลักท่ีเปนคณะบุคคลในรูป
สภาหรือในรูปคณะกรรมการจํานวนสี่องคกร ไดแก สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาใหความเห็น
หรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด  
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  มาตรา 33 สภาการศึกษา มีหนาท่ี  

  (1) พิจารณาเสนอแ นการศึกษาแหงชาติท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกี ากับ 

การศึกษาทุกระดับ  

  (2) พิจารณาเสนอนโยบาย แ น และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามแ น
ตาม (1)  

  (3) พิจารณาเสนอนโยบายและแ นในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
  (4) ดําเนินการประเมิน ลการจัดการศึกษาตาม (1) 
  (5) ใหความเห็นหรือคําแนะนําเก่ียวกับกฎหมายและกฎกระทรวงท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้  
  การเสนอนโยบาย แ นการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษา ใหเสนอตอคณะรัฐมนตร ี 
  ใหคณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบดวย รัฐมนตรีเปนประธาน กรรมการโดยตําแหนง 

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ูแทนองคกรเอกชน ูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ูแทนองคกร
วิชาชีพ พระภิกษุซึ่งเปน ูแทนคณะสง  ูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย ูแทน
องคกรศาสนาอ่ืน และกรรมการ ูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอ่ืน
รวมกัน  

  ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปนนิติบุคคล และใหเลขาธิการสภาเปนกรรมการและ 

เลขานุการ  
  จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณ  วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดํารง 
ตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  

  มาตรา 34 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แ นพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับแ นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแ นการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ล
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แ นพัฒนา มาตรฐานและ
หลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ท่ีสอดคลองกับความตองการตามแ นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และแ นการศึกษาแหงชาติ การสงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและ
เอกชน การสนับสนุน ทรัพยากร  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ลการจัดการอาชีวศึกษา โดย
คํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพ  

  คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แ นพัฒนา และมาตรฐานการ 

อุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตามแ นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแ นการ
ศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ลการจัดการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ
ปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  มาตรา 35 องคประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา 34 ประกอบดวย กรรมการโดย
ตําแหนงจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ูแทนองคกรเอกชน ูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ูแทน
องคกรวิชาชีพ และ ูทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน  

  จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณ  วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และ
กรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการแตละคณะ ใหเปนไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงความแตกตางของกิจการในความรับ ิดชอบของคณะกรรมการแตละ
คณะดวย  

  ใหสํานักงานคณะกรรมการตามมาตรา 34 เปนนิติบุคคล และใหเลขาธิการของแตละ
สํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ  
  มาตรา 36 ใหสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล และอาจจัดเปน
สวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ยกเวนสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา 21  

  ใหสถานศึกษาดังกลาวดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการ 

จัดการท่ีเปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของ 
สภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น   

  มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยคํานึงถึง
ระดับของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสม
ดานอ่ืนดวย เวนแตการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา  
  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบงเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
  ในกรณีท่ีสถานศึกษาใดจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

การกําหนดใหสถานศึกษาแหงนั้นอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใด ใหยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษา
นั้นเปนสําคัญ ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  

  ในกรณีท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไมอาจบริหารและจัดการไดตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดใหมี
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังตอไปนี้เพ่ือเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาก็ได 

(1) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสาหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ  
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(2) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย  

(3) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสาหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ  

(4) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาท่ีใหบริการในหลายเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
มาตรา 38 ในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มีอํานาจหนาท่ีในการกากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสานและสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายใน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกอบดวย ูแทนองคกรชุมชน ูแทนองคกรเอกชน 

ูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ูแทนสมาคม ูประกอบวิชาชีพครู ูแทนสมาคม ูประกอบวิชาชีพ
บริหารการศึกษา ูแทนสมาคม ูปกครองและคร ูและ ูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม  

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณ  วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

ให ูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งในสวนท่ีเก่ียวกับสถานศึกษาเอกชนและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินวาจะอยูในอํานาจหนาท่ีของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใด ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการ และสานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง 

หลักเกณ และวิธีการกระจายอํานาจดังกลาว ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํา

กวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษาเพ่ือทําหนาท่ีกํากับและสงเสริม 

สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ูแทน ูปกครอง ูแทนคร ู ูแทนองคกรชุมชน ูแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ูแทนพระภิกษุสง หรือ ูแทนองคกร
ศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี และ ูทรงคุณวุฒิ  
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สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมีกรรมการ
เพ่ิมข้ึนได ท้ังนี ้ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณ  วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

ให ูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกสถานศึกษาตามมาตรา 18 (1) และ (3)  

 

สวนท่ี 2 

การบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

มาตรา 41 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ
ตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน  

  มาตรา 42 ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณ และวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมีหนาท่ีในการประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา รวมท้ังการเสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

หมวด 6 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก  

ระบบ หลักเกณ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง  

มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ และเปดเ ยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
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มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปน
องคการมหาชนทําหนาท่ีพัฒนาเกณ  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมิน ลการจัด
การศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการและ
แนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้ 

ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป
นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอ ลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน  

มาตรา 50 ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง  ท่ีมีขอมูล
เก่ียวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมท้ัง ูปกครองและ ู
ท่ีมีสวนเก่ียวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพ่ิมเติมในสวนท่ีพิจารณาเห็นวา เก่ียวของกับการป ิบัติ
ภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
หรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ีสํานักงานดังกลาวรับรอง ท่ีทําการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษานั้น  

มาตรา 51 ในกรณีท่ี ลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข
ตอหนวยงานตนสังกัด เพ่ือใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากมิได
ดําเนินการดังกลาว ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เพ่ือดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข  

 

หมวด 8 

ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

 

มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน 

ท้ังจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนเอกชน องคกรเอกชน 

องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และตางประเทศมาใชจัด
การศึกษาดังนี ้ 

(1) ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษี
เพ่ือการศึกษาไดตามความเหมาะสม ท้ังนี ้ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  

(2) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินเอกชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือ
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การศึกษา โดยเปน ูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนใหแก
สถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน  

ท้ังนี้ ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดมทรัพยากร
ดังกลาว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษี ตามความเหมาะสม
และความจําเปน ท้ังนี ้ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  

มาตรา 59 ใหสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา 
ใช และจัดหา ลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ท้ังท่ีเปนท่ีราชพัสดุ ตามกฎหมายวาดวยท่ี
ราชพัสดุ และท่ีเปนทรัพยสินอ่ืน รวมท้ังจัดหารายไดจากบริการของสถานศึกษา และเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจหลักของสถานศึกษา  

บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลไดมาโดยมี ูอุทิศให หรือโดยการ
ซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของสถานศึกษา ไมถือเปนท่ีราชพัสดุ และใหเปนกรรมสิทธิของ
สถานศึกษา  

บรรดารายไดและ ลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล รวมท้ัง ลประโยชนท่ีเกิด
จากท่ีราชพัสดุ เบี้ยปรับท่ีเกิดจากการ ิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับท่ีเกิดจากการ ิดสัญญาการซื้อ
ทรัพยสินหรือจางทําของท่ีดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  

บรรดารายไดและ ลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐท่ีไมเปนนิติบุคคล รวมท้ัง ลประโยชน
ท่ีเกิดจากท่ีราชพัสดุ เบี้ยปรับท่ีเกิดจากการ ิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับท่ีเกิดจากการ ิดสัญญา
การซื้อทรัพยสินหรือจางทําของท่ีดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณใหสถานศึกษาสามารถจัดสรรเปน
คาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น  ไดตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

มาตรา 60 ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแ นดินใหกับการศึกษาในฐานะท่ีมีความสําคัญสูงสุดตอ
การพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา ดังนี ้ 

(1) จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเปนคาใชจายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก ูเรียนการศึกษาภาค
บังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน  

(2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแก ูเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดนอย
ตามความเหมาะสมและความจําเปน  

(3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม และสอดคลอง
กับความจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับ ูเรียนท่ีมีความตองการเปนพิเศษแตละกลุมตามมาตรา 10 

วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเปน
ธรรม ท้ังนี ้ใหเปนไปตามหลักเกณ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
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(4) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐตาม
นโยบายแ นพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมีอิสระในการบริหาร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษา  

(5) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ี
เปนนิติบุคคล และเปนสถานศึกษาในกํากับของรัฐหรือองคการมหาชน  

(6) จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบี้ยต่ําใหสถานศึกษาเอกชน เพ่ือใหพ่ึงตนเองได  

(7) จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน  

มาตรา 61 ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ตามความเหมาะสม
และความจําเปน  

มาตรา 62 ใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิ ล การ
ใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยหนวยงานภายในและหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบภายนอก  

หลักเกณ  และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง  
  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 สรุปไดวา การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีความมุงหมายเพ่ือพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ ูอ่ืนไดอยางมีความสุข โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต
ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหแกประชาชน เปดโอกาสให
สังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ท้ังบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน โดยการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง ดวยการปลูกฝงจิตสํานึก
ท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิศรีความ
เปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา ลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ 
รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกี า ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และ
ความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง และ
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 
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(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1) ความมุง
หมายและหลักการของการบริหารจัดการศึกษา 2) ทรัพยากรสําหรับใชในการบริหารจัดการศึกษา 3) 

กระบวนการบริหารจัดการศึกษา และ 4) คุณภาพการศึกษา 
  1.2 ร รา บ ิ าร หา . . 2542 ท ิ ิ ( บบท 2) 

. .2559 
  มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้  
  "องคการมหาชน" หมายความวา องคการมหาชนท่ีจัดตั้งข้ึนโดยพระราชก ษฎีกา ท่ีออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้  
  "เจาหนาท่ีของรัฐ" หมายความวา ขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ี หรือ ูป ิบัติงานอ่ืนใน
กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการของแตละองคการมหาชน 

" ูอํานวยการ" หมายความวา ูอํานวยการ หรือ ูบริหารสูงสุดซึ่งเรียกชื่อ อยางอ่ืนของ
องคการมหาชน  

มาตรา 4 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมวด 1 

การจัดตั้ง และวัตถุประสงคขององคการมหาชน 

 

มาตรา 5 เม่ือรัฐบาลมีแ นงานหรือนโยบายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะเพ่ือจัดทํา บริการ
สาธารณะ และมีความเหมาะสมท่ีจะจัดตั้งหนวยงานบริหารข้ึนใหมแตกตางไปจากสวน ราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุงหมายใหมีการใชประโยชนทรัพยากรและบุคลากรใหเกิด ประสิทธิภาพ
สูงสุด จะจัดตั้งเปนองคการมหาชน โดยตราเปนพระราชก ษฎีกาตามพระราชบัญญัตนิี้ก็ได  

กิจการอันเปนบริการสาธารณะท่ีจะจัดตั้งองคการมหาชนตามวรรคหนึ่ง ไดแก การรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาอบรมและพัฒนาเจาหนาท่ีของรัฐ การทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาและสงเสริมการกี า การสงเสริมและสนับสนุนการ ศึกษาและการวิจัย 
การถายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การบริการทางการแพทยและสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การอํานวยบริการแกประชาชน หรือ
การดําเนินการอันเปนสาธารณประโยชนอ่ืนใด ท้ังนี้ โดยตองไมเปนกิจการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
แสวงหากําไรเปนหลัก  

การพิจารณากิจการตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณ ท่ีคณะรัฐมนตรี กําหนดโดย
ขอเสนอแนะของ กพม. 
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มาตรา 5/1 ใหมีคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา 
“กพม.  ประกอบดวย  

(1) ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการเปนประธานกรรมการ  
(2) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสี่คน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการก ษฎีกา เลขาธิการ 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ ู อํานวยการ 
สํานักงบประมาณ  

(3) กรรมการ ูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกินเจ็ดคน โดยในจํานวนนี้ ตอง
เปน ูมีความเชี่ยวชาญและประสบการณเปนท่ีประจักษในการบริหารองคการมหาชนอยางนอยสอง
คน  

ใหเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปนกรรมการและเลขานุการ  
ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปน ูรับ ิดชอบในงานธุรการและงาน

วิชาการ ของ กพม.  
มาตรา 5/2 กรรมการ ูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้ 
(1) มีสัญชาติไทย  
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรอืคนเสมือนไรความสามารถ  
(3) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความ ิด ท่ี

ไดกระทําโดยประมาทหรือความ ิดลหุโทษ  
(4) ไมเปน ูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือ ูบริหารทองถ่ิน กรรมการ 

หรือ ูดํารงตําแหนงซึ่งรับ ิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี
พรรคการเมือง  

(5) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพ ติมิชอบในวงราชการ  

มาตรา 5/3 กรรมการ ูทรงคุณวุฒิจะดํารงตําแหนงกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือตําแหนงอ่ืนใด 
ขององคการมหาชนในเวลาเดียวกันไมได  

ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือ ูดํารงตําแหนงอ่ืนใดขององคการมหาชนให
เปนกรรมการ ูทรงคุณวุฒิ ใหกรรมการ ูนั้นลาออกจากตําแหนงกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือตําแหนง 
อ่ืนใดขององคการมหาชนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง แตถา ูนั้นมิไดลาออก ใหถือวา ูนั้น 
ไมเคยไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ ูทรงคุณวุฒิมาตั้งแตตน  

มาตรา 5/4 กรรมการ ูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 
ในกรณีท่ีกรรมการ ูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระและมีการแตงตั้งกรรมการแทน 

หรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหวางท่ีกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ 
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อยูในตําแหนง ให ูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนหรือเปนกรรมการเพ่ิมข้ึน อยูในตําแหนงเทากับ
วาระ ท่ีเหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว  

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ ูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 
ใหกรรมการ ูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวา 
กรรมการ ูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี  

กรรมการ ูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนง 
ติดตอกันเกินสองวาระไมได  

มาตรา 5/5 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ ูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
เม่ือ  

(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา   
(4) กระทําการอันตองหามตามมาตรา 5/3 วรรคหนึ่ง  
(5) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพ ติเสื่อมเสีย หรือ หยอน

ความสามารถ  
มาตรา 5/6 ในกรณีท่ีกรรมการ ูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหแตงตั้งกรรมการ 

ูทรงคุณวุฒิแทนภายในสามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการ ูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบ
วัน จะไมแตงตั้งกรรมการ ูทรงคุณวุฒิแทนก็ได  

ในกรณีท่ีกรรมการ ูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ให กพม  ประกอบดวยกรรมการ
ท้ังหมด ท่ีมีอย ู 

มาตรา 5/7 ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทาง
ปกครอง ตามกฎหมายวาดวยวิธีป ิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการประชุมของ กพม  โดย
อนุโลม  

มาตรา 5/8 กพม  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้ 
(1) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบในการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิก 

องคการมหาชน  
(2) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณ กลางท่ีเก่ียวกับ 

การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การบริหารและพัฒนา และการประเมิน ลขององคการมหาชน  
(3) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดหลักเกณ กลางเก่ียวกับการสรรหาประธาน

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ และ อํูานวยการ  
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(4) เสนอแนะหลักเกณ เก่ียวกับการกูยืมเงิน การถือหุนหรือการเขาเปนหุนสวน การเขารวม
ทุนในกิจการของนิติบุคคลอ่ืน และการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตามมาตรา 18 ตอ
คณะรฐัมนตรี 

(5) เสนอแนะหลักเกณ เก่ียวกับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืนของประธาน
กรรมการ กรรมการ ท่ีปรึกษา กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการขององคการมหาชนตามมาตรา 
26 รวมท้ัง อัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนของ ู อํานวยการตามมาตรา 34 ตอ
คณะรัฐมนตรี  

(6) กลั่นกรองการโอนอํานาจหนาท่ี กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของ สวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐใหแกองคการมหาชน ท่ีจะจัดตั้งข้ึนตามมาตรา 9 เพ่ือเสนอ
ตอคณะรัฐมนตร ี 

(7) เสนอแนะหลักเกณ  วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินและบุคลากรของ 

องคการมหาชนภายหลังการยุบเลิกองคการมหาชนตอคณะรัฐมนตร ี 
(8) เรียกใหเจาหนาท่ีหรือบุคคลท่ีเก่ียวของมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการ

พิจารณา  
(9) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือป ิบัติหนาท่ีตาง  ตามท่ีมอบหมาย  

(10) จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการบริหาร การพัฒนา และการประเมิน ลขององคการ
มหาชน เสนอตอคณะรัฐมนตร ี 

(11) ป ิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา 6 ใหองคการมหาชนเปนหนวยงานของรัฐ และเปนนิติบุคคล  
มาตรา 7 ในพระราชก ษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนตามมาตรา 5 อยางนอย จะตองมี

ขอความ ดังตอไปนี้  
(1) ชื่อขององคการมหาชน  
(2) ท่ีตั้งของสํานักงานแหงใหญ  
(3) วัตถุประสงค และอํานาจกระทํากิจการตาง  ภายในขอบแหงวัตถุประสงค ขององคการ

มหาชน  
(4) องคประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการ ดํารงตําแหนง

การพนจากตําแหนงของกรรมการรวมท้ังอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
  (5) คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจ
หนาท่ีของ ูอํานวยการ  
  (6) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของเจาหนาท่ีขององคการมหาชน  
  (7) ทุน รายได งบประมาณ และทรัพยสิน  
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  (8) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอ่ืน  
  (9) การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมิน ลงานขององคการมหาชน  
  (10) การยุบเลิกองคการมหาชนในกรณีท่ีองคการมหาชนตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินกิจการ อยางใด
อยางหนึ่งเปนการเฉพาะกิจ หรือตั้งข้ึนโดยมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด  
  (11) ขอกําหนดอ่ืน  อันจําเปนเพ่ือใหกิจการขององคการมหาชนดําเนินการ ไปไดโดย
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  
  (12) รัฐมนตรี ูรักษาการตามพระราชก ษฎีกา  
  การกําหนดตาม 3 ถึง (11) ตองอยูภายในกรอบของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ นี้ เวนแต
ในกรณีท่ีบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใหพระราชก ษฎีกากําหนดเปนอยางอ่ืน ได ก็ใหเปนไปตาม
พระราชก ษฎีกานั้น  
  มาตรา 8 ในกรณีท่ีมีปญหาการซ้ําซอนหรือขัดแยงในการดําเนินกิจการขององคการ มหาชน
กับการป ิบัติงานของสวนราชการหรือการดําเนินงานของหนวยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมาย ให กพม. 

เสนอคณะรัฐมนตรีเปน ูวินิจฉัยชี้ขาด และกําหนดระเบียบแบบแ นเพ่ือการประสานงานระหวาง 
องคการมหาชน สวนราชการ และหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ  
  คําวินิจฉัยและระเบียบแบบแ นท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหองคการมหาชน 

สวนราชการ และหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของถือเปนแนวป ิบัติตอไป 

  มาตรา 9 ในกรณีท่ีจะมีการตราพระราชก ษ ีกาจัดตั้งองคการมหาชนข้ึน ตามพระราชบัญญัติ
นี้ เพ่ือดําเนินกิจการหนึ่งกิจการใดท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐใดอยแูลว ซึ่งจะมีปญหาการซ้ําซอนหรือขัดแยงกันในการ ดําเนินกิจการ และคณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรอนุมัติใหมีการโอนอํานาจหนาท่ี กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสวน
ราชการรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐนั้นใหแกองคการ มหาชนท่ีจะจัดตั้งข้ึน ใหอํานาจหนาท่ี 
กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณในสวนท่ี เก่ียวของของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐนั้นโอนไปเปนขององคการมหาชน ในวันท่ีพระราชก ษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน
มี ลใชบังคับ เวนแตเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน และคาจางประจําท่ียังคงมี ูครองตําแหนงอยูใน
สังกัดสวนราชการใดใหยังคงเปนของสวนราชการ นั้นตอไปจนกวาจะมีการยุบตําแหนงนั้น   
  สิทธิตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงสิทธิในการใชหรือสิทธิตามสัญญาเชาท่ีดิน ท่ีเปนท่ี
ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแ นดิน ท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน ของรัฐมีอยูใน
วันท่ีพระราชก ษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนมี ลใชบังคับ  
  มาตรา 10 เจาหนาท่ีของรัฐหรือลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอ่ืนของ
รัฐตามมาตรา 9 ถาสมัครใจจะเปลี่ยนไปเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางขององคการ มหาชน ใหแจงความ
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จํานงเปนหนังสือตอ ูบังคับบัญชา และจะตอง านการคัดเลือกหรือการ ประเมินตามหลักเกณ ท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด  
  มาตรา  ถาเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งเปลี่ยนไปเปนเจาหนาท่ีขององคการมหาชนตาม มาตรา  
เปนขาราชการ ใหถือวาออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวย บําเหน็จ
บํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี  
  ถาเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งเปลี่ยนไปเปนเจาหนาท่ีขององคการมหาชนตามมาตรา  เปนลูกจาง
ของสวนราชการ ใหถือวาออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนงหรือเลิกจางโดย ไมมี
ความ ิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง  
  เพ่ือประโยชนในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชนตาม ขอบังคับของ
องคการมหาชน ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ ูใดเปลี่ยนไปเปนเจาหนาท่ี หรือลูกจางของ
องคการมหาชนตามมาตรานี้ ประสงคจะใหนับเวลาราชการหรือเวลาทํางานใน ขณะท่ีเปนขาราชการ
หรือลูกจางตอเนื่องกับเวลาทํางานของเจาหนาท่ีหรือลูกจางขององคการ มหาชน แลวแตกรณี ก็ใหมี
สิทธิกระทําไดโดยแสดงความจํานงวาไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ  
  การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสาม จะตองกระทําภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ี
โอนสําหรับกรณีของขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ สําหรับ
กรณีของลูกจางใหกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อเปนหลักฐานยื่นตอ ูวาจาง เพ่ือสงตอไปให
กระทรวงการคลังทราบ 
 

หมวด 2 
ทุน รายได และทรัพยสิน 

 

  มาตรา  ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการขององคการมหาชนประกอบ ดวย  
  (1) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับโอนมา  
  (2) เงินท่ีรัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม  
  (3) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป  
  (4) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอ่ืน รวมท้ังจากตางประเทศหรือ องคการระหวาง
ประเทศ และเงินหรือทรัพยสินท่ีมี ูอุทิศให  
  (5) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ  
  (6) ดอก ลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินขององคการมหาชน  
  มาตรา 13 ภายใตวัตถุประสงคขององคการมหาชน ใหองคการมหาชนมีอํานาจ เรียกเก็บ
คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการไดตามท่ีกําหนดไว ในพระราช
ก ษฎีกาจัดตั้ง  
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  มาตรา 14 บรรดารายไดขององคการมหาชน ไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวง การคลัง
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  
  มาตรา 15 ทรัพยสินขององคการมหาชนไมอยูในความรับ ิดชอบแหงการบังคับคดี  
  มาตรา 16 ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งองคการมหาชนไดมาจากการใหหรือซื้อดวยเงิน รายไดของ
องคการมหาชน เปนกรรมสิทธิขององคการมหาชน  
  ใหองคการมหาชนมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และ จัดหาประโยชน
จากทรัพยสินขององคการมหาชน  
  มาตรา 17 การใชจายเงินขององคการมหาชน ใหใชจายไปเพ่ือกิจการขององคการ มหาชน
โดยเฉพาะ  
  การเก็บรักษาและเบิกจายเงินขององคการมหาชนใหเปนไปตามขอบังคับท่ี คณะกรรมการ
กําหนด  
  มาตรา 18 การกูยืมเงิน การถือหุนหรือการเขาเปนหุนสวน การเขารวมทุนใน กิจการของนิติ
บุคคลอ่ืน การจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ ใหเปนไปตามหลักเกณ ท่ี คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

หมวด 3 

การบริหารและการดําเนินกิจการ 

 

  มาตรา 19 ใหมีคณะกรรมการของแตละองคการมหาชน ประกอบดวยประธานกรรมการ 
และกรรมการ โดยมีองคประกอบตามท่ีกําหนดไวในพระราชก ษฎีกาจัดตั้ง และให ูอํานวยการ เปน
กรรมการและเลขานุการ  
  ใหคณะรัฐมนตรีเปน ูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ  
  คณะกรรมการมีจํานวนตามท่ีกําหนดไวในพระราชก ษฎีกาจัดตั้ง แตตองไมเกินสิบเอ็ดคน 

โดยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งตองไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงาน 

หรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแต 

เปน ูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

  ภายใตบังคับวรรคสาม คณะกรรมการขององคการมหาชนอาจประกอบดวย ูแทนของสวน
ราชการ ซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนงก็ได  

  มาตรา 19/1 ูใดจะดํารงตําแหนงกรรมการในองคการมหาชนเกินกวาสามแหงไมได ท้ังนี้ 
ใหนับรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนงและการไดรับมอบหมายใหป ิบัติราชการแทนในตําแหนง
กรรมการดวย  

  การนับจํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงการเปนกรรมการโดย
ตําแหนง ท่ีไดมีการมอบหมายให ูอ่ืนป ิบัติราชการแทน 
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  มาตรา 20 ประธานกรรมการและกรรมการขององคการมหาชนซึ่งมิใชกรรมการ โดยตําแหนง
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้  
  (1) มีสัญชาติไทย  
  (2) มีอายุไมต่ํากวาและไมเกินกวาท่ีกําหนดไวในพระราชก ษฎีกาจัดตั้งแตท้ังนี้ ตองไมเกิน
เจ็ดสิบปบริบูรณ  
  (3) มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการขององคการมหาชนตามท่ี กําหนดไวใน
พระราชก ษฎีกาจัดตั้ง  
  (4) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรอืคนเสมือนไรความสามารถ  
  (5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ ความ ิดท่ี
ไดกระทําโดยประมาทหรือความ ิดลหุโทษ  
  (6) ไมเปน ูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือ ูบริหารทองถ่ิน กรรมการ
หรือ ูดํารงตําแหนงซึ่งรับ ิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี
พรรคการเมือง  
  (7) ไมมีลักษณะตองหามอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชก ษฎีกาจัดตั้ง  
  ความใน (1) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งองคการมหาชนจําเปน ตองแตงตั้ง
ตามขอ ูกพันหรือตามลักษณะของกิจการขององคการมหาชนนั้น 
  มาตรา 21 ประธานกรรมการและกรรมการขององคการมหาชนใดจะตองไมเปน ูมีสวนได
เสียในกิจการท่ีกระทํากับองคการมหาชนนั้น หรือในกิจการท่ีเปนการแขงขันกับกิจการ ขององคการ
มหาชนนั้น ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปน ูซึ่งคณะกรรมการ มอบหมายใหเปน
ประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีองคการ มหาชนเปน ูถือหนุ  
  มาตรา 22 ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใชกรรมการโดยตําแหนงมีวาระการดํารง
ตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในพระราชก ษฎีกาจัดตั้ง แตตองไมเกินคราวละสี่ป  
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งมิใชกรรมการโดยตําแหนงพนจาก ตําแหนงกอน
วาระหรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหวางท่ีกรรมการซึ่ง แตงตั้งไวแลวยังมี
วาระอยูในตําแหนง ให ูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงท่ีวางลงหรือเปนกรรมการ เพ่ิมข้ึน อยูในตําแหนง
เทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว  
  เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งประธานกรรมการ หรือ
กรรมการข้ึนใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูใน ตําแหนง
เพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี  
  ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะ
ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได  
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  มาตรา 23 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและ กรรมการซึ่งมิใช
กรรมการโดยตําแหนงพนจากตําแหนง เม่ือ  
  (1) ตาย  
  (2) ลาออก  
  (3) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพ ติเสื่อมเสีย หรือหยอน
ความสามารถ  
  (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 
21  

  มาตรา 24 คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการและ การดําเนินการ
ขององคการมหาชน เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว อํานาจหนาท่ีเชนวานี้ใหรวมถึง  
  (1) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแ นการดําเนินงานขององคการ
มหาชน  

  (2) อนุมัติแ นการลงทุนและแ นการเงินขององคการมหาชน  

  (3) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเก่ียวกับองคการมหาชนในเรื่อง
ดังตอไปนี ้ 

(ก) การจัดแบงสวนงานขององคการมหาชน และขอบเขตหนาท่ีของสวนงานดังกลาว 

(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอ่ืน 

ของเจาหนาท่ีและลูกจางขององคการมหาชน 

(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย การ
ออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาท่ีและลูกจางขององคการ
มหาชน รวมท้ังวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางขององคการมหาชน 

(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินขององคการมหาชน 

(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนแกเจาหนาท่ีและลูกจางขององคการมหาชน 

(ฉ) การแตงตั้งและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ช) การกําหนดขอบเขตเก่ียวกับการป ิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและ ู
ตรวจสอบภายใน 

(ซ) การกําหนดเครื่องแบบ ูอํานวยการ เจาหนาท่ี และลูกจางขององคการมหาชน และ
เครื่องหมายองคการมหาชน  

  (4) อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีพระราชก ษฎีกาจัดตั้ง 
กําหนด 



52

  มาตรา 24/1 ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานขององคการมหาชน ใหคณะกรรมการ 

พิจารณากําหนดแนวทางการป ิบัติงานขององคการมหาชนใหเปนไปตามหลักเกณ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิด ลสัม ทธิตอภารกิจ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจ ความซื่อสัตยสุจริต การลดข้ันตอนการป ิบัติงาน การ
กระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน 

  มาตรา 25 คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง ูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการได 

ตามท่ีกําหนดในพระราชก ษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน และมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามมาตรา 24 (3) (ฉ) และคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือป ิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามท่ี 

คณะกรรมการมอบหมายได  

  มาตรา 26 ใหประธานกรรมการ กรรมการ ท่ีปรึกษา กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการ 

ไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณ ท่ีคณะรัฐมนตรกํีาหนด  

  มาตรา 27 ใหองคการมหาชนมี ูอํานวยการคนหนึ่ง ซึ่งจะเรียกชื่อตําแหนงเปน อยางอ่ืน
ตามท่ีกําหนดไวในพระราชก ษฎีกาจัดตั้งก็ได  
  คณะกรรมการเปน ูมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอน ูอํานวยการ  
  มาตรา 27/1 ในการแตงตั้ง ูอํานวยการตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแต 

วันท่ีมีเหตุตองแตงตั้ง ูอํานวยการ และหากมีเหตุ ลจําเปนใหคณะกรรมการขยายระยะเวลาไดอีกไม
เกิน หกสิบวัน หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวใหคณะกรรมการรายงาน ลให 
กพม. เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรเีพ่ือพิจารณา 
  มาตรา 28 ูอํานวยการนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดไว 

ในพระราชก ษฎีกาจัดตั้งแลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ดวย  

  (1) มีสัญชาติไทย  

  (2) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ  

  (3) สามารถทํางานใหแกองคการมหาชนไดเต็มเวลา  
  (4) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ  

  (5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความ ิด ท่ี
ไดกระทําโดยประมาทหรือความ ิดลหุโทษ  

  (6) ไมเปน ูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือ ูบริหารทองถ่ิน กรรมการ 

หรือ ูดํารงตําแหนงซึ่งรับ ิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี 

พรรคการเมือง  
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  (7) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพ ติมิชอบในวงราชการ  
  (8) ไมเปน ูบริหารของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือองคการมหาชนอ่ืน  

  (9) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานของรัฐ หรือ ูป ิบัติงานขององคการมหาชน
อ่ืน  

  (10) ไมเปน ูมีสวนไดเสียในกิจการท่ีกระทํากับองคการมหาชนนั้น หรือในกิจการท่ีเปนการ
แขงขัน กับกิจการขององคการมหาชนนั้น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

  มาตรา 29 ูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในพระราชก ษฎีกา จัดตั้งแต
ตองไมเกินคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน  
  มาตรา 30 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ูอํานวยการพนจากตําแหนง เม่ือ  
  (1) ตาย  
  (2) ลาออก  
  (3) ออกตามกรณีท่ีกําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับ ูอํานวยการ 

(4) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพ ติเสื่อมเสีย หรือหยอน
ความสามารถ  

(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
(6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับการเปน ูอํานวยการ  
มติของคณะกรรมการใหออกจากตําแหนงตาม (4) ตองประกอบดวยคะแนนเสียง ไมนอย

กวาสองในสามของจํานวนกรรมการท่ีมีอยูโดยไมนับรวมตําแหนง ูอํานวยการ  
การขาดคุณสมบัติตามมาตรา 28(2) ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามกําหนดเวลาใน

สัญญาจาง 
มาตรา 31 ูอํานวยการมีหนาท่ีบริหารกิจการขององคการมหาชนใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงคขององคการมหาชน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของ
คณะกรรมการ  

ภายใตบังคับมาตรา  วรรคสอง ให ูอํานวยการเปน ูบังคับบัญชาเจาหนาท่ีและลูกจาง 
ขององคการมหาชนทุกตําแหนง  

ูอํานวยการตองรับ ิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการขององคการมหาชน  

มาตรา 32 ูอํานวยการมีอํานาจ  
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(1) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ีและ ลูกจาง
ขององคการมหาชน ตลอดจนใหเจาหนาท่ีและลูกจางขององคการมหาชนออกจากตําแหนง ท้ังนี้ ตาม
ขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด  

(2) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานขององคการมหาชนโดยไมขัดหรือแยงกับ ระเบียบ 
ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด  

มาตรา 33 ในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให ูอํานวยการเปน ูแทนของ องคการ
มหาชนเพ่ือการนี้ ูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดป ิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตอง
เปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด  

มาตรา 34 ใหคณะกรรมการเปน ูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทน อ่ืนของ
ูอํานวยการตามหลักเกณ ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

หมวด 4 

เจาหนาท่ีและ ูป ิบัติงานในองคการมหาชน 

 

  มาตรา 35 เจาหนาท่ีขององคการมหาชนนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ตามท่ีกําหนดไวในพระราชก ษฎีกาจัดตั้งแลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
ดวย  

  (1) มีสัญชาติไทย  

  (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ  

  (3) สามารถทํางานใหแกองคการมหาชนไดเต็มเวลา  
  (4) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 28 (4) (5) (6) (7) (8) และ (10)  

  (5) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานของรัฐ หรือ ูป ิบัติงานขององคการมหาชน
อ่ืน เวนแตเปนกรณีตามมาตรา 36  

  ความใน (1) มิใหใชบังคับแกเจาหนาท่ีชาวตางประเทศซึ่งองคการมหาชนมีความจําเปนตอง
จาง ตามลักษณะงานขององคการมหาชนนั้น  

  มาตรา 35/1 การขาดคุณสมบัติตามมาตรา 35/2(2) ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนง ตาม
กําหนดเวลาในสัญญาจาง 
  มาตรา 36 เพ่ือประโยชนในการบริหารงานขององคการมหาชน รัฐมนตรี ูรักษา การตาม
พระราชก ษฎีกาจัดตั้ง อาจขอใหเจาหนาท่ีของรัฐมาป ิบัติงานเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางใน องคการ
มหาชนเปนการชั่วคราวได ท้ังนี้ เม่ือไดรับอนุมัติจาก ูบังคับบัญชาหรือนายจางของ ูนั้น แลวแตกรณี  
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  เจาหนาท่ีของรัฐ ูใดไดรับอนุมัติใหมาป ิบัติงานเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางขององคการมหาชน
ตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงาน ไปป ิบัติงานใด  

และใหนับเวลาระหวางท่ีมาป ิบัติงานในองคการมหาชนสําหรับการคํานวณ บําเหน็จบํานาญหรือ
ประโยชนตอบแทนอ่ืนทํานองเดียวกันเสมือนอยูป ิบัติราชการหรือป ิบัติงาน เต็มเวลาดังกลาว 
แลวแตกรณี  
  มาตรา 37 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตามมาตรา 36 ขอกลับเขารับราชการหรือ ป ิบัติงาน
ในสังกัดเดิมภายในกําหนดเวลาท่ีอนุมัติ ให ูนั้นมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งให ดํารงตําแหนง
และรับเงินเดือนตามขอตกลงท่ีทําไวในการอนุมัติตามมาตรา 36  

  มาตรา 38 กิจการขององคการมหาชนไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ คุมครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมาย วาดวยเงิน
ทดแทน ท้ังนี้ ูอํานวยการ เจาหนาท่ีและลูกจางขององคการมหาชนตองไดรับ ประโยชนตอบแทนไม
นอยกวาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย การประกันสังคม และ
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
  มาตรา 38/1 เจาหนาท่ีและลูกจางขององคการมหาชนมีเสรีภาพในการรวมกลุม แตท้ังนี้ 
ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแ นดินและความตอเนื่องในการจัดทําบริการ
สาธารณะ และตองไมมีวัตถุประสงคทางการเมือง  
  หลักเกณ  วิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดแหงการใชเสรีภาพในการรวมกลุมตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชก ษฎีกา 
 

หมวด 5 

การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมิน ลงานขององคการมหาชน 

 

  มาตรา 39 การบัญชีขององคการมหาชน ใหจัดทําตามหลักเกณ ท่ีคณะกรรมการกําหนด ซึ่ง
ตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุขององคการมหาชน ตลอดจนรายงาน ลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอย 

ปละครั้ง  
  ในการตรวจสอบภายใน ใหมี ูป ิบัติงานขององคการมหาชนทําหนาท่ีเปน ูตรวจสอบภายใน 

โดยเฉพาะ และใหรับ ิดชอบข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด  

  ในการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง และลงโทษทางวินัยของ ูตรวจสอบ
ภายใน ให ูอํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารวมกันแลวเสนอใหคณะกรรมการให
ความเห็นชอบกอนจึงดําเนินการได 
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  มาตรา 40 ใหองคการมหาชนจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสง ูสอบ บัญชีภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป  
  ในทุกรอบป ใหสํานักงานตรวจเงินแ นดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ีคณะ กรรมการแตงตั้ง
ดวยความเห็นชอบของสํานักงานตรวจเงินแ นดิน เปน ูสอบบัญชีและประเมิน ล การใชจายเงินและ
ทรัพยสินขององคการมหาชน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวา การใชจายดังกลาวเปนไป
ตามวัตถุประสงค ประหยัด และได ลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบันทึกรายการ ลการสอบบัญชี
ตอคณะกรรมการ  
  มาตรา 41 ใหองคการมหาชนทํารายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตรี ูรักษาการตาม พระราช
ก ษฎีกาจัดตั้ง รายงานนี้ใหกลาวถึง ลงานขององคการมหาชนในปท่ีลวงมาแลว และคําชี้แจง
เก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแ นงานท่ีจะจัดทําในภายหนา  
  มาตรา 42 เพ่ือประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการมหาชน 

และเพ่ือใหองคการมหาชนมีความเปนอิสระในการดําเนินกิจการตามความเหมาะสมภายใตการกํากับ
ดูแล โดยมีเปาหมายท่ีแนชัด ใหองคการมหาชนอยูภายใตระบบการประเมิน ลขององคการมหาชน
ตามท่ี กพม. กําหนด 
 

หมวด 6 

การกํากับดูแล 

 

  มาตรา 43 ใหรัฐมนตรี ูรักษาการตามพระราชก ษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนมีอํานาจหนาท่ี 

กํากับดูแลการดําเนินกิจการขององคการมหาชนใหเปนไปตามกฎหมาย และใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการมหาชน นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรและ
แ นป ิบัติราชการ ท่ีเก่ียวของกับองคการมหาชนนั้น เพ่ือการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหองคการ
มหาชนชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําขององคการมหาชนท่ีขัดตอ
กฎหมาย วัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการมหาชน นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี 
ยุทธศาสตรและแ นป ิบัติราชการท่ีเก่ียวของกับองคการมหาชนนั้น ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริง
เก่ียวกับการดําเนินการได 
 

หมวด 7 

การยุบเลิก 

 

  มาตรา 44 องคการมหาชนเปนอันยุบเลิกในกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้  
  (1) เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินกิจการขององคการมหาชนตามท่ีกําหนดไวใน พระราช
ก ษฎีกาจัดตั้ง  
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  (2) เม่ือการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในพระราชก ษฎีกาจัดตั้ง องคการ
มหาชนนั้นเสร็จสิ้นลง และรัฐมนตรี ูรักษาการตามพระราชก ษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน นั้นได
ประกาศยุติการดําเนินการขององคการมหาชนนั้นในราชกิจจานุเบกษา  
  (3) ในกรณีนอกจาก (1) และ (2) เม่ือรัฐบาลเห็นควรยุบเลิกการดําเนินกิจการของ องคการ
มหาชน โดยตราเปนพระราชก ษฎีกายุบเลิก  
  ใหสภาพนิติบุคคลขององคการมหาชนดํารงอยูตราบเทาเวลาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชน ในการ
ดําเนินการตามมาตรา 45  

  มาตรา 45 ทรัพยสินขององคการมหาชนเปนทรัพยสินของรัฐ และเม่ือมีการยุบ เลิกองคการ
มหาชน ใหมีเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบทรัพยสินและชําระบัญชีรวมท้ังการโอนหรือ การจําหนาย
ทรัพยสินท่ียังคงเหลืออยูและการจัดการเก่ียวกับบุคลากรขององคการมหาชน ท้ังนี้ ตามหลักเกณ  
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
  จากพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 สรุปไดวา องคการมหาชนเปนหนวยงานของ
รัฐท่ีมีสถานะเปนนิติบุคคล ซึ่งรัฐบาลจัดตั้งข้ึนเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะท่ีมีลักษณะแตกตางไปจาก
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุงหมายใหมีการใชประโยชนทรัพยากรและบุคลากรใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการของแตละองคการมหาชน ท้ังนี้ ให
รัฐมนตรี ูรักษาการตามพระราชก ษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนเปน ูมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแล
การดําเนินกิจการขององคการมหาชนใหเปนไปตามกฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งองคการมหาชน นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรและแ นป ิบัติ
ราชการ ท่ีเก่ียวของกับองคการมหาชน 

 

ท 2 รูป บบ าร าร า ปร ท ท  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 กําหนดใหการจัดการศึกษามี 3 

รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 2.1 าร า ร บบ 

การศึกษาในระบบ (Formal Education) เปนการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา 
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมิน ล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา
ท่ีแนนอน โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 แบงการศึกษาในระบบ
ออกเปน 2 ระดับ คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ ระดับการศึกษาอุดมศึกษา 

2.1.1 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย การศึกษาซึ่งจัดไมนอยกวา  ปกอนระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ  2546 กําหนดให
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

2.1.1.1 การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา โดยปกติเปนการจัดการศึกษาใหแกเด็กท่ีมี
อายุ  ปถึง  ป เพ่ือเปนการวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพรอมของเด็กท้ังรางกายและจิตใจ 
สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพ และการอยูรวมในสังคม 

2.1.1.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา เปนการศึกษาท่ีมุงวางรากฐานเพ่ือให ูเรียนได
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ท้ังในดานคุณธรรม จริยธรรม ความรูและความสามารถข้ันพ้ืนฐาน
โดยปกติใชเวลาเรียน  ป 

2.1.1.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบงเปน  ระดับ ดังนี ้
1) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนการศึกษาท่ีมุงให ูเรียนไดพัฒนา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคในดานตาง  ตอจากระดับประถมศึกษา เพ่ือใหรูความตองการ ความสนใจ 
และความถนัดของตนเองท้ังในดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความสามารถในการประกอบการ
งานและอาชีพตามควรแกวัย โดยปกติใชเวลาเรียน  ป 

2) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการศึกษาท่ีมุงสงเสริมให
ูเรียนไดศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาตอหรือการประกอบ

อาชีพรวมท้ังการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและทักษะทางสังคมท่ีจําเปน โดยปกติใชเวลาเรียน  ป 
โดยท่ี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตาม แบงเปน  ประเภท ดังนี ้

(1) ประเภทสามัญศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา ูเรียนตามความ
ถนัดความสนใจ ศักยภาพ และความสามารถพิเศษเฉพาะดาน เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา 

(2) ประเภทอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะ
ในการประกอบอาชีพใหเปนกําลังแรงงานท่ีมีฝมือ หรือศึกษาตอในระดับอาชีพชั้นสูงตอไป  

 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปน 2 ระดับ คือ 
2.1.2.1 ระดับต่ํากวาปริญญา ไดแก การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา เชน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
2.1.2.2 ระดับปริญญา ไดแก ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ   มาตรา  ไดกําหนดใหมี

การศึกษาภาคบังคับจํานวน  ป คือตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  โดยใหเด็ก
ซึ่งมีอายุยางเขาปท่ี  เขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนอายุยางเขาปท่ี  เวนแตสอบไดชั้นปท่ี  
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ของการศึกษาภาคบังคับ ท้ังนี้ หลักเกณ และวิธีการนับอายุใหเปนไปตามท่ีกําหนดในซึ่งกฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณ และวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเขารับ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 โดยกําหนดวา 
การนับอายุเด็กเพ่ือเขารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหนับตามปป ิทิน หากเด็ก
อายุครบ 7 ป บริบูรณในปใด ใหนับวาเด็กมีอายุยางเขาปท่ี 7 ในปนั้น 

2.2 าร า ร บบ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 3 มาตรา 15 (3) กําหนดวา 

การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการ
ศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมิน ล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา 
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
บุคคลแตละกลุม ซึ่งพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

พ.ศ.2551 มาตรา 4 กําหนดวา การศึกษานอกระบบ หมายความวา กิจกรรมการศึกษาท่ีมีกลุม 

เปาหมาย ูรับบริการและวัตถุประสงคของการเรียนรู ท่ีชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและ
ระยะเวลาเรียนหรือฝกอบรม ท่ียืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความตองการและศักยภาพในการ
เรียนรขูองกลมุเปาหมายนั้น และมีวิธีการวัด ลและประเมิน ลการเรียนรู ท่ีมีมาตรฐานเพ่ือรับคุณวุฒิ
ทางการศึกษา หรือเพ่ือจัดระดับ ลการเรียนร ู

จะเห็นวาการศึกษานอกระบบมีความหมายครอบคลุมถึงมวลประสบการณการเรียนรูทุก
ชนิดท่ีบุคคลไดรับการเรียนรู ไมวาจะเปนการเรียนรูตามธรรมชาติ การเรียนรูจากสังคม การเรียนรูท่ี
ไดรับจากโปรแกรมการศึกษาท่ีจัดข้ึนนอกเหนือจากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติ ไดมีโอกาส 
แสวงหาความรูเพ่ือแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน ฝกอาชีพหรือเพ่ือพัฒนาความรูเฉพาะเรื่อง ฉะนั้น
การศึกษานอกระบบจึงมีความยืดหยุนและหลากหลายรูปแบบ ไมมีขอจํากัดเรื่องอายุและสถานท่ี โดยมุง
หมายใหเปนการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพมนุษย มีการกําหนดจุดมุงหมาย หลักสูตร วิธีการเรียนการ
สอน สื่อ การวัด ลและประเมิน ลท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย 

2.3 าร า า า  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 15 กําหนดวา การศึกษาตาม

อัธยาศัย หมายความวา กิจกรรมการเรยีนรูในวิถีชีวิตประจําวันของบุคคล ซึ่งบุคคลสามารถเลือกท่ีจะ
เรียนรูได อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความตองการ โอกาส ความพรอม และศักยภาพ
ในการเรียนรูของแตละบุคคล ซึ่งพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ.2551 มาตรา 4 กําหนดวา การศึกษาตามอัธยาศัย หมายความวา กิจกรรมการเรียนรู
ในวิถีชีวิตประจําวันของบุคคล ซึ่งบุคคลสามารถเลือกท่ีจะเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตามความ
สนใจ ความตองการ โอกาส ความพรอมและศักยภาพในการเรียนรูของแตละบุคคล 
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จะเห็นวาการศึกษาตามอัธยาศัยมีความหมายครอบคลุมถึงกระบวนการเรียนรูท่ี ูเรียน
ไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล 
ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรูอ่ืน  การศึกษาตามอัธยาศัยจึงเปน
การศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามวิถีชีวิต เปนการเรียนรูจากประสบการณ การทํางาน หรือเรียนรูจากบุคคล 
ครอบครัว  จากชุมชน จากแหลงเรียนรูตาง  สภาพแวดลอม และสื่อ ูเรียนสามารถเรียนรูไดท้ัง
ตั้งใจและไมตั้งใจ เปนการจัดการศึกษาท่ีไมมีหลักสูตรชัดเจน ไมมีระบบและรูปแบบของการจัด
การศึกษาแนนอนจนถึงไมมีเลย หากแตกิจกรรมดังกลาวกอใหเกิดการเรียนรู ูเรียนมีความรู มีทักษะ 
มีเจตคติ เชนเดียวกับการศึกษาอ่ืน  การศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีรูปแบบท่ีหลากหลาย และไมมีแบบ
แ นท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจึงเปนการจัดสภาพแวดลอม สถานการณ ปจจัย
เก้ือหนุน ตลอดจน สื่อ แหลงเรียนรู และบุคคล เพ่ือสงเสริมใหบุคคลเกิดการเรียนรูดวยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาสของแตละบุคคล อันจะนําไปสูความเจริญงอกงามและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 

ท 3 าร า ิ  
คําวา “การศึกษาตลอดชีวิต (  )  ไดมีนักการศึกษาและองคกรตาง  ให

ความหมาย ไวดังนี้ 
  ไดกลาวถึงการศึกษาตลอดชีวิตไววา การศึกษาตลอดชีวิตไดถูกนํามาใชใน

การใหการศึกษาตอเนื่องแก ูท่ีไมอยูในระบบโรงเรียน หรือ ูท่ีอยูในวัย ูใหญ แตปจจุบัน คําวา
การศึกษาตลอดชีวิตไดมีความหมายครอบคลุมถึงกระบวนการจัดการศึกษาในภาพรวม เปนการจัด
การศึกษาท่ีจะสนองความตองการทางการศึกษาของแตละบุคคลและของกลุม จะครอบคลุมตั้งแต
การศึกษาสําหรับเด็กไปจนถึงการศึกษาสําหรับ ูใหญอยางเปนกระบวนการตอเนื่อง 

  การเรียนรูตลอดชีวิต (   เปนหลักการจัดการศึกษาทุก
รูปแบบ ท่ีทุกคนควรมีโอกาสท่ีจะไดรับการเรียนรูทุกชวงวัยตลอดชีวิต เพ่ือเพ่ิมเติมความรูและทักษะ
ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตอยูในสังคม ซึ่งระบบการศึกษาท้ังหมดถูกออกแบบข้ึนมาเพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหคนไดเรียนรูตลอดชีวิต และสรางโอกาสท้ังการเรียนรูในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
แนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิตจึงเปลี่ยนจากการสอน การฝกอบรม การถายทอดความรูเพ่ือการพัฒนา
บุคคล การพัฒนาทักษะพิเศษ เปน การคนหาความรูอยางกวางขวาง ทุกรูปแบบและทุกระดับท้ังใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

  กลาววาการศึกษาตลอดชีวิตมีความหมายครอบคลุมถึงการศึกษาทุกลักษณะ 
ทุกรูปแบบ เปนการศึกษาโดยรวมท้ังหมดไมวาจะมองการศึกษาในสวนใด หรือการศึกษาลักษณะใด 
ลวนเปนการศึกษาตลอดชีวิตท้ังสิ้น การศึกษาตลอดชีวิตไมไดเปนระบบการศึกษา แตเปนหลักการจัด
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การศึกษา ซึ่งรวมการศึกษาทุกระบบ ทุกหนวยทุกแหลงไวดวยกันท้ังหมดและเปนการพัฒนา
การศึกษาในทุกสวน 

    กลาววาการศึกษาตลอดชีวิตไมเปนเพียงแนวคิดเทานั้น แต
เปนแนวป ิบัติเปนปรัชญา เปนยุทธวิธีเพ่ือความเปลี่ยนแปลง เพ่ือการพัฒนาไปสูสังคมแหงการศึกษา 
สังคมแหงการเรียนรู 

    ไดกลาววา การศึกษาตลอดชีวิตเปนกระบวนการประสบความสําเร็จสวน
บุคคล การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาสังคมท่ี านในชวงชีวิตของแตละบุคคล เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลและกลุมใหดีข้ึน ซึ่งเปนแนวคิดท่ีครอบคลุมถึงการเรียนรูท้ังในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัยในการแสวงหาความรูสําหรับนําไปใชในการบรรลุถึงการพัฒนาในแตละชวงชีวิตท่ี
แตกตางกัน การศึกษาตลอดชีวิตเปนจะเชื่อมโยงกันระหวางการพัฒนาสวนบุคคลและความ
เจริญกาวหนาของสังคม การศึกษาตลอดชีวิตจึงเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับ การเรียนรูท่ีจะเปน และ สังคม
แหงการเรียนรู 

  ไดกลาวถึง “การเรียนรูตลอดชีวิต   และ “การศึกษาตลอดชีวิต  ไววา 
“การเรียนรูตลอดชีวิต  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคลตลอดชวงชีวิตของเขา อันเปน
ลมาจากกระบวนการพัฒนาสติปญญา สังคมและบุคคล การเรียนรูตลอดชีวิตไมไดครอบคลุมเฉพาะ

การศึกษาของ ูใหญเทานั้น แตเปนการศึกษาสําหรับทุก  ชวงวัยของชีวิตตั้งแตแรกเกิด การศึกษา
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาไปจนถึง ูสูงอายุ เกิดข้ึนตั้งแตเกิดจนตาย สวน 
“การศึกษาตลอดชีวิต    หมายถึงกระบวนการของการจัดโอกาสทางการ
เรียนรูในรูปแบบตาง  เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตของมนุษย 

    ไดกลาวถึงการเรียนรูตลอดชีวิตหรือการศึกษาตลอดชีวิตวา
เปนการศึกษาท่ีมีการ สม สานใน  มิติ คือ  การ สม สานในแนวตั้ง กลาวคือ มองวาการศึกษามี
ความจําเปนในทุกชวงชีวิตของบุคคล บุคคลควรไดรับการศึกษาทุกชวงวัยตลอดชีวิต การศึกษาใน
โรงเรียนเปนเพียงชวงหนึ่งของชีวิตเทานั้น การศึกษาในโรงเรียนจึงไมเพียงพอท่ีจะครอบคลุมความ
ตองการของชีวิตท้ังหมดได ชวงชีวิตท่ียาวนานท่ีสุดของบุคคล ก็คือ ชวงชีวิตหลังจากสําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนไปแลว เพราะฉะนั้น การศึกษาจึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของชีวิต และการศึกษาท่ีมี
ความสําคัญตอบุคคลมากก็คือ การศึกษาจากภายนอกโรงเรียน เชน การศึกษาจากเพ่ือน จาก
ครอบครัวจากชุมชน จากการงาน ล  การศึกษาจําเปนสําหรับทุกชวงอายุ และควรจะใชหลาย
วิธีการหลายกระบวนการ  การ สม สานในแนวนอน หรือแนวราบ กลาวคือ มองวาการศึกษากับ
ชีวิตเปนสิ่งท่ีเชื่อมโยงกัน การศึกษาและการเรียนรูควรจะประสานกันหลาย  สวน ท้ังในโรงเรียนและ
แหลงอ่ืน  ในสังคม การศึกษาควรจะ สม สานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
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การศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีมีสวนสัมพันธกับชีวิต แหลงท่ีจะใหการเรียนรูควรจะเปนลักษณะของ
เครือขายซึ่งจะ สม สานรูปแบบและแหลงการเรียนรูท้ังหมดท่ีมีในชุมชน และสัมพันธกับชีวิตจริง 

   -  กลาววา การศึกษาตลอดชีวิตเปนภาพรวมของการศึกษาท้ังหมด 
ประกอบดวยการศึกษา  รูปแบบคือ การศึกษาในระบบซึ่งเก่ียวของกับการศึกษาท่ีจัดข้ึนโดยมีกฎ 
ระเบียบ แบบแ น โดยสถาบันการศึกษา การศึกษานอกระบบซึ่งเก่ียวของกับการศึกษาท่ีอยูนอก
กฎเกณ ตาง  ของการศึกษาในระบบ ซึ่งจัดบริการโอกาสทางการศึกษาแกบุคคลท่ัวไป หนวยงานท่ี
จัดการศึกษานอกระบบ ไดแก  หองสมุด พิพิธภัณ  ล  และการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่ง
เก่ียวของกับการศึกษาท่ีไดรับจากการติดตอสื่อสาร การป ิสัมพันธกับคนในครอบครัว ชุมชน และใน
ท่ีทํางาน ล  

พระเทพเวที ประยุทธ  ปยุตโต    -  กลาววา มนุษยจําเปนตองมีการศึกษา และ
จําเปนจะตองศึกษาไปจนตลอดชีวิต ท้ังนี้ เพราะชีวิตตองการดํารงอยูดวยดีและเจริญงอกงาม ซึ่ง เปน
สภาพท่ีชีวิตตองทําใหเกิดข้ึนในแตละชวงชีวิตของบุคคล  ตองเ ชิญกับสิ่งบีบค้ันจํากัดขัดขวางท่ีจะ
สกัดก้ันไมใหไปสู ลดังกลาว ซึ่งเรียกวา “ทุกข  สิ่งท่ีตองทํา ก็คือ จะตองพัฒนาคนข้ึนไปใหมีความรู 
ใหมีสิ่งท่ีเรียกวาปญญา ใหมีวิชา พรอมท้ังความสามารถอ่ืน  ท่ีจะชวยใหแกปญหาได เม่ือแกปญหา
ได ก็คือ ดับทุกขได ดังนั้น การศึกษาจึงเปนสิ่งจําเปนตอชีวิต เม่ือศึกษาดีแลวก็แกปญหาไดอยาง
ถูกตอง  สามารถดํารงชีวิตอยูดวยดีและเจริญงอกงามเขาถึงจุดหมายท่ีชีวิตพึงตองการ 

สุนทร สุนันทชัย   -  ไดใหความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต ไววาหมายถึง 
การจัดกระบวนการใหมี ลตอการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งมีลักษณะดังนี้  เปนการดําเนินการตลอด
ชีวิตของบุคคล  เปนการจัดท่ีมีการวางแ น ทําใหไดรับความรู ทักษะ และเจตคติ อันจําเปนตอการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่งเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา จนในท่ีสุดจะทําใหบุคคลไดพัฒนาตนอยางเต็มศักยภาพ 

 เปนการเรียนรูท่ีเกิดจากแรงจูงใจของ ูเรียนท่ีจะเรียนรูดวยตนเอง และ  ใชแหลงการเรียนทุก
ประเภท ท้ังแบบในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

จากท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต ไดวา  “การศึกษา
ตลอดชีวิต   เปนการศึกษาในภาพรวมท้ังหมด ซึ่งครอบคลุมท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาท่ีจัดใหแกบุคคลทุกชวงอายุตั้งแตเกิดจนตาย โดยใน
แตละชวงชีวิตบุคคลอาจไดรับการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ สม สานกัน เปน
การศึกษาท่ีสัมพันธกับวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล สัมพันธกับปจจัยตาง  ท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
ชีวิตท้ังดานสังคม สิ่งแวดลอม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง ท้ังนี้ เพ่ือมุงพัฒนาบุคคลอยางเต็ม
ศักยภาพ ใหมีความรู ทักษะ และประสบการณอยางเพียงพอตอการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ
และการปรับตัวเขากับสภาพสังคมสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสมในทุกชวงชีวิต 
 



63

ท 4 ส ห าร ร รู
4.1  ความหมายของสังคมแหงการเรียนรู  

คําวา “สังคมแหงการเรียนรู (learning society)” ไดมีนักการศึกษาและองคกรตาง  

ใหความหมาย ไวดังนี้ 
Cisco (2010 : iv) กลาววา สังคมแหงการเรียนรูตามความตองการของโลกในศตวรรษท่ี 

21 จะข้ึนอยูกับการเกิดข้ึนของนวัตกรรม และวิธีการเรียนรูท่ีจะเกิดข้ึน ซึ่งลวนแตจะถูกออกแบบข้ึนมา
เพ่ือสนองตอความตองการในการเรียนรูของสังคมใหมในโลกศตวรรษท่ี 21 โดยคํานึงถึงศักยภาพในการ
เรียนรูของทุกภาคสวนในสังคม และทุกภาคสวนในโลก 

Holden และ Connelly (2004) กลาววา สังคมแหงการเรียนรูเปนสังคมท่ีใชกลวิธี
พัฒนาแบบยั่งยืน ดวยกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง และถือเปนหนาท่ีหลักท่ีสังคมตองกระทําใน 

4 มิติ ซึ่งประกอบดวย 1) การใหทุกฝายเขามามีสวนรวม 2) การบริการท่ีมีคุณภาพ 3) การออกแบบ
สังคมท่ีเหมาะสม และ 4) การสอนใหเกิดการเรียนรูท่ีจะป ิบัติ 

พิมพรําไพ เปรมสมิทธ (ม.ป.ป.) ไดใหความหมายของ สังคมแหงการเรียนรู (Learning 

Society) ไววา หมายถึง สังคมท่ีมีการสราง การแขงขัน และการใชความความเปนปจจัยสําคัญสําหรับ
ความเจริญกาวหนา มีระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge – based economy) ท่ีใชความรูและ
นวัตกรรมเปนปจจัยหลักในการพัฒนาและการ ลิตมากกวาเงินทุนและแรงงาน 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ไดใหความหมายของสังคมแหงการเรียนรู
(Learning Society) วาหมายถึง ลักษณะของหนวยงานหรือชุมชนท่ีดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่องพรอม  กันเก่ียวกับเรื่องอนุรักษ บํารุงรักษา น ู ปกปอง คุมครอง พิทักษ สงเสริม 

สนับสนุน ชวยเหลือ สืบสาน พัฒนา เ ยแพรและปลูกจิตสํานึกใหแกสมาชิกไดเรียนรูดวยวิธีการ าน
ูรู สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหลงการเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินและจากองคความรูตาง  ซึ่งทําให

สมาชิกสามารถสรางความรู สรางทักษะและมีระบบการจัดการความรูท่ีดี รวมท้ังสามารถถายทอด
ความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ท้ังภายใน และนอกกลุมสมาชิก ตลอดจนสามารถใชความรูเปน
เครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจแกปญหาเพ่ือพัฒนาการดําเนินชีวิตใหมีความเหมาะสมกับสภาพ 

ของหนวยงานหรือชุมชนนั้น  

จากท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา สังคมแหงการเรียนรูเปนสังคมแหงภูมิปญญาท่ี
ตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนของการเรียนรูท่ีทุกคนและทุกสวนในสังคมมีความใฝรูและ
พรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องพรอม  กันเก่ียวกับเรื่องอนุรักษ 

บํารุงรักษา น  ูปกปอง คุมครอง พิทักษ สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ สืบสาน พัฒนา เ ยแพรและ
ปลูกจิตสํานึกใหแกสมาชิกไดเรียนรูดวยวิธีการ าน ูรู สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหลงการเรียนรู 
ภูมิปญญาทองถ่ินและจากองคความรูตาง  ซึ่งทําใหสมาชิกสามารถสรางความรู สรางทักษะและมี
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ระบบการจัดการความรูท่ีดี รวมท้ังสามารถถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันท้ังภายใน
และนอกกลุมสมาชิก ตลอดจนสามารถใชความรูเปนเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจแกปญหาเพ่ือ
พัฒนาการดําเนินชีวิตใหมีความเหมาะสมกับสภาพ ของหนวยงานหรือชุมชนนั้น  

4.2  ส ห าร ร รู 
Cisco (2010 : iv-v) กลาววา ลักษณะของสังคมแหงการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 

ประกอบดวย 1) การสรางวัฒนธรรมของการเรียนรูตลอดชีวิต 2) มีจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา
แรงจูงใจของ ูเรียนท่ีมีความพรอมในการท่ีจะไปถึงโอกาสท่ีทาทายในอนาคต 3) จัดการเรียนรูใหแก
ูเรียนในลักษณะของกิจกรรม 4) มีความเชื่อวาการเรียนรูเปนเรื่องของทุกคนโดยไมมีการยกเวน 5) 

ตระหนักวาบุคคลมีความตองการในการเรียนรูท่ีแตกตางกัน และมุงม่ันท่ีจะไปบรรลุตามความ
ตองการนั้น  6) สงเสริม สนับสนุนใหมี ูใหบริการการเรียนรูใหม  เกิดข้ึน ท้ังจากภาคราชการ 
ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน 7) พัฒนาความสัมพันธใหมและเครือขายใหมระหวาง ูเรียน ู
ใหบริการการเรียนรู (ท้ังใหมและเกา) แหลงเงินทุน และ ูสรางนวัตกรรม 8) จัดเตรียมโครงสราง
พ้ืนฐานสากลท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูใหประสบความสําเร็จ ซึ่งยังคงเปนทางดานกายภาพ 9) 

สนับสนุนระบบของนวัตกรรมอยางตอเนื่อง และขอเสนอแนะท่ีจะพัฒนาความรูเก่ียวกับงานท่ีทํา 
Holden และ Connelly (2004) กลาววา ลักษณะสําคัญของสังคมแหงการเรียนรู

ประกอบดวย (1) ใหคุณคาตอนิสัยของการเรียนรู (2) สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (3) จัดโครงการ
การเรียนรูท่ียืดหยุน (4) สนับสนุนเครือขายการเรียนรู (5) นําสังคมเขามามีสวนรวม (6) กระตุนการ
เปนชุมชนแหงการเรียนรู (7) ตระหนักถึงความสําคัญของพัฒนาการของคนตั้งแตวัยเยาว (8) ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสงเสริมและจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับความตองการของบุคคล 

องคกร และสังคม (9) กระตุนและสงเสริมใหสรางและใชความรู (10) ใหคุณคาตอการเชื่อมโยงกัน
ระหวางวัฒนธรรมทองถ่ิน ภูมิภาค และโลก และ (11) กระตุนใหเกิดนโยบายสาธารณะท่ีประกัน
ความเสมอภาคในการเขาถึงการเรียนรูสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชาคมยุโรปไดทบทวนสาระหลักของสังคมแหงการเรียนรูเม่ือ ค.ศ. 2002 และ
สรุปวาสังคมแหงการเรียนรูนั้น จะตองมีลักษณะ ดังนี้ (1) คนมีทักษะพ้ืนฐานใหมสําหรับใชในการ
เขาถึงความรู (2) มีการลงทุนในทรัพยากรมนุษยเพ่ิมข้ึน (3) ใชนวัตกรรมในการเรียนการสอน (4) ให
คุณคาการเรียนรู (5) ทบทวนเรื่องการแนะแนวและการใหคําปรึกษาตลอดชีวิต และ (6) นําการ
เรียนรูมาใกลบาน (POLE, 2002) 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ไดพิจารณาถึงลักษณะสังคมแหงการเรียนรู
ตนแบบไว ดังนี ้

1) การพิจารณาหนวยงานหรือชุมชนเพ่ือประกาศยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนสังคมแหง
การเรียนรูตนแบบ โดยคํานึงถึงลักษณะสําคัญ ไดแก  
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(1) หนวยงานหรือชุมชน ไมจํากัดขนาดพ้ืนท่ีและสถานท่ีตั้ง ใหความสําคัญเนนการ
จัดการการเรียนรูท่ีเปนปจจัยหลักท่ีจะควบคุมและพัฒนาความสามารถ พัฒนาศักยภาพของคนใน
หนวยงานหรือชุมชนไดเขาใจสภาพแวดลอม เห็นแนวทางและภารกิจท้ังของตนและสวนรวม รวมถึง
ประชาชนจะไดรับการพัฒนาดวยการเรียนรูจนสามารถปรับตัว หาแนวทางและวิธีการแกปญหาได ไม
วาปญหาหรือสถานการณจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

(2) มีความพยายามท่ีจะวิเคราะหสภาพของหนวยงานหรือชุมชนของตนเองเทียบกับ
สถานการณในปจจุบันวา (1) ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร และอยางไร และ (2) ตองพัฒนาความรู
และทักษะอะไรดานใดใหแกประชาชน โดยเฉพาะการแกปญหาการเคลื่อนยายประชากร ความเติบโต
และความเสื่อมถอยของอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ลกระทบของเทคโนโลยีใหม  ท่ีมีตอระบบ
การสื่อสาร เปนตน 

(3) สงเสริมการใชทรัพยากรในทองถ่ินอันมีคาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือมุงใหชุมชน
สามารถพัฒนาตนเองภายใตสภาพแวดลอมทางสังคม สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว รวมท้ังมีการวางแ นทางสังคม วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจ 

(4) ใชประโยชนของการเรียนรูจากการพัฒนาของหนวยงาน หรือชุมชนอ่ืน  เพ่ือการ
พัฒนาตอยอดใหแกหนวยงานหรือชุมชนของตนเองอยางตอเนื่อง 

(5) ทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหนวยงานหรือชุมชนไดแสดงความพยายาม
รวมกัน เพ่ือการสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานหรือชุมชนมีความเขมแข็งในการดําเนินงาน โดยแตละ
ฝายไมลดทอนความแข็งแกรงของกันและกัน หากแตใชความแข็งแกรงท่ีมีอยูเสริมซึ่งกันและกัน 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานหรือชุมชนในภาพรวม  

2) การพิจารณา ลงานของหนวยงานหรือชุมชนเพ่ือประกาศยกยองเชิดชูเกียรติใหเปน
สังคมแหงการเรียนรูตนแบบ โดยพิจารณาตามหลักของการพัฒนาสังคมท่ีสะทอนถึงการ สานความ
รวมมือในการป ิบัติงานท่ีเก่ียวกับความรวมมือแบบหุนสวน การมีสวนรวม และความสามารถในการ
ดําเนินงาน โดยมีปจจัยประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้  

(1) ปจเจกบุคคลท่ีเปนตัวหลัก คือ คนท่ีมีบทบาทสําคัญตอการกําหนดและ ลักดันให
มีการจัดกิจกรรมตาง  ท่ีสําคัญ  ภายในพ้ืนท่ี โดยลักษณะคนเหลานี้ สามารถสรางความเชื่อถือ
และสรางศรัทธาใหแกคนในพ้ืนท่ีไดเปนอยางด ี

(2) สถาบันตาง  ท่ีเปนตัวหลัก คือ องคกรหรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนใน
พ้ืนท่ีท่ีมีสวนสําคัญ  ในการริเริ่มข้ันตนและ ลักดันเพ่ือกอใหเกิดการจัดกิจกรรมตาง  ใหแกคนใน
พ้ืนท่ี 

(3) กลุมท่ีเปนแกนกลาง คือ กลุมคนท่ีเปนคนในพ้ืนท่ีซึ่งรวมตัวกันดวยความสมัครใจ 

อุทิศเวลาและทรัพยากรอ่ืน  มีการบริหารจัดการในความเปนกลุมคน โดยมีจุดมุงหมายรวมกันเพ่ือ
ทํากิจกรรมพัฒนาชุมชนและสงเสริม การเรียนรูใหแกกันและกัน และใหแกชุมชน 
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(4) กลุม ูสนใจ คือ คนท่ีมีลักษณะในความเปนตัวของตัวเองหรือ มีความคิดเห็นเปน
ของตนเอง และเปนคนท่ีไมคิดเห็นและแสดงตัวเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง แตจะคํานึงถึงประโยชนสวน
รวมเปนสําคัญ รวมท้ังเปนคนท่ีมี ความกระตือรือรนและเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในแตละครั้งอยาง
สมํ่าเสมอ โดยคนเหลานี้ขณะท่ีรวมทํากิจกรรมนั้น  จะเปน ูกลาแสดงความคิดเห็น เพ่ือสนับสนุน
และเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรมท่ีจัดข้ึน 

(5) นายจางท่ีเปนตัวหลัก คือ ตัวแทนจากหนวยงานภาคเอกชนหรือสถานประกอบการ
ท่ีมีบทบาทสําคัญตอการมีสวนรวมทํากิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนเพ่ือการสานตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูของคนในพ้ืนท่ี 

3) การพิจารณา ลงานของหนวยงานหรือชุมชนเพ่ือการยกยองนี้ให พิจารณาเพ่ิมเติม
ในประเด็นการสรางโอกาสการเขาถึงการเรียนรู การสงเสริมและสรางกลไกเพ่ือการเรียนรู และการ
สรางและพัฒนาเครือขาย ซึ่งมีสาระสําคัญ ในแตละเรื่องเพ่ือการพิจารณา ประกอบดวย 

(1) การสรางโอกาสการเขาถึงการเรียนร ูโดยพิจารณา ลงาน ไดแก 

- จัดตั้ง/พัฒนาแหลงการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูของแหลงการเรียนรู 
- การสรางแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือ

นําไปเทียบโอนความรูและประสบการณ  

(2) การสงเสริมและสรางกลไกเพ่ือการเรียนร ูโดยพิจารณา ลงาน ไดแก  

- พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต  

- พัฒนาสื่อ อุปกรณ และเทคโนโลยีทางการศึกษาอยางเพียงพอและหลากหลาย 

สามารถตอบสนองการเรียนรูของคนแตละวัยได อยางท่ัวถึง  
- พัฒนาระบบการบริการความรูอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหสอดคลองกับความ

ตองการของแตละกลุมเปาหมาย  

(3) การสรางและพัฒนาเครือขาย โดยพิจารณา ลงาน ไดแก  

- แสวงหาภาคีเครือขายการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดวยการสํารวจวิเคราะห 

และจําแนกประเภทเครือขาย เพ่ือนํามาเปนขอมูล ในการประสานความรวมมือและการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

- ประสานความรวมมือและการสนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือขายเพ่ือให
สามารถจัดทํากรอบและแ นงานการจัดกิจกรรม การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- สรางแรงจูงใจดวยการยกยองและใหรางวัลภาคีเครือขายท่ีดําเนินกิจกรรมได
ลสําเร็จ 

จากท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา สังคมแหงการเรียนรูมีลักษณะ ดังนี ้
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1. เปนชุมชนท่ีใชทรพัยากรเพ่ือการเรียนรูในสวนของการศึกษาท้ังท่ีเปนทางการและไม
เปนทางการ 

2. เปนชุมชนท่ีมีหุนสวนเพ่ือการศึกษาและเศรษฐกิจ มีการแบงปนทรัพยากรการ
ฝกอบรม 

3. เปนชุมชนท่ีมองวาการเรียนรูเปนสิ่งท่ีเชื่อมโยงการศึกษาและการฝกอบรม 

4. เปนชุมชนท่ีทุนทางปญญาและสังคมไดรับความสําคัญและใชเพ่ือสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขัน 

5. เปนชุมชนท่ีมองวาการเรียนรูเปนการลงทุน 

6. เปนชุมชนท่ีมองวาการเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคมซึ่งนําไปสูความไดเปรียบของ
ชุมชนในการแขงขันสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

7. เปนชุมชนท่ีมีความรุงเรืองบนความมีอิสระในการปกครองตนเองและการปกครอง
ทองถ่ิน 

8. เปนชุมชนท่ีสนับสนุนนวัตกรรม โดยการเรียนรูท่ีมีการตอบโตในหมูองคกรแหงการ
เรียนรูภายในชุมชน 

9. เปนชุมชนท่ีมียุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิต ไดรับการพัฒนาโดยรวม เพ่ือสงเสริม
การเรียนรูอยางตอเนื่องใหสําหรับทุกคน 

10. เปนชุมชนท่ีทุกคนสามารถเขาถึงในเทคโนโลยีการเรียนรูสําหรับการสรางเครือขาย
ภายในและระหวางชุมชน 

11. เปนชุมชนท่ีมีขอมูลวิชาการและงานวิจัย เขาถึงไดงาย สามารถศึกษาและเรียนรูทํา
ความเขาใจตามความสนใจ เพ่ือการปองกัน สามารถชวยลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล สุขภาพ 

ปญหาอาชญากรรม และโครงการทางสังคม 

12. เปนชุมชนท่ีมีการพัฒนาวัฒนธรรม การเรียนรูตลอดชีวิตเปนเปาหมายของชุมชน 

 

ท 5 ิ ท บ ารบริหาร าร า 

   า ห า ารบริหาร าร า
  “การบริหาร” (Administration) นิยมใชกับการบริหารราชการ สวน “การจัดการ” 

(Management) นิยมใชกับการบริหารธุรกิจเอกชน แตอยางไรก็ตาม คําวา การบริหาร กับ คําวา 
การจัดการ สามารถใชแทนกันได ซึ่งจะมีความหมายเหมือนกัน (สมคิด บางโม, 2546 : 60) การ
บริหารหรือการจัดการมีความจําเปนท่ีจะตองใชความรูท้ังท่ีเปนศาสตรและศิลปะ เพ่ือเอาทรัพยากร
ทางการบริหารมารวมกันแลว อํานวยการใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการ ทรัพยากรทางการ
บริหารหรือการจัดการประกอบดวย  
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1. คน (Man) เปนปจจัยสําคัญของการบริหารงาน หนวยงานหรือองคการตาง  จําเปนตอง
มีคนท่ีป ิบัติงาน ลงานท่ีดีจะออกมาไดตองประกอบดวยบุคคลท่ีมีคุณภาพและมีความรับ ิดชอบตอ
องคการหรือหนวยงานนั้น   

2. เงิน (Money) หนวยงานจําเปนท่ีจะตองมีงบประมาณเพ่ือการบริหารงาน หากขาด
งบประมาณ การบริหารงานของหนวยงานก็ยากท่ีจะบรรลุเปาหมาย  

3. วัตถุ (Material) การบริหารจําเปนตองมีวัสดุอุปกรณในการบริหาร หากหนวยงานขาด
วัสดุอุปกรณหรือทรัพยากรในการบริหารแลวก็ยอมจะเปนอุปสรรค หรือก็ใหเกิดปญหาในการ
บริหารงาน  

4. การบริหารจัดการ (Management) เปนภารกิจของ ูบริหารหรือ ูบังคับบัญชาโดยตรง 
คือเปนกลไกและตัวประสานท่ีสําคัญท่ีสุดในการ ลักดันและกํากับปจจัยตาง  ใหสามารถดําเนินไป
ไดโดยมีประสิทธิภาพจนบรรลุเปาหมายของหนวยงานตามท่ีตองการ  

  นักบริหารและนักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัดความของคําวา การบริหารหรือการจัดการ 
ไว ดังนี ้

รีแมน (Freemen, 1992 : 3) กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการวางแ น การจัด
องคการ ภาวะ ูนํา และการควบคุมการทํางานของสมาชิกขององคกรและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ  

ดรัคเกอร (Peter F. Drucker, 1998 : 163 อางถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและวิบูลย โต
วณะบุตร, 2542 : 6) กลาววา การบริหาร คือ ศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับ ูอ่ืน  

  บารโทล และมารทีน (Bartol & Martin, 1997 : 6) ไดใหความหมาย การบริหารวาเปน
กระบวนการท่ีทําใหเปาหมายขององคกรประสบ ลสาเร็จโดยการวางแ น การจัดองคการ การใช 

ภาวะ ูนาและการควบคุม   

  ไซมอน (Herbert A. Simon, อางถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและวิบูลย โตวณะบุตร, 2542 : 

6) กลาววาการบริหารเปนกิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป รวมมือกันดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน  
  สมพงศ เกษมสิน (2521 : 5-6) ใหความหมายของการบริหาร ไววา การบริหารเปนการใช
ศาสตร และศิลปในการเอาทัพยากรการบริหาร (Administrative resources) มาประกอบการตาม
กระบวนการบริหาร ให บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพ 

  บุญทัน ดอกไธสง (2537 : 1) ใหความหมายวา การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู
ใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคล องคการหรือประเทศหรือ การ
จัดการเพ่ือ ลกําไรของทุกคนในองคการ 
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  สมศักดิ คงเท่ียง (2542 : 1) มีความเห็นวา การบริหาร หมายถึง กิจกรรมตาง  ท่ีบุคคล
ตั้งแตสองคนข้ึนไปรวมมือกันดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดหรือหลาย  

อยางท่ีบุคคลรวมกัน กําหนดโดยใชกระบวนอยางมีระบบและใหทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตาง  
อยางเหมาะสม  
  ชุบ กาญจนประกร กลาววา การบริหาร หมายถึง การทํางานของคณะบุคคล (Group people) 

ตั้งแต 2 คนข้ึนไป ท่ีรวมกันป ิบัติการให บรรลุเปาหมายรวมกัน (ประภาพรรณ รักเลี้ยง,2556 : 2) 

  ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย โตวณะบุตร (2542: 6) ไดกลาววา “การบริหารการศึกษา” 

หมายถึง กิจกรรมตาง  ท่ีบุคคลหลายคนรวมกันดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก  ดาน 
นับแต บุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ เจตคติ พ ติกรรม คุณธรรม เพ่ือใหมีคานิยมตรงกันกับ
ความตองการของสังคม โดยกระบวนการตาง  ท่ีอาศัยควบคุมสิ่งแวดลอมใหมี ลตอบุคคล และ
อาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตาง  อยางเหมาะสม เพ่ือใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของ
สังคมท่ีตนดําเนินชีวิตอย ู

  จากความหมายของการบริหารและการบริหารการศึกษาท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การ
บริหารจัดการศึกษา หมายถึง กระบวนการท่ีใชท้ังศาสตรและศิลปในการนําเอาทัพยากรการบริหาร 
(Administrative resources) ไปดําเนินการพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก  ดาน ท้ังบุคลิกภาพ 
ความรู ความสามารถ เจตคติ พ ติกรรม คุณธรรม เพ่ือใหมีคานิยมตรงกันกับความตองการของสังคม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  5.2 ิ ท บ ารบริหาร าร า 

  หลักการบริหารจัดการ 14 ประการ ของ เ นรี าโยล (Henry Fayol, 1949) มีดังนี ้
1. หลักการแบงงานกันทํา (Division of Work) คือ การแบงแยกงานกันทําตามความถนัด 

โดยไมคํานึงถึงวาจะเปนงานดานบริหารหรือดานเทคนิค 

2. หลักอํานาจหนาท่ีและความรับ ิดชอบ (Authority and Responsibility) คือ อํานาจ
หนาท่ีและความรับ ิดชอบเปนสิ่งท่ีแยกจากกันมิได ูซึ่งมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะออกคําสั่งไดนั้น ตองมี
ความรับ ิดชอบตอ ลงานท่ีตนทําไปนั้นดวย 

3. หลักระเบียบวินัย (Discipline) โดยถือวาระเบียบวินัยในการทํางานนั้น เกิดจากการ
ป ิบัติตามขอตกลงในการทํางาน ท้ังนี้โดยมุงท่ีจะกอใหเกิดการเคารพเชื่อ ง และทํางานตามหนาท่ี
ดวยความตั้งใจ เรื่องดังกลาวนี้ จะทําไดก็โดยท่ี ูบังคับบัญชาตองมีความซื่อสัตยสุจริต และเปน
ตัวอยางท่ีดี ขอตกลงระหวาง ูบังคับบัญชาและ ูอยูใตบังคับบัญชา จะตองเปนไปอยางยุติธรรมมาก
ท่ีสุด และจะตองยึดถือเปนหลักป ิบัติอยางคงเสนคงวา 

4. หลักเอกภาพของการบังคับบัญชา (Unity of Command) คือ ในการกระทําใด  

คนงานควรไดรับคําสั่งจาก ูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวเทานั้น ท้ังนี้เพ่ือปองกันมิใหเกิดความสับสนใน
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คําสั่งดวยการป ิบัติตามหลักขอนี้ ยอมจะชวยใหสามารถขจัดสาเหตุแหงการเกิดขอขัดแยงระหวาง
แ นกงาน และระหวางบุคคลในองคการใหหมดไป 

5. หลักเอกภาพของการสั่งการ (Unity of Direction) กิจกรรมของกลุมท่ีมีเปาหมายอัน
เดียวกันควรจะตองดําเนินไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน เปนไปตามแ นงานเพียงอันเดียว
รวมกัน 

6. หลักการถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน (Subordination of Individual 

Interest to General Interest) หลักขอนี้ระบุวา สวนรวมยอมสําคัญกวาสวนยอยตาง  เพ่ือท่ีจะให
สําเร็จ ลตามเปาหมายของกลุม (องคการ) นั้น ลประโยชนสวนไดเสียของกลุมยอมตองสําคัญเหนือ
อ่ืนใดท้ังหมด 

7. หลักการให ลประโยชนตอบแทน (Remuneration of Personnel) การใหและวิธีการ
จาย ลประโยชนตอบแทนควรท่ีจะยุติธรรม และใหความพอใจมากท่ีสุดแกท้ังฝายลูกจางและนายจาง 

8. หลักการรวมอํานาจ (Centralization) หมายถึง วาในการบริหารจะมีการรวมอํานาจไวท่ี
จุดศูนยกลาง เพ่ือใหควบคุมสวนตาง  ขององคการไวไดเสมอ และการกระจายอํานาจจะมากนอย
เพียงใดก็ยอมแลวแตกรณี 

9. หลักการจัดลําดับสายงาน (Scalar Chain) สายงานอันนี้คือสายการบังคับบัญชาจาก
ระดับสูงมายังระดับต่ําสุด ดวยสายการบังคับบัญชาดังกลาวจะอํานวยใหการบังคับบัญชาเปนไปตาม
หลักของการมี ูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว และชวยใหเกิดระเบียบในการสงทอดขาวสารขอมูล
ระหวางกันอีกดวย 

10. หลักความเปนระเบียบเรียบรอย (Order) ทุกสิ่งทุกอยางไมวาสิ่งของหรือคนตางตองมี
ระเบียบและรูวาตนอยูในท่ีใดของสวนรวม หลักนี้ก็คือหลักมูลฐานท่ีใชในการจัดสิ่งของและตัวคนใน
การจัดองคการนั่นเอง 

11. หลักความเสมอภาค (Equity) ูบริหารตองยึดถือความเอ้ืออารีและความยุติธรรมเปน
หลักป ิบัติตอ ูอยูใตบังคับบัญชา ท้ังนี้เพ่ือใหไดมาซึ่งความจงรักภักดี และการอุทิศตนเพ่ืองาน 

12. หลักความมีเสถียรภาพของการวาจางทํางาน (Stability of Tenure of Personnel)  

กลาววา ท้ัง ูบริหารและคนงานตองใชเวลาระยะหนึ่ง เพ่ือเรียนรูงานจนทํางานไดดี การท่ีคนเขาออก
มากยอมเปนสาเหตุใหตองสิ้นเปลือง และเปน ลของการบริหารงานท่ีไมมีประสิทธิภาพ 

13. หลักความคิดริเริ่ม (Initiative) เนื่องจากวาคนฉลาดยอมตองการท่ีจะไดรับความพอใจ
จากการท่ีตนไดทําอะไรดวยตัวเอง ดังนั้น ูบังคับบัญชาควรจะเปดโอกาสให ูนอยไดใชความริเริ่ม
ของตนบาง 
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14. หลักความสามัคคี (Esprit de Corps) เนนถึงความจําเปนท่ีคนตองทํางานเปนกลุมท่ีเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน (teamwork) และชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการติดตอสื่อสาร (communication) 

เพ่ือใหไดมาซึ่งกลุมทํางานท่ีด ี

กูลิคและเออรวิค (Gulick and Urwick, 1973 : 13) เสนอเปนหลักการวา กระบวนการ
บริหาร ประกอบดวยข้ันตอนท่ีสําคัญ 7 ประการ หรือเรียกวา POSDCORB ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้ 

1. การวางแ น (Planning) เปนการวางเคาโครงกิจกรรมซึ่งเปนการเตรียมการกอนลงมือ
ป ิบัติ เพ่ือใหการดําเนินการสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การจัดองคการ (Organizing) เปนการกําหนดโครงสรางขององคการ โดยพิจารณาให
เหมาะสมกับงาน เชน การแบงงาน (Division of Work) เปนกรม กอง หรือแ นก โดยอาศัยปริมาณ
งาน คุณภาพงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) 

3. การจัดบุคลากรป ิบัติงาน (Staffing) เปน เรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยใน
องคการ ท้ังนี้ เพ่ือใหบุคลากรมาป ิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการจัด แบง
หนวยงานท่ีกําหนดไว 

4. การอํานวยการ (Directing) เปนภารกิจในการใชศิลปะในการบริหารงาน เชน ภาวะ ูนํา 
(Leadership) มนุษยสัมพันธ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการตัดสินใจใจ 
(Decision making) เปนตน 

5. การประสานงาน (Coordinating) เปนการประสานใหสวนตาง  ของกระบวนการทํางาน
มีความตอเนื่องกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และราบรื่น 

6. การรายงาน (Reporting) เปนกระบวนการและเทคนิคของการแจงให ูบังคับบัญชาตาม
ชั้นไดทราบถึง ลการป ิบัติงาน โดยท่ีมีความสัมพันธกับการติดตอสื่อสาร (Communication) ใน
องคการอยูดวย 

7. การงบประมาณ (Budgeting) เปนภารกิจท่ีเก่ียวกับการวางแ นการทําบัญชีการควบคุม
เก่ียวกับการเงินและการคลัง 

าโย (Fayo 1961 อางถึงใน ธงชัย สันติวงษ, 2540 : 40) ไดกลาวถึง กระบวนการบริหาร
หรือการจัดการประกอบดวยหนาท่ีในการบริหารหรือการจัดการ 5 ประการ คือ  

1. การวางแ น (Planning) หมายถึง ภาระหนาท่ีของ ูบริหารท่ีจะตองทําการคาดการณ
ลวงหนาหรือเหตุการณตาง  ท่ีจะมี ลกระทบตอการดําเนินงาน และกําหนดข้ึนเปนแ นการ
ป ิบัติงานหรือวิถีทางท่ีจะป ิบัติเอาไว เพ่ือสาหรับเปนแนวทางของการทํางานในอนาคต  

2. การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง ภาระหนาท่ีท่ี ูบริหารจะตองจัดใหมีโครงสราง
ของงานตาง  และอํานาจหนาท่ี ท้ังนี้ เพ่ือใหเครื่องจักร สิ่งของ และตัวคนอยูในสวนประกอบท่ี
เหมาะสม ในอันท่ีจะชวยใหงานขององคการบรรลุ ลสําเร็จได  
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3. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หนาท่ีในการสั่งงานตาง  ของ
ูใตบังคับบัญชา ซึ่งกระทําใหงานสําเร็จ ลดวยดี โดยท่ี ูบริหารจะตองกระทําตนเปนตัวอยางท่ีดี 

จะตองเขาใจ ูใตบังคับบัญชา  
4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหนาท่ีท่ีจะตองเชื่อมโยงงานของทุกคน

ใหเขากันไดและกํากับใหไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน  

5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหนาท่ีในการท่ีจะตองกํากับใหสามารถประกัน 

ไดวา กิจกรรมตาง  ท่ีทําไปนั้นสามารถเขากันไดกับแ นท่ีไดวางไวแลว 

ดรัคเกอร (Drucker, 2005) เสนอเปนหลักการวา กระบวนการจัดการประกอบดวย  

1. การวางแ น (Planning) เปนการกําหนดหนาท่ีการงานท่ีตองป ิบัติ เพ่ือใหบรรลุ 
เปาหมายขององคกร โดยกําหนดวาจะดําเนินการอยางไรและดําเนินการเม่ือไร เพ่ือใหความสําเร็จ 

ตามแ นท่ีวางไว การวางแ นตองควบคุมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

2. การจัดองคการ (Organizing) เปนการมอบหมายงานใหบุคคลในแ นกหรือฝายไดป ิบัติ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแ นท่ีวางไว เม่ือแ นกหรือฝายประสบความสําเร็จก็จะทําใหองคการ
ประสบความสําเร็จไปดวยดี  

3. การนํา (Leading) เปนการจูงใจ การชักนํา การกระตุนและชี้ทิศทางใหดําเนินไปสู
เปาหมาย โดยการเพ่ิม ล ลิตและเนนมนุษยสัมพันธทําใหเกิดระดับ ล ลิตในระยะยาวท่ีสูงกวาภาวะ
งานเพราะคนมักไมคอยชอบภาวะงาน 

4. การควบคุม (Controlling) เปนภาระหนาท่ีของ ูบริหารท่ีจะตองรวบรวมขอมูล เพ่ือ
ประเมิน ลการดําเนินงาน เปรียบเทียบ ลงานปจจุบันกับเกณ มาตรฐานท่ีตั้งไว และทําการตัดสินใจ
ไปตามเกณ หรือไม 

ดาร  (Dalf, 2006 อางใน สาคร สุขศรีวงศ, 2550 : 26-27) กลาวถึง กิจกรรมหลักทางการ
จัดการแบงออกเปนกระบวนการ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม 4 ประการ คือ 

1. การวางแ น (Planning) ประกอบดวย การกําหนดขอบเขตของธุรกิจ ตั้งเปาหมายและ
วัตถุประสงค ตลอดจนกําหนดวิธีการเพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีตั้ง 
ไว  

2. การจัดองคการ (Organizing) ประกอบดวย การจัดบุคคล แบงแ นงาน และจัดสรร 

ทรัพยากรตาง  ใหเหมาะสม สอดคลองกับแ นงาน เพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินการตามแ นให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด การวางแ นและการจัดการองคกรนี้จัดไดวาอยูในสวนของ
การคิดซึ่งเปนนามธรรมเพ่ือใหสวนการคิดนี้นําไปสูการกระทําท่ีสําเร็จเปนรูปธรรมจะตองอาศัย
สมาชิกในองคกรซึ่งหมายถึงตนเอง และ ูอ่ืนรวมกันทํางาน และเพ่ือใหสมาชิกสามารถทํางานไดตาม
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ความรูความสามารถอยางเต็มท่ีและบรรลุวัตถุประสงค จะตองอาศัยกิจกรรมในลําดับตอไปนี้ เรียกวา 
การนํา 

3. การนํา (  ประกอบดวยเนื้อหา  เรื่องสําคัญ คือ ภาวะ ูนํา (  ซึ่ง
เก่ียวกับการพัฒนาตัว ูบริหารเอง และการจูงใจ (  ซึ่งเก่ียวกับการชักจูง หรือการกระตุน
ให ูอ่ืนทํางานไดเต็มท่ีตามความรคูวามสามารถ 

4. การควบคุมองคกร (  เปนการควบคุมองคกรใหการดําเนินงานตาง  ภายใน
องคกร เปนไปตามแ นงาน ความคาดหวังหรือมาตรฐานท่ีกําหนด  

บารโทล และมารติน       ไดเสนอวา กระบวนการจัดการ 
ประกอบไปดวยข้ันตอนท่ีสําคัญอยู  ประการดวยกัน คือ 

 การวางแ น  หมายถึง การวางแ นหรือกําหนดการทางานขององคการไว 
ลวงหนาวาจะทําอะไร ในการบริหารงานใด  ก็ตาม ูบริหารจะตองทําหนาท่ีในการวางแ น เพราะ
การวางแ นเปนหนาท่ีประการแรกของกระบวนการบริหาร ูบริหารจะตองตระหนักอยูเสมอวา 
แ นงานเปนกรอบและเปนแนวทางของการป ิบัติงานท้ังหมด ถาปราศจากแ นงานแลวเปนการยาก
ท่ี ูบริหารจะทํางานใหได ลดี การวางแ นในการบริหารงานนั้นจะตองจัดทําท้ังแ นระยะสั้นและ
แ นระยะยาว ในการวางแ นนั้น ูบริหารจะตองคํานึงอยูเสมอวาจะทําอะไร  จะทําอยางไร 

 จะใชเงินเทาไร   จะใหใครเปน ูทํา  และจะกระทําท่ีไหน  และ 
ทําเม่ือไร (When) 

2. การจัดองคการ  หมายถึง การจัดองคการหรือจัดหนวยงาน โดยการจัดแบง
งานขององคการหรือของหนวยงานยอยพรอมท้ังกําหนดวัตถุประสงค กําหนดอํานาจหนาท่ี และความ
รับ ิดชอบของแตละสวนงาน ตลอดจนกําหนดสายการควบคุมและบังคับบัญชาในลักษณะของ
หนวยงานหลัก  หนวยงานท่ีปรึกษา  และหนวยงานชวย  พรอมท้ังกําหนด
ขนาดของการควบคุมไวดวย การจัดองคการอาจแสดงไวในรูปของแ นภูมิองคการเพ่ือใหเกิดการสื่อ
ความเขาใจในองคการเก่ียวกับอํานาจหนาท่ี ความรับ ิดชอบ สายการบังคับบัญชาและการ
ติดตอสื่อสาร 

3. การนํา  หมายถึง การท่ี ูนําใชการโนมนาวใหสมาชิกองคการป ิบัติตาม คําสั่ง
ของตัวเองเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการทํางาน นอกจากนั้นยังรวมถึงการติดตอสื่อสาร การสั่งการและ
การจูงใจภายในองคการอีกดวย 

 การควบคุม  หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบการป ิบัติงานขององคการ
วาสมาชิกองคการท่ีเปน ูป ิบัติงานไดป ิบัติงานเปนไปตามแ นงานท่ีไดกําหนดไว หรือไม โดยดูได
จากการป ิบัติงานจริง เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ถางานท่ีทําต่ํากวาเกณ มาตรฐานก็จะนําไปสู
การปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามมาตรฐานและแ นในการทํางาน 
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จากหลักการและกระบวนการบริหารท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การบริหารการจัดการศึกษา
ประกอบดวย การวางแ น  การจัดองคการ  การจัดบุคลากรป ิบัติงาน  
การอํานวยการ  การประสานงาน  การรายงาน  การงบประมาณ 

 และการควบคุม   
 

ท ิ บ ารบริหาร ร ร ป า าร าท ิ   
า ิ า ร ารบริหาร ร ร ป า าร าท ิ

แนวความคิดพ้ืนฐานเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน 
       มีจุดเริ่มตนจากแนวคิดท่ีวา 

“การจัดการศึกษาตองนําไปสูการเปนคนดี มีอาชีพสุจริตเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข  ท้ังสังคมไทยและสังคมโลก ไมใชเปนการจัดการศึกษาไปเพ่ือมุงเนนให ูเรียนทุกคนมี
ความเปนเลิศทางวิชาการแตเพียงอยางเดียวเพราะโดยธรรมชาติแลว มนุษยแตคนจะมีศักยภาพหรือ
อัจฉริยภาพท่ีแตกตางกัน 

การจัดการศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนาให ูเรียนทุกคนมีความเปนเลิศทางวิชาการแตเพียง
อยางเดียวเปนการจัดการศึกษาท่ีไมสอดคลองกับหลักธรรมชาติในความแตกตางกันของมนุษย เพราะ
เปนการจัดการศึกษาท่ีตั้งอยูบนฐานความคิดท่ีวา “มนุษยทุกคนมีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพไม
แตกตางกัน  หากไดรับการพัฒนาเหมือนกัน ก็จะมีความเปนเลิศในดานท่ีไดรับการพัฒนานั้นได 

การจัดการศึกษาท่ีมุงเนนสูความเปนเลิศทางดานวิชาการแตเพียงอยางเดียวยังเปนการ
จัดการศึกษาท่ีตอบสนองตอบความตองการเฉพาะกลุม ูเรียนท่ีมีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพดาน
วิชาการแตเพียงกลุมเดียวเทานั้น โดยไมใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของกลุม ูเรียนท่ีมีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพดานอ่ืน  ทําให ูเรียนกลุมนี้ไมไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพและถูกบังคับใหเรียนรูเพ่ือมุงสูความเปนเลิศดานวิชาการ ซึ่งเปนสิ่งท่ีเปนไปไดยาก 
หรืออาจเปนไปไมไดเลย เทากับเปนการทํารายกลุม ูเรียนท่ีมีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพดานอ่ืน  ท่ี
ไมใชดานวิชาการ เพราะกลุม ูเรียนเหลานี้จะไมมีความเปนเลิศในดานใดท้ังสิ้นเลย เม่ือจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานไปแลวและไมมีโอกาสไดเรียนตอก็จะไมมีความรูท่ีจะนําไปใชในการประกอบอาชีพได 
กลายเปนแรงงานไรฝมือประกอบกับ ูเรียนของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สวนใหญมีฐานะยากจน มักไมมีโอกาสไดเรียนตอ ดังนั้น การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองสามารถตอบสนองตอความตองการของ ูเรียนทุกคน เพ่ือให
ูเรียนไดคนพบศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของตนเองเพ่ือท่ีจะไดทําการพัฒนาใหมีความเปนเลิศตาม

ศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของ ูเรียนแตละบุคคลสูความเปนเลิศตอไป 
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นอกจากนี้ โรงเรียนซึ่งเปนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานยังมีทรัพยากรสําหรับใชในการจัดการศึกษาเปนจํานวนมาก แตใชทรัพยากรดังกลาวอยางไม
คุมคา กลาวคือ โรงเรียนใชทรัพยากรตาง  จัดการศึกษาในระบบแตเพียงอยางเดียว ท้ัง  ท่ี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 15 ใหสิทธิแกสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยดวย ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีอํานาจหนาท่ีใน
การจัดการศึกษาใหแก เด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ินในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ 

ตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 41 จึงควรใชโรงเรียนในสังกัดเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินดวยการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตให เด็ก เยาวชนและประชาชนในทองถ่ินไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพตลอดชีวิต
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 8(1) โดยการจัดการศึกษาท้ังการศึกษาใน
ระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Nonformal Education) และการศึกษาตาม
อัธยาศัย (Informal Education) อันจะสง ลใหประชาชนในทองถ่ินเปนคนดี มีอาชีพสุจริตสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในทองถ่ินไดอยางมีความสุข โดยไมตองอพยพยายถ่ินฐานไปทางานในเมืองใหญหรือเมือง
อุตสาหกรรม ไมตองท้ิงใหเด็กและคนชราอยูในทองถ่ินตามลําพัง ครอบครัวขาดความอบอุน ชุมชน
ทองถ่ินขาดความเขมแข็ง ไมมีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนาได 
 

6.2 ผ ารบริหาร ร ร ป า าร าท ิ  
 “ประชาชนในทองถ่ินเปนคนดี มีอาชีพสุจริต สามารถดํารงชีวิตอยูในทองถ่ินไดอยางมี

ความสุข” 
6.3 ห ารสา ารบริหาร ร ร ป า าร าท ิ  

6.3.1 ห าร สริ สรา า ห รร ารส า า า  
การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค

เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อันจะทําใหการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและการสนองตอบความตองการของทองถ่ิน
นั้น  ไดอยางแทจริง 

6.3.2 ห าร าร า ิ สู า ป ิ า า หร ริ า
ผู ร  

การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียน มีวัตถุประสงคเพ่ือใชโรงเรียนในสังกัดเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถ่ินดวยการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ใหเด็ก เยาวชนและประชาชนในทองถ่ินไดเรียนรูตลอดชีวิต อันจะสง ลใหประชาชนในทองถ่ินเปน
คนดี มีอาชีพสุจริต สามารถดารงชีวิตอยูในทองถ่ินไดอยางมีความสุข โดยอพยพยายถ่ินฐานไปทํางาน
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ในเมืองใหญหรือเมืองอุตสาหกรรม ทําใหครอบครัวอบอุน และชุมชนเขมแข็ง สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนาตอไปได 

6.4 รูป บบ ารบริหาร ร ร ป า าร าท ิ  
เนื่องจากการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินดวยการจัดการศึกษาตลอด

ชีวิตเปนการจัดการศึกษาท่ีนําไปสูการแกไขปญหาและการสนองตอบความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน ทําใหประชาชนในทองถ่ินเปนคนดี มีอาชีพสุจริตสามารถดํารงชีวิตอยูในทองถ่ินไดอยางมี
ความสุข ครอบครัวอบอุน และชุมชนเขมแข็ง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา
ตอไปได 

ดังนั้น รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินจึงเปนรูปแบบการ
บริหารท่ีมี ูมีสวนไดเสียของโรงเรียนเปนหลัก ไดแก ูเรียน พอ แม ูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชุมชน และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

6.5 ทา ารบริหาร ร ร ป า าร าท ิ  

6.5.1 เสริมสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสามารถเขามา
มีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดอยางแทจริง ท้ังนี้ เพ่ือใหการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สามารถแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

6.5.2 จัดการศึกษาในระบบ โดยการสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอน
ท่ีทําให ูเรียนมี ลสัม ทธิทางการเรียนท่ีดี และไดรับการพัฒนาหรือสงเสริมใหมีความเปนเลิศตาม
อัจฉริยภาพของ ูเรียนแตละคน จนสามารถนําไปประกอบอาชีพในทองถ่ินได 

6.5.3 จัดการศึกษานอกระบบ โดยการสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนจัดการฝกอบรมให
ความรูตามความตองการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในทองถ่ินเพ่ือใหมีทักษะชีวิตและมีอาชีพท่ี
สามารถดํารงชีวิตอยูในทองถ่ินอยางมีความสุข 

6.5.4 จัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนจัดหาแหลง
เรียนรูท่ีหลากหลายตามความตองการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือเปดโอกาสให
เด็ก เยาวชน และประชาชนไดเรียนรูตามความตองการและตามศักยภาพของแตละบุคคล จนสามารถ
นําไปประกอบอาชีพและสามารถดํารงชีวิตอยูในทองถ่ินไดอยางมีความสุข 

6.5.5 สรางวิสาหกิจชุมชนโดยการพัฒนาคนในทองถ่ิน ดวยการดําเนินการจัดตั้งกิจการ
ของชุมชนท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในทองถ่ิน ดําเนินการประกอบธุรกิจรวมกัน นําไปสู
การสรางรายไดและการพ่ึงพาตนเองของครอบครัวและชุมชน 
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       6.6 ร บ ิ ารบริหาร ร ร ป า าร าท ิ

แ นภาพท่ี  กรอบแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน

ท 7 ผ าร า ห า ิ
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
โดยกําหนดวิสัยทัศนวา 

“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 

ในการนี้ แ นการศึกษาแหงชาติ
ศตวรรษท่ี  (    
และ  การคิดคํานวณ (A
ทักษะในการแกปญหา (     
และนวัตกรรม (   
ภาวะ ูนํา (    
และรูเทาทันสื่อ (     
เขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู (    
จริยธรรม ล  (

ร บ ิ ารบริหาร ร ร ป า าร าท ิ

กรอบแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน
 

ผ าร า ห า ิ ( . .2560 - 2579) 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (  ไดจัดทําแ นการศึกษาแหงชาติ

คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 

แ นการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2579 ยังไดกําหนดทักษะพ้ืนฐานของเด็กใน
  ประกอบดวย  ไดแก  การอาน (R   
Ar  และ  ไดแก  ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ

      ทักษะดานการสรางสรรค 
    ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และ
     ทักษะดานการสื่อสาร

    
งกระบวนทัศน ( -    ทักษะดานคอมพิวเตอร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (    
    และ  ความมีเมตตากรุณา วินัย

 

ร บ ิ ารบริหาร ร ร ป า าร าท ิ  

 
กรอบแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน 

ไดจัดทําแ นการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579  

คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”      

ยังไดกําหนดทักษะพ้ืนฐานของเด็กใน
 การเขียน (Wr  

ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ
ทักษะดานการสรางสรรค 

รวมมือ การทํางานเปนทีม และ
ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ 

      ทักษะดานความ
ทักษะดานคอมพิวเตอร 

     ทักษะอาชีพ และ
มีเมตตากรุณา วินัย  คุณธรรม  
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ิส ท  “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” สําหรับ
ยุทธศาสตร เปาหมาย และแนวทางการพัฒนา มีดังนี้ 
 
ุท าส รท 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

เปาหมาย 
1. คนทุกชวงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับ
การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต  

3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ี
ตามแนวตะเข็บชายแดน และ พ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือจัดการระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

ุท าส รท 2 การ ลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 

เปาหมาย 
1. กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของ ตลาดงานและ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษา ลิตบัณ ิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศ
เฉพาะดาน 

3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมท่ีสราง ล ลิตและ มูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1. ลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของตลาดงานและ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ 
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2. สงเสริมการ ลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 

3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมท่ีสราง ล ลิตและ
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 
ุท าส รท 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

เปาหมาย 
1. ูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ คุณลักษณะท่ี

จําเปนในศตวรรษท่ี 21 

2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 

3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรูตาม หลักสูตร
อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

4. แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 

5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมิน ลมีประสิทธิภาพ 

6. ระบบการ ลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 

แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัย มีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตาม ศักยภาพในแตละชวงวัย 
2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง  ใหมีคุณภาพ 

มาตรฐาน และประชาชนสามารถ เขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 

3. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพ ติกรรมท่ีพึง
ประสงค  

4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมิน ล ูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ ลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ุท าส รท 4  การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
เปาหมาย 
1. ูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สําหรับคนทุกชวงวัย 
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3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน 
เพ่ือการวางแ น การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงาน ล 

แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกชวงวัย 

3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได 

 

ุท าส รท การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
เปาหมาย 
1. คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการป ิบัติ 
2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม 

คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ป ิบัติ 

3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ี เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนํา

แนวคิดตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสูการป ิบัติในการดําเนินชีวิต 

2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง  ท่ี
เก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพ ชวีิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

 
ุท าส รท การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

เปาหมาย 
1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได 

2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิ ล สง ลตอ คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการ ของ
ประชาชนและพ้ืนท่ี  จํานวนเครือขายการศึกษาท่ีมีศักยภาพ 
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4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ ท่ี
แตกตางกันของ ูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 

5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีความเปนธรรม 
สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหป ิบัติงานไดอยางเตม็ตามศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎหมายเ ก่ียวกับระบบการเงินเ พ่ือการศึกษาท่ีสง ลตอคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

 

ท 8 ผ บูร า าร าร า า ร ิ ิ
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2559) ไดจัดทําแ นบูรณาการจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งใหความสําคัญในการเตรียมเยาวชนใหสอดคลองกับสภาพบริบทและการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกระบวนการสรางคนภายใตหลักคิด “การจัดการศึกษาเพ่ือการมี
งานทํา” โดยกําหนดวิสัยทัศนวา  

“ ูเรียนมีทักษะดานภาษาและอาชีพท่ีเหมาะสมกับบริบทในแตละพ้ืนท่ีรวมท้ังคุณลักษณะดาน
ความซื่อสัตย ขยัน และอดทน”  

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเนนความรู และทักษะดานเศรษฐกิจ อาชีพ 

ภาษา สังคม และวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับสภาพบริบทของพ้ืนท่ี 
2. พัฒนาให ูเรียนมีคุณลักษณะซื่อสัตย ขยัน อดทน  
เปาประสงค 
1. ูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรู และทักษะดานเศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม และ

วัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของ ูประกอบการในแตละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2. ูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะความซื่อสัตย ขยัน อดทน และมีความรับ ิดชอบ 
3. ูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะพ้ืนฐานดานอาชีพ “หนึ่งคน หนึ่งพ้ืนฐานอาชีพ”  
ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรการ 1 สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรการ 2 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ 
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มาตรการ  จัดทําแ นยุทธศาสตรบูรณาการทุกภาคสวน 
มาตรการ  การบูรณาการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 
มาตรการ  การสงเสริมการบริหารจัดการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
มาตรการ  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
มาตรการ  พัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมิน ลทางการศึกษา 
มาตรการ  การเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการจัดการศึกษา 
มาตรการ  วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพ ูเรียน 
มาตรการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมสูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
มาตรการ  พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร ู
มาตรการ  พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
มาตรการ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนดานเศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม และวฒันธรรม 
มาตรการ  การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
มาตรการ  การปลูกฝงคุณลักษณะ ความซื่อสัตย ขยัน อดทน 
มาตรการ  การสรางและการมีสวนรวมในการพัฒนา ูเรียน 
 
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมสูเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ 
มาตรการ  การจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะอาชีพ 
มาตรการ  การวัดและประเมิน ล 
มาตรการ  การใชสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรยีนการสอน 
มาตรการ  การเสริมสรางระบบแรงจูงใจในการทํางาน 
มาตรการ  ลิต และพัฒนาครูท่ีตอบสนองความตองการจําเปนของโรงเรียนตามบริบทของ

พ้ืนท่ี 
 
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาภาคีเครือขาย 
มาตรการ  การบริหารจัดการโดยใชการบูรณาการภาคีเครือขายภายในจังหวัดเปนฐาน 
มาตรการ  การสรางเครือขายระหวางภาคประชาสังคม 
มาตรการ  การสรางเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ 
มาตรการ  การสรางความเขาใจ เขาถึง และพัฒนาสคูวามม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
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ท 9 ร ิ ิ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (    หมายถึง เขตพ้ืนท่ีท่ีจัดตั้งข้ึนเปนการ

เฉพาะเพ่ือประโยชนในการสงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมท้ังใหสิทธิพิเศษบาง
ประการ ในการดําเนินกิจกรรมตาง  เชน การสงออก การอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
การทองเท่ียว การบริการ หรือการอ่ืนใด รวมท้ังเพ่ือประโยชนในการพัฒนาตนแบบการบริหารจัดการ
ท่ีดีหรือเพ่ือประกอบการเสรี (สํานักงานกฎหมายมีชัย ชุพันธุ  2547  ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมี
ลักษณะสําคัญ ดังนี้  มีการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน ซึ่งการเลือกพ้ืนท่ีอาจเปนการเลือกพ้ืนท่ีเขตการ
ปกครองท้ังหมดหรือเปนพ้ืนท่ีเพียงบางสวนของเขตการปกครองก็ได  มีการตรากฎหมายหรือการ
ออกกฎเกณ เปนการเฉพาะเพ่ือยกเวนการบังคับใชของกฎหมายตาง  ท้ังในเรื่องภาษีหรือแรงงาน 
ล  รวมท้ังเปนการกําหนดใหเขตเศรษฐกิจพิเศษอํานาจตามกฎหมายเทาเทียม กับการมีอํานาจของ

หนวยงานรัฐตาง  เพ่ือใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณการจัดตั้ง  มีการจัดตั้ง
องคการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยท่ีการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนการ ยกเวน
กฎเกณ ท่ัวไปและมีวัตถุประสงคของการจัดตั้งท่ีเปนการเฉพาะ จึงมีความจําเปนตอการจัดตั้ง
องคการบริหารเพ่ือใหบังเกิดความมีประสิทธิภาพและการประสานงานกับหนวยงานตาง  และ  มี
การกําหนดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน เชน การยกเวนหรือลดหยอนภาษี การอํานวยความสะดวกใน
การนําเขาแรงงานตางดาว การสง ลกําไรออกนอกประเทศ การไมจํากัดสัดสวน จํานวนหุนท่ีถือโดย
คนตางดาวในองคกรธุรกิจ เปนตน เพ่ือเปนเครื่องมือหลักในการสรางแรงจูงใจตอนักลงทุน (ฐากูร  
จุลินทร  2558   

เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเปนการพัฒนาประเทศโดยการสงเสริมใหมีการคาและการลงทุน
เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะชวยใหเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว เขตเศรษฐกิจพิเศษจะไดรับสิทธิพิเศษ
ทางดานตาง  ท่ีเอ้ือตอการลงทุน เชน สิทธิพิเศษทางภาษีอากร การสงเสริมการลงทุน ความพรอม
ของปจจัยการ ลิต การอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกรรม และบริการพ้ืนฐานตาง  ตั้งแต
ระบบขนสง ไ า ประปา ล  คําวา เขตเศรษฐกิจพิเศษ นั้นอาจมีการเรียกเฉพาะท่ีแตกตางกันไป 
เชน เขตอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก (    คลังสินคาทัณ บน (  

 และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (     ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ
การใหความสําคัญกับการประกอบกิจกรรมประเภทใด หรือใชคําใดจึงจะเปนท่ีนาดึงดูดนักลงทุนมาก
ท่ีสุด (ดํารง แสงกวีเลิศ และนันธิกา ทังสุพานิช      

เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนพ้ืนท่ีแหงหนึ่งแหงใดท่ีไดรับการกําหนดและพัฒนาข้ึนมา
ภายใตกฎหมาย และการบริหารกิจการในลักษณะเฉพาะ ดังนั้นภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีการ
ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเกิดความพรอมท่ีจะรองรับการลงทุนจาก
ตางประเทศ เชน การใหสิทธิประโยชนทางภาษี การอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจการและ
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บริการข้ันพ้ืนฐานตาง  ตั้งแตระบบขนสง ระบบไ า ระบบประปา นอกจากนี้ยังจัดใหมีกิจการ
สนับสนุนและกิจการตอเนื่อง ไดแก การจัดใหมีระบบ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม สุขอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เปนตน ซึ่งการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษถือเปนการพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการพัฒนาสังคมทองถ่ินนั้น  ใหมีความเจริญมากยิ่งข้ึน 
(รายงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา   

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมีวัตถุประสงคเพ่ือกระจายการพัฒนาไปสูพ้ืนท่ีตาง  มิใหการ
พัฒนากระจุกตัวอยูเฉพาะในเมืองใหญ โดยใชกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายเปนตัวนําในการ
พัฒนา ซึ่งนอกจากจะชวยกระจายการพัฒนาไปสูพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีไดรับการจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อันเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีเฉพาะและพ้ืนท่ีใกลเคียงโดยตรงแลว ยังเปน
ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวทีการคาโลกอีกดวย 
(สํานักงานคณะกรรมการก ษฎีกา   นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแรงจูงใจใหมีการ
ลงทุนภายในประเทศ โดยกําหนดใหมีรูปแบบการบริหารและใหสิทธิพิเศษแก ูลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษซึ่งมีกฎเกณ ท่ีแตกตางไปจากกฎเกณ ท่ีใชบังคับปกติ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศดวยการพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนประตูการคาในฐานการ ลิต และระบายสินคาของนักลงทุนท้ัง
ในและตางประเทศ โดยอาศัยวัตถุดิบและแรงงานจากพ้ืนท่ี โดยรอบท้ังภายในและประเทศเพ่ือนบาน 
อนคลายกฎระเบียบท่ีกีดขวางทางการคา การลงทุนระหวางประเทศ และปรับปรุงกฎหมายนโยบาย

สนับสนุนการลงทุนในประเทศ ท้ังดานสิทธิประโยชนจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ   
 การ อนปรนใชแรงงานตางดาว และการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ สงเสริมชุมชนใน

ฐานรากใหมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน จากการเพ่ิมปริมาณการคา การลงทุน การ ลิต โดยเฉพาะการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมชนบท และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูตลาดระดับภาคและ
ประเทศ นําไปสูการจางงาน ลดปญหาการวางงาน เพ่ิมรายไดและการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคตาง  จะชวยใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต สภาพแวดลอมชุมชนดีข้ึน (สิริวษา สิทธิชัย  

    
9.1 าร า ร ิ ิ ปร ท ท   

ท่ี านมาประเทศไทยไดมีการพัฒนาในลักษณะเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใตรูปแบบตาง  
กัน ไดแก นิคมอุตสาหกรรม (    เปนรูปแบบการพัฒนาของพ้ืนท่ีเฉพาะ เขต
อุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก     เปนรูปแบบการพัฒนาของเมืองใกล
ทาเรือหรือสนามบิน คลังสินคาทัณ บน    หรือรานคาปลอดอากร (  

   และเขตการคาเสรี (      หรือเขตการคาปลอดภาษี (  
  เปนรูปแบบการพัฒนาของเมืองทา และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (   

   เปนรูปแบบการพัฒนาของพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน (    
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Zone: SBEZ) เปนรูปแบบการพัฒนาของพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท่ีใกลเคียงกับการพัฒนาในลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก พ้ืนท่ีในโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกหรืออีสตเทิรนซีบอรด (Eastern Seaboard Development 

Program) ซึ่งเริ่มตนมาตั้งแตปพ.ศ. 2525 ครอบคลุมพ้ืนท่ีการพัฒนาระยะแรก 3 จังหวัด คือ ชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา ท่ีรัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายใหจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะข้ึนมาเพ่ือเรงรัดการ
พัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาท้ังดานเศรษฐกิจ การคา อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีโดย
เปาหมายสูงสุด คือ ตองการใหพ้ืนท่ีนี้เปนแกนหลักของการพัฒนาประเทศท่ีเปนประตูเปดเชื่อมโยง
การพัฒนา (Gateway) ไปสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ พรอมกับเชื่อมเสนทางการคาสู
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนศูนยกลางดานโลจิสติกสและเปนแหลงอุตสาหกรรมท่ีทันสมัยท่ีสุด
แหงหนึ่งของโลก (เรวดี แกวมณี, 2556) 

การพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะในประเทศไทยเริ่มจากประกาศคณะป ิวัติฉบับท่ี 339 ในป พ.ศ. 

2515 ใหมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภายใตการบริหารของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(กนอ.) นิคมอุตสาหกรรมแหงแรกท่ีจัดตั้งข้ึน คือ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ตอมาจํานวนนิคม
อุตสาหกรรมก็เพ่ิมมากข้ึน โดย ูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจะไดสิทธิประโยชนตามท่ีกําหนด
ในพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซึ่งแบงออกไดเปนสิทธิ
ประโยชนท่ัวไปซึ่งใชกับนิคมทุกแหง และสิทธิประโยชนเพ่ิมเติมสําหรับ ูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมสงออก แตการดําเนินการของนิคมอุตสาหกรรมยังมีขอจํากัดหลายดาน ไดแก 1) 

ขอบเขตของกิจกรรมยังจํากัดอยูเฉพาะการประกอบการดานอุตสาหกรรม 2) ขาดอิสระดานการเงิน 
บุคลากร และการบริหารจัดการ 3) ขาดความคลองตัวในการจัดหาท่ีดินเพ่ือจัดตั้งหรือขยายพ้ืนท่ีนิคม 

4) ไมมีอํานาจในการจดทะเบียน อนุมัติและอนุญาตแทนหนวยงานอ่ืน  (บริษัท สํานักงานกฎหมาย 

มีชัย ชุพันธุ จํากัด, 2547) 

แมนิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมสงออกจะสง ลดีตอการพัฒนาประเทศไทย
ในชวงท่ี านมา แตแนวคิดเก่ียวกับอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมสงออกมีขอจํากัดท่ีสําคัญ 2 

ประการ ไดแก 1) นิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมสงออกจํากัดประเภทธุรกิจไวเฉพาะ
“อุตสาหกรรม” “อุตสาหกรรมสงออก” และธุรกิจอ่ืน  ท่ีเก่ียวเนื่องกับการอุตสาหกรรมหรือ
อุตสาหกรรมสงออกเทานั้น ทําใหนิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมสงออกไมสามารถรองรับ
ธุรกิจอ่ืนอันเปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจได เชน การเกษตร การทองเท่ียว การขนสง และการ
บริการ เปนตน 2) องคกรท่ีทําหนาท่ีในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรม
สงออกไมมีอํานาจในการใหบริการแก ูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรม
สงออกแบบเบ็ดเสร็จ ทําใหการใหบริการแก ูประกอบการลาชา และไมมีประสิทธิภาพตามท่ีควรจะ
เปนขอจํากัดท้ังสองประการดังกลาวขางตน ทําใหเกิดการพัฒนาแนวคิด “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
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(Special Economic Zone) ข้ึน เพ่ือแกไขขอจํากัดท้ังสองประการดังกลาว โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษมี
สาระสําคัญ  3 ประการคือ 1) เขตเศรษฐกิจพิเศษไมมีการจํากัดประเภทของธุรกิจ โดยนอกจากการ
อุตสาหกรรมแลว ูประกอบการ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษยังสามารถประกอบธุรกิจการเกษตร การ
ปศุสัตว การประมง การทองเท่ียว การขนสง การเคหะและการกอสราง การวิจัยและการ ลิตท่ีตองใช
เทคโนโลยีระดับสูง ตลอดจนการคาและการบริการดวย 2) ูอาศัยและ ูประกอบธุรกิจในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจะตองไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร และ 3) องคกรบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จะตองมีอํานาจอํานวยความสะดวกและใหบริการแก ูประกอบธุรกิจ และ ูอาศัยในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทุกเรื่อง เพ่ือใหการประกอบธุรกิจเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

สาระสําคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังสามประการดังกลาวขางตน จะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวทีการคาระหวางประเทศไทยกับ
นานาประเทศ รวมท้ังชวยกระจายการพัฒนาไปสูพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีไดรับการจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อันเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงในพ้ืนท่ีเฉพาะและพ้ืนท่ีใกลเคียงดวย (สมาคม
สันนิบาติเทศบาลแหงประเทศไทย, 2548) 

เพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีอ่ืน  ท่ีมี
ศักยภาพพอท่ีจะพัฒนาเปนฐานอุตสาหกรรมใหมของประเทศได โดยเฉพาะเม่ือประเทศเพ่ือนบาน
ของไทยไดเปดประเทศและใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือสรางความเจริญใหประเทศ 
และใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนจึงเริ่มไดรับ
ความสนใจ ประกอบกับพ้ืนท่ีชายแดนของไทยเองไดมีการพัฒนามาแลวระยะหนึ่ง ท้ังทางดาน
อุตสาหกรรม การคา และบริการ โดยบางพ้ืนท่ีมีสภาพทางกายภาพและศักยภาพเหมาะสมท่ีจะ
พัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษอยางมาก (ดํารง แสงกวีเลิศ และ นันธิกา ทังสุพานิช, 2545) การ
พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนท่ีมีการคากับประเทศเพ่ือนบานใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงมีความ
ไดเปรียบและเหมาะสมท่ีจะพัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษไดมากกวาพ้ืนท่ีอ่ืน  

9.2 าร า าร า า สู ร ิ ิ   
เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิประเทศติดกับประเทศเพ่ือนบานโดยรอบ ไดแก เมียนมาร 

สปป.ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย โดยมีแนวชายแดนระยะทางยาวประมาณ 5,656 กิโลเมตร มีดาน
การคาชายแดนจํานวน 91 จุด เปนจุด านแดนถาวร 38 จุด จุด อนปรนการคา 53 จุด และจากการ
รวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหอาเซียนมีการเติบโตท้ังดานเศรษฐกิจ การคาและการ
ลงทุนเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับเศรษฐกิจโลกหดตัวสง ลใหประเทศมหาอํานาจหลายประเทศมีกําลัง
ซื้อลดลง ดังนั้น ประเทศไทยจึงหันมาใหความสําคัญกับการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน และ
กลุมประเทศภายใตกรอบความรวมมือตาง  ในภูมิภาค เชน 1) ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion : GMS เปนความรวมมือของ 6 ประเทศ คือ 
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ไทย เมียนมาร สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน(ยูนนาน   ความรวมมือระหวางประเทศลุม
แมน้ําอิระวะดี-เจาพระยา-แมโขง (  –  -    

   เปนขอตกลงความรวมมือดานธุรกิจระหวางประเทศไทย เมียนมาร 
สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ  โครงการความรวมมือเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย ( -    -  เปนตน ซึ่งสง ลให
การคาชายแดนมีบทบาทสําคัญท่ีชวยสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค และเปนการสรางความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสงเสริมความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดประเทศเพ่ือนบาน (ชาติรส 
สัมมะวัฒนา   

การพัฒนาเมืองชายแดนไปสูการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเปนการเพ่ิมโอกาสทาง
เศรษฐกิจ และความสามารถในการแขงขันของพ้ืนท่ี สรางประโยชนจากความเชื่อมโยงกับฐานการ
ลิตหลักของประเทศภาคและประเทศในภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากในและตางประเทศ และ

ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาประเทศ ในภาพรวม มีการบริหารจัดการการใชประโยชนพ้ืนท่ี และ
การสงเสริมกิจกรรมในพ้ืนท่ีอยางเปนระบบ ไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิตของคนใน
พ้ืนท่ีดีข้ึน มีการจางงานและเพ่ิมรายไดใหชุมชน รวมถึงมีกฎระเบียบ และแนวทางการกํากับดูแล
ลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคมท่ีไดมาตรฐานและมีการบังคับใชท่ีเขมแข็ง มีการแกปญหาขอจา

กัดเดิมในพ้ืนท่ีและการปองกัน ลกระทบเชิงลบตาง  เชน ปญหาขาดแคลนแรงงานไรทักษะ ปญหา
สิ่งแวดลอม หรือความแออัดของดานพรมแดนเปนพ้ืนท่ีลําดับความสําคัญสูงท่ีไดรับการสนับสนุนเชิง
นโยบายและงบประมาณ และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานจากภาครัฐสามารถเสริมสรางศักยภาพ
ความแข็งแกรงของหนวยงาน ภาคเอกชน และชุมชนในพ้ืนท่ีตั้งแตการวางแ น บริหารจัดการ และ
การติดตามประเมิน ล (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ   

เขตเศรษฐกิจพิเศษเปนพ้ืนท่ีพิเศษท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐในการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการคาสินคาและบริการหรือการลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอัน
เนื่องมาจากการคาบริเวณพรมแดนและการคาเสรีภายใตกรอบอาเซียน ซึ่งประโยชนของการเปน เขต
เศรษฐกิจพิเศษ คือจะเปนพ้ืนท่ีมีการ อนปรนในเรื่องกฎระเบียบการลงทุน และมีการใหสิทธิพิเศษ
หลาย ประการแกนักลงทุน รวมไปถึงสิทธิประโยชนดานภาษีเพ่ือดึงดูดนักลงทุนใหเขามาลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือกระตุนใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังมีการ
อํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนหลายประการ ไมวาจะเปนการอํานวยความสะดวกดานขอมูล การ
อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม บริการพ้ืนฐานตาง  เชน ไ า ประปา เปนตน 

ศักยภาพดานการจัดการดานพรมแดนไทยในการพัฒนาเมืองชายแดนไปสูการเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ควรพิจารณาเปน  ประเด็น คือ  เมืองชายแดนตองมีระบบการบริหารจัดการ 
ยกตัวอยางกรณีเมืองชายแดนอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ไดมีการวางแนวทางการพัฒนาไปเปนเขต
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เศรษฐกิจพิเศษแมสอด มาตั้งแตป  แตความคืบหนาก็เปนไปอยางลาชา ซึ่งตรงขามกับเมืองเมีย
วดีของพมาท่ีเปรียบเสมือนเมืองคูแฝดกับแมสอด ท่ีขณะนี้ถูกยกระดับข้ึนเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษเมีย
วดีเพ่ือเตรียมพรอมรับการลงทุนจากนักลงทุนตางชาติแลวตั้งแตป   เมืองชายแดนตองมี
ระบบกระจายความรับ ิดชอบ และทรัพยากรท่ีเพียงพอใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งตาม
กฎหมายแลวจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีเองได สิ่งท่ีสําคัญคือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นจะตองมีองคความรูและนําองคความรูมาใชใหเกิดประโยชนในพ้ืนท่ีและเอ้ือ
ใหกับภาคเอกชนท่ีมีเงินทุนอยูแลวสามารถพัฒนาศักยภาพหรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเมืองได 

9.3 าส ผ ร ทบ าร า ห ป ร ิ ิ   
การพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษจะนํามาซึ่งการกระตุนทางเศรษฐกิจ 

ท้ังการคา การลงทุน การจางแรงงาน ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จจะตอง านการศึกษาการวาง
ยุทธศาสตรการพัฒนา แตก็ตองไมลืมวาในการพัฒนานั้น แมจะนํามาซึ่งโอกาสอันเปน ลดีตอภาค
เศรษฐกิจ แตในทางกลับกันก็อาจนํามาซึ่ง ลกระทบในหลายมิติ โดยเฉพาะ ลกระทบทางดานสังคม
ท่ีจําเปนตองพิจารณาควบคูไปกับการพัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษดวย 

การพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษนํามาซึ่งโอกาส ดังนี้  ทําใหปริมาณและ
มูลคาการคาและบริการตามแนวชายแดนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเม่ือมีการใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(  -   ท่ีสอดคลองกับระบบ    ซึ่งจะสรางความม่ันใจ ใหกับ
นักลงทุนท้ังชาวไทยและชาวตางชาติใหเขามาลงทุนมากข้ึน  รายไดจากการทองเท่ียวจะเพ่ิมข้ึน 
และมีการเชื่อมโยงการทองเท่ียวของไทยกับประเทศเพ่ือนบาน อยางเปนระบบ ซึ่งจะชวยเสริมสราง
บรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยตอการทองเท่ียวในภูมิภาคใหสามารถขยายตัวไดอยาง รวดเร็ว  รายไดจาก
การเก็บภาษีจะเพ่ิมข้ึน ท้ังภาษีศุลกากร ภาษีเงินไดภาษียานพาหนะรวมถึงคาธรรมเนียมตาง   

 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีงานทํา มีธุรกิจใหม  เกิดข้ึน มีการพัฒนาตนเองท้ังทางดาน
ภาษา ทักษะ และองคความรูอ่ืน  เพ่ือปรับตัวเองใหทันกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน (ชรินทร หาญสืบสาย    เม่ือมีโครงการใหญ  เกิดข้ึนตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา จะทําใหการพัฒนาทางดานอ่ืน  ตามมา  ไดประโยชนจากแรงงานของ
ประเทศเพ่ือนบาน และแกปญหาแรงงานตางดาว ิดกฎหมายเขาเมือง 

การพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงอาจนํามาซึ่ง ลกระทบ ดังนี้  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติระหวางชุมชนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีใด 
อาจมี ลกระทบกับคนในทองถ่ินในอํานาจและสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ท้ังนี้ ดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถจัดการทรัพยากรท้ังหมดในพ้ืนท่ีไดอยางเบ็ดเสร็จไมวาจะเปน
การครอบครองท่ีดิน การจัดระบบชลประทาน การจัดการปาไม และทะเล ซึ่งอาจมี ลใหเศรษฐกิจ
ชุมชนและสังคมทองถ่ินออนแอลง  ระบบเศรษฐกิจชุมชนและวิถีชีวิตของคนทองถ่ิน ชุมชนดั้งเดิมท่ี
อยูอาศัยหรือทํามาหากินในพ้ืนท่ีท่ีประกาศเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจไดรับ ลกระทบในการสูญเสีย
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อาชีพถ่ินฐานบานเกิดวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมเนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจะ
ดําเนินการตามกฎหมายใหมีกรรมสิทธิเหนือท่ีดินของชุมชนเพ่ือดําเนินการใชพ้ืนท่ีเพ่ือการ
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทองเท่ียวหรือกิจกรรมอ่ืน   ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ การ
ดําเนินการในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถสรางรายไดและ ลกําไรจากสิทธิพิเศษตาง  ท่ีไดรับไม
วาจะเปนเรื่องการยกเวนภาษีการจางแรงงานราคาถูกและการไดรับการละเวนขอบังคับทางกฎหมาย 
รวมถึงการโหมลงทุนของนักลงทุนตางชาติ แตรายไดเหลานี้อาจกระจุกตัวอยูกับคนไมก่ีกลุม ขณะท่ี
ประชาชนในพ้ืนท่ีซึ่งเปนเจาของทรัพยากรอาจมีรายไดจากเพียงคาจางรายวันหรืออาจไมได
ลประโยชนจากสวนนี้เลย หากเจาของกิจการเลือกจางแรงงานตางดาวซึ่งคาแรงถูกกวา  การจาง

งานและการกระจายรายได การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีใด อาจนํามาซึ่งการยายถ่ินฐาน
อพยพแรงงานขามชาติเพ่ิมข้ึน มีความเปนไปไดสูงท่ีจะมีการนําคนตางดาวเขามาทํางานในพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษแทนคนในทองถ่ิน เนื่องจากแรงงานตางดาวมีคาแรงถูกกวา คนในทองถ่ินอาจวางงาน
และการเขาไมถึงทรัพยากรตาง  ท่ีจะใชในการ ลิตของคนในทองถ่ิน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  

  
9.4 าร า ิ าร า ห ป ร ิ ิ า ร   

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช  เห็น
ความสําคัญและไดริเริ่มดําเนินการเก่ียวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการจัดตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมาตั้งแตป  โดยทาง สศช  มีประสบการณเชิง
พ้ืนท่ีจากการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และ การ น ูพ้ืนเศรษฐกิจจากมหาอุทกภัยท่ี
จําเปนท่ีจะตองกําหนดเขตการพัฒนาใหมีความสมบูรณครบถวนภายในตัวเอง อันเปนภารกิจท่ี สศช  
ดําเนินการและขับเคลื่อนภายใตนโยบายของฝายบริหาร โดยกอนหนานั้น ในป  คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติวันท่ี  กรกฎาคม  เรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงรายโดย
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติในหลักการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเสนอเก่ียวกับการจัดตั้ง เขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงรายโดยใหใชกฎหมายท่ีมีอยูแลว
ของ  หนวยงานหลักไดแกการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ  กรมศุลกากร และ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท  เพ่ือจัดใหมีเขตนิคมอุตสาหกรรมท่ัวไป (กฎหมาย 
กนอ  ท่ีไดรับสิทธิประโยชนแบบเขตปลอดอากร (กฎหมายกรมศุลกากร) พรอมสิทธิประโยชนดาน
ภาษีเงินได (กฎหมาย สกท  ใหดําเนินการในรูปแบบการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-

    โดยในระยะแรก กนอ.เปนเจาภาพดําเนินการ สวนระยะยาวให กนอ  ศึกษา
เพ่ือจัดการบริหารในลักษณะพ้ืนท่ี เฉพาะแบบเบ็ดเสร็จ มีความเปนเอกภาพในการกํากับดูแลภายใต
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับเดียว และการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจชายแดน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนประธาน
กรรมการ 



90

ในสวนของการพัฒนากฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติ
เห็นชอบในหลักการแนวทาง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตากตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ เม่ือวันท่ี  ตุลาคม  และใหไป
ศึกษาความเหมาะสมเพ่ิมเติมโดยใหรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดวยวาการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจชายแดน ควรตองพิจารณาดําเนินการในลักษณะชุมชนท่ีไรพรมแดนระหวางกัน (  

  เพ่ือใหประชาชนไทยและประเทศเพ่ือนบานบริเวณชายแดนเดินทางไปมาหาสู
และติดตอคาขายกันไดอยางสะดวกและคลองตัว อันจะทําใหเกิด ลดีแกท้ังสองฝายท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและการดําเนินชีวิตของประชาชน (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   วันท่ี  
มกราคม  คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอราง
พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ   แตรางกฎหมายฉบับนี้ก็ไมไดรับการพิจารณาจากสภา
ูแทนราษฎร เพราะมีการใหชะลอไวกอน เนื่องจากไดรับการคัดคานและตอตานจากภาคประชาชน 

ซึ่งตอมาก็สิ้นสุดวาระของรัฐบาลลงกอน (เรวดี แกวมณี   
ในป  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแนวทางการศึกษาแ นยุทธศาสตรการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ โดยมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช  เปน ูดําเนินการ สําหรับคาใชจายในการศึกษาวิจัยความ
เหมาะสม จํานวน  ลานบาท อนุมัติให สศช  ใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ   งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติให
กันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลวภายในวงเงิน  ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดจางบริษัทท่ีปรึกษา  
ทําการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังแ นยุทธศาสตร การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให สศช.ทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตาม
ข้ันตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ประเด็นการนําเสนอในท่ีประชุมเพ่ือหารือเรื่อง
แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน วันศุกรท่ี  มีนาคม  มี
สาระสําคัญดังนี้ (สํานักนายกรัฐมนตรี   

1. สศช  รายงานสรุปเก่ียวกับกรอบแนวคิดรูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยท่ัวไป 
การสังเคราะหบทเรียนจากตางประเทศ และพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2. เลขาธิการคณะกรรมการก ษฎีการายงานเก่ียวกับความกาวหนาของการราง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ   รวมท้ังกลไกและกระบวนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3. ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
3.1 ให สศช  เรงรัดพิจารณาแนวทางการจัดจางบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินโครงการ

ศึกษาแ น ยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยควรเปนบริษัทท่ีปรึกษาซึ่งมีชื่อเสียงเปนท่ี
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ยอมรับในระดับนานาชาติเปน ูทําการศึกษาวิจัยโอกาสศักยภาพและความเหมาะสมในการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังแ นยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีเปาหมายหลัก 
ภายในกรอบงบประมาณตอกลุมพ้ืนท่ี กลุมพ้ืนท่ีละ  ลานบาท ระยะเวลาการศึกษาไมเกิน  เดือน 

3.2 สาระสําคัญของการศึกษาแ นยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
เบื้องตนใหประกอบดวย  ประเด็นหลัก ดังนี้  

1) ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามขอบเขตและระดับของการเปนพ้ืนท่ีพิเศษท่ีเหมาะสมกับแตละ
พ้ืนท่ีเปาหมาย 

2) เครื่องมือในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

3) กลไกการบริหารจัดการของรัฐ และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการใหบริการ
ภาครัฐ รวมท้ัง สิทธิประโยชนท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของแตละพ้ืนท่ี 

4) โครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีจําเปน และเปนปจจัยตอ
ความสําเร็จในการพัฒนาพ้ืนท่ี ท้ังนี้ โดยระบุใหการจัดทําแ นยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษครอบคลุมถึงกระบวนการมีสวนรวมของ ูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน การสํารวจความ
ตองการของประชาชนและ ูประกอบการในพ้ืนท่ี รวมท้ังการประมาณการอุปสงคของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม  

3.3 กรอบการศึกษาดานพ้ืนท่ีในโครงการศึกษาแ นยุทธศาสตรการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในเบื้องตน กําหนดใหเปนการศึกษาใน  กลุมพ้ืนท่ีหลัก ดังนี้  ภาคเหนือ 
ประกอบดวย พ้ืนท่ีชายแดนอําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย พ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัด
หนองคาย  ภาคตะวันออก ประกอบดวย พ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดสระแกว  ภาคตะวันตก 
ประกอบดวย พ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี และอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  ภาคใต
ประกอบดวย พ้ืนท่ีชายแดนอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัด นราธิวาส 

วันท่ี  มกราคม  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบรางระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีท่ีมีการปรับปรุง แกไขเพ่ิมเติมจากรางท่ีสํานักงานคณะกรรมการก ษฎีกาเสนอมา โดย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ   ไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวันท่ี  กรกฎาคม  ซึ่งเวลาดําเนินการจริงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะ
ครอบคลุมและคาบเก่ียวกับเขตบริหารการปกครองดวย 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ   ได
กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีหนาท่ี
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ศึกษา กําหนดแนวนโยบาย หลักเกณ  และคําจํากัดความของคําวา “เขตเศรษฐกิจพิเศษ  นิคม
อุตสาหกรรม  เขตอุตสาหกรรม  รวมถึง “เขตพัฒนาพ้ืนท่ี เฉพาะ  สวนพ้ืนท่ีใดจะเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษหรือไมตองดูความพรอมของแตละพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจจะเปนบางสวน ของอําเภอ ท้ังอําเภอ
หรือท้ังจังหวัด ซึ่งการเห็นชอบใหพ้ืนท่ีใดเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะเปน ูพิจารณาศักยภาพและความพรอมวามีความเปนไปไดมากนอยแคไหน 
สวนบทบาทของ สศช  ในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้มีหนาท่ีทํางานในเชิง
วิชาการและประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายหนวย เชน เรื่องมาตรการภาษี มาตรการทางการ
เงิน และมาตรการดานสิ่งแวดลอม เปนตน โดยมีสํานักยุทธศาสตรและการวางแ นพัฒนาพ้ืนท่ี 
(สพท  เปนแกนประสานในเรื่องนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
2556) 

เม่ือมีการเขาควบคุมอํานาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช  ไดมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันท่ี  มิถุนายน พุทธศักราช  เพ่ือสงเสริมการคาและการลงทุนของ
ประเทศตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใชประโยชนจากความเชื่อมโยงดานคมนาคม
ขนสงของภูมิภาคอาเซียน และขอตกลงการคาเสรีภายใต กรอบอาเซียน โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ
คือ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติทําหนาท่ีเปนประธานกรรมการ และมีกรรมการท่ี
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงในสายเศรษฐกิจ เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติเลขาธิการ
คณะกรรมการก ษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
ประธานกรรมการหอการคาไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคาร
ไทย มีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ 
ลําดับของการใหความสําคัญตอการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช  จึงนับตั้งแตการแตงตั้ง “คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ท่ีมีภารกิจในการ
ทําหนาท่ีเพ่ือสงเสริมการคาและการลงทุน ของประเทศตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดออกประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท่ี  ลงวันท่ี 19 มกราคม  กําหนดพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ดังนี ้

1. ใหทองท่ีตําบลทาสายลวด ตําบลพระธาตุ าแดง ตําบลแมกาษา ตําบลแมกุ 
ตําบลแมตาว ตําบลแมปะ ตําบลแมสอด และตําบลมหาวัน อําเภอแมสอด ตําบลชองแคบ ตําบลพบ
พระ และตําบลวาเลย อําเภอพบพระ ตําบลขะเนจื้อ ตําบลแมจะเรา และตําบลแมระมาด อําเภอแม
ระมาด จังหวัดตาก เปน “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” 
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2. ใหทองท่ีตําบลคําอา วน ตําบลนาสีนวน ตําบลบางทรายใหญ ตําบลมุกดาหาร 
และตําบลศรีบุญเรือง อําเภอเมืองมุกดาหาร ตําบลชะโนด ตําบลบางทรายนอย ตําบลปงขาม และ
ตําบลหวานใหญ อําเภอหวานใหญ ตําบลดอนตาล และตําบลโพธิชัย อําเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร เปน “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร” 

3. ใหทองท่ีตําบลทาขาม ตําบลบานดาน และตําบลปาไร อําเภออรัญประเทศ และ
ตําบลักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว เปน “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว” 

4. ใหทองท่ีตําบลสะเดา ตําบลสํานักขาม ตําบลสํานักแตว และตําบลปาดังเบซาร 

อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปน “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา” 

5. ใหทองท่ีตําบลคลองใหญ ตําบลไมรูด ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญด จังหวัด
ตราด เปน “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด” 

ตอมาคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดออกประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท่ี 2/2558 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2558 กําหนดพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 
2  ดังนี ้

1. ใหทองท่ีตําบลคายบกหวาน ตําบลในเมือง ตําบลบานเดื่อ ตําบลพระธาตุบังพวน 
ตําบลโพธิชัย ตําบลโพนสวาง ตําบลมีชัย และตําบลเวียงคุก ตําบลสีกาย ตําบลหนองกอมเกาะ ตําบล
หาดคํา ตําบลหินโงม อําเภอเมืองหนองคาย และตําบลสระใคร อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เปน 
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย” 

2. ใหทองท่ีตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส ตําบลเจะเห อําเภอตากใบ ตําบล
ละหาร อําเภอยี่งอ ตําบลโละจูด อําเภอแวง และตําบลสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส เปน “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส” 

3. ใหทองท่ีตําบลครึ่ง ตําบลบุญเรือง ตําบลริมโขง ตําบลเวียง ตําบลศรีดอนชัย 
ตําบลสถาน ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ ตําบลบานแซว ตําบลปาสัก ตําบลแมเงิน ตําบลโยนก 
ตําบลเวียง ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน และตําบลเกาะชาง ตําบลบานดาย ตําบลโปงงาม 
ตําบลโปง า ตําบลแมสาย ตําบลเวียงพางคํา ตําบลศรีเมืองชุม ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย เปน “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย” 

4. ใหทองท่ีตําบลกุรุคุ ตําบลทาคอ ตําบลนาทราย ตําบลนาราชควาย ตําบลในเมือง 
ตําบลบานึ้ง ตําบลโพธิตาก ตําบลหนองญาติ ตําบลหนองแสง ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง
นครพนม และตําบลโนนตาล ตําบลรามราช ตําบลเวินพระบาท อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
เปน “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” 

5. ใหทองท่ีตําบลแกงเสี้ยน และตําบลบานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เปน “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุร”ี 
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จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนยุทธศาสตรสําคัญ
ของแ นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี  และฉบับท่ี  และเปนนโยบายหลักของ
รัฐบาลปจจุบัน โดยเปนรูปแบบการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยภายใตการเชื่อมโยงระหวางกัน
ในอาเซียน เพ่ือกระจายความเจริญสูภูมิภาคโดยใชโอกาสจากอาเซียน ลดความเหลื่อมลาทางรายได 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหาความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน ซึ่งภาครัฐได
ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลท่ีใหมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใหเปนรูปธรรม
ภายในป 2558 กําหนดพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  พ้ืนท่ี ไดแก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มุกดาหาร และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา รวม  ตําบล ใน  อําเภอ และระยะท่ี   
กําหนดพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  พ้ืนท่ี ไดแก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส รวม  ตําบล ใน  อําเภอ มีมาตรการสนับสนุนและ
สงเสริมตาง  ทําการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การใหสิทธิและประโยชน ท้ังท่ี เปนภาษี และไมใชภาษี 
ตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ     และมาตรการอํานวยความสะดวกอ่ืน  

9.5 ุร ิ าร า าร ทุ า ร ิ ิ  
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 

พ้ืนท่ีประกอบดวย  ตําบลท่ีติดชายแดนใน  อําเภอ ไดแก อําเภอแมสอด อําเภอพบ
พระ อําเภอแมระมาด รวม  ตารางกิโลเมตร  ไร  อยูหางจากกรุงเทพมหานคร  
กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข  และ หมายเลข  สายเอเชีย  มีดานชายแดนแมสอด
เปนจุด านแดนถาวร เชื่อมตอกับเมืองเมียวด ีเมียนมา มีมูลคาการคาระหวางไทย-เมียนมาเปนอันดับ
หนึ่ง (ไมรวมอําเภอสังขละบุรี ซึ่งมีการนําเขากาซธรรมชาติ  ธุรกิจ การคา และการลงทุน “ศูนย
เปลี่ยนถายสินคาระหวางประเทศ เครือขายอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน” 

ศักยภาพและโอกาส 
1. ตั้งอยูบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก -   

 
2. ฝงตะวันตกสามารถเปนประตูเชื่อมโยงไปยังยางกุงซึ่งเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

ของเมียนมา 
3. สามารถเชื่อมตอไปยังอินเดียและจีนตอนใต 
4. พ้ืนท่ีชายแดนฝงเมียนมายังมีแรงงานจํานวนมากพรอมรองรับการพัฒนาท่ีแมสอด 

รวมท้ังสามารถรวมดําเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการ ลิตรวม -  กับนิคม
อุตสาหกรรมเมียวดี (เมียนมา  
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5. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของจังหวัดตากแบงออกเปน 3 ระยะดังนี้ 
5.1 อยูระหวางการกอสราง : 1) ถนนตะนาวศรี-กอกะเร็ก 2) ทางหลวงหมายเลข 

12 ตอนท่ี 2-3 

5.2 ระยะเรงดวน : 1) สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แหงท่ี 2 และดานชายแดน
บริเวณบานริมเมย อําเภอแมสอด 2) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนท่ี 4 3) พัฒนาและขยายทาอากาศ
ยานแมสอด 

5.3 ระยะยาว : 1) ถนน ังเมือง 2) สถานีขนสงสินคา 
9.5.2 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 

พ้ืนท่ีประกอบดวย 11 ตําบลท่ีติดชายแดนใน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง
มุกดาหาร อําเภอหวานใหญ อําเภอดอนตาล รวม 578.5 ตารางกิโลเมตร (361,542 ไร) หางจาก
กรุงเทพมหานคร 642 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 2 หมายเลข 207 หมายเลข 202 

หมายเลข 2169 และ หมายเลข 212 มีดานชายแดนมุกดาหารเปนจุด านแดนถาวรเชื่อมตอกับแขวง
สะหวันเขต สปป.ลาว มีมูลคาการคาระหวางไทย-สปป.ลาวเปนอันดับสอง 

ธุรกิจ/การคา/การลงทุน : “ศูนยคาสงและขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ” 

ศักยภาพและโอกาส 

1. ตั้งอยูบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก สามารถเชื่อมโยงเขาสูลาวและ
เวียดนาม และตอเนื่องไปยังประเทศในแถบตะวันออกไกล (ญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน) 

2. เปนชองทางท่ีสําคัญในการขนสงสินคา เชน เครื่องดื่ม ลไม ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

ไปยังเวียดนามและจีนตอนใต 

3. สามารถรวมดําเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการ ลิตรวม (co-production) 

กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (สปป.ลาว) ซึ่งมีการลงทุนท่ีหลากหลายจากตางประเทศ 

เชน โรงงาน ลิตชิ้นสวนกลองถายรูปจากญี่ปุน (Nikon) และโรงงาน ลิตเบาะและอุปกรณบน
เครื่องบินจากเนเธอรแลนด (Aeroworks) 

4. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของจังหวัดมุกดาหารแบงออกเปน 3 ระยะดังนี ้
 4.1 อยูระหวางการกอสราง/ศึกษา : 1) ทางหลวงหมายเลข 12 กา สินธุ-บรรจบ 2) 

ทางหลวงหมายเลข 12 กา สินธ-ุอําเภอสมเด็จ 3) ศึกษาออกแบบเสนทางรถไ บานไ -มหาสารคาม-

รอยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม 

 4.2 ระยะเรงดวน : 1) ทางหลวงหมายเลข 12 กา สินธุ-นาไคร-อําเภอคําชะอี ตอน
ท่ี 1 2) ทางหลวงหมายเลข12 กา สินธ-ุนาไคร-อําเภอคําชะอี ตอนท่ี 2 

 4.3 ระยะยาว : 1) ทางหลวงหมายเลข 121 หวานใหญ-ธาตุพนม 2) ถนน ังเมือง
รวมมุกดาหารสาย ง2 และ ง3  3) สถานีขนสงมุกดาหาร 
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9.5.3 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว 

พ้ืนท่ีประกอบดวย 4 ตําบลใน 2 อําเภอ ไดแก อําเภออรัญประเทศ อําเภอวัฒนานคร 

รวม 332 ตารางกิโลเมตร (207,500 ไร) หางจากกรุงเทพมหานคร 260 กิโลเมตร เดินทางโดยทาง
หลวงหมายเลข 304 มีดานชายแดนอรัญประเทศเปนจุด านแดนถาวร เชื่อมตอกับจังหวัดบันเตีย
เมียนเจย ประเทศกัมพูชา มีมูลคาการคาระหวางไทย-กัมพูชาสูงท่ีสุด 

ธุรกิจ/การคา/การลงทุน : “ศูนยอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรและการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ” 

ศักยภาพและโอกาส 

1. เปนพ้ืนท่ีคาสงระหวางประเทศและคาปลีกท่ีมีศักยภาพสูง เนื่องจากอรัญประเทศ
ตั้งอยูใกลทาเรือแหลมฉบัง (ประมาณ 250 กิโลเมตร) และกรุงเทพ  (ประมาณ 260 กิโลเมตร) 

2. อยูในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต (GMS Southern Economic Corridor) ซึ่ง
เปนชองทางสําคัญของไทยในการขนสงสินคาไปยังพนมเปญและเวียดนามตอนใต รวมท้ังสามารถรวม
ดําเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการ ลิตรวม (co-production) กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ปอยเปต-โอเนียง (กัมพูชา) ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนจากนักลงทุนไทย เชน โรงงานตัดเย็บเสื้อ า 
กลองใสเครื่องประดับซึ่งใชแรงงานเขมขน 

3. ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการท่ัวไปท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวใหกับสินคาท่ี
ลิตในประเทศท่ีกําลังพัฒนาโดยลดหรือยกเวนภาษีนําเขาแกสินคาท่ีอยูในกลุมไดรับสิทธิ 

(Generalized System of Preferences : GSP) 

4. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของจังหวัดสระแกว แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี ้
4.1 อยูระหวางการกอสราง : 1) ทางหลวงหมายเลข 359 แยก ทางหลวง

หมายเลข 304 (พนมสารคาม)-บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 3 (สระแกว) 2) ทางรถไ แกงคอย-คลอง
สิบเกา-สุดสะพานคลองลึก 

4.2 ระยะเรงดวน : 1) ทางหลวงอรัญประเทศ-ชายแดนไทย-กัมพูชา (บ.หนอง
เอ่ียน-สตึงบท) ระยะทาง 22 กม.  2) ทางหลวงหมายเลข 3366 และหมายเลข 3586 แยก ทางหลวง 
หมายเลข 33 (ทาขาม)-บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 3511 (หนองเอ่ียน) 

 4.3 ระยะยาว : 1) ถนนแยก ทางหลวงหมายเลข 33-ดานบานคลองลึก 2) สถานี
ขนสงจังหวัดสระแกว 

9.5.4 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด 

พ้ืนท่ีประกอบดวย 3 ตําบลท่ีติดชายแดนของอําเภอคลองใหญ ไดแก ตําบลคลอง
ใหญ ตําบลหาดเล็ก ตําบลไมรูด รวม 50.2 ตารางกิโลเมตร (31,375 ไร) หางจากกรุงเทพมหานคร 

420 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพมหานคร-ชลบุรีสายใหม) ทางหลวง
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หมายเลข 344 หมายเลข 3 และ หมายเลข 31 มีดานชายแดนบานหาดเล็กเปนจุด านแดนถาวร 

เชื่อมตอกับจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา 
ธุรกิจ/การคา/การลงทุน : “ศูนยกลางการคาสง ขนสงตอเนื่องระหวางประเทศ และ

ศูนยกลางใหบริการการทองเท่ียวระดับภูมิภาค” 

ศักยภาพและโอกาส 

1. ตั้งอยูบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต สามารถเขาถึงทาเรือแหลมฉบัง 
(ประมาณ 340 กิโลเมตร) รวมถึงทาเรือสีหนุวิลล (กัมพูชา) (ประมาณ 250 กิโลเมตร) 

2. มีฐานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี และสามารถเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เกาะกง (กัมพูชา) ซึ่งมีการลงทุนจากตางชาติ เชน โรงงานรถยนตเกาหลี (Hyundai) โรงงาน ลิตลูก
วอลเลยบอล (Mikasa) และ ลิตสายไ ในรถยนต (Yazaki) จากญี่ปุน 

3. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของจังหวัดตราดแบงออกเปน 3 ระยะดังนี ้
3.1 อยูระหวางการกอสราง : ทาเรือคลองใหญ 

3.2 ระยะเรงดวน : ขยายทางหลวงหมายเลข 3 (ตราด-บ.หาดเล็ก) ตอนท่ี 3 

3.3 ระยะยาว : ถนน ังเมืองรวม สาย ก1 ข และ 

9.5.5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 
พ้ืนท่ีประกอบดวย 4 ตําบลของอําเภอสะเดา ไดแก ตําบลสะเดา ตําบล สํานัก

ขาม ตําบลสํานักแตว ตําบลปาดัง-เบซาร รวม 552.3 ตารางกิโลเมตร (345,187.5 ไร) อยูหางจาก
กรุงเทพมหานคร 950 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 4 และหมายเลข 2 (สายเอเชีย) มี
ดานชายแดนสะเดาและดานชายแดนปาดัง-เบซารเปนจุด านแดนถาวร เชื่อมตอกับรัฐเคดาหและ
รัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย มีมูลคาการคาชายแดนสูงสุดอันดับหนึ่งและสองตามลําดับ 

ธุรกิจ/การคา/การลงทุน : “อุตสาหกรรมแปรรูปเพ่ือการสงออกการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ” 

ศักยภาพและโอกาส 

1. เปนจังหวัดศูนยกลางของภาคใต มีดานสะเดาและดานปาดังเบซารซึ่งเปนดาน
ทางบกท่ีมีมูลคาการคาสูงสุดอันดับหนึ่งและอันดับสองของไทยตามลําดับ ท้ังสองพ้ืนท่ีอยูใกลทาเรือ
ปนังและทาเรือกลางของมาเลเซีย และมีการเชื่อมโยงทางรถไ ระหวางไทย-มาเลเซีย านทางปาดังเบ
ซาร มีฐานการ ลิตในพ้ืนท่ี เชน อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อาหารทะเล อิเล็กทรอนิกส 

2. เปนพ้ืนท่ีภายใตโครงการความรวมมือเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-

มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ซึ่งจะชวยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีใหขยายออกสูประเทศ
เพ่ือนบานไดมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะโอกาสการพัฒนาเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมระหวางสะเดา
กับบูกิตกายู ีตัม (มาเลเซีย) เพ่ือการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งสามารถขยายความ
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รวมมือทางการคาการลงทุนตอเนื่องในแนวทางดวน เหนือ-ใต (North-   ใน
มาเลเซียเขาสูพ้ืนท่ีตอนในของมาเลเซีย 

3. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของจังหวัดสงขลา แบงออกเปน  ระยะดังนี ้
 ระยะเรงดวน  ทาเรือสงขลาแหงท่ี 2 
 ระยะยาว   ทางหลวงพิเศษหาดใหญ-ชายแดนไทย-มาเลเซีย  สถานี

ขนสงสินคาจังหวัดสงขลา  รถไ ทางคูขับเคลื่อนดวยพลังงานไ า (หาดใหญ-ปาดังเบซาร   
โครงการสะพานเศรษฐกิจ   

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
พ้ืนท่ีประกอบดวย  ตําบล ใน  อําเภอ ของจังหวัดเชียงราย ไดแก อําเภอ

เชียงของ อําเภอเชียงแสน และอําเภอแมสาย 
ธุรกิจ/การคา/การลงทุน  ฐานการทองเท่ียว แหลง ลิตอาหาร สินคาเกษตร 

ศูนยกลางการขนสงสินคาระหวางประเทศ การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ” 
ศักยภาพและโอกาส 
1. อยูบนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-    

ซึ่งสามารถไปทางเหนือเชื่อมโยงกับจีนตอนใต (มณ ลยูนนาน  ไดท้ังทางบกและทางน้ํา โดยทางบก
อาศัย  เสนทาง ไดแก ถนน  านดานเชียงของ และ สปป.ลาว  และ  านดานแมสาย 
และเมียนมา  สําหรับทางน้ําสามารถขนสงโดยอาศัยแมน้ําโขงโดย านทาเรือเชียงแสน 

2. สามารถเชื่อมโยงลงมาทางใตสูทาเรือแหลมฉบังเพ่ือสงออกทางทะเลไปยัง
ภูมิภาคอ่ืนของโลก ดังนั้นเชียงรายจึงมีศักยภาพในการใหบริการดานโลจิสติกสแกจีนตอนใตและพ้ืนท่ี
ตอนบนของเมียนมาและ สปป.ลาว เพ่ือขนสงสินคาออกทางทะเลท่ีแหลมฉบัง มีศักยภาพดานการ
ทองเท่ียวเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวในเชียงรายกับแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตอนบนของเมียนมาและ 
สปป.ลาว และจีนตอนใต นอกจากนั้น อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี เชน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและ
อาหาร เครื่องเรือน แปรรูปไม มีโอกาสพัฒนาขยายหวงโซมูลคาการ ลิต 

3. กิจกรรมท่ีมีศักยภาพ 
3.1 แมสาย   พัฒนาดานชายแดนรองรับการคา การทองเท่ียว  เตรียมพ้ืนท่ี

จัดตั้งโรงแรม ศูนยการประชุม รานคาปลอดภาษี ศูนยขนสงมวลชน และศูนยขอมูลการทองเท่ียว 
3.2 เชียงแสน   เขตการคาเสรี เขตปลอดภาษีอากร เปนศูนยกลางการขนสง

สินคาระหวางประเทศ  มีการเตรียมพ้ืนท่ีจัดตั้ง ทาเรือ ศูนยเปลี่ยนถายและคลังสินคา พาณิชยก
รรม สํานักงานและศุลกากร 

 เชียงของ   การคา การทองเท่ียว ศูนยขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  
เตรียมพ้ืนท่ีศูนยโลจิสติกส พาณิชยกรรม สํานักงานการคาและศุลกากร 
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9.5.7 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 

พ้ืนท่ีประกอบดวย 13 ตําบล ใน 2 อําเภอ ของจังหวัดหนองคาย ไดแก อําเภอ
เมืองหนองคาย และอําเภอสระใคร 

ธุรกิจ/การคา/การลงทุน : “การคาระหวางประเทศ การทองเท่ียว การขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบ” 

ศักยภาพและโอกาส 

1. เปนชองทางการคาชายแดนของไทยกับ สปป.ลาวท่ีมีมูลคาการคาชายแดนสูง
ท่ีสุดเม่ือเทียบกับการคาชายแดน านดานอ่ืน  ระหวางไทย-สปป.ลาว อยูใกลกับสนามบินอุดรธานี 
(ประมาณ 60 กิโลเมตร) 

2. สามารถเชื่อมโยงกับเวียงจันทน (ลาว) (ประมาณ 26 กิโลเมตร) ไดท้ังทาง
ถนน และทางรถไ ซึ่งเชื่อมโยงตอเนื่องลงมาถึงกรุงเทพ  ดังนั้นหนองคายจึงมีโครงขายการขนสงท้ัง
ทางถนน รถไ และทางอากาศ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีการ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางหนองคายกับ สปป.ลาว (เวียงจันทนและหลวงพระบาง) 
และกรุงเทพ  นอกจากนั้นความเปนเมืองนาอยูของหนองคายจะสามารถพัฒนาเปนท่ีพักอาศัยของ
นักลงทุนท้ังไทยและตางชาต ิ

3. กิจกรรมท่ีมีศักยภาพ 

3.1 การคาระหวางประเทศ ทองเท่ียว การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

3.2 ใชประโยชนท่ีดินจัดตั้งพ้ืนท่ีศูนยโลจิสติกส พาณิชยกรรม และสวนราชการ
ตาง  

9.5.8 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 

พ้ืนท่ีประกอบดวย 13 ตําบล ใน 2 อําเภอ ของจังหวัดนครพนม ไดแก อําเภอเมือง
นครพนม และอําเภอทาอุเทน 

ธุรกิจ/การคา/การลงทุน : “ธุรกิจการคาชายแดนและพ้ืนท่ีบริการโลจิสติกส” 

ศักยภาพและโอกาส 

1. เปนชองทางการคา านแดนไปยังเวียดนามและจีนตอนใต (มณ ลกวางสี) ท่ีมี
มูลคาสูงสุดของประเทศ และมีศักยภาพท่ีจะเปนชองทางการขนสงไปยังประเทศแถบตะวันออกไกล 

(ญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน) โดย านทาเรือหวุงอางในเวียดนาม 

2. สนามบินนครพนม และเสนทางรถไ สายบานไ  (ขอนแกน)-มหาสารคาม-

มุกดาหาร-นครพนม ซึ่งมีแ นในการพัฒนาจะทําใหนครพนมมีเสนทางรถไ เชื่อมโยงกับเสนทางรถไ
สายหลักของประเทศ โดยจะเปนโอกาสในการขยายกิจกรรมดานโลจิสติกสท้ังในประเทศและระหวาง
ประเทศ 
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3. เปนแหลง ลิตสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพ อาทิ ขาว ออย มันสําปะหลัง ซึ่ง
สามารถสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมีทิวทัศนบริเวณริมแมน้ําโขงท่ีสวยงาม
เหมาะแกการพัฒนาดานการทองเท่ียวและท่ีอยูอาศัยของนักลงทุนไทยและตางประเทศ 

4. กิจกรรมท่ีมีศักยภาพ 

4.1 ธุรกิจการคาชายแดนและพ้ืนท่ีบริการโลจิสติกสขนสงสินคา 
4.2 การใชประโยชนท่ีดินเพ่ือเปนเขตพาณิชยกรรมและการคาชายแดน อาทิ 

รานคาปลอดภาษี คลังสินคา ศูนยประชุม โรงแรม และศูนยขอมูลการทองเท่ียว 

9.5.9 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 
พ้ืนท่ีประกอบดวย ประกอบดวย 2 ตําบล ในอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด

กาญจนบุร ีไดแก ตําบลแกงเสี้ยน และตําบลบานเกา 
ธุรกิจ/การคา/การลงทุน “นิคมอุตสาหกรรม การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การเกษตร 

และการคา านแดน” 

ศักยภาพและโอกาส 

1. สามารถพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจโดยอาศัยท่ีตั้งซึ่งอยูบนแนวเชื่อมโยงระหวาง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (เมียนมา)-พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ดังนั้น
จึงสามารถขนสงสินคาออกทางทะเลไดท้ังทางทาเรือทวายไปสูประเทศแถบมหาสมุทรอินเดีย 

ตะวันออกกลางและยุโรป และทาเรือแหลมฉบังไปสูประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิ ค 

2. มีแ นท่ีจะกอสรางทางหลวงพิเศษเชื่อมโยงระหวางบางใหญ (นนทบุรี)-พ้ืนท่ี
ชายแดนกาญจนบุรี เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระหวางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีกับ
กรุงเทพ  และปริมณ ล นอกจากนั้นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณ และ
ยานยนตท่ีมีในพ้ืนท่ี มีโอกาสท่ีจะพัฒนาใหเกิดหวงโซมูลคาโดยอาศัยความไดเปรียบของของประตู
ทางออกทางทะเลท้ังสองฝงมหาสมุทร และแรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน 

3. กิจกรรมท่ีมีศักยภาพ 

3.1 นิคมอุตสาหกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับทวาย (อุตสาหกรรมใชแรงงานเขมขน
อุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และ
อุตสาหกรรมพลาสติก) 

3.2 การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การเกษตรและการคา านแดน 

3.3 ใชประโยชนท่ีดินในเชิงอุตสาหกรรมและคลังสินคาพาณิชยกรรม 

9.5.10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส 

พ้ืนท่ีประกอบดวย 5 ตําบล ใน 5 อําเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ไดแก อําเภอ
เมืองนราธิวาส อําเภอตากใบ อําเภอยี่งอ อําเภอแวง และอําเภอสุไหงโก-ลก 
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ธุรกิจ/การคา/การลงทุน “การคาชายแดน อุตสาหกรรมอาหาร และการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ” 

ศักยภาพและโอกาส 
1. มีจุด านแดนเชื่อมโยงกับมาเลเซีย  แหง ไดแก สุไหงโก-ลก ตากใบ และบู

เกะตา ซึ่งรองรับการคาชายแดนและการทองเท่ียวระหวางไทย-มาเลเซีย และมีสนามบินนราธิวาสซึ่ง
สามารถใหบริการดานการขนสงและการเดินทางแกนักทองเท่ียวและนักลงทุนท้ังไทยและมาเลเซียใน
บริเวณชายแดนเชื่อมโยงเขาสูเมืองหลักตาง  ของประเทศไทย 

2. สุไหงโก-ลก (นราธิวาส  ยังเปนปลายทางสุดทายของเสนทางรถไ สายใต 
กรุงเทพ -สุไหงโก-ลก ซึ่งมีทางรถไ เชื่อมตอกับทางรถไ ในมาเลเซีย (รัฐกลันตัน  เขาสูประเทศ
มาเลเซีย ดังนั้นในอนาคตหากมีการเปดใหบริการเดินรถไ ระหวางสุไหงโก-ลก กับรัฐกลันตันจะชวย
เพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจของนราธิวาส 

3. มีวัตถุดิบท่ีจะสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เชน ยางพารา 
ปาลมน้ํามัน และจุดเดนดานวัฒนธรรมท่ีสามารถพัฒนาอุตสาหกรรม 

4.  กิจกรรมท่ีมีศักยภาพ 
4.1 การคาชายแดน อุตสาหกรรมอาหาร และการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
4.2 ใชประโยชนท่ีดินรองรับอุตสาหกรรม ศูนยโลจิสติกส พาณิชยกรรม 

ศูนยศึกษาวิจัย 
4.3 อุตสาหกรรม าลาล และจัดตั้งเขตเศรษฐกิจบริเวณพ้ืนท่ีระหวางอําเภอ

เมืองนราธิวาส และดานตากใบ เชื่อมเสนทางรถไ ไปกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 
 

ท 10 าร า ปร ท ท า ร ิ ิ  
10.1 าร า ปร ท สา าร ร ปร า

เนื่องจากการเมืองการปกครองของประเทศสง ลตอแนวนโยบายการบริหารใน
ดานตาง  ของประเทศ ท้ังนโยบายทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา ประเทศจีนใน
ปจจุบันนี้แตกตางกับประเทศจีนเม่ือยุคเริ่มเปดประเทศอยางสิ้นเชิง ปจจัยสําคัญท่ีอยูเบื้องหลัง
ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศจีนในปจจุบันนั้นมาจากระบบการเมืองการปกครองของจีน 
การศึกษาเพ่ือเขาใจนโยบายตาง  ของประเทศจีนใหลึกซึ้งนั้น จึงควรมีความรูความเขาใจระบบ
การเมืองการปกครองประเทศจีนดวย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญท่ีสง ลตอการกําหนดทิศทางและนโยบาย
การพัฒนาของประเทศจีน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน แบงการปกครองเปนสองระดับ ไดแก การบริหาร
สวนกลาง และการบริหารสวนภูมิภาค โดยการบริหารสวนกลาง คือ รัฐบาลกลางของประชาชน หรือ
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คณะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบดวย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี คณะมุขมนตรี รัฐมนตรีกระทรวง
ตาง  ประธานคณะกรรมการตาง  ูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบบัญชี และเลขาธิการ รัฐบาล
กลางของจีนมีอํานาจเหนือองคกรบริหารสวนภูมิภาคทองถ่ินท้ังหมด  สําหรับการบริหารสวนภูมิภาค
นั้น รัฐบาลสวนภูมิภาคระดับตาง  แบงไดเปน  ระดับ ไดแก รัฐบาลประชาชนระดับมณ ล รัฐบาล
ประชาชนระดับทองท่ี รัฐบาลประชาชนระดับอําเภอ และรัฐบาลประชาชนระดับตําบลหมูบาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการปกครองในพ้ืนท่ีตาง  ท่ีสําคัญ ดังนี ้
1. มณ ล แบงเปน  มณ ล ซึ่งรวมไตหวันอยูดวย คือ เหอเปย ชานสี  

เหลียวหนิง จีหลิน เ ยหลงเจียง เจียงซู เจอเจียง อานหุย ฝูเจี้ยน เจียงซี ชานตง เหอหนาน หูเปย หูหนาน 
กวางตุง ไหหนาน เสฉวน กุยโจว ยูนนาน สานซี กานซู ชิงไห 

2. เขตปกครองตนเอง  เขตปกครองตนเอง คือเขตท่ีพลเมืองสวนมากเปนชน
กลุมนอย ไดแก มองโกเลียใน (ชนชาติมองโกล  หนิงเซี่ย (เขตท่ีนับถือศาสนาอิสลาม  ซินเจียง (ชน
ชาติอุยกูร) กวางสี (ชนชาติจวง) และทิเบต (ชนชาติทิเบต) 

3. มหานคร  มหานคร มีสถานะเทียบเทามณ ล แตข้ึนตรงตอรัฐบาลกลาง คือ 
กรุงปกก่ิง นครเซี่ยงไ  นครเทียนจิน และนครฉงชิ่ง 

4. เขตบริหารพิเศษ  เขต ไดแก องกงและมาเกา ซึ่งอยูภายใตอธิปไตยของจีน 
แตคงวถีิการปกครองและเศรษฐกิจของตนเอง 

ในแตละมณ ล (ยกเวนไตหวัน  เขตปกครองตนเองและมหานครเหลานี้ จะมี
ูวาการมณ ล ประธานเขต หรือนายกเทศมนตรีของมหานคร ซึ่งไดรับการเสนอชื่อโดยสภา

ประชาชนในแตละมณ ล และตองไดรับความเห็นชอบของพรรคคอมมิวนิสต ใหเปน ูบริหารจัดการ
เรื่องภายในมณ ลหรือเขตการปกครองของตนเอง อยางไรก็ตาม พรรคคอมมิวนิสตจีนจะแตงตั้ง
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตไปกํากับดูแลดวย ถือเปนการปกครองจากรัฐบาลกลางอีกชั้นหนึ่ง ซึ่ง
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตนี้ จะมีอํานาจเหนือ ูวาการมณ ล ประธานเขตการปกครองและ
นายกเทศมนตรีของมหานคร สําหรับ ูวาการเขตบริหารพิเศษ องกงและมาเกา แมจะไดรับการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน แตตองไดรับความเห็นชอบจากพรรคคอมมิวนิสตเสียกอนจึงจะเขารับ
ตําแหนงได 

สาธารณรัฐประชาชนจีนพัฒนาประเทศโดยใชการศึกษาเปนตัวนําหรือเปน
ยุทธศาสตรหลักท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศควบคูกับนโยบายทางวิทยาศาสตร ดังนั้น จึงกําหนด
นโยบายการศึกษาท่ีเนนการกตัญ ูตอบรรพบุรุษ การเห็นประโยชนของสวนรวม และการพัฒนา
ตนเองตามบริบทแหงสังคมของประเทศ อิทธิพลของลัทธิขงจือยังมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาของ
ประเทศและเปนจุดหมายหลักในการขัดเกลาสมาชิกในสังคมใหเปนคนดี ดังจะเห็นไดจากจุดมุงหมาย
หรือนโยบายทางการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยรวมจะเปนการศึกษาตามอุดมการณของ
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ลัทธิมารกซิสต แนวคิดของเหมา เจอ ตุง และแนวคิดของ เติ้ง เสี่ยว ิง ท่ีมุงเนน “ ารพ นาดาน
ารใช รงงานอยางมีประสิท ิ าพเปนสวน น่งของ สูตรตง ตชนประถม าไปจนถงชน

อุดม า ะ าร าตองพ นาสคูวามทนสมยเปดสู ะอนาคต” 

โครงสรางการบริหารการศึกษา 
1. การบริหารการศึกษาสวนกลาง สภาประชาชนแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติเพ่ือรับ ิดชอบการศึกษาท่ัวประเทศ มีหนาท่ีกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และการ
วางแ นเพ่ือพัฒนาการศึกษาของประเทศ 

2. การบริหารการศึกษาในสวนภูมิภาค คือหนวยงานสวนภูมิภาค มณ ล จังหวัด และ
เทศบาลภายใตการบริหารของรัฐบาลกลาง สามารถตัดสินใจดวยตนเองหรือแตงตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาในระดับของตนได เชน คณะกรรมการระดับจังหวัด รัฐบาลทองถ่ินสามารถจัดการศึกษา 

ระดับประถมศึกษาในรูปแบบตาง  ดวยตนเอง ยกเวนยุทธศาสตรหลัก  และการวางแ นใน
ระดับประเทศ ซึ่งตองดําเนินการโดยรัฐบาลกลาง คือ คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เจาหนาท่ี
ทองถ่ินจะตองดูแลกระบวนการท้ังหมดของการนํานโยบาย ระบบ และแ นของการจัดการศึกษา 

ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาลงไปสูการป ิบัติ นอกจากนี้ยังตองรับ ิดชอบและมีอํานาจในการชี้แนะ
บริหาร ตรวจสอบและกํากับดูแลงานการศึกษาของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน 

รัฐบาลกลาง มณ ล เทศบาลนคร เทศบาลเมือง จังหวัด และโรงเรียนทุกระดับจะมีกอง
การศึกษาเพ่ือรับ ิดชอบการบริหารการศึกษา กฎหมายการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนไดกําหนด
เงื่อนไขวา “สภาแหงรัฐและรัฐบาลทองถ่ินทุกระดับจะตองชี้แนะ” แนะนําการบริหารงานการศึกษา
ใหสอดคลองกับหลักการบริหารแตละระดับ สอดคลองและเหมาะสมกับความรับ ิดชอบของแตละ
แ นก โดยแบงหนาท่ีความรับ ิดชอบ ดังนี ้

-  การบริหารการศึกษาระดับท่ีต่ํากวาอุดมศึกษา ใหอยูในความดูแลบริหารของรัฐบาล
ทองถ่ินภายใตการชี้นําของสภาแหงรัฐ 

-  การบริหารงานระดับอุดมศึกษา จะอยูในความดูแลบริหารของรัฐบาลระดับมณ ล 

ภูมิภาค จังหวัด เทศบาล ซึ่งข้ึนตรงตอรัฐบาลกลาง 
-  กองบริหารการศึกษาภายใตสภาแหงรัฐจะมีหนาท่ีรับ ิดชอบงานการศึกษาท่ัว

ประเทศ วางแ นการศึกษาท้ังหมด ประสานงานและบริหารการศึกษา กองการจัดการศึกษาในระดับ
มณ ลจะเปน ูดูแลรับ ิดชอบการจัดการศึกษาของภูมิภาคตามลําดับ  ตลอดจนการออก
พระราชบัญญัติในระดับภูมิภาคดวย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2541) 

ถึงแมวาการบริหารการศึกษาของจีนดูเหมือนจะเปนการกระจายอํานาจสูการบริหาร
สวนทองถ่ินก็ตาม แตโดยแนวป ิบัติแลวพรรคคอมมิวนิสตมีอํานาจสูงสุดในการบริหารการศึกษา ซึ่ง
หมายถึงการรวมอํานาจ (Centralization) นั่นเอง 
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จุดมุงหมายการศึกษา (Educational Goals and Objectives) สาธารณรัฐประชาชน
จีนซึ่งมีจํานวนประชากรเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงเปนความจําเปนท่ีรัฐบาลจะตองฝกคนใหมี
ความสามารถตอการทํางานเพ่ือพัฒนาความกาวหนาของประเทศ โดยรัฐบาลฝกหลัก 3 ประการ คือ 

1. การศึกษาตองรับใชการเมือง 
2. การศึกษาตองควบคูการ ลิต 

3. การศึกษาตองอยูภายใตการดําเนินการหรืออํานวยการของพรรคคอมมิวนิสต 

แตอยางไรก็ตาม จุดมุงหมายทางการศึกษาสามารถแยกยอยออกเปน ดังนี ้
1. การศึกษาของจีนตองมุง ลิตประชาชนใหความรูพ้ืนฐาน 

2. การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะตองจัดใหมีท่ัวภูมิภาคของจีน เพ่ือมุง ิตคนใหมี
ความรูในระดับสูง 

3. การศึกษาตองเนนการฝกวิชาชีพของประชาชน 

4. รัฐบาลกลาง รวมท้ังรัฐบาลทองถ่ินตองทํางานรวมกันใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. การศึกษาตอง ลิตคนใหมีปญญา รับใชสังคม และจิตใจท่ีเขมแข็ง 
6. การศึกษาตองสอนใหประชาชนมีความซื่อสัตยตอความเปนชาวจีน โดยการอนุรักษ 

รักษาและถายทอดวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษ 

7. การศึกษาจะตองเนนความซื่อสัตยตอพรรคคอมมิวนิสตและความเปนปกแ นของ
แ นดิน (Altbach, P.G., Arnove, R. E. and Kelly, G.P., 1982: 413–414) 

กลาวโดยสรุปแลวจุดมุงหมายทางการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนเนนการ
กตัญ ูตอบรรพบุรุษ การเห็นประโยชนตอสวนรวม และการพัฒนาตนเองตามบริบทแหงสังคมของ
จีน ซึ่งถาวิเคราะหอยางละเอียดจะเห็นวา อิทธิพลของลัทธิขงจื้อ ยังมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาและ
เปนจุดมุงหมายหลักในการขัดเกลาสมาชิกในสังคมไดเปนอยางดี อนึ่งจุดมุงหมายการศึกษาของจีน
โดยภาพรวมแลวจะเปนการศึกษาตามอุดมการณของลัทธิมารกซิสต และเหมา เจอ ตุง ตลอดจนให
ความสําคัญกับชนชั้น และบทบาททางการเมืองตามระบบคอมมิวนิสตมากกวาความสําคัญทางดาน
วิชาการ และท่ีสําคัญพรรคคอมมิวนิสตถือวาการพัฒนาในดานการใชแรงงานอยางมีประสิทธิภาพเปน
สวนหนึ่งของหลักสูตรตั้งแตประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

ระบบการศึกษา (Education System) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีดังนี ้
1. ระดับอนุบาล (Pre-School Education) เปนการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีอายุระหวาง 

3-5 ป มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 3 ป โดยท่ัวไปแลววิชาตาง ท่ีเรียนในโรงเรียนอนุบาลนั้นจะไมเนน
เนื้อหาทางวิชาการมากนัก แตมุงฝกเด็กใหมีทักษะเบื้องตนในการใชชีวิตประจําวันกับสังคม และอาจ
มีการฝกเขียนฝกคิดคํานวณบาง อนึ่งการจัดการศึกษาในระดับนี้ไดรับความสนใจจากชาวตางประเทศ
มากเพราะรัฐบาลจัดการศึกษาให รีแก ูปกครอง 



105

2. ระดับประถมศึกษา (Primary Education) เปนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีอายุ
ระหวาง 6-11 ป ระยะเวลาศึกษา 6 ป โรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับนี้สวนใหญ เปนของรัฐบาลทองถ่ิน
ระดับตาง  (Local Educational Authorities) การศึกษาในระดับนี้ใชเวลาเรียน 6 ปรับนักเรียนท่ีมี
อายุระหวาง 7-12 ปและเปนการศึกษาภาคบังคับการเรียนในระดับนี้สวนมากจะเปนหลักสูตรภาค
บังคับจะประกอบดวยกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะโดยท่ีหลักสูตรจะมี 2 ระดับคือ
หลักสูตรระดับชาติท่ีกําหนดโดยรัฐสวนมณ ลและจังหวัดจะเปน ูกําหนดหลักสูตรระดับทองถ่ิน 

(UNESCO, 1998: 134)  หลักสูตรท่ีใชเรียนในระดับประถมศึกษาท่ีเปนหลักสูตรระดับชาติเรียกวา
หลักสูตรแกน (Core Curriculum) มี ลบังคับใชท่ัวประเทศ เนื้อหาวิชาของหลักสูตรจะประกอบดวย
การศึกษาทางพุทธิศึกษา (Cognitive Domain) จริยศึกษา (Effective Domain) และหัตถศึกษา 
(Psychomotor Domain) ซึ่งประกอบดวยวิชาตาง  ดังนี้ วิชาศีลธรรม คณิตศาสตร ธรรมชาติศึกษา 
กี า ดนตรี ศิลปะ ภาษาจีน และแรงงาน บางโรงเรียนก็จะเรียนภาษาตางประเทศดวย 

3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education or General Middle School) เปน
การศึกษาของเด็กที่มีอายุระหวาง 11-17 ป ใชเวลาศึกษา 6 ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบง
ออกเปน 2 ระดับ  ละ 3 ป ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (Junior Middle School or 

Lower Secondary School) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior Middle School or 

Upper Secondary School) 

การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนจะใชเวลา 3 ป ถือวาเปนภาคบังคับ กระบวนวิชา
ตาง ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวย วิชาการเมือง ภาษาจีน คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ 

ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สิกส เคมี ชีววิทยา กี า ศิลปะ และแรงงาน หลักสูตรทองถ่ินจะจัดโดย
เจาหนาท่ีการศึกษาระดับมณ ล เทศบาลนคร จังหวัด ภายใตการดูแลของรัฐบาล หลักสูตรทองถ่ิน
จะตองมีสวนประกอบทางดานวิชาการและกิจกรรมเพ่ือเปนวิชาบังคับหรือวิชาเลือก 

การศึกษาภาคบังคับของจีน ใชเวลาเรียน 9 ป แบงออกเปน 2 แบบ ดังนี้ แบบแรก
ประถมศึกษาเรียน 6 ปมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป แบบสองประถมศึกษาเรียน 5 ปมัธยมศึกษาตอนตน
เรียน 4 ป ซึ่งท้ังสองแบบนี้จะมีจํานวนชั่วโมงเรียนในแตละระดับแตกตางกันแตเม่ือรวมแลวก็จะ
เทากันท้ังสองแบบ 

การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะใชเวลา 3 ป โดยแบงออกเปน มัธยมศึกษา
ตอนปลายประเภทสามัญ และมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสายอาชีพ(Vocational School 

Education) และมัธยมศึกษาวิชาชีพพิเศษ (Secondary Professional Education)หลักสูตรของ
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ ประกอบดวย วิชาศีลธรรมและการเมืองภาษาจีน คณิตศาสตร 

สิกส เคมี ชีววิทยา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร กี า ศิลปะ ทักษะแรงงาน สําหรับวิชาอ่ืน นั้นจะเปน
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วิชาเลือกเสรีหรือบรรจุเปนวิชาบังคับก็ไดข้ึนอยูกับคณะกรรมการทองถ่ิน สวนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาใชเวลาเรียน 2-4 ป โรงเรียนมัธยมศึกษาวิชาชีพพิเศษใชเวลาเรียน 2-4 ป 

โรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาสวนใหญจะเปนของรัฐบาลทองถ่ิน โดยนักเรียน
ท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญจะสมัครเขาศึกษาตอไปชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนท่ีเหลือจะ
เขาศึกษาในโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษา และโรงเรียนมัธยมวิชาชีพตามลําดับ 

4. ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) สถาบันการศึกษาท่ีสอนระดับอุดมศึกษา
ประกอบดวย มหาวิทยาลัย (Universities) สถาบัน (Institutes) และวิทยาลัย (Short-Cycle Universities) 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีนมีคุณภาพดีท้ังการเรียนการสอน และการวิจัย ลสําเร็จในการวิจัย
ดานวิทยาศาสตรเปนท่ีสนใจไปท่ัวโลก มหาวิทยาลัยของจีนมีระดับปริญญาตรี โท และเอก 

ปริญญาตรี มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 4-5 ป แลวแตสาขาวิชา ูท่ีศึกษาไดครบถวน
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด รวมท้ังการเรียนในชั้นและการทําวิทยานิพนธ หรือโครงการหรืองาน
ภาคสนามจะถือวาสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาตรีตามสาขาท่ีตนศึกษา 

ปริญญาโท ใชเวลาศึกษาประมาณ 2-3 ป ูท่ีศึกษาระดับบัณ ิตศึกษาในมหาวิทยาลัย 

และสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร หรือการศึกษาในระดับเดียวกัน ซึ่งศึกษาตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนด
านการสอบไล และวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทแลว จะถือวาสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาโท 

ปริญญาเอก มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 3 ป ูท่ีศึกษาในระดับบัณ ิตศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร หรือการศึกษาในระดับเดียวกัน ครบตามท่ีหลักสูตร
กําหนดสอบไลท้ังรายวิชาและวิทยานิพนธข้ันปริญญาเอก จะถือวาสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาเอก 

การศึกษาวิจัยหลังปริญญาเอก โครงการศึกษาวิจัยหลังปรญิญาเอกของมหาวิทยาลัยในจีน
มีกําหนดเวลา 2 ป ูประสงคจะทําการวิจัยในระดับนี้จะตองเปน ูท่ีไดรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย
ของจีน ูสมัครเขาศึกษาตามโครงการวิจัยจะตองสงเอกสารสมัครตาง  ไปยังสถาบันวิจัยในสาขาวิชาท่ี
ตองการ พรอมดวยหนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย ูสอนในระดับปริญญาเอก 2 

ทาน และเอกสารอ่ืน  ท่ีจําเปนและเก่ียวของ โดยมีเงื่อนไขวาจะตองสอดคลองกับเรื่องท่ีจะวิจัย 

สถานท่ีวิจัย และ ูเชี่ยวชาญในสาขาดังกลาว กอนท่ีจะยื่นเรื่องเพ่ือการอนุมัติใหทําการวิจัยตอไป 

10.2 การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศญี่ปุน 

ญี่ปุนจัดโครงสรางการบริหารราชการแ นดินออกเปน 2 สวน คือ การบริหารราชการ
สวนกลาง และการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

การบริหารราชการสวนกลาง ญี่ปุนเปนประเทศท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
รูปแบบรัฐสภา มีนายกรัฐมนตรีเปน ูบริหารประเทศ รัฐสภาเปนระบบ 2 สภา ประกอบดวยวุฒิสภา 
(House of Councilor) และสภา ูแทนราษฎร (House of Representative) นายกรัฐมนตรีมาจาก
หัวหนาพรรคเสียงขางมากในสภา ูแทนราษฎร เปน ูรับ ิดชอบในการบริหารประเทศรวมกับ
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คณะรัฐมนตรี ดูแลรับ ิดชอบกระทรวงและหนวยงานตาง  ท่ีมีฐานะเทียบเทากระทรวง สวนการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน ญี่ปุนมีรูปแบบการปกครองทองถ่ินแบงออกเปน  ประเภทคือ รูปแบบ
ท่ัวไป และรูปแบบพิเศษ 

การปกครองทองถ่ินรูปแบบท่ัวไป มีโครงสรางแบงออกเปน  ระดับ คือ ระดับบนไดแก 
จังหวัด  และระดับลางไดแก เทศบาล  ซึ่งการปกครองในระดับจังหวัดนี้
จะมีพ้ืนท่ีการดําเนินการท่ีครอบคลุมหนวยการปกครองทองถ่ินระดับเทศบาลท้ังหมดท่ีข้ึนตรงกับ
จังหวัด แตลักษณะเชนนี้ก็ไมไดหมายความวาเทศบาลเปนหนวยงานภายใตสังกัดของจังหวัด ฉะนั้น 
จังหวัดจึงไมสามารถใชอํานาจสั่งการเทศบาลได จะมีก็เฉพาะอํานาจในการใหคําแนะนําและแนวทาง
แกเทศบาลเทานั้น ดังนั้น ท้ังจังหวัดและเทศบาลจึงมีสถานะเปนหนวยการปกครองทองถ่ินท่ีเทาเทียม
กัน จะแตกตางกันก็เฉพาะในดานขนาดพ้ืนท่ีรับ ิดชอบและศักยภาพในการใหบริการแกประชาชน 

การปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ ประกอบดวย  เขตพิเศษ    
การปกครองทองถ่ินรูปแบบนี้มีเฉพาะในโตเกียวเทานั้น   สหภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    –   เขตทรัพยสิน   และ 
 บรรษัทพัฒนาทองถ่ิน    

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตกลงกันกอตั้งสหภาพทองถ่ิน โดยไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีหรือ ูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี เพ่ือรวมกันดําเนินกิจการท่ีศักยภาพของทองถ่ิน
ขนาดเล็กไมสามารถจัดทําได โดยรูปแบบสหภาพทองถ่ินตามกฎหมายกําหนดใหมีอยูดวยกัน  
ประเภทคือ  สหภาพธุรการท่ัวไป   –  เปนสหภาพท่ี
ทองถ่ินมอบหมายการจัดกิจการสาธารณะในพ้ืนท่ีพิเศษบางพ้ืนท่ีใหสหภาพดําเนินการแทน ดังเชน 
กิจการเก่ียวกับการกําจัดขยะ  กิจการเก่ียวกับการอัคคีภัย และกิจการเก่ียวกับการศึกษาภาคบังคับ 
ซึ่งสหภาพประเภทนี้เปนท่ีนิยมจัดตั้งกันมากในทองถ่ิน  สหภาพเขตกวาง   

 –  เปนสหภาพรูปแบบใหมท่ีจัดตั้งข้ึนในป ค.ศ  โดยสหภาพนี้ไมได
รับ ิดชอบเฉพาะการดําเนินการในพ้ืนท่ีกวางเทานั้น แตยังดําเนินการในกิจการบางอยางท่ีรัฐบาล
กลางมอบหมายใหดวย  สหภาพธุรการรวม   เปนสหภาพท่ีทองถ่ินมอบหมาย
หนาท่ีท้ังหมดของตนใหกับหนวยงานของสหภาพ ซึ่งสหภาพประเภทนี้ยังไมมีการจัดตั้งข้ึน  
สหภาพธุรการราชการ  –   เปนสหภาพท่ีทองถ่ินท่ีรวมสํานักงานบริหารไว
ดวยกัน สหภาพประเภทนี้ก็ยังไมมีปราก  

สําหรับเขตทรัพยสิน   เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีบริหาร
และจัดการกับทรัพยสินของหนวยการปกครองสวนทองถ่ินบางประการ เชน คลองชลประทาน หนอง 
บึง สุสาน พ้ืนท่ีทําการเกษตร ล  บางครั้งการยังเปนการจัดตั้งข้ึนเพ่ือดูแลทรัพยสินท่ีเกิดจากการ
รวมตัวกันของหนวยการปกครองทองถ่ินอีกดวย สวนบรรษัทพัฒนาทองถ่ิน   
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Corporations) เกิดจากการรวมกันดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสองแหงข้ึนไป โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือการจัดหา และเตรียมสถานท่ีสําหรับการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตาง  ท่ีได
กําหนดไวในแ นพัฒนาภูมิภาคi โครงการดังกลาวไดแก การสรางสนามบิน และการพัฒนาเมืองเปนตน 

โครงสรางองคกรการบริหารการศึกษา ประเทศญี่ปุนมีการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษา โดยแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

1. รัฐบาลระดับชาติ (National Government) ซึ่งสวนกลางหรือกระทรวงการศึกษา
วัฒนธรรม กี า วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Science 

and Technology) มีหนาท่ีหลักในการดูแลสถาบันการศึกษาท่ีอยูในภายใตองคกรระดับชาติ ไดแก 
มหาวิทยาลัยตาง  และวิทยาลัยเทคโนโลยี 

2. รัฐบาลระดับจังหวัด (Prefectural Government) มีท้ังหมด 47 จังหวัด แตละ 
จังหวัดมีการเลือกตั้ง ูวาราชการจังหวัด บุคลากรในจังหวัดท้ังหมดรวมถึงครูถือวาเปนขาราชการ
สังกัดสวนทองถ่ิน อํานาจการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย หรือโอน เปนของจังหวัด ในดานการศึกษา
จังหวัดเปนองคกรท่ีรับ ิดชอบหลัก สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
และวิทยาลัยตาง  (มหาวิทยาลัยของจังหวัดและโรงเรียนเอกชนอยูในความดูแลของ ูวาราชการ
จังหวัด) 

รัฐบาลทองถ่ินระดับต่ํากวาจังหวัด (Municipal Government) ไดแก องคกรระดับ
นคร (city) องคกรระดับเมือง (town)และองคกรระดับหมูบาน (village) องคกรบริหารท้ัง 3 ระดับ 
เปนอิสระซึ่งกันและกัน มีการเลือกตั้งหัวหนาหนวยการปกครองทองถ่ินทุกระดับ ในดานการบริหาร
การปกครองทองถ่ินไมตองข้ึนกับรัฐบาล ระดับจังหวัด องคกรทองถ่ินระดับต่ํากวาจังหวัดนี้ แตละ
องคกรมีหนาท่ีดูแลรับ ิดชอบโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ คือ ประถมและมัธยมตน (มหาวิทยาลัย
ของทองถ่ิน ระดับต่ํากวาจังหวัดอยูในความดูแลของหัวหนาหนวยการปกครองทองถ่ินของแตละ 
ระดับ) 

โครงสรางองคกรการบริหารการศึกษาสวนทองถ่ิน องคกรการบริหารการศึกษาสวนทองถ่ิน 

จัดทําในรูปของคณะกรรมการการศึกษา (Board of Education ใชชื่อยอวา BOE) มี 2 ระดับ คือ 

คณะกรรมการการศึกษาระดับจังหวัด (Prefectural BOE ใชชื่อยอวา PBOE) และ คณะกรรมการ
การศึกษาระดับนคร เมือง และหมูบาน (Municipal BOE ใชชื่อยอวา MBOE) 

ระบบการศึกษาของญี่ปุน แบงออกเปน 4 ระดับ ดังนี ้
1. ระดับกอนวัยเรียน (Pre-School Education) คือ ระดับอนุบาล (Kindergarten / 

Yochien) อายุต่ํากวา 6 ป การศึกษาในระดับอนุบาลจะไมใชการศึกษาภาคบังคับ 

2. ระดับประถมศึกษา (Elementary Education) ูเรียนมีอายุ 6 ป – 12 ป ซึ่ง
การศึกษาในระดับนี้เปนการศึกษาภาคบังคับสําหรับชาวญี่ปุน โดยโรงเรียนรัฐบาลจะมีการกําหนด 
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ยูนิ อรมใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และโรงเรียนสวนใหญจะเปนโรงเรียนของรัฐ มีเพียงแครอยละ  
เทานั้นท่ีเปนโรงเรียนเอกชน 

3. ระดับมัธยมศึกษา (   แบงออกเปน  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน (      ูเรียนมีอายุ 12-  ป เปนระดับการศึกษาท่ี
สําคัญตอเด็กนักเรียน เพ่ือเตรียมเขาสูการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากเด็กสวนใหญ
จะใชเวลาอยูในชมรม  กิจกรรม และการเรียนของโรงเรียนเปนหลัก  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(      ูเรียนมีอายุ 15-  ป การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายไมใชการศึกษาภาคบังคับ  

4. ระดับอุดมศึกษา (   เปนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (  
ูเรียนมีอายุ 18-  ป มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุนจะกําหนดหลักสูตรและระยะเวลา ดังนี้ ระดับ

ปริญญาตรีจะใชเวลาท้ังสิ้น  ป  ระดับปริญญาโท  ป และระดับปริญญาเอก  ป 
 

 
แ นภาพท่ี  องคกรของระบบโรงเรียนในประเทศญี่ปุน 
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10.3 การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 

สาธารณรัฐสิงคโปรมีรูปแบบการปกครองเปนแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดี
เปนประมุข มีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาของรัฐบาล สาธารณรัฐสิงคโปรแบงอํานาจการปกครองออกเปน 3 

ฝาย ดังนี ้
1. สภาบริหาร (The Executive) ฝายบริหารประกอบดวยประธานาธิบดี (วาระการดํารง

ตําแหนง 6 ป) นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (วาระการดํารงตําแหนง 5 ป) ท้ังสองตําแหนงนี้มา
จากการเลือกตั้ง 

2. รัฐสภา (Parliament) สภา ูแทนราษฎรของสาธารณรัฐสิงคโปรมีสมาชิกสภาท้ังสิ้น 99 

คน แบงออกเปน ูมาจากการเลือกตั้ง 87 คน ูท่ีไมไดมาจากการเลือกตั้ง 3 คน และ ูท่ีมาจากการ
แตงตั้งอีก 9 คน 

3. สภาตุลาการ (The Judiciary) ฝายตุลาการของสาธารณรัฐสาธารณรัฐสิงคโปรแบงออกเปน
ศาลข้ันตนและศาลฎีกาซึ่งไดรับยกยองใหเปนประเทศท่ีมีระบบตุลาการดีท่ีสุดของเอเชีย 

การจัดการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปรมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาเยาวชนใหมีทักษะความรู
ความสามารถเพ่ือการดํารงชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับ ิดชอบและเปนพลเมืองดีของชาติ 
กระบวนการพัฒนาการศึกษามุงใหเด็กแตละคนสามารถพัฒนาศักยภาพใหไดสูงสุด การศึกษาของ
สิงคโปรกําหนดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 10 ป เปนการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือใหเด็กทุกคนตองอยูในระบบ
โรงเรียนอยางต่ํา 10 ป กอนออกไปสูการทํางาน กลาวคือ ประถมศึกษา 6 ป และมัธยมศึกษา 4 ป 
โดยเด็กตองเขาเรียนเม่ืออายุ 6 ป ูท่ีจะเขาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะตองศึกษาข้ันเตรียม
มหาวิทยาลัย อีก 2 ป การศึกษาภาคบังคับของสิงคโปรจะตองเรียนรู 2 ภาษาควบคูกันไป ไดแก 
ภาษาอังก ษเปนภาษาหลัก และเลือกเรียนภาษาแม (Mother Tongue) อีก 1 ภาษา เปนภาษาท่ี
สอง คือ เชื้อสายจีนจะเลือกเรียนภาษจีน (แมนดาริน) เชื้อสายมาเลเซียจะเลือกเรียนภาษามาลายู 
และ เชื้อสายอินเดียจะเลือกเรียนภาษาทมิ  

ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ระดับกอนวัยเรียน (Pre-School) 

การศึกษากอนวัยเรียนเปนการศึกษากอนระดับประถมศึกษาหรือระดับอนุบาล ไมเปน
การศึกษาภาคบังคับ แตโดยท่ัวไป ูปกครองไดใหเด็กเขารับการศึกษาระดับนี้เพ่ือเตรียมความพรอม 
“Foundation Stage” โดยการศึกษาระดับกอนวัยเรียนจะแบงออกเปน 2 ระดับคือ ระดับเด็กเล็ก 
(Pre-school playgroup) รับเด็กอายุ 3-4 ป และระดับอนุบาลศึกษา (Kindergarten) รับเด็กอายุ 
4-6 ป การจัดการศึกษาในระดับนี้จะมีกระทรวงศึกษาธิการควบคุม และมีมูลนิธิของชุมชน หนวยงาน
ทางศาสนา และองคการทางธุรกิจและสังคมทําหนาท่ีบริหาร สวนใหญจะทําการเรียนการสอน 5 วัน
ตอสัปดาห และแบงการเรียนเปนสองชวงในแตละวัน ชวงหนึ่งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งถึง 4 

ชั่วโมง 
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2. ระดับประถมศึกษา (Primary School) 

ระดับประถมศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปรใชเวลาเรียน 6 ป ประกอบดวย การเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนตน (Foundation Stage) 4 ป ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-4 และชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย (Orientation Stage) อีก 2 ป ในชั้นประถมศึกษาปท่ี 5-6 ในหลักสูตรข้ัน
พ้ืนฐานวิชาหลักท่ีไดเรียน คือ วิชาภาษาอังก ษ ภาษาทองถ่ิน (Mother Tongue) คณิตศาสตร และ
วิชาเสริม อันไดแก ดนตรี ศิลปะหัตกรรม สุขศึกษา และสังคมศึกษา สวนวิชาวิทยาศาสตรเริ่มเรียน
ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เปนตนไป ทุกคนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จะตองทําขอสอบ 
Primary School Leaving Examination (PSLE) ให าน เพ่ือจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

 

Primary school (Children enter P1 in the year they turn 7). 

Primary 1 6–7 

Primary 2 7–8 

Primary 3 8–9 

Primary 4 9–10 

Primary 5 10–11 

Primary 6 11-12 

 

3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) 

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสาธารณรัฐสิงคโปรมีหลายรูปแบบ ท้ังใหทุนท้ังหมดโดยรัฐบาล หรือ
เพียงสวนเดียว หรือนักเรียนเปน ูออกคาใชจายท้ังหมด การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษามี 3 

หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรพิเศษ (Special Course) 2) หลักสูตรเรงรัด (Express Course) 3) 

หลักสูตรปกติ (Normal Course) 

นักเรียนในหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรเรงรัด(Special Course and Express Course) 

จะใชเวลาเรียนเพียง 4 ป ขณะท่ีนักเรียนในแ นการเรียนปกติ (Normal) จะใชเวลาเรียน 5 ป โดย
นักเรียนในแ นการเรียนพิเศษจะสอบ Singapore Cambridge General Certificate of 

Education "Ordinary” (GCE "O” Level) เม่ือเรียนครบ 4 ป สวนนักเรียนหลักสูตรปกติใชเวลา
เรียน 5 ปนั้น จะสอบ Singapore Cambridge General Certificate of Education "Normal” 

(GCE "N” Level) ในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 นักเรียนสามารถเลือกไดวาจะเรียนทางสายศิลป 
วิทยาศาสตร ธุรกิจการคา หรือสายวิชาชีพ 
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Secondary school 

Secondary 1 12–13 

Secondary 2 13–14 

Secondary 3 14–15 

Secondary 4 15–16 

Secondary 5 16–17 

 

4. การศึกษาหลังมัธยมศึกษา (Post Secondary Education) 

4.1 Junior Colleges/Centralized Institutes นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาแลวจะตองสอบ GCE “O” level เพ่ือเขา “Junior Colleges” หลักสูตร 2 ป ซึ่งเปน
หลักสูตรการศึกษากอนเขามหาวิทยาลัย (pre-university) หรือ Centralized Institutes หลักสูตร 3 

ป กอนเขามหาวิทยาลัย การเขารับการศึกษาข้ึนอยูกับคะแนน ลการสอบ GCE “O” level โดย
หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรเรงรัดจะตอง านประกาศนียบัตร GCB (General Certificate of 

Education) ในระดับ “O” Level สวนหลักสูตรปกติจะตอง าน GCB “N” Level แตถาตองศึกษา
ตอในระดับเตรียมอุดมศึกษา ก็ตองสอบให าน GCB “O” Level เชนเดียวกัน เม่ือจบแลวจะตอง
สอบ GCE “A” Level เพ่ือนํา ลคะแนนไปตัดสินการเขาเรียนตอระดับมหาวิทยาลัย 

4.2 Institute of Technical Education: ITE จัดฝกอบรมการศึกษาทางเทคนิคและ
อาชีวศึกษาใหแก ูสําเร็จมัธยมศึกษา เพ่ือเตรียมตัวสําหรับทํางาน รวมท้ังจัดฝกอบรมใหแก ูท่ีทํางาน
แลว เพ่ือพัฒนาทักษะฝมือแรงงานท่ีสนองตอบความตองการดานอุตสาหกรรม 

4.3 Polytechnics เปนการจัดการศึกษาเพ่ือ ลิตกําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร 
บริหารธุรกิจการเงินการบัญชี การเดินเรือ พยาบาล เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตรประยุกต การ
ออกแบบ ลิตภัณ  ล  วิทยาลัยเทคนิค ของสิงคโปรมี 4 แหงไดแก 

 4.3.1. Singapore Polytechnic 

 4.3.2. Ngee Ann Polytechnic 

 4.3.3. Temasek Polytechnic และ 

 4.3.4. Nanyang Polytechnic 

4.4 มหาวิทยาลัย (Universities) สิงคโปรมีมหาวิทยาลัย 3 แหง คือ 

 4.4.1. มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร (National University of Singapore : 

NUS) จะใหการศึกษาครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา ท้ังแพทยศาสตร ทันตแพทย กฎหมาย ศิลปะ
ศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรม สถาปตยกรรม และการบริหารธุรกิจ 
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 4.4.2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : 

NTU) จะเนนการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรสาขาตาง  รวมท้ังวิทยาศาสตรประยุกต และสาขาธุรกิจ 
และการบัญช ี

 4.4.3. มหาวิทยาลัยการจัดการแหงสิงคโปร (Singapore Management University : 

SMU) จะเนนเรื่องธุรกิจการจัดการ 
 

ท 11 า ิ ท
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษา

เชิงพ้ืนท่ี : บทเรียนทางเลือก และเงื่อนไขความสําเร็จ พบวา รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี
ในทางท ษฎีระบบการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีจะประสบความสําเร็จได มีปจจัยสําคัญใน 2 ระดับ โดย
ในระดับโครงสราง (Structure) ตองมีองคประกอบครบ 3A ไดแก 1) ความมีอิสระ (Autonomy) ใน
การบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของแตละพ้ืนท่ี 2) พัฒนาระบบความรับ ิดรับชอบ 

(Accountability) ท่ีตอบสนองและมีความรับ ิดชอบเชิงพ้ืนท่ีมากข้ึน 3) สรางระบบการประเมิน 

(Assessment) ท่ีมีความเรียบงายไมเปนภาระของโรงเรียน และเหมาะสมกับเปาหมายเชิงพ้ืนท่ี และ
ในระดับบุคคล (Agent) ควรมีองคประกอบครบ 3C ไดแก 1) ขีดความสามารถของคน (Capacity) 2) 

การทํางานเพ่ือตอบสนองเปาหมายของ ูมีสวนเก่ียวของในระบบเชนความทุมเทและเสียสละของครู
ตอเด็ก (Contribution) และ 3) ความสัมพันธระหวางระบบหรือโครงสรางกับ ูท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีอยู
ในระบบ (Context of Relationship) ดังนั้น ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีให
ประสบ ลสําเร็จตองอยูบนหลักของ 3A และ 3C ขางตน ควบคูกัน 

จรูญศรี มาดิลกโกวิท และคณะ (2553) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เพ่ือสงเสริมความเปนประชาธิปไตย โดยสรางรูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือสงเสริมความ
เปนประชาธิปไตย และทดลองใช รูปแบบดังกลาวในพ้ืนท่ีชุมชนแมน้ําคู ตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวก
แดง จังหวดระยอง พบวา รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือสงเสริมความเปนประชาธิปไตยมี
องคประกอบ ดังนี้  1) ูจัด แกนหลักในการจัดการศึกษา คือ ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถาบัน
การเมืองการปกครอง องคกรรัฐ/เอกชน องคกรอิสระ องคกรท่ีไมแสวงหา ลกําไรและสื่อ 2) 

หลักการ/แนวคิดของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือสงเสริมความเปนประชาธิปไตย โดยหลัก คือ 
เนนการศึกษาตลอดชีวิตเนน ูเรียนเปนสําคัญ 3) เปาหมายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือสงเสริม
ความเปนประชาธิปไตย โดยหลัก คือ เพ่ือสรางพลเมืองท่ีมีจิตวิญญาณประชาธิปไตยและมีความ
กระตือรือรน 4) เนื้อหาสาระสําคัญ ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือสงเสริมความเปน
ประชาธิปไตยควรเปนองคประกอบเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนพ ติกรรมพลเมืองได เนนแนวคิด
ประชาธิปไตยและเปนประชาธิปไตยท่ีสังคมไทยตองการ 5) แนวทางและวิธีดําเนินการจัดการศึกษา
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ตลอดชีวิตเพ่ือสงเสริมความเปนประชาธิปไตยโดยหลักควรแบงกลุม ูเรียนใหชัดเจน จัดการเรียนการ
สอนในหลากหลายรูปแบบ สม สานความรูกับประสบการณ  การติดตามและประเมิน ลการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือสงเสริมความเปนประชาธิปไตยควรมีการติดตามและรายงาน ลเปนระยะ
และใชหลักการมีสวนรวม จากการนํารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือสงเสริมความเปน
ประชาธิปไตยไปทดลองใชในชุมชน พบวา ชุมชนสามารถเปนแกนหลักในการจัดการศึกษาได มีการ
รวมมือในกิจกรรมและและตองการใหมีการสานตอในโครงการตาง  เพ่ืออนาคตชุมชนตอไป 
 พิณสุดา สิริธรังศร (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ลการวิจัยพบวา  สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการบริหารจัดการท้ังท่ี
เปนสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ดานความพรอมของสถานศึกษา
ยังไมพียงพอ โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กในชนบท ท้ังดานครูและบุคลากร เงินและ
งบประมาณ ความรูในการบริหารจัดการการเรียนการสอน และเครือขายเทคโนโลยีดานกฎหมายท่ี
เก่ียวของ และนโยบายการบริหารจัดการจากสวนกลางสงไปยังสถานศึกษายังเปนรูปแบบเดียวกันเปนสวน
ใหญ ท้ังดานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ สง ลกระทบตอปญหาการบริหารจัดการขอ 
สถานศึกษาท่ีมีความแตกตางกันท้ังดานบริบท ขนาด และความพรอมดังกลาวขางตน เพ่ือแกปญหา
ทางการบริหารดังกลาว พบวา สถานศึกษาภายใตการกํากับสนับสนุนของตนสังกัดไดมีการบริหารจัดการ
ท้ังรูปแบบมีสวนรวมของชุมชน รูปแบบเครือขาย รูปแบบพ่ีเลี้ยง และรูปแบบแมขายและลูกขาย รวมท้ัง 
สถานศึกษาในกํากับของรัฐ ในการนี้ พบวา รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ 
ชุมชน เปนฐานสําคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีนําไปสูความสําเร็จท้ังในเมืองและชนบท ท้ังท่ี 
เปนสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ 2) รูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับขนาดและความพรอม แบงออกเปน 3 กลุม มีจํานวน 10 รูปแบบ 
ดังนี้ (1  กลุมบริหารจัดการท่ีพัฒนาข้ึนจากการบริหารจัดการท่ีมีอยูเดิม แบงเปน 2 กลุมยอย คือ (1.1  
กลุมรูปแบบมีสวนรวมและเครือขาย มี 4 รูปแบบ ไดแก รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของ
ชุมชน รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือขาย รูปแบบการบริหารจัดการแบบพ่ีเลี้ยง และรูปแบบการ
บริหารจัดการแบบแมขายและลูกขาย (1.2  กลุมรูปแบบ การบริหารจัดการแบบอิสระและในกํากับของรัฐ 
มี 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบการบริหารจัดการแบบอิสระ และรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
กํากับของรัฐ (2  กลุมบริหารจัดการท่ีกําหนดข้ึนใหม มี 3 รูปแบบ ไดแก รูปแบบการบริหารจัดการแบบ
หุนสวน รูปแบบการบริหารจัดการโดยการจางองคกรภายนอก และรูปแบบการบริหารจัดการแบบยึด
พ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง (3  กลุมรูปแบบบริหารจัดการแบบ สม สาน มี 1 รูปแบบ คือ รูปแบบการบริหารจัดการ
แบบ สม สานท่ีใชการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมเปนฐานในการบริหารจัดการในทุกรูปแบบ ซึ่งเปน
รูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการนําไปใชกับสถานศึกษาทุกขนาดตามความพรอม  นโยบายการสงเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบงออกเปน 3 กลุม คือ (1  นโยบายการสงเสริมการ
นํารูปแบบไปใช เพ่ือใหสามารถเลือกรูปแบบการบริหารจัดการได เหมาะสมกับบริบท ขนาด และความ
พรอมของสถานศึกษา (2  นโยบายท่ีสง ลตอการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ เปนนโยบายท่ีตองกําหนดโดยภาพรวมและมี ลกระทบวงกวาง และ (3  นโยบายท่ีเปน
สาระของการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหเกิดความ คลองตัวและเปนไปไดทางการบริหาร
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จัดการ ในดานขอเสนอแนะการป ิบัติ ควรไดมีการพัฒนาศักยภาพ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือ
ทําหนาท่ีสนับสนุนสงเสริมและอํานวยความสะดวกแกสถานศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาครู 
ูบริหาร กรรมการสถานศึกษาและชุมชน ใหมีความรูความเขาใจ การบริหารจัดการดังกลาว และการ

ประเมิน ลรูปแบบเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง สําหรับ ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป ควรมี
การทําวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบและศึกษา ลสัม ทธิของการนํารูปแบบไปใช รวมท้ังการประเมิน ลแตละ
รูปแบบ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ และการสนับสนุน สงเสริมท่ีชัดเจน 
 ศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท และคณะ (  ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาขององคกรเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ โดยดําเนินการวิจัย  ข้ันตอนไดแก  ศึกษา
ปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยการสัมภาษณ ูทรงคุณวุติของจังหวัดศรีสะเกษ 2) ประเมิน
รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรเอกชน โดยการจัดประชุมกลุมสนทนา  ทดลองใช
รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรเอกชนท่ีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย แลวประเมิน ล 
และ  ปรับปรุงรูปแบบจาก ลการทดลอง จาก ลการวิจัยไดรูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
องคกรเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีมีความสมบูรณถูกตองเหมาะสม ป ิบัติไดและสถานศึกษาไดรับประโยชน 
ซึ่งประกอบดวย คณะอนุกรรมการจากองคกรเอกชนเขารวมบริหารจัดการใน  ฝาย คือ วิชาการ 
งบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารงานท่ัวไป ระดมเงินทุนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และประเมิน
ประสิทธภิาพและประสิทธิ ลการจัดการของสถานศึกษา โดยมีการรวมกันกําหนดหนาท่ีของแตละฝายไวดวย 
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ท 12 ร บ ิ าร ิ
การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในครั้งนี้ 
เศรษฐกิจพิเศษตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ
2545 และ (ฉบับท่ี 3  
หลักการของการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืน
บริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ 
เปนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาในเขตพั
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 

                                        
 

ร บ ิ าร ิ
การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในครั้งนี้ ูวิจัยไดกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ  2542 แกไขเพ่ิมเติม

 พ.ศ   ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก  
หลักการของการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ทรัพยากรสําหรับใชในการ
บริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  กระบวนการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ  คุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือกําหนด
เปนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และรางกฎหมายการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แ นภาพท่ี  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                                         

การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาใน
ูวิจัยไดกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2  พ.ศ  
 ความมุงหมายและ

ทรัพยากรสําหรับใชในการ
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ี

คุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือกําหนด
ฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และรางกฎหมายการบริหารจัด
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บทท 3
ิ า ิ าร ิ

 

  การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการ
บริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และขอเสนอการปรับปรุงกฎหมายการศึกษา  

2) กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ 3) รางกฎหมายเพ่ือ
การบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวิธีการวิจัยแบบ สม สานท้ังเชิง
ปริมาณ และคุณภาพ (Mixed Method) มีวิธีดําเนินการวิจัย ตามวัตถุประสงคดังนี ้
 

ท 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน สภาพบริบท นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การจัดการศึกษา 
สภาพปญหาในพ้ืนท่ีเม่ือมีการประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2. ศึกษาสภาพขอเท็จจริงของการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

3. ศึกษาเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา 
4. ศึกษาแนวคิด ท ษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการศึกษา 
5. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และจัดทํารายงานฉบับเริ่มงาน (Inception Report) 

เสนอตอสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 

ท 2 สรางและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากนักปราชญ นักคิด 
ทางดานการศึกษา กฎหมาย และการกระจายอํานาจเก่ียวกับรูปแบบและกฎหมายการศึกษาสําหรับ
ใชในการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีประชากรและกลุมเปาหมาย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1.1 ประชากร ไดแก  
1.1.1.1 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จํานวน 20 คน 

1.1.1.2 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการป ิรูปประเทศดานการศึกษา จํานวน 20 

คน 
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1.1.2 กลุมตัวอยาง 
ูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จํานวน 5 คน และ คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการป ิรูปประเทศดานการศึกษา จํานวน 5 คน 

1.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

ูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางท่ีสรางข้ึนตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี ้
1.2.1 ความมุงหมายของการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1.2.2 หลักการของการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1.2.3 ทรัพยากรสาํหรับใชในการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1.2.4 ลักษณะการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1.2.5 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1.2.6 แนวการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1.2.7 คุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1.3 การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา(Content  Analysis) 

2. เก็บรวบรวมขอมูลจากการอภิปรายกลุมยอย (focus group discussion) จาก ูท่ีเก่ียวของ
กับการศึกษาในพ้ืนท่ี ท้ัง 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอคิดเห็นและขอมูลเก่ียวกับ
รูปแบบและกฎหมายการศึกษาสําหรับใชในการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย
มี ประชากร เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

2.1 ประชากร ไดแก 

2.1.1 ูวาราชการจังหวัดท่ีมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2.1.2 ศึกษาธิการจังหวัดท่ีมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2.1.3 นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวน
ตําบล ท่ีอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2.1.4 อุตสาหกรรมจังหวัด 

2.1.5 แรงงานจังหวัด 

2.1.6 พาณิชยจังหวัด 

2.1.7 ูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับ ิดชอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2.1.8 อธิการบดีของสถาบนัการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.1.9 ูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
2.1.10 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

2.1.11 หอการคาจังหวัด 
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 2.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ูวิจัยไดใชแบบอภิปรายกลุมยอยแบบมีโครงสรางท่ีสรางข้ึนตามกรอบแนวคิดการวิจัย 

ดังนี ้
2.2.1 ความมุงหมายของการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2.2.2 หลักการของการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2.2.3 ทรัพยากรสาํหรับใชในการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

2.2.4 ลักษณะการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2.2.5 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2.2.6 แนวการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2.2.7 คุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2.3 การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

3. ศึกษาวิเคราะหขอมูลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน โดยการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จาก ูบริหารการจัดการศึกษาของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นShenzhen) สาธารณรัฐประชาชนจีน (The People's Republic 

of China) โดยมีประชากร เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
3.1 ประชากร ไดแก ูบริหารของหนวยงานท่ีรับ ิดชอบการจัดการศึกษาของเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางท่ีสรางข้ึนตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี ้
3.2.1 ความมุงหมายของการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3.2.2 หลักการของการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3.2.3 ทรัพยากรสําหรบัใชในการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3.2.4 ลักษณะการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3.2.5 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3.2.6 แนวการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3.2.7 คุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3.3 การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) 
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ท 3 กําหนดแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และขอเสนอการปรับปรุงกฎหมายการศึกษา 

1. กําหนดแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีไดจาก
การศึกษาวิจัยในข้ันตอนท่ี 2 พรอมท้ังกําหนดขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายการศึกษา 

2. ตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหาร
จัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีครอบคลุมท้ัง 10 เขต และขอเสนอการปรับปรุง
กฎหมายการศึกษา โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) และคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการป ิรูปประเทศดานการศึกษา 

2.1 ประชากร 
2.1.1 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จํานวน 20 คน 

2.1.2 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการป ิรูปประเทศดานการศึกษา จํานวน 20 คน 

2.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

ูวิจัยไดใชแบบสอบถามความคิดเห็นแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการ
บริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และขอเสนอการปรับปรุงกฎหมายการศึกษา ซึ่ง
เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

2.3 การวิเคราะหขอมูล 

ูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ ดังนี ้ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

3. พัฒนาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายการศึกษา 

4. จัดทํารางรายงานการวิจัยฉบับกลาง (Interim Report) เสนอตอสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ซึ่งมีสาระประกอบดวย หลักการ แนวคิด แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาให
สอดคลองกับการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และขอเสนอการปรับปรุง
กฎหมายการศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 

ท 4 รางกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
1. รางกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนว

ทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
ขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายการศึกษาท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 3 
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2. จัดอภิปรายกลุมยอย ูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายการศึกษาเพ่ือพิจารณารางกฎหมายเพ่ือ
การบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3. จัดทํารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) และรางกฎหมายเสนอตอสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 
 

ร า า ิ าร 
ิ รร   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน สภาพ
บริบท นโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ การจัดการศึกษา 
สภาพปญหาในพ้ืนท่ีเม่ือมีการ
ประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

          

2. ศึกษาสภาพขอเท็จจริงของการ
บริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีถูก
กําหนดใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

          

3. ศึกษาเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ และคําสั่งเก่ียวกับการ
บริหารจัดการศึกษา 

 

          

4. ศึกษาแนวคิด ท ษฎี เอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารจัดการศึกษา  
 

          

5. จัดทํารายงานฉบับเริ่มงาน 

(Inception Report) เสนอตอ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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ิ รร   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) จากนักปราชญ นักคิด 
ทางดานการศึกษา กฎหมาย และ
การกระจายอํานาจเก่ียวกับรูปแบบ
และกฎหมายการศึกษาสําหรับใช
ในการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

          

 

7. เก็บรวบรวมขอมูลอภิปรายกลุม
ยอย (focus group discussion) 

จาก ูเชี่ยวชาญหรือ ูทรงคุณวุฒิ
ทางดานการศึกษา กฎหมาย และ
การกระจายอํานาจ ตลอดจน
ูเก่ียวของกับการศึกษาในพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลเก่ียวกับ
รูปแบบและกฎหมายการศึกษา
สําหรับใชในการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

          

 

 

 

 

 

 

 

8. ศึกษาวิเคราะหขอมูลการจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษของประเทศญี่ปุน จีน และ 
สิงคโปร โดยศึกษาขอมูลภาคสนาม 
1 ประเทศ และขอคิดเห็นของ ูท่ี
เก่ียวของกับการศึกษาในพ้ืนท่ี ท้ัง 
10 เขต   

          

9. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Data Analysis)   
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ิ รร   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. จัดทํารางรายงานการวิจัยฉบับ
กลาง (Interim Report) เสนอตอ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ซึ่งมีสาระประกอบดวย หลักการ 
แนวคิด แนวทางการพัฒนา
กฎหมายการศึกษาใหสอดคลองกับ
การบริหารจัดการการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
ขอเสนอการปรับปรุงกฎหมาย
การศึกษา รูปแบบการบริหาร
จัดการการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

          

11. จัดประชุมสัมมนาแนวทางการ
พัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการ
บริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  

          

 

 

12. จัดทํารางรายงานการศึกษา
ฉบับสมบูรณ (Final Report) และ
รางกฎหมายเสนอตอสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

          

13. จัดทํารายงานการศึกษาฉบับ
สมบูรณ (Final Report) และราง
กฎหมายเสนอตอสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 
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บทท 4
ผ าร ิ รา ห ู

 
เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษา

เพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากทําการศึกษาวิจัยหารูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แลวนํารูปแบบ  ท่ีไดจากการศึกษาวิจัยมา
กําหนดเปนแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือจัดทําเปนรางกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตอไป ูวิจัยจึงขอนําเสนอ ลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ตอนท่ี 2 การบริหารการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น 

(Shenzhen) ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังมีรายละเอียด ตอไปนี้ 
 

ท รูป บบ ารบริหาร าร า า ร ิ ิ  
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวย ความมุงหมาย

และหลักการของการบริหารจัดการศึกษา ทรัพยากรสําหรับใชในการบริหารจัดการศึกษา 
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา และคุณภาพการศึกษา จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กลุมตัวอยางคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) กลุมตัวอยางคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการป ิรูปประเทศดานการศึกษา และจากการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยการอภิปรายกลุมยอย (focus group discussion) ูท่ีเก่ียวของกับการศึกษา
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท้ัง 10 เขต สามารถสรุปได  ดังนี้  
 

ส ท า ุ ห า ารบริหาร าร า า ร ิ ิ
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จะตองทําใหเกิดการพัฒนาใน 3 ดานดวยกัน ไดแก 
1. ดาน ูเรียน 

เนื่องจากในแตละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะมีความตองการทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกันไปตามบริบทของแตละเขต ดังนั้น การบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะตองเปนไปเพ่ือสรางคนท่ีมีคุณลักษณะดังนี ้
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1.1 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
คุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีทุกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองการเหมือนกัน คือ เปนคนให

มีความสมบูรณรอบดาน กลาวคือ 
1) มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง 
เนื่องจากสุขภาพรางกายท่ีดี หมายถึง สภาวะของรางกายท่ีมีความสมบูรณ แข็งแรง 

เจริญเติบโตอยางปกติ ระบบตาง ของรางกายสามารถทํางานไดเปนปกติและมีประสิทธิภาพ รางกาย
มีความตานทานโรคไดดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและความทุพพลภาพ ดังนั้น ูท่ีมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรงยอมมีความสามารถในการทํางานไดดีกวา ูท่ีมีสุขภาพรางกายออนแอ จะเห็นวาสุขภาพ
รางกายมีความสัมพันธกับความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางาน 

2) มีอารมณหรือมีสุขภาพจิตท่ีดี  
เนื่องจากสุขภาพจิตเปน ลของการปรับตัว ซึ่งเปนวิธีการท่ีคนเราแสดงป ิกิริยา

ตอบโตในการปรับตัวใหเปนไปตามความตองการของตัวเอง เพ่ือนฝูงหรือสังคม หรือในการเ ชิญ
สถานการณตาง  ท่ีเกิดข้ึนแกตัวเอง และสุขภาพจิตยังเปนเครื่องท่ีกําหนดแบบของ บุคลิกภาพของ
คนเราดวย ดังนั้น ูท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดีจึงมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดเปน
อยางดี โดยไมปลอยใหเปนไปตามอํานาจของสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการเ ชิญกับเหตุการณ
ตาง  ได ท้ังในสถานการณปกติและไมปกติ และสามารถควบคุมอารมณตนเองได มองโลกในแงดี
หรือการคิดเชิงบวก(Positive Thinking) มีความฉลาดทางอารมณ(Emotional Quotient  : EQ) 
ดวยเหตุนี้ ูท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดีจึงมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมการทํางานไดเปน
อยางดี ทําใหงานสําเร็จอยางราบรื่น 

3) มีจิตสาธารณะ 
เนื่องจากจิตสาธารณะ (Public consciousness/public mind) เปนจิตสํานึก

ทางสังคมท่ีบุคคลรูจักเอาใจใส เปนธุระ และเขารวมในเรื่องของสวนรวมท่ีเปนประโยชนตอ
ประเทศชาติ มีความสํานึกและยึดม่ันในระบบคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม ดังนั้น ูท่ีมีจิตสาธารณะ
จึงเปนบุคคลท่ีเห็นประโยชนสวนรวมมากกวา ลประโยชนสวนตัว มีน้ําใจ เอ้ือเ อเ ื่อแ ชวยเหลือ
ูอ่ืนและสังคม จึงเปนท่ีรักใครของเพ่ือนรวมงาน สง ลใหการทํางานราบรื่นสําเร็จไดโดยงาย   

4) ความเปนเลิศตามศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของตนเอง  
เนื่องจากบุคคลจะมีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การจัดการ

ศึกษาจะตองยึดศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของ ูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมให ูเรียนไดเรียนรูเต็มตาม
ศักยภาพเพ่ือไปสูความเปนเลิศตามอัจฉริยภาพของตนเอง เพราะบุคคลท่ีมีความเปนเลิศในเรื่องใดก็
จะทํางานนั้น  ไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ล    

5) มีความสามารถในการแกไขปญหาตาง  ดวยการใชสติปญญา 
เนื่องจากการดําเนินชีวิตจะตองเ ชิญกับปญหาตาง มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปญหาในการทํางาน ูท่ีมีสติปญญา มีความรู ความสามารถ และมีความฉลาดทางเชาวนปญญา 
(Intelligence Quotient) หรือมีความสามารถในการคิด การใชเหตุ ล การคํานวณ และการ
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เชื่อมโยง ก็จะสามารถแกไขปญหาตาง  ไดเปนอยางดี การทํางานก็ราบรื่น ทําใหมีความสุขในการ
ทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางานก็จะดีข้ึน 

6) มีจิตสํานึกรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย 
เนื่องจากปจจุบันบุคคลสามารถติดตอสื่อสารกัน านทางโลกออนไลนซึ่งจะมีสื่อ

อิเล็กทรอนิกสเปนสื่อกลางใหบุคคลท่ัวไปไดมีสวนรวมสรางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง  าน
ทางอินเทอรเน็ตท่ีเรียกวาเครือขายสังคม (Social Network) ทําใหมีการถายทอดทางวัฒนธรรมของ
ตางชาติใหแกคนไทย หากคนไทยมีความออนแอทางวัฒนธรรม ในอนาคตก็จะไมมีวัฒนธรรมไทย
เหลืออยูอีกตอไป ดังนั้น การจัดการศึกษาจะตองใหความสําคัญตอการปลูกฝงจิตสํานึกรักและ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิ
ปญญาไทยไวอยางเหนี่ยวแนน 

7) ยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
เนื่องจากโลกปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน (globalization) ซึ่งเปน ลมาจาก

พัฒนาการติดตอสื่อสาร การคมนาคมขนสง และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเชี่ยมโยงระหวางปจเจก
บุคคล ชุมชน หนวยธุรกิจ และรัฐบาล ท่ัวท้ังโลก ทําใหคนไทยจําเปนตองติดตอสื่อสารกับ ูคนท่ัวโลก 
ซึ่งมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันอยางหลากหลาย ซึ่งการท่ีจะอยูรวมกัน
เปนพลโลกไดจะตองมีความเขาใจและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาจะตองให ูเรียนไดเรียนรูความหลากหลายทางวัฒนธรรม และยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรม 

8) มีความเปนประชาธิปไตย 
เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม และการท่ีจะอยูรวมกันไดอยางมีความสุขนั้น ทุก

คนในสังคมจะตองเคารพและป ิบัติตามมีกฎเกณ หรือกติกาทางสังคม ดังนั้น ทุกคนในสังคมจะตอง
รูจักบทบาทหนาท่ีของตนเอง ยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ เคารพสิทธิเสรีภาพของ ูอ่ืน 
และรับ งความคิดเห็นของ ู อ่ืน หรือท่ีเรียกวามีความเปนประชาธิปไตย โดยการนําหลัก
ประชาธิปไตยมาใชในชีวิตประจําวันจนเปนนิสัยหรือวิถีทางแหงชีวิต (A way of life) ซึ่ง
ประกอบดวย คารวะธรรม หมายถึง การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน สามัคคีธรรม หมายถึง การ
รวมมือกันในการทํางาน และปญญาธรรม หมายถึง การใชเหตุ ลในการทํางานและตัดสินปญหาตาง   

9) มีคุณธรรมจริยธรรม 
เนื่องจากเด็กและเยาวชนไทยในปจจุบันสวนใหญยังมีพ ติกรรมขาดระเบียบวินัย 

ขาดความรับ ิดชอบ ขาดความซื่อสัตย และขาดความเสียสละ ซึ่งถือเปนคุณธรรมจริยธรรมท่ีสง ล
ตอ ลการป ิบัติงานท้ังสิ้น ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจําเปนตองมุงเนนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตาง เหลานี้ใหแก ูเรียนดวย ท้ังนี้ เพ่ือให ูเรียนมีพ ติกรรมยอมรับและถือป ิบัติตามกฎ กติกา 
มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแ นอันดีงามของสังคม รูจักกาลเทศะ  มีความพยายาม เอาใจใส 
และตั้งใจป ิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายอยางเต็มความสามารถ ดวยความ
ละเอียดรอบคอบ มีความอดทนและกระตือรือรนในการแกปญหาในงาน ไมละเลยทอดท้ิงงานหรือ
หลีกเลี่ยงงานจนกวางานจะแลวเสร็จ ยอมรับ ลของการกระทําไมวาจะเปน ลดีหรือ ลเสีย ประพ ติ
ป ิบัติตรงไปตรงมา มีความสุจริต โปรงใสไมคดโกง และเปนคนตรงตอเวลา รักษา ลประโยชนของ
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สวนรวม และไมมี ลประโยชนทับซอน รูจักการแบงปน การใหความรวมมือ การใหความชวยเหลือ 
และ การแสดงความเห็นอกเห็นใจ ูอ่ืน 

10) มีแรงจูงใจใฝสัม ทธิ  
เนื่องจากเด็กและเยาวชนไทยสวนใหญยังขาดความมุงม่ันพยายามในการ

ป ิบัติงาน จึงทําใหไมประสบความสําเร็จในงานอาชีพเทาท่ีควร ซึ่งตามหลักจิตวิทยาถือวาขาด
แรงจูงใจใฝสัม ทธิ (Achievement Motive) ดังนั้น การจัดการศึกษาจะตองพัฒนาให ูเรียนมี
แรงจูงใจท่ีจะขับใหมีความพยายามในการทํางานใหประสบ ลสําเร็จตามมาตรฐานความเปนเลิศ 
(Standard of Excellence) ท่ีตนเองตั้งไวดวย 

11) มีความสามารถทางดานภาษาในการสื่อสาร 
เนื่องจากในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะตองมีการติดตอทําธุรกิจกับท้ังคนไทย

และคนตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน ดังนั้น ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาไทย 
ภาษาอังก ษ และภาษาของประเทศเพ่ือนบานจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะทางดานความรูและทักษะวชิาชีพ 
เนื่องจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแตละเขตจะมีการลงทุนทางดานธุรกิจ การคา 

หรือการลงทุนทางดานอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การจัดการศึกษาในแตละเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจึงมีความจําเปนตองมุงเนนสราง ูเรียนใหมีคุณลักษณะเฉพาะทางดานความรูและ
ทักษะวิชาชีพตามความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษไดอยางมีความสุข 

2. ดานสังคม 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาการประกอบธุรกิจการคาในโลกปจจุบันมีความ

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกาวทันโลกทันสมัย ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยการเรียนรู านสื่อ 
เทคโนโลยี สารสนเทศตาง  แตปจจุบันนี้คนไทยยังไมมีความใฝรูใฝเรียนเทาท่ีควร ทําใหขาดศักยภาพ
ในการปรับตัวเพ่ือรองรับสภาวการณของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเปนการเรียนรู านสื่อเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยอยางกวางขวาง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางรวดเร็วและไรขอบเขตไมมีขีดจํากัด ดังนั้น 
การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจึงจําเปนตองสงเสริมใหเกิดกระบวนการทางสังคมท่ีจะ
กระตุนใหคนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความใฝรู และพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต านสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหลงการเรียนรู
ตาง  เพ่ือสรางความรู สรางทักษะใหแกตนเอง ตลอดจนมีการสงเสริมใหเกิดการถายทอดความรู
และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ท้ังภายในและนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กลาวคือ การจัดการ
ศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษตองเปนไปเพ่ือสรางใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนสังคมแหงการเรียนรู  

3. ดานสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูในปจจุบันยัง

ไมสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนและสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได 
สาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูควรข้ึนอยูกับบริบทและความตองการของแตละเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีความแตกตางกัน ดังนั้นเพ่ือใหการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถ
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นําไปสูการแกไขปญหาและการสนองตอบความตองการของชุมชนและสถานประกอบการในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดอยางมีประสิทธิ ล จึงควรเปดโอกาสใหชุมชนและสถานประกอบการเขามามี
สวนรวมในการกําหนดหลักสูตร และสาระการเรียนรู ท้ังนี้ เพ่ือใหหลักสูตรและสาระการเรียนรู
สอดคลองกับบริบทและความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สําหรับกระบวนการเรียนรูนั้น 
ใหยึดเอาศักยภาพของ ูเรียนเปนสําคัญ และตองเนนการฝกป ิบัติใหเกิดทักษะอาชีพ นอกจากนี้ 
กระบวนการเรียนรูควรมุงสรางนักวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมใหม   

 
ส ท ห ารบริหาร าร า า ร ิ ิ
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษตองยึดหลัก ดังนี้
1. เปนการศึกษาตลอดชีวิตท่ี มุงเนนในการตอบสนองตอความตองการของสถาน

ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนสําคัญ มีการพัฒนาสาระการเรียนรูและกระบวนการ
เรียนรูใหสอดคลองกับบริบทและความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยางตอเนื่อง โดยเปด
โอกาสใหสังคมและสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

2. มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาใหแกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในการ
กําหนดนโยบาย ระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
ไมขัดตอกฎหมาย 

3. มีองคกรการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีสถานภาพเปนนิติบุคคล 
4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความพรอมสามารถจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก

ระดับตามเหมาะสมและความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
5. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความพรอมจัดตั้งสถานศึกษาไดทุกระดับและทุกประเภท

การศึกษา โดยสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีสถานภาพเปนนิติบุคคล ในกรณีท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังไมมีความพรอมท่ีจะจัดตั้งสถานศึกษาของตนเองก็ใหใชเครือขายของ
สถานศึกษาตาง  มารวมกันจัดการศึกษาตามนโยบายและความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

6. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังการประกัน
คุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก ในทุกระดับและประเภทการศึกษา 

7. มีอิสระในการกําหนดหลักเกณ และดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภายใต
ขอบเขตของกฎหมาย 

8. มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง  มาใชในการจัดการศึกษา  
 

ส ท ทร า รสาหรบ ารบริหาร าร า
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาเงินงบประมาณและทรัพยากรมีความจําเปนตอการ

บริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนอยางยิ่ง ดังนั้น รัฐบาลควรใหการสนับสนุนเงิน
งบประมาณและทรัพยากร ดังนี้  
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1. การศึกษาระดับปฐมวัย  
1.1 การศึกษาเด็กเล็ก เปนการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีอายุ 2-3 ป ระยะเวลาศึกษา 1 ป 

รัฐบาลควรสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร หรือเปนการจัดการศึกษาแบบใหเปลา 
1.2 การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาหรืออนุบาลศึกษา เปนการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีอายุ 

3-5 ป ระยะเวลาศึกษา 3 ป รัฐบาลควรสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร หรือเปนการจัด
การศึกษาแบบใหเปลา 

2. การศึกษาระดับประถมศึกษา เปนการศึกษาภาคบังคับ มีระยะเวลาศึกษา 6 ป รัฐบาลควร
สนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร หรือเปนการจัดการศึกษาแบบใหเปลา 

3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
3.1 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนการศึกษาภาคบังคับ มีระยะเวลาศึกษา 3 ป 

รัฐบาลควรสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร หรือเปนการจัดการศึกษาแบบใหเปลา 
3.2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา 

เปนการศึกษาท่ีมีระยะเวลาศึกษา 3 ป รัฐบาล และ ูปกครองควรรวมกันสนับสนุนเงินงบประมาณและ
ทรัพยากร ท้ังนี้ เนื่องจากไมใชการศึกษาภาคบังคับ จึงควรให ูปกครองมีสวนรวมในการสนับสนุนเงิน
งบประมาณและทรัพยากร 

กรณีท่ีเปนการจัดการศึกษาตามความตองการของสถานประกอบการ ควรใหสถานประกอบการ
เปน ูสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร 

กรณีท่ีเปนการจัดการศึกษาตามขอตกลงระหวางรัฐบาลกับสถานประกอบการ ควรใหรัฐบาล 
และสถานประกอบการ รวมกันสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร 

4. การศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษาสูงกวาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีระยะเวลาศึกษา
ประมาณ 4-6 ป ข้ึนอยูกับหลักสูตรท่ีศึกษา รัฐบาล สถานประกอบการและ ูปกครองควรรวมกัน
สนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร ท้ังนี้ เนื่องจากไมใชการศึกษาภาคบังคับ จึงควรให ูปกครองมี
สวนรวมในการสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร 

กรณีท่ีเปนการจัดการศึกษาตามความตองการของสถานประกอบการ ควรใหสถานประกอบการ
เปน ูสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร 

กรณีท่ีเปนการจัดการศึกษาตามขอตกลงระหวางรัฐบาลกับสถานประกอบการ ควรใหรัฐบาล 
และสถานประกอบการ รวมกันสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากร          

 
 ส ท ร บ ารบริหาร าร า  

1. ลักษณะการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษมีความเปนอิสระและคลองตัว จึงควรมีกฎหมายหรือระเบียบรองรับการบริหารจัด
การศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพราะการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แตละเขตอาจมีความแตกตางกัน โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเปนการเฉพาะ เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย ระบบ โครงสราง และกระบวนการจัด
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การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาอยางมีเอกภาพและเปนอัตลักษณเฉพาะของแตละเขต โดย
ไมขัดตอกฎหมาย สําหรับวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการ  ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแตละเขต 
ใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณ และดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคล ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีองคกรการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษอยางเปนทางการ ท่ีมีสถานะเปนนิติบุคคล 

ในขณะท่ีมีกลุมตัวอยางเพียงบางสวนท่ีมีความเห็นวา การบริหารจัดการศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไมจําเปนตองมีกฎหมายหรือระเบียบรองรับ ควรบริหารจัดการศึกษาตามท่ี
เปนอยูในปจจุบัน และควรอยูภายใตความรับ ิดชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยให
การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนไปในลักษณะของการประสานความรวมมือ
กันเปนเครือขายระหวางสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถานประกอบการ ซึ่งอาจ
เปนการประสานความรวมมือกันอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได ข้ึนอยูกับบริบทของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแตละเขต  

2. กระบวนการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรมีอิสระในการกําหนด

กระบวนการบริหารจัดการศึกษาภายใตขอบเขตของกฎหมาย ดังนี้ 
2.1 กําหนดนโยบายการศึกษาและวางแ นพัฒนาการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและทิศทางการพัฒนาประเทศ  
2.2 จัดตั้งองคกรการบริหารจัดการศึกษาและสถานศึกษาท่ีมีสถานภาพเปนนิติบุคคล 
2.3 ออกกฎหมายหรือระเบียบการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2.4 ตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษภายใตขอบเขตของกฎหมาย 
2.5 ประสานความรวมมือดานการศึกษาและดานวิชาการกับหนวยงานอ่ืนท้ังภายในและ

ตางประเทศภายใตขอบเขตของกฎหมาย 
2.6 รายงาน ลการบริหารจัดการศึกษาตอเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการ 
2.7 บริหารงบประมาณทางการศึกษาตามกฎหมาย/ระเบียบ 

3. แนวการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรมีแนวการจัด

การศึกษา ดังนี ้
3.1 จัดการศึกษาในระบบระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ทุกประเภทสําหรับ ูเรียนใน

สถานศึกษา จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับ ูเรียนนอกสถานศึกษาตาม
ความตองการของสถานประกอบการ 

3.2 จัดการศึกษาเพ่ือ ลิต ูมีทักษะอาชีพ ไมเนนแรงงานไรฝมือ 
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3.3 จัดการศึกษาเพ่ือการวิจัยท่ีตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนสําคัญ 

3.4 จัดการศึกษาสําหรับคนตางชาติเฉพาะท่ีเขา/ออกหรืออยูในประเทศอยางถูกตองตาม
กฎหมายเทานั้น 

 
ส ท ุ า าร า 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรมีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษารวมกันกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา แลวดําเนินการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษากําหนดข้ึน เพราะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะ
มีการจัดการศึกษาท่ีแตกตางจากการจัดการศึกษาท่ัวไป ดังนั้น จึงไมควรใชมาตรฐานกลางไปประเมิน
คุณภาพการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 

ท ารบริหาร าร าร า า ร ิ ิ ิ ิ
(Shenzhen)

จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กลุมตัวอยาง ูบริหารการจัดการศึกษาของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น (Shenzhen) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล
เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น สามารถสรุปได ดังนี้  

เนื่องจากการบริหารจัดการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนอยูภายใตการกํากับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education - MOE ) ซึ่งสภาประชาชนแหงชาติจะแตงตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ( State Education Commission - SEC ) ใหมีอํานาจหนาท่ี
รับ ิดชอบการบริหารจัดการศึกษาของท้ังประเทศ กําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และการวางแ น
การศึกษาตามนโยบายรัฐ และควบคุมคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
โดยใชการศึกษาเปนตัวนําหรือเปนยุทธศาสตรหลักท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศควบคูกับนโยบาย
ทางวิทยาศาสตร นโยบายการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเนนความกตัญ ูตอบรรพบุรุษ 
การเห็นประโยชนของสวนรวม และการพัฒนาตนเองตามบริบทแหงสังคมของประเทศ และการขัด
เกลาสมาชิกในสังคมใหเปนคนดี ตามอุดมการณของลัทธิมารกซิสต แนวคิดของเหมา เจอ ตุง และ
แนวคิดของ เติ้ง เสี่ยว ิง ท่ีมุงเนน “การพัฒนาดานการใชแรงงานอยางมีประสิทธิภาพเปนสวนหนึ่ง
ของหลักสูตรตั้งแตชั้นประถมศึกษาไปจนถึงชั้นอุดมศึกษา และการศึกษาตองพัฒนาสูความทันสมัย
เปดสูโลกและอนาคต”  

ดังนั้น การบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น จึงตองเปนไปตาม
นโยบายท่ีคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติกําหนด กลาวคือ การบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นในสวนภูมิภาค คือ หนวยงานสวนภูมิภาค มณ ล จังหวัด และเทศบาลจะตอง
อยูภายใตการบริหารของรัฐบาลกลาง แตสามารถตัดสินใจดวยตนเองหรือแตงตั้งคณะกรรมการ
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การศึกษาในระดับของตนได เชน คณะกรรมการระดับจังหวัด รัฐบาลทองถ่ินสามารถจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษาในรูปแบบตาง  ดวยตนเอง สวนการวางแ นในระดับประเทศจะตองดําเนินการ
โดยรัฐบาลกลาง คือ คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิสําหรับเจาหนาท่ีทองถ่ินจะมีหนาท่ีในการดูแล
กระบวนการท้ังหมดของการนํานโยบาย ระบบ และแ นการจัดการศึกษาต้ังแตระดับมัธยมศึกษาไปสู
การป ิบัติ และยังมีหนาท่ีรับ ิดชอบในการชี้แนะบริหาร ตรวจสอบและกํากับดูแลงานการศึกษาของ
โรงเรียน และสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน 

มณ ล เทศบาลนคร เทศบาลเมือง จังหวัด และโรงเรียนทุกระดับจะมีกองการศึกษาเพ่ือ
รับ ิดชอบการบริหารการศึกษา กฎหมายการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนไดกําหนดเงื่อนไขวา 

สภาแหงรัฐและรัฐบาลทองถ่ินทุกระดับจะตองชี้แนะ แนะนําการบริหารงานการศึกษาใหสอดคลอง
กับหลักการบริหารแตละระดับ โดยแบงหนาท่ีความรับ ิดชอบ ดังนี ้ 

1. การบริหารจัดการศึกษาระดับท่ีต่ํากวาอุดมศึกษา ใหอยูในความดูแลบริหารของรัฐบาล
ทองถ่ินภายใตการชี้นําของสภาแหงรัฐ  

2. การบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหอยูในความดูแลบริหารของรัฐบาลระดับ
มณ ล ภูมิภาค จังหวัด เทศบาล ซึ่งข้ึนตรงตอรัฐบาลกลาง  
โดยมีกองบริหารการศึกษาภายใตสภาแหงรัฐจะมีหนาท่ีรับ ิดชอบงานการศึกษาท่ัวประเทศ วางแ น
การศึกษาท้ังหมด ประสานงานและบริหารการศึกษา และกองการจัดการศึกษาในระดับมณ ลจะเปน
ูดูแลรับ ิดชอบการจัดการศึกษาของภูมิภาคตามลําดับ ถึงแมวาการบริหารจัดการศึกษาของ

สาธารณรัฐประชาชนจีนดูเหมือนจะเปนการกระจายอํานาจสูการบริหารสวนทองถ่ินก็ตาม แตโดย
แนวป ิบัติแลวพรรคคอมมิวนิสตจะมีอํานาจสูงสุดในการบริหารการศึกษา ซึ่งหมายถึงการรวมอํานาจ 
(Centralization) นั่นเอง  

เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีจํานวนประชากรเปนจํานวนมาก ดังนั้น จุดมุงหมาย
ทางการศึกษา (Educational Goals and Objectives) จึงมีความจําเปนท่ีรัฐบาลจะตองฝกคนใหมี
ความสามารถตอการทํางานเพ่ือพัฒนาความกาวหนาของประเทศ โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ 1) 
การศึกษาตองรับใชการเมือง 2) การศึกษาตองควบคูการ ลิต และ 3) การศึกษาตองอยูภายใตการ
ดําเนินการหรืออํานวยการของพรรคคอมมิวนิสต กลาวคือ   

1. การศึกษาตองมุง ลิตประชาชนใหความรูพ้ืนฐาน  
2. การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะตองจัดใหมีท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือมุง ลิตคนใหมี

ความรูในระดับสูง  
3. การศึกษาตองเนนการฝกวิชาชีพของประชาชน  
4. รัฐบาลกลาง รวมท้ังรัฐบาลทองถ่ินตองทํางานรวมกันจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
5. การศึกษาตอง ลิตคนใหมีปญญา รับใชสังคม และจิตใจท่ีเขมแข็ง  
6. การศึกษาตองสอนใหประชาชนมีความซื่อสัตยตอความเปนชาวจีน โดยการอนุรักษ รักษา

และถายทอดวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษ  
7. การศึกษาจะตองเนนความซื่อสัตยตอพรรคคอมมิวนิสตและความเปนปกแ นของแ นดิน   
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สําหรับการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น นอกจากจะมี
จุดมุงหมายดังท่ีกลาวมาขางตนแลว ยังมุงเนนการพัฒนาคนใหมีความกตัญ ูตอบรรพบุรุษ การเห็น
ประโยชนของสวนรวม และการพัฒนาตนเองตามบริบทแหงสังคมของประเทศ และการขัดเกลา
สมาชิกในสังคมใหเปนคนด ีและพัฒนาดานการใชแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสรางคน
ใหเปน ูประกอบการ  

ระบบการศึกษา (Education System) ท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นตองทําการ
บริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีดังนี้  

1. ระดับอนุบาล (Pre-School Education) เปนการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีอายุระหวาง 3-5 ป 
มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 3 ป โดยท่ัวไปแลววิชาตาง ท่ีเรียนในโรงเรียนอนุบาลนั้นจะไมเนนเนื้อหา
ทางวิชาการมากนัก แตมุงฝกเด็กใหมีทักษะเบื้องตนในการใชชีวิตประจําวันกับสังคม และอาจมีการ
ฝกเขียนฝกคิดคํานวณบาง การจัดการศึกษาในระดับนี้รัฐบาลจัดการศึกษาให รีแก ูปกครอง  

2. ระดับประถมศึกษา (Primary Education) เปนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีอายุระหวาง 
6-11 ป ระยะเวลาศึกษา 6 ป และเปนการศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับนี้สวนใหญ
เปนของรัฐบาลทองถ่ินระดับตาง  (Local Educational Authorities) การเรียนในระดับนี้สวนมาก
จะเปนหลักสูตรภาคบังคับจะประกอบดวยกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะโดยท่ี
หลักสูตรจะมี 2 ระดับคือหลักสูตรระดับชาติกําหนดโดยรัฐสวนมณ ล และหลักสูตรระดับทองถ่ิน
กําหนดโดยจังหวัด หลักสูตรท่ีใชเรียนในระดับประถมศึกษาท่ีเปนหลักสูตรระดับชาติเรียกวาหลักสูตร
แกนกลาง (Core Curriculum) มี ลบังคับใชท่ัวประเทศ เนื้อหาวิชาของหลักสูตรจะประกอบดวย
การศึกษาทางพุทธิศึกษา (Cognitive Domain) จริยศึกษา (Effective Domain) และหัตถศึกษา 
(Psychomotor Domain) ซึ่งหลักสูตรระดับประถมศึกษา ประกอบดวย ภาษาจีน คณิตศาสตร พล
ศึกษา ดนตรี วาดเขียน วิทยาศาสตรเบ้ืองตน ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ฝกประสบการณงานการ
ป ิบัติภายในบริเวณโรงเรียน ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการเมือง และการฝกอบรมทางดานคุณธรรม
จริยธรรมท่ีมุงเนนเรื่องความรักตอมาตุภูมิแ นดินเกิด ความรักตอพรรคคอมมิวนิสต และความรักตอ
คน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรดวย  

สวนภาษาตางประเทศมักจะเปนภาษาอังก ษ โดยจะเริ่มเรียนในระดับชั้นเกรด 3 ภาษาจีน
และคณิตศาสตรจะใชเวลาเรียน 60% ของเวลาเรียนท้ังหมด ในขณะท่ีวิทยาศาสตรธรรมชาติและ
สังคมศาสตรจะเรียน 8% ของเวลาเรียนท้ังหมด กระทรวงศึกษาธิการจะกําหนดใหทุกโรงเรียน
ประถมศึกษาตองมีการฝกอบรมบมเพราะดานคุณธรรมจริยธรรม โดยนักเรียนตั้งแตระดับชั้นเกรด 4 
ข้ึนไปจะตองใชเวลาป ิบัติงานในโรงฝกงานหรือใน ารม 2 สัปดาหตอภาคเรียน เพ่ือใหได ล ลิต
ออกมา ซึ่งจะเปน ล ลิตท่ีเก่ียวกับวิชาการท่ีไดเรียนรูไป โรงเรียนสวนใหญจะจัดใหนักเรียนมี
กิจกรรมหลังเลิกเรียนอยางนอย 1 วันตอสัปดาห เพ่ือใหนักเรียนไดทํากิจกรรมนันทนาการและการ
บริการชุมชน โรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับประถมศึกษาสวนใหญ เปนของรัฐบาลทองถ่ินระดับตาง  
(Local Educational Authorities) และมีโรงเรียนสําหรับ ูใหญดวย 

3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education or General Middle School) เปน
การศึกษาของเด็กท่ีมีอายุระหวาง 11-17 ป ใชเวลาศึกษา 6 ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบง
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ออกเปน 2 ระดับ  ละ 3 ป ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (Junior Middle School or Lower 
Secondary School) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior Middle School or Upper 
Secondary School)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจะใชเวลา 3 ป และเปนการศึกษาภาคบังคับ กระบวนวิชาตาง ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวย วิชาการเมือง ภาษาจีน คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ 
ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สิกส เคมี ชีววิทยา กี า ศิลปะ และแรงงาน หลักสูตรทองถ่ินจะจัดโดย
เจาหนาท่ีการศึกษาระดับมณ ล เทศบาลนคร จังหวัด ภายใตการดูแลของรัฐบาล หลักสูตรทองถ่ิน
จะตองมีสวนประกอบทางดานวิชาการและกิจกรรมเพ่ือเปนวิชาบังคับหรือวิชาเลือก  

การศึกษาภาคบังคับของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีระยะเวลา 9 ป แบงออกเปน 2 แบบ ดังนี้ 
แบบท่ี 1 ประถมศึกษาเรียน 6 ป และมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป  แบบท่ี 2 ประถมศึกษาเรียน 5 ป 
และมัธยมศึกษาตอนตนเรียน 4 ป ซึ่งท้ังสองแบบนี้จะมีจํานวนชั่วโมงเรียนในแตละระดับแตกตางกัน 
แตเม่ือรวมแลวก็จะเทากันท้ังสองแบบ  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะใชเวลา 3 ป โดยแบงออกเปน มัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
สามัญ มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา (Secondary Vocational School Education) 
ไดแก โรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษา (Secondary Vocational School) โรงเรียนอาชีวศึกษา
(Vocational High School) และมัธยมศึกษาวิชาชีพพิเศษ (Secondary Professional Education) 
ไดแก โรงเรียนวิชาชีพพิเศษ (Specialized Secondary School), โรงเรียนสําหรับ ูใหญ (Adult 
Specialized Secondary School) โรงเรียนการชาง (Skilled Workers School)    

หลักสูตรของมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ ประกอบดวย ศีลธรรม ภาษาจีน , 
คณิตศาสตร, ภาษาอังก ษ, สิกส, เคมี, ชีววิทยา, ภูมิศาสตร, ประวัติศาสตร, อุดมการณและ
รัฐศาสตร, ดนตรี, วิจิตรศิลป, พลศึกษา, เทคโนโลยี, คอมพิวเตอรทักษะแรงงาน  สําหรับวิชาอ่ืน  
นั้นจะเปนวิชาเลือกเสรีหรือบรรจุเปนวิชาบังคับก็ไดข้ึนอยูกับคณะกรรมการทองถ่ิน โรงเรียนจะเปน ู
กําหนดบทเรียน ซึ่งจะข้ึนอยูกับบริบทและทรัพยากรของโรงเรียน  นอกจากบทเรียนตามปกติแลว 
จะตองจัดเวลาใหนักเรียนไดทําการศึกษาอิสระและกิจกรรมนอกหลักสูตรดวย บางโรงเรียนอาจมีวิชา
อาชีพ โดยปกติภาษาจีน, คณิตศาสตรและภาษาอังก ษจะเปนสามวิชาหลักท่ีจะตองสอบของ The 
National Higher Education Entrance Examination (National Matriculation Examination 
or National College Entrance Examination or "NCEE") หรือท่ีเรียกวา Gaokao สวนมาก
จังหวัดจะใหนักเรียนสอบวิทยาศาสตรธรรมชาติ (วิชา สิกส, เคมี, ชีววิทยา) และสังคมศาสตร 
(ภูมิศาสตร, ประวัติศาสตร, อุดมการณและรัฐศาสตร) สวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษาใชเวลาเรียน 2-4 ป โรงเรียนมัธยมศึกษาวิชาชีพพิเศษใชเวลาเรียน 2-4 ป 

โรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาสวนใหญจะเปนของรัฐบาลทองถ่ิน โดยนักเรียนท่ีจบ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญจะสมัครเขาศึกษาตอไปชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนท่ีเหลือจะเขา
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษา และโรงเรียนมัธยมวิชาชีพตามลําดับ 

4. ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) สถาบันการศึกษาท่ีสอนระดับอุดมศึกษาประกอบดวย 
มหาวิทยาลัย (Universities) สถาบัน (Institutes) และวิทยาลัย (Short-Cycle Universities) การศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาของมีคุณภาพดีท้ังการเรียนการสอน และการวิจัย มหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  

ปริญญาตรี มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 4-5 ป แลวแตสาขาวิชา ูท่ีศึกษาไดครบถวนตามท่ี
หลักสูตรกําหนด รวมท้ังการเรียนในชั้นและการทําวิทยานิพนธ หรือโครงการหรืองานภาคสนามจะถือ
วาสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาตรีตามสาขาท่ีตนศึกษา 

ปริญญาโท ใชเวลาศึกษาประมาณ 2-3 ป ูท่ีศึกษาระดับบัณ ิตศึกษาในมหาวิทยาลัย และ
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร หรือการศึกษาในระดับเดียวกัน ซึ่งศึกษาตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนด าน
การสอบไล และวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทแลว จะถือวาสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาโท  

ปริญญาเอก มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 3 ป ูท่ีศึกษาในระดับบัณ ิตศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร หรือการศึกษาในระดับเดียวกัน ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดสอบไล
ท้ังรายวิชาและวิทยานิพนธข้ันปริญญาเอก จะถือวาสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาเอก  

การศึกษาวิจัยหลังปริญญาเอก โครงการศึกษาวิจัยหลังปริญญาเอกจะมีกําหนดเวลา 2 ป  
ูประสงคจะทําการวิจัยในระดับนี้จะตองเปน ูท่ีไดรับปริญญาเอก 

สําหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นนั้น มหาวิทยาลัย
และสถานประกอบการจะรวมกันกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอน ท้ังนี้ เพ่ือใหการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับตอบสนองความตองการของสถานประกอบการได ซึ่งโดยปกติ
แลวมหาวิทยาลัยจะมุงเนนการสรางคนใหเปน ูประกอบการ และจัดหาแหลงทุนใหแก ูท่ีตองการ
เปน ูประกอบการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังทําการวิจัยตามความตองการของสถานประกอบการ
โดยไดรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถานประกอบการ  

 

ร บบ าร า ปร ท  
า ุ าร า ร บ า บ บ 

18–22 
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 
(University or college) 

Varies No 

15–18 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อาชีวศึกษา 
(Senior high school (middle school) 
or Vocational school) 

Grades 10–12 No 

12–15 มัธยมศึกษาตอนตน (Junior middle school) Grades 7–9 Yes 

6–12 ประถมศึกษา (Primary school) Grades 1–6 Yes 

3–5 อนุบาล (Pre-School Education) - No 
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ท 3 ทา าร า ห า าร า ารบริหาร าร 
าร า า ร ิ ิ  
ูวิจัยไดนํารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีไดจากการวิจัย

เชิงคุณภาพมาจัดทําเปนแบบสอบถามความคิดเห็นแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการ
บริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สงใหกลุมประชากรคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการป ิรูปประเทศดานการศึกษาตอบ
แบบสอบถาม ูวิจัยจึงขอนําเสนอ ลการวิเคราะหขอมูลเปน 8 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ลักษณะของกลุม
ประชากร สวนท่ี 2 ความมุงหมายของการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สวนท่ี 3 
หลักการของการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สวนท่ี 4 ทรัพยากรสําหรับใชใน
การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สวนท่ี 5 ลักษณะการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สวนท่ี 6 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สวนท่ี 
7 แนวการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสวนท่ี 8 คุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ดังนี ้

ส ท 1 ุ ปร า ร 
          กลุมประชากรท่ีตอบแบบสอบถามเปนคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการป ิรูปประเทศดานการศึกษา จํานวน 27 คน จําแนกตามประเภทของ
คณะกรรมการ  ดังนี ้
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ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากร (n = 27)  จ าแนกตามประเภทของคณะกรรมการฯ 
 

                     ประเภทของคณะกรรมการฯ จ านวน      ร้อยละ 
 
       คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 11      40.74 
       คณะกรรมาธิการขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศกึษา  16     59.26 
      ทรพัยากรมนุษย ์  
 

                             รวม    27        100.00 
  
 จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มประชากรส่วนมากเป็นคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา จ านวน 16 คน (คิดเป็นร้อยละ 59.26)  

ส่วนที่ 2 ความมุ่งหมายของการบริหารจัดการศกึษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ตาราง  2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความมุ่งหมายของการบรหิารจัดการศึกษา 
            ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 

 ความมุ่งหมายของ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน 
 การบริหารจัดการศึกษา  ( x ) มาตรฐาน (S.D.)               

คุณลักษณะของผู้เรียน 
การเป็นคนที่มีความสมบรูณ์รอบดา้น ทั้งรา่งกาย  4.32 0.67   
      อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
การมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  4.33 0.68 
การยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรม  4.37 0.49 
การอนรุักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม  4.30 0.61 
      และภูมิปัญญาไทย  
การมรีะเบียบวินัย  4.22 0.70 
การมีความรับผิดชอบ  4.37 0.63 
การมีความซื่อสัตย์สจุรติ 4.33 0.73 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 ความมุงหมายของ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน 

 การบริหารจัดการศึกษา  ( x ) มาตรฐาน (S.D.)               

การมีความเสียสละ 4.22 0.93 

การมีความเปนประชาธิปไตย 4.22 0.75 
การมีความอดทนมุงม่ันพยายาม(แรงจูงใจใฝสัม ทธิ) 4.33 0.68 
การมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาไทย  4.19 0.68 
การมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังก ษ  4.00 0.55 
การมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาของประเทศ 4.03 0.44 
     เพ่ือนบานท่ีจําเปน  
การมีความรูและทักษะวิชาอาชีพท่ีความสามารถ 4.22 0.58 
     นําไปใชในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิต 
     อยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษไดอยางมีความสุข 

ส ห าร ร รู 
ทุกคนและทุกภาคสวนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4.26 0.53 
     มีความใฝรูและพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ  
การสงเสริมการเรียนรู าน ูรู สื่อ เทคโนโลยี  4.19 0.48 
     สารสนเทศ แหลงการเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 
     และจากองคความรูตาง   
การสงเสริมใหเกิดการถายทอดความรูและ 4.04 0.34 
     แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ท้ังภายใน 
     และนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ร บ าร ร รู 
การจัดการศึกษาโดยยึดศักยภาพของ ูเรียนเปนสําคัญ 4.37 0.69 
  
 จากตาราง 2 พบวา โดยภาพรวมคุณลักษณะของ ูเรียนมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.00 – 4.37 แสดง
วากลุมประชากรมีความเห็นวาคุณลักษณะ ูเรียนท้ังหมดมีความสําคัญท่ีควรนํามากําหนดเปนความมุง
หมายของการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยพบวา การยอมรับสังคมพหวุัฒนธรรม และ
การมีความรับ ิดชอบ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 รองลงมาคือ การมีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย การมีความซื่อสัตยสุจริต และการมีความอดทนมุงม่ันพยายาม (แรงจูงใจใฝสัม ทธิ) โดยมี
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คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 สวนการมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังก ษมีคาเฉลี่ยต่ําสุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 
 สวนโดยภาพรวมของสังคมแหงการเรียนรูมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.04 – 4.26 แสดงวากลุม
ประชากรมีความเห็นวาลักษณะสังคมแหงการเรียนรูท้ังหมดมีความสําคัญท่ีควรนํามากําหนดเปน
ความมุงหมายของการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยพบวา ทุกคนและทุกภาคสวน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความใฝรูและพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.26 รองลงมา คือ การสงเสริมการเรียนรู าน ูร ูสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหลงการเรียนรู 
ภูมิปญญาทองถ่ิน และจากองคความรูตาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 สวนการสงเสริมใหเกิดการ
ถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ท้ังภายในและนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04  
 สําหรับกระบวนการเรียนรูในการจัดการศึกษาโดยยึดศักยภาพของ ูเรียนเปนสําคัญมีคาเฉลี่ย 
4.37 แสดงวากลุมประชากรมีความเห็นวากระบวนการเรียนรูในการจัดการศึกษาโดยยึดศักยภาพของ
ูเรียนเปนสําคัญมีความสําคัญท่ีควรนํามากําหนดเปนความมุงหมายของการจัดการศึกษาของเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   

ส ท 3 ห าร ารบริหาร าร า า ร ิ ิ
ตาราง  3  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของหลักการของการบริหารจัดการศึกษา 

            ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 

 หลักการของ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน 

 การบริหารจัดการศึกษา  ( x ) มาตรฐาน (S.D.)               

การศึกษาตลอดชีวิตท่ีมุงเนนในการตอบสนองตอ 4.00 0.78 

    ความตองการของสถานประกอบการใน 
    พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนสําคัญ  
การเปดโอกาสใหสังคมและสถานประกอบการเขามา 4.26 0.59 
    มีสวนรวมในการจัดการศึกษาท้ังทางดานนโยบาย 
    ระบบ โครงสราง กระบวนการจัดการศึกษา และ 
    เงินงบประมาณ 
 การมีองคกรการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนา 4.11 0.64 
    เศรษฐกิจพิเศษท่ีเปนนิติบุคคล  
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ตาราง 3 (ตอ) 

 หลักการของ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน 

 การบริหารจัดการศึกษา  ( x ) มาตรฐาน (S.D.)               

 การกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาใหแก 4.00 0.62 

    เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในการกําหนดนโยบาย  
    ระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา 
    ทุกระดับ และประเภทการศึกษา                                 
การมีเอกภาพและเปนเอกลักษณเฉพาะของแตละเขต  4.04 0.71 
    โดยไมขัดตอกฎหมาย  
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาสําหรับการประกัน 4.19 0.83 
    คุณภาพการศึกษาท้ังการประกันคุณภาพภายใน  
    และการประกันคุณภาพภายนอกในทุกระดับและ                                 
    ประเภทการศึกษา  
การมีอิสระในการกําหนดหลักเกณ และดําเนินการ 4.00 0.83 
    เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
  

จากตาราง 3 พบวา โดยภาพรวมหลักการของการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.26 – 4.00 แสดงวากลุมประชากรมีความเห็นวาหลักการ
บริหารจัดการศึกษาท้ังหมดมีความสําคัญท่ีควรนํามากําหนดเปนหลักการของการบริหารจัดการศึกษา
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยพบวา การเปดโอกาสใหสังคมและสถานประกอบการเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษาท้ังทางดานนโยบาย ระบบ โครงสรางกระบวนการจัดการศึกษา และเงิน
งบประมาณ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 รองลงมาคือ การกําหนดมาตรฐานการศึกษา
สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังการประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอกใน
ทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 สวนการศึกษาตลอดชีวิตท่ีมุงเนนในการ
ตอบสนองตอความตองการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนสําคัญ การ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาใหแกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในการกําหนดนโยบายระบบ 
โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา และการมีอิสระในการ
กําหนดหลักเกณ และดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.00 
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ส ท ทร า รสาหรบ ารบริหาร าร า า ร ิ ิ
ตาราง  4  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทรัพยากรสําหรับใชในการบริหารจัดการศึกษา 

            ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 

 ทรัพยากรสําหรับ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน 

 ใชในการบริหารจัดการศึกษา  ( x ) มาตรฐาน (S.D.)               

 รัฐบาลใหการสนับสนุนเงินงบประมาณและ  4.19 0.56 

     ทรัพยากรอ่ืน  ตามท่ีมีกฎหมายหรือ 
     ระเบียบกําหนด                             
สถานประกอบการใหการสนับสนุนเงินงบประมาณ 4.33 0.62 
     และทรัพยากรอ่ืน  สําหรับการจัดการศึกษาท่ี 
     เปนความตองการของสถานประกอบการ       
รัฐบาลและสถานประกอบการรวมกันใหการสนับสนุน                 4.07 0.62                                                 
     เงินงบประมาณและทรัพยากร อ่ืน  สําหรับการจัด 
     การศึกษาท่ีเปนความรวมมือระหวางกัน 
การระดมเงินและทรัพยากรจากแหลงตาง  มาใช 4.11 0.84 
     ในการจัดการศึกษา  

จากตาราง 4 พบวา โดยภาพรวมทรัพยากรสําหรับใชในการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.07 – 4.33 แสดงวากลุมประชากรมีความเห็นวา
ทรัพยากรสําหรับใชในการบริหารจัดการศึกษาของเขตเศรษฐกิจพิเศษควรมาจากการสนับสนุนท้ัง
รัฐบาลและสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยพบวา สถานประกอบการในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหการสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากรอ่ืน  สําหรับการจัดการศึกษาท่ี
เปนความตองการของสถานประกอบการมีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 รองลงมาคือ 
รัฐบาลใหการสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากรอ่ืน  ตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบกําหนด โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 สวนรัฐบาลและสถานประกอบการรวมกันใหการสนับสนุนเงินงบประมาณและ
ทรัพยากรอ่ืน  สําหรับการจัดการศึกษาท่ีเปนความรวมมือระหวางกัน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.07  
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ส ท ารบริหาร าร า า ร ิ ิ
ตาราง  5  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการบริหารจัดการศึกษา 
            ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 

                  ลักษณะการบริหาร คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน 

                        จัดการศึกษา  ( x ) มาตรฐาน (S.D.)               

การมีกฎหมายหรือระเบียบในการบริหาร 4.22 0.70 
 จัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                                 
ูแทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเปนคณะกรรมการ 4.33 0.68 

     บริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                                
การมีคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาของ 4.26 0.71 
     เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนการเฉพาะ  
     เชน คณะกรรมการการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนา 4.07 0.78 
     เศรษฐกิจพิเศษ ควรมีวาระ 4 ป  
มีองคกรการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนา 4.15 0.77 
     เศรษฐกิจพิเศษท่ีเปนนิติบุคคล เชน สํานักงาน 
     คณะกรรมการการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
องคกรการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 4.15 0.72 
     พิเศษควรมีลักษณะเปนองคการมหาชน  
การบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4.37 0.55 
     ควรปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับบริบทของแตละเขต 
     โดยใหอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาแกเขตพัฒนา 
     เศรษฐกิจพิเศษอยางอิสระภายใตขอบเขตของกฎหมาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถจัดตั้งสถานศึกษาได 4.15 0.60 
     ตามกฎหมาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถรับถายโอนสถานศึกษา 4.19 0.74 
     จากกระทรวงศึกษาธิการได 
สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีสถานะเปน 4.15 0.66 
     นิติบุคคล   
คณะกรรมการบรหิารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 4.07 0.68 
     พิเศษเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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จากตาราง 5 พบวา โดยภาพรวมสวนใหญลักษณะการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.07 – 4.37 แสดงวากลุมประชากรมีความเห็นวาลักษณะการ
บริหารจัดการศึกษาท้ังหมดมีความสําคัญท่ีควรนํามากําหนดเปนลักษณะการบริหารจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยพบวา การบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควร
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับบริบทของแตละเขตโดยใหอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาแกเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยางอิสระภายใตขอบเขตของกฎหมาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.37 รองลงมาคือ ูแทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเปนคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 สวนคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ควรมีวาระ 4 ป และคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีคาเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07  
 

ส ท ร บ ารบริหาร าร า า ร ิ ิ
ตาราง  6  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการบริหารจัดการศึกษา 

            ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 

 กระบวนการ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน 

 บริหารจดัการศึกษา  ( x ) มาตรฐาน (S.D.)               

การมีอํานาจในการกําหนดนโยบายการศึกษา 4.15 0.60 
ภายใตขอบเขตของกฎหมาย 

การมีอํานาจอิสระในการจัดการศึกษาภายใต 4.11 0.85 
ขอบเขตของกฎหมาย 

การมีอํานาจในการวางแ นพัฒนาการศึกษา 4.30 0.61 
     ท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
การมีอํานาจในการจัดตั้งองคกรการบริหารจัดการศึกษา 4.07 0.55 
     และสถานศึกษาภายใตขอบเขตของกฎหมาย  
การมีอํานาจในการออกกฎหมาย/ระเบียบ 4.00 0.55 
     ในการบริหารงานบุคคล 
การมีอํานาจในการตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการ 4.15 0.60 
     เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาภายใตขอบเขตของกฎหมาย 
การมีอํานาจในการประสานงานหรือความรวมมือ 4.26 0.53 
     ดานการศึกษาและดานวิชาการกับหนวยงานอ่ืน 
     ท้ังภายในและตางประเทศภายใตขอบเขตของกฎหมาย 
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ตาราง 6 (ตอ) 

 หลักการของ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน 

 การบริหารจัดการศึกษา  ( x ) มาตรฐาน (S.D.)               

 การรายงาน ลการจัดการศึกษาตอเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 4.48 0.64 

     พิเศษ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ  
     กระทรวงศึกษาธิการ 
องคกรการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 4.15 0.53 
     พิเศษและสถานศึกษามีอํานาจอิสระในการบริหาร 
     งบประมาณทางการศึกษาตามกฎหมาย/ระเบียบ 
  

จากตาราง 6 พบวา โดยภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.00 – 4.48 แสดงวากลุมประชากรมีความเห็นวากระบวนการบริหารจัด
การศึกษาท้ังหมดมีความสําคัญท่ีควรนํามากําหนดเปนกระบวนการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยพบวา การรายงาน ลการจัดการศึกษาตอเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการมีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 
รองลงมาคือ มีอํานาจอิสระในการจัดการศึกษาภายใตขอบเขตของกฎหมาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.11 สวนมีอํานาจในการออกกฎหมาย ระเบียบในการบริหารงานบุคคลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 
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ส ท 7 าร าร า า ร ิ ิ
ตาราง  7  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 

 แนวการจัดการศึกษา คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน 

   ( x ) มาตรฐาน (S.D.)               

การจัดการศึกษาในระบบระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ  4.11 0.64 

     ทุกประเภท สําหรับ ูเรียนในสถานศึกษา   
การจัดการศึกษานอกระบบสําหรับ ูเรียนนอกสถานศึกษา 4.07 0.55 
     ตามความตองการของสถานประกอบการ 
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับ ูเรียนนอกสถานศึกษา 4.15 0.60 
     ตามความตองการของ ูเรียน 
การจัดการศึกษาเพ่ือ ลิตแรงงานท่ีมีความรูควบคู  4.67 0.55 
     ทักษะอาชีพ 
การจัดการศึกษาเพ่ือการวิจัยท่ีตอบสนองความตองการ 4.26 0.53 
     ของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
     เปนสําคัญ 
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับคนตางชาติ เฉพาะท่ี 4.11 0.64 
     เขา-ออก หรืออยูในประเทศอยางถูกตองตามกฎหมาย 
     เทานั้น 
  

จากตาราง 7 พบวา โดยภาพรวมแนวการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีคาเฉลี่ย
อยูระหวาง 4.07-4.67 แสดงวากลุมประชากรมีความเห็นวาแนวการจัดการศึกษาท้ังหมดมี
ความสําคัญท่ีควรนํามากําหนดเปนแนวการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยพบวา จัด
การศึกษาเพ่ือ ลิตแรงงานท่ีมีความรูควบคูทักษะอาชีพมีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 
รองลงมาคือ การจัดการศึกษาเพ่ือการวิจัยท่ีตอบสนองความตองการของสถานประกอบการในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนสําคัญ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 สวนการจัดการศึกษานอกระบบสําหรับ
ูเรียนนอกสถานศึกษาตามความตองการของสถานประกอบการ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.07 
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ส ท ุ า าร า า ร ิ ิ
ตาราง  8  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 

 คุณภาพการศึกษา คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน 

   ( x ) มาตรฐาน (S.D.)               

 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษารวมกัน 4.04 0.65 
     กําหนดมาตรฐานการศึกษา  
การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 4.19 0.74 
     (การประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน 
     ภายนอก)  
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 4.07 0.68 
     ท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา 
     กําหนดข้ึน  
  

จากตาราง 8 พบวา โดยภาพรวมคุณภาพการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากท่ีสุด ระหวาง 4.04 – 4.19 แสดงวากลุมประชากรมีความเห็นวาคุณภาพการศึกษา
ท้ังหมดมีความสําคัญท่ีควรนํามากําหนดเปนคุณภาพการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย
พบวา การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังการประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
ภายนอกมีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 รองลงมาคือ ประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษากําหนดข้ึน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 
สวนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษารวมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 
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บทท 5
ทา าร า ห า าร า ารบริหาร

าร า า ร ิ ิ
  

จากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน สภาพบริบท นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การจัดการ
ศึกษา สภาพปญหาในพ้ืนท่ีเม่ือมีการประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สภาพขอเท็จจริงของ
การบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ และคําสั่งเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนแนวคิด ท ษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับการบริหารจัดการศึกษา ทําใหไดกรอบแนวคิดในการวิจัย สําหรับใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการป ิรูปประเทศดานการศึกษา และ ูบริหาร
การจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น (Shenzhen)  สาธารณรัฐประชาชนจีน (The 

People's Republic of China) และจากการอภิปรายกลุมยอย( focus group discussion) ูท่ี
เก่ียวของกับการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท้ัง 10 เขต เพ่ือใหไดมาซึ่งขอคิดเห็นและ
ขอมูลสําหรับนํามาใชในการกําหนดรูปแบบ และแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการ
บริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จากนั้นทําการตรวจสอบความเหมาะสมของ
แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
และขอเสนอการปรับปรุงกฎหมายการศึกษา ดวยการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามความ
คิดเห็นคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ป ิรูปประเทศดานการศึกษา ซึ่ง ลจากการศึกษาวิจัยดังกลาวสามารถนํามาเสนอเปนแนวทางการ
พัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได ดังนี้  

 

1. ารบริหาร าร า า ร ิ ิ
กฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรตรา

เปนพระราชก ษฎีกา โดยกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีเปนองคการมหาชน ซึ่งมีสถานภาพเปนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 

2542 ซึ่งสอดคลองกับฐากูร จุลินทร (2558 : 2) ท่ีกลาววาการจัดตั้งองคการบริหารเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยท่ีการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนการยกเวนกฎเกณ ท่ัวไปและ
มีวัตถุประสงคของการจัดตั้งท่ีเปนการเฉพาะ จึงมีความจําเปนตอการจัดตั้งองคการบริหารเพ่ือให
บังเกิดความมีประสิทธิภาพและการประสานงานกับหนวยงานตาง  ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ
ในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เสริมสราง
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การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการจัดการศึกษา ซึ่งเปนไปตามแ นบูรณาการจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2559:44) ทําใหเกิดความ
คลองตัวในการบริหารจัดการศึกษา  

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  และคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การป ิรูปประเทศดานการศึกษาสวนใหญมีความเห็นวา การจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษควรมีระบบการศึกษาและแนวการจัดการศึกษาสอดคลองหรือเปนไปตามระบบการศึกษาและ
แนวการจัดการศึกษาของชาติ และควรมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษาภายใตขอบเขตของ
กฎหมาย เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกิดความคลองตัว โดย
กําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีสถานภาพเปน
องคการมหาชน ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 

 
2. าร ุปร ส า า ห าท ู ารบริหาร าร า

า ร ิ ิ  ( าร หา ) 
2.1 การจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน) 

เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประกาศใหพ้ืนท่ีเพียงบางสวน
ของจังหวัดเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงทําใหไมมีสถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แตอยางไรก็ตาม การจัดการศึกษาท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการ
ของ ูประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดจะตองมีทุกระดับการศึกษา ตั้งแตระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ดังนั้น จึงควรกําหนดใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมีพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังจังหวัด โดยใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความพรอมในการจัด
การศึกษาจัดตั้งองคการมหาชน เรียกวา ศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(องคการมหาชน) และใหมีท่ีทําการอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี : บทเรียน
ทางเลือก และเงื่อนไขความสําเร็จ ท่ีพบวา การปรับตัวของทองถ่ินมีแนวทางการจัดการศึกษาเชิง
พ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพใน 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศ ซึ่งสามารถตอบโจทยการบริหารจัดการศึกษาเชิง
พ้ืนท่ีของประเทศไทย บนฐานของหลักความรับ ิดชอบ (Accountability) และหลักการมีสวนรวมกับ
ภาคสวนอ่ืน ในพ้ืนท่ี (participation) เพ่ือตอบสนองความหลากหลายของพัฒนาในแตละพ้ืนท่ีและ
หลักการจัดการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 โดยปจจัยความสําคัญของการบริหารจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี 
มี 2 ระดับ คือ ระดับโครงสราง และระดับบุคคล โดยระดับโครงสราง ตองมีองคประกอบครบ 3A 

ไดแก 1) ความมีอิสระ (Autonomy) ในการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของแตละพ้ืนท่ี 
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2) พัฒนาระบบความรับ ิดชอบ (Accountability) ท่ีตอบสนองและมีความรับ ิดชอบเชิงพ้ืนท่ีมาก
ข้ึน 3) สรางระบบประเมิน (Assessment) ท่ีมีความเรียบงายไมเปนภาระของโรงเรียน และเหมาะสม
เปาหมายเชิงพ้ืนท่ี และระดับบุคคลควรมีองคประกอบครบ 3C ไดแก 1) ขีดความสามารถของคน 
(capacity) 2) การทํางานเพ่ือตอบสนองเปาหมายของ ูมีสวนเก่ียวของในระบบเชนความทุมเทและ
เสียสละของครูตอเด็ก (contribution) และ 3) ความสัมพันธระหวางระบบหรือโครงสรางกับ ูท่ีมี
สวนเก่ียวของท่ีอยูในระบบ (context of relationship) ซึ่งการขับเคลื่อนโครงสรางการบริหารจัด
การศึกษาเชิงพ้ืนท่ีใหประสบ ลสําเร็จตองอยูบนหลักของ 3A และ 3C ขางตน ควบคูกัน 

นอกจากนี้ควรใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีสิทธิในการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง
หรือทุกระดับ ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 41 และมาตรา 42 ท่ีกําหนดวา องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม
และความตองการภายในทองถ่ิน โดยใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณ และวิธีการประเมิน
ความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สําหรับการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น ให
คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนและกระทรวงศึกษาธิการรวมกันกําหนดหลักเกณ  
วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวทางการกําหนดหลักเกณ และวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณ และวิธีการประเมินความ
พรอมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

เนื่องจาก ลการวิจัยพบวาการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหอยูในรูปแบบ
องคการมหาชน ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 มาตรา 9(1) ท่ีกําหนดวา 
ใหการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักมีเอกภาพดานนโยบาย และมี
ความหลากหลายในการป ิบัติ ประกอบกับ พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 5/1 

ท่ีกําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน มีอํานาจหนาท่ีในการเสนอแนะตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบในการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิก องคการมหาชน ตามมาตรา 5/8 

(1) ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการศึกษาของประเทศไทยมีความเปนเอกภาพ จึงใหกระทรวงศึกษาธิการและ
คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน กําหนดหลักเกณ  วิธีการ และเงื่อนไขการประเมิน
ความพรอมในการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริม
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องคการมหาชนเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนยการบริหารจัด
การศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน) 

2.2 วัตถุประสงคของศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(องคการมหาชน) 

ศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน)  มี
วัตถุประสงค ดังตอไปนี ้

1) บริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและสถาน
ประกอบการ 

2) กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและ
สถานประกอบการ ตามศักยภาพและโอกาสของแตละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยคํานึงถึงความ
เชื่อมโยงสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

3) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ของสถานศึกษาใน
กํากับ ใหมีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและสถาน
ประกอบการ 

4) ประสานความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษากับภาคีตาง  ท้ังหนวยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ ใหเกิดการพัฒนาการศึกษาอยาง
บูรณาการ โดยยึดหลักประชารัฐ 

5) กํากับดูแล ติดตาม และประเมิน ลการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาใน
กํากับของศูนย 

ท้ังนี้ การดําเนินการดังกลาวขางตนตองไมเปนการดําเนินการท่ีมุงแสวงหากําไรเปนหลัก 
ซึ่งวัตถุประสงคของศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน) 

ดังกลาวขางตน เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 8 ท่ีกําหนดวาการ
จัดการศึกษาใหยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน และการใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 

2.3 อํานาจหนาท่ีของศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(องคการมหาชน) 

ศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน) มีอํานาจ
หนาท่ีดังตอไปนี ้

1) ถือกรรมสิทธิ มีสิทธิครอบครอง และมีทรพัยสิทธิตาง  



151

5 
 

2) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภท ูกพันทรัพยสิน ตลอดจนนิติกรรมอ่ืนใด เพ่ือ
ประโยชนในการดําเนินกิจกรรมของศูนย  และสถานศึกษา 

3) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการ หรือหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกิจการท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของศูนย  และสถานศึกษา 

4) จัดใหมีและใหทุนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ูเรียน 
และการดําเนินงานของศูนย  และสถานศึกษา 

5) บริหารจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของใน
การดําเนินการตามวัตถุประสงคของศูนย  และสถานศึกษา 

6) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการท่ีเ ก่ียวกับวัตถุประสงคของศูนย  และ
สถานศึกษา ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณ ท่ีคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

7) กูยืมเงินเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของศูนย  และสถานศึกษา 

ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณ ท่ีคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

8) ใหกูยืมเงินเพ่ือเปนทุนการศึกษาแก ูเรียนของสถานศึกษา ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพยโดย
มีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพย 

9) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการตาง  
ตามวัตถุประสงคของศูนย  และสถานศึกษา ท้ังนี้ตามหลักเกณ และอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 

10) ใหปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหมายวิทยฐานะใน
กิจกรรมท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของศูนย  และสถานศึกษา 

11) กระทําการอ่ืนใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของศูนย  และ
สถานศึกษา 

ซึ่งอํานาจหนาท่ีของศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการ
มหาชน) ดังกลาวขางตนสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีขององคการมหาชนอ่ืน  ท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ.2542 

 

3. าร ร า า า ห า ร ิ ิ ท า ร า ิ าร าร า 
การจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะตองสามารถแกไขปญหาและตอบสนอง

ความตองการของประชาชน และ ูประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได ดังนั้น จึงมีความ
จําเปนท่ีจะตองกระจายอํานาจใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความพรอมดําเนินการจัดการศึกษา 
ซึ่งอาจจะเปนการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ข้ึนอยูกับ
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ตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของแตละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเปนไป
ตามเจตนารมณพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ดังปราก ตามมาตรา 8 (2) ท่ีกําหนด
วาการจัดการศึกษาใหยึดหลักใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (1) 9 (2) และ 9 (6) ท่ี
กําหนดวา การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักการมีเอกภาพดาน
นโยบาย และมีความหลากหลายในการป ิบัติ และมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน และมาตรา 12 กําหนดวานอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสทิธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 

4. า ุ ห า ห าร ารบริหาร าร า า ร ิ ิ  
ความมุงหมายของการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมี 3 ดาน ไดแก ดาน

ูเรียน ดานสังคม ดานสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู โดยความมุงหมายดาน ูเรียนมุงเนน
การพัฒนาคุณภาพคนใหมีความสมบูรณอยางรอบดาน กลาวคือ มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง มี
สุขภาพจิตท่ีดี มีน้ําใจใหความเอ้ือเ อเ ื่อแ และชวยเหลือสังคมหรือมีจิตสาธารณะ มีความเปนเลิศ
ตามอัจฉริยภาพของตนเองกลาวคือความรูความสามารถและทักษะอาชีพสําหรับนําไปใชประกอบ
อาชีพได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน(กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ิน, 2558 และ สุวรรณ พิณตานนท. 2559) มีความสามารถในการแกไขปญหา
ตาง ดวยการใชสติปญญา มีจิตสํานึกรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย อนุรักษขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรม มีมีคุณธรรมท่ีจําเปนตอการ
ทํางาน ไดแก ความมีระเบียบวินัย มีความรับ ิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริต มีความเสียสละ มีความ
เปนประชาธิปไตย และตองมีลักษณะทางจิตท่ีเปนแรงขับใหมีความอดทนมุงม่ันพยายามหรือแรงจูงใจ
สัม ทธิ ตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาไทย ภาษาอังก ษ และภาษาของประเทศ
เพ่ือนบานท่ีจําเปน ซึ่งเปนไปตามแ นบูรณาการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2559:45)  

  ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดอยางมีความสุข ซึ่ง
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ท้ังใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก มีเปาหมายของการจัดการศึกษาอยูท่ีการพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คน
เกง คนดี และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับชวงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตาม



153

7 
 
ศักยภาพ ตรงตามความตองการ ท้ังในดานสุขภาพรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและทักษะ
คุณธรรม และจิตสํานึกท่ีพึงประสงค และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข กลาวคือ เปนคนท่ีมีกําลังกาย 
กําลังใจท่ีสมบูรณ มีความรูและทักษะท่ีจําเปนและเพียงพอในการดํารงชีวิตและการพัฒนาสังคม มี
ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว มีทักษะทางสังคมและมีคุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความ
เปนพลเมืองไทยและพลโลก ซึ่งจะเห็นวาความมุงหมายดาน ูเรียนดังกลาวมุงเนนให ูเรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 (3R x 8C) ตามท่ีแ นการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2574) กําหนดไว กลาวคือ 
3R ประกอบดวย การอาน (Reading) การเขียน (Writing) และการคิดคํานวณ (Arithmetic) และ 8 C 

ประกอบดวย ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะ ูนํา (Collaboration, Teamwork and 

Leadership) ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และรู เทาทันสื่อ (Communications, 

Information, and Media Literacy) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน 

(Cross-cultural Understanding) ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and 

Learning Skills) และ ความมีเมตตากรุณา วินัย, คุณธรรม, จริยธรรม ล  (Compassion) 

สําหรับความมุงหมายดานสังคมมุงเนนการพัฒนาเพ่ือสรางใหสังคมของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเปนสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานท่ี 3 

แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู สังคมแหงความรู การสรางวิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูให
เขมแข็ง มีเปาหมายอยูท่ีการเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการ
พัฒนาสูสังคมแหงความรู การสงเสริมและสรางกลไกเพ่ือใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกท่ีจะ
เขาถึงปจจัย และเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย โดยการไดรับ
ความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ และขีด
ความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศรวมท้ังการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

กลาวคือ ใหการบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปนสังคมแหง
การเรียนรู  สังคมแหงความรู มีการศึกษาวิจัย สรางเสริม สนับสนุนแหลงเรียนรูและกลไกการเรียนรู  
ตลอดจนสรางและจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม ซึ่งจะเห็นวาความมุงหมายดานสังคม
สอดคลองกับแ นการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

สวนความมุงหมายดานสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูมุงเนนใหมีสาระการเรียนรู
ท่ีมุงตอบสนองตอความตองการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะการ
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ศึกษาวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม  โดยมีกระบวนการเรียนรูท่ียึดศักยภาพ
ของ ูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัด
การศึกษา จัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนา ูเรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มี
เปาหมายอยูท่ีการจัดการกระบวนการเรียนรูท่ีเนน ูเรียนเปนสําคัญ ูเรียนเห็นแบบอยางท่ีดี ไดฝก
การคิด ไดเรียนรูจากประสบการณตรงท่ีหลากหลายตรงตามความตองการ และมีความสุขในการ
เรียนรู ครู คณาจารยรูจัก ูเรียนเปนรายบุคคล เตรียมการสอนและใชสื่อท่ี สม สานความรูสากลกับ
ภูมิปญญาไทย จัดบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย และ 

พัฒนาความคิดของ ูเรียนอยางเปนระบบและสรางสรรค ซ่ึงจะเห็นวาความมุงหมายดานสาระการ
เรียนรูและกระบวนการเรียนรูดังกลาวสอดคลองกับแ นการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
ยุทธศาสตรท่ี 2 การ ลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 

สําหรับหลักการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นใหยึดการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 8 (1) ท่ีกําหนดวาการจัดการศึกษาใหยึดหลัก
การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาจจัดการศึกษาเอง หรือรวมกับ
หนวยงานอ่ืนจัดการศึกษาก็ได และเปดโอกาสใหสังคมและสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา และหลักสูตร สาระการเรียนรู ตลอดจนกระบวนการเรียนรูตองไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องใหสอดคลองกับความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 8 (2) ท่ีกําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา 
20 ท่ีกําหนดวาการจัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษา
ของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ท้ังนี้ 
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวของ และมาตรา 29 ท่ีกําหนดให
สถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการ
แสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง  เพ่ือพัฒนาชุมชนให
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 
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นอกจากนี้ หลักการในการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะตองมีความเปนอิสระซึ่งแตละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาจแตกตางกัน มี
อิสระในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาสําหรับใชในการประกันคุณภาพการศึกษา มีอิสระในการ
กําหนดหลักเกณ และดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามบริบทของแตเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และสามารถระดมทรัพยากรจากแหลงตาง  มาใชในการจัดการศึกษาได ซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 9 (6) ท่ีกําหนดวาการจัดระบบ โครงสราง และ
กระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน ซึ่งจะเห็นวาหลักการในการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกลาวสอดคลองกับแ นการศึกษาแหงชาติ  (พ .ศ .2560-2579) 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สําหรับการจัดการศึกษาของเขตเศรษฐกิจพิเศษจะตองคํานึงถึงสิทธิและโอกาสเสมอกัน

ของบุคคลในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย โดยการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 10 ท่ี
กําหนดวาการจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

สําหรับคนตางชาติจะกระทําไดเฉพาะกรณีท่ีอาศัยอยูในประเทศอยางถูกตองตาม
กฎหมายเทานั้น 

สวนระบบการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเปนไปตามระบบการศึกษาของชาติ 
ซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 15 ถึงมาตรา 21 ท้ังนี้ เพ่ือให
การจัดการศึกษาของชาติมีความเปนเอกภาพ  

 

  5. าร าร า า ร ิ ิ  
การจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองยึดศักยภาพของ ูเรียนเปนสําคัญ โดย

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให ูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเพ่ือสูความเปนเลิศ
ตามอัจฉริยภาพของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 

ท่ีกําหนดวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
และถือวา ูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให ูเรียนสามารถพัฒนา 

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากการจัดการศึกษาตองมุงเนนใหความสําคัญท้ังความรู 
ทักษะอาชีพ แลว ยังตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวย โดยเฉพาะคุณธรรม



156

10 
 
จริยธรรมดานความมีระเบียบวินัย ความรับ ิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ และความเปน
ประชาธิปไตย ตลอดจนการพัฒนาลักษณะทางจิตท่ีมีความสําคัญตอการทํางานคือ แรงจูงใจใฝ
สัม ทธิ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 23 ท่ีกําหนดวาการจัด
การศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนน
ความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับการศึกษา 

การจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองมีหลักสูตรและสาระการเรียนรู
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยกระบวนการ
เรียนรูตองยึดศักยภาพของ ูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาเทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมใหม  ท่ีสามารถตอบสนองตอบความตองการของสถานประกอบการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษได ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมกันกําหนดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และทุก
รูปแบบ โดยใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณ  วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดหลักสูตร
การศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 มาตรา 22 ท่ีกําหนดวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวา ูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให ูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตรา 24 (1) ท่ีกําหนดวาการจัด
กระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ ูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และ
เปนไปตามแ นการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตรท่ี 2 การ ลิตและพัฒนากําลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ท่ีมุงเนนให ลิตและ
พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะตรงความตองการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ สงเสริม
การ ลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน และสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรมท่ีสราง ล ลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 

  6. ารบริหาร าร าร า า ร ิ ิ  
กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีในการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและ

ทุกประเภทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมิน ลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของกระทรวง ศึกษาธิการ โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษา
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ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีลักษณะท่ีเปนพหุภาคี ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน 
พ.ศ.2542 มาตรา 19 ซึ่งกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารองคการมหาชน ประกอบดวย ประธาน
กรรมการ และกรรมการ โดยมีองคประกอบตามท่ีกําหนดไวในพระราชก ษฎีกาจัดตั้ง และให
ูอํานวยการขององคการมหาชนเปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจมีอํานาจหนาท่ี
ในการควบคุมดูแลการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยคํานึงถึงคุณภาพ ความ
เปนอิสระ และความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษา 
การใหความเห็นชอบแ นการจัดการศึกษา การอนุมัติแ นการลงทุนและแ นการเงินในการจัด
การศึกษา การควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการออกระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
เรื่องการบริหารงานท่ัวไป และ การจัดแบงสวนงาน ตลอดจนขอบเขตหนาท่ีของสวนงานดังกลาว 
การบริหารงานบุคคล การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน รวมท้ังการบัญชี และ
การจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนแกเจาหนาท่ีและ
ลูกจาง ขอบเขตอํานาจหนาท่ี หลักเกณ และวิธีการเก่ียวกับการป ิบัติหนาท่ีของ ูตรวจสอบภายใน 

ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญตัิองคการมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 24 ซึ่งกําหนดใหองคการมหาชนตอง
มีอํานาจหนาท่ีดังกลาวขางตน 

นอกจากนี้แตละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะมีศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน มีสถานะเปนนิติบุคคล ตาม
พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 6 โดยมี ูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษา
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง ตามพระราชบัญญัติองคการ
มหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 27 

การจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองถือป ิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาจขอรับถายโอนสถานศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการได และใหสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีสถานะเปนนิติบุคคล ซึ่ง
สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษา และการรับถายโอนสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 41 และมาตรา 42 และกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณ และวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวย 
คณะกรรมการการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี ูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและ
เลขานุการโดยตําแหนง ท้ังนี้ เพ่ือความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีอํานาจหนาท่ีในการ
กํากับ และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 40 ท่ีกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพ่ือทํา
หนาท่ีกํากับและสงเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ูแทน ูปกครอง ูแทนครู 
ูแทนองคกรชุมชน ูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ูแทน

พระภิกษุสง หรือ ูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี และ ูทรงคุณวุฒิ  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมีกรรมการเพ่ิมข้ึนได ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณ  วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ท้ังนี ้ให ูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปน ูมี
อํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอน ูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และ ูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังนี้ หลักเกณ และวิธีการสรรหา
ูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ ูบริหารสถานศึกษาของ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเปนไปตามขอกําหนดของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 24 

ูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ ูบริหาร
สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองสามารถทํางานไดเต็มเวลา และตองเปน ูมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบป ิบัติของทางราชการ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และ
อาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน 
พ.ศ.2542 มาตรา 28 และมาตรา 29 

มติของคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให
ูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ ูบริหารสถานศึกษาของ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษออกจากตําแหนงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนกรรมการเทาท่ีมีอยู โดยไมนับรวมตําแหนง ูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขต
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พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ ูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แลวแตกรณี ซึ่งเปนไป
ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 30 

ูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีหนาท่ีบริหารกิจการ
ของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคของ
สํานักงาน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และเปน
ูบังคับบัญชาเจาหนาท่ีและลูกจางทุกตําแหนง เวนแต ูดํารงตําแหนง ูตรวจสอบภายใน ตลอดจนมี

หนาท่ีในการเสนอเปาหมาย แ นงาน และโครงการตอคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบรรลุตามวัตถุประสงค เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับ ลการดําเนินงานดานตาง  
ของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังรายงานการเงินและบัญชี 
ตลอดจนเสนอแ นการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือพิจารณา และเสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงกิจการ
และการดําเนินงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหมีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 31 และ มาตรา 39  

ูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีหนาท่ีบริหารกิจการของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคของสถานศึกษา ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และ
ประกาศของคณะกรรมการการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเปน ูบังคับบัญชาเจาหนาท่ี
และลูกจางทุกตําแหนง ตลอดจนมีหนาท่ีในการเสนอเปาหมาย แ นงาน และโครงการตอคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค เสนอ
รายงานประจําปเก่ียวกับ ลการดําเนินงานดานตาง  ของสถานศึกษา รวมท้ังรายงานการเงินและ
บัญชี ตลอดจนเสนอแ นการเงินและงบประมาณของปตอไป ตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
เพ่ือพิจารณา และเสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนการกําหนดให
ูบริหารสถานศึกษามีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 31 

ูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีอํานาจในการ
บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ีและลูกจาง ตลอดจนให
เจาหนาท่ีและลูกจางออกจากตําแหนง ท้ังนี้ ตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กําหนด วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของศูนยการ
บริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย
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ไมขัดหรือแยงกับระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศท่ีศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกําหนด ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน  
พ.ศ.2542 มาตรา 32 

ูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีอํานาจในการเขารวมการพิจารณา
บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ีและลูกจาง ตลอดจนให
เจาหนาท่ีและลูกจางออกจากตําแหนง ท้ังนี้ ตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กําหนด วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสถานศึกษา 
โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศท่ีคณะกรรมการการ
บริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกําหนด ซึ่งเปนการกําหนดให
ูบริหารสถานศึกษามีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 32 

คณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปน ู
กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนของ ูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ ูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามหลักเกณ ท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 34 

 

7. ผูป ิบ ิ า ู ารบริหาร าร า า ร ิ ิ
ส า า 

ูป ิบัติงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมี 3 ประเภท ประกอบดวย 

(1) เจาหนาท่ีหรือลูกจาง ไดแก ูซึ่งป ิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือคาจางจากงบประมาณ
ของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน 
พ.ศ.2542 มาตรา 35 

(2) ท่ีปรึกษาหรือ ูเชี่ยวชาญ ไดแก ูซึ่งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจางใหป ิบัติหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาหรือ ูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง ซึ่งเปนไปตามแนว
ทางการจางท่ีปรึกษาหรือ ูเชี่ยวชาญขององคการมหาชนอ่ืน 

(3) เจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมาชวยป ิบัติงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 36 

เจาหนาท่ีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 35 และมาตรา 35/1 แหง
พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 



161

15 
 

กรณีท่ีขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ี หรือ ูป ิบัติงานอ่ืนในกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
สวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน ท่ีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการขอใหมา
เปนเจาหนาท่ีหรือลูกจาง โดยไดรับอนุมัติจากนายจางหรือ ูบังคับบัญชาของ ูนั้น และมีขอตกลงท่ีทําไว 
ให ูนั้นไดรับสิทธิตามมาตรา 36 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 

 

8. า ร า ารปร ุ า าร า 
การจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 47 ท่ีกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก และใหระบบ หลักเกณ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ท้ังนี้ ใหศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสําหรับใชในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 14 ขอ 22 และ ขอ 34 โดยใหศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีประเมิน
คุณภาพภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และตามกฎหมายกําหนด ซึ่งเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 มาตรา 48 และมาตรา 49  

 

9. ทุ รา ทร สิ าร า 
ทุนและทรัพยสินในการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวย 

(1) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับถายโอนมา กรณีรับถายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
(2) เงินท่ีรัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 

(3) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป 

(4) เงินอุดหนุนจากสถานประกอบการภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ
องคกรอ่ืน รวมท้ังจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินท่ีมี ูอุทิศให 
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(5) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ 
(6) ดอก ลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ซึ่งทุนและทรัพยสินในการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกลาวขางตน
เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 12 และมาตรา 13 โดยท่ีรายไดของ
ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 14 

สําหรับอสังหาริมทรัพยท่ีศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดมาจากการให หรือ การซื้อ หรือการแลกเปลี่ยนดวยเงิน
รายไดของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา ใหเปน
กรรมสิทธิของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แลวแตกรณี และใหศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และสถานศึกษามีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังท่ีเปนท่ีราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุ และท่ีเปนทรัพยสินอ่ืน 

รวมท้ังจัดหารายไดจากบริการของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา แลวแตกรณี ซึ่งเปนไป
ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 16 

การใชจายเงินของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใหใชจายไปเพ่ือกิจการของศูนยการบริหารจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะ แลวแตกรณี โดย
ท่ีการเก็บรักษาและเบิกจายเงินของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการการศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกําหนด ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 17 

นอกจากนี้ควรเปดโอกาสใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืน บริจาคเงินหรือทรัพยากรทางการศึกษาใหแกศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเพ่ือเปนการจูงใจใหมี ูบริจาคเงินใหแก
ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
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พิเศษ จึงควรกําหนดให ูท่ีบริจาคเงินไดรับสิทธิในการลดหยอนหรือยกเวนภาษี ซึ่งเปนไปตามพระ
ราชก ษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 558) พ.ศ.2556 

 

10. ารบ าร ร ส บ ารปร ิ ผ า ู ารบริหาร าร า
า ร ิ ิ ส า า 

การบัญชีของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษา
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหจัดทําตามหลักสากล ตามแบบและหลักเกณ ท่ีคณะกรรมการบริหาร
ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายใน
เก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํานักงานคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจน
รายงาน ลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษทราบอยางนอยปละครั้ง ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 39 

ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองมีเจาหนาท่ีตรวจสอบ
ภายในสําหรับทําหนาท่ีเปน ูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และใหข้ึนตรงตอคณะกรรมการบริหารศูนย
การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยการ
บริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกําหนด ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการ
มหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 39 วรรคสอง 

สํานักงานคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสง
ูสอบบัญชีภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป และในทุกรอบป ศูนยการบริหารจัดการศึกษาใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองไดรับการตรวจสอบจาก
สํานักงานการตรวจเงินแ นดิน หรือบุคคลภายนอกตามท่ีคณะกรรมการแตงตั้งดวยความเห็นชอบ
ของสํานักงานการตรวจเงินแ นดิน เปน ูสอบบัญชี และประเมิน ลการใชจายเงินและทรัพยสินของ
ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวา การใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และ
ได ลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบันทึกรายงาน ลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการบริหารศูนย
การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.

2542 มาตรา 40 

ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรี และทําการประเมิน ลการดําเนินงาน
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ของ ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กําหนด แตตองไมนานกวาสามป ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 41 

 

11. าร า บ ู  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ

ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษใหเปนไปตามกฎหมาย ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 43 ท่ี
กําหนดใหรัฐมนตรี ูรักษาการตามพระราชก ษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแล
การดําเนินกิจการขององคการมหาชนใหเปนไปตามกฎหมาย  

 

12. ุ ิบ รบ ร ร ห า ิท า  
ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถออกขอบังคับกําหนดใหมีวุฒิบัตรและหนังสือรับรองการศึกษาหรือ
กิจกรรมเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได 

ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาจกําหนดใหมีเครื่องหมายวิทยฐานะ โดยทําเปนประกาศของศูนยการบริหาร
จัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและหรือสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เครื่องหมายวิทยฐานะจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาจกําหนดใหมีตราเครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถานศึกษาหรือสวนงานใน
สถานศึกษาได โดยทําเปนขอกําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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บทท 6
รา ห า ารบริหาร าร า

า ร ิ ิ
 

จากแนวทางแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพบวา การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรอยูในรูป
องคการมหาชน ซึ่งจะตองถือป ิบัติตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ดังนั้น ูวิจัยจึงเสนอรางกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งปรับปรุงจากการรับ งความคิดเห็นจาก ูมีสวนเก่ียวของกับการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนราง “พระราชก ษฎีกาจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน) พ.ศ. ...” มีท้ังหมด 8 หมวด รวม 75 มาตรา ประกอบดวย  

หมวด 1 การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาท่ี มีจํานวน 10 มาตรา 
หมวด 2 ทุน รายได และทรัพยสิน มีจํานวน 5 มาตรา 
หมวด 3 การบริหารและการดําเนินกิจการ มี 3 สวน ไดแก  

สวนท่ี1 ความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา มีจํานวน 6 มาตรา 
สวนท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา มีจํานวน 5 มาตรา 
สวนท่ี 3 การบริหารและการจัดการศึกษา มีจํานวน 32 มาตรา 

หมวด 4 ูป ิบัติงานของศูนยและสถานศึกษา มีจํานวน 4 มาตรา 
หมวด 5 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีจํานวน 4 มาตรา 
หมวด 6 การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมิน ลงานของศูนยและสถานศึกษา มีจํานวน 

5 มาตรา 
หมวด 7 การกํากับดูแล มีจํานวน 1 มาตรา 
หมวด 8 วุฒิบัตร และเครื่องหมายวิทยฐานะ มีจํานวน 3 มาตรา 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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(ราง) 
พระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน)  

พ.ศ. ............... 

_______________ 

 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ใหไว ณ วันท่ี .................. พ.ศ. … 

เปนปท่ี ... ในรัชกาลปจจุบัน 

 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศวา  
โดยท่ีเปนการสมควรจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษข้ึนเปน

องคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 5 

แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราช
กฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี ้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษา
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน) พ.ศ. ...”  

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 

มาตรา 3 ในพระราชกฤษฎีกานี ้
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” หมายความวา พ้ืนท่ีจังหวัดซึ่งเปนท่ีตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ  

  “สภาอุตสาหกรรมจังหวัด” หมายความวา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งเปนท่ีตั้งของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  “หอการคาจังหวัด” หมายความวา หอการคาจังหวัดซึ่งเปนท่ีตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

“การศึกษา” หมายความวา การศึกษาตลอดชีวิตท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต 



167

2 
 

“ศูนย” หมายความวา ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการ
มหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการศูนย 

“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาในกํากับของศูนย 

“ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาในกํากับของศูนย  

“เจาหนาท่ี” หมายความวา เจาหนาท่ีศูนย 

“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางศูนย 

“ชุมชน” หมายความวา ชุมชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

“สถานประกอบการ” หมายความวา สถานประกอบการท่ีตั้งอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้  
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หมวด 1 

การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาท่ี 

______________ 

 

มาตรา 5 ใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความพรอมในการจัดการศึกษาจัดตั้งองคการ
มหาชน เรียกวา ศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน)   

มาตรา 6 ใหศูนยมีท่ีทําการอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

มาตรา 7 ใหศูนยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
(1) บริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและสถานประกอบการ 
(2) กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและ

สถานประกอบการ ตามศักยภาพและโอกาสของแตละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยคํานึงถึงความ
เชื่อมโยงสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

(3) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ของสถานศึกษาในกํากับ 
ใหมีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและสถานประกอบการ 

(4) ประสานความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษากับภาคีตางๆ ท้ังหนวยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ ใหเกิดการพัฒนาการศึกษาอยาง
บูรณาการ โดยยึดหลักประชารัฐ  
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(5) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาใน
กํากับของศูนย  

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งตองไมเปนการดําเนินการท่ีมุงแสวงหากําไรเปนหลัก 

มาตรา 8 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ทุก
ประเภท ทุกรูปแบบ ตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ  

มาตรา 9 ใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนและกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกันกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

ใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความ
เห็นชอบในการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (องคการมหาชน) 

มาตรา 10 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหศูนยมีอํานาจหนาท่ีดงัตอไปนี ้
(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 

  (2) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพยสิน ตลอดจนนิติกรรมอ่ืนใด เพ่ือ
ประโยชนในการดําเนินกิจกรรมของศูนยและสถานศึกษา 
  (3) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการ หรือหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกิจการท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของศูนยและสถานศึกษา 
  (4) จัดใหมีและใหทุนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผูเรียน 
และการดําเนินงานของศูนยและสถานศึกษา 
  (5) บริหารจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของศูนยและสถานศึกษา  
  (6) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการท่ีเก่ียวกับวัตถุประสงคของศูนยและสถานศึกษา 
  (7) กูยืมเงินเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของศูนยและสถานศึกษา 
  (8) ใหกูยืมเงินเพ่ือเปนทุนการศึกษาแกผูเรียนของสถานศึกษา ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพยโดยมี
หลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพย 

  (9) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการตางๆ 
ตามวัตถุประสงคของศูนยและสถานศึกษา ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 



169

4 
 
  (10) ใหปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหมายวิทยฐานะในกิจกรรม
ท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของศูนยและสถานศึกษา 
  (11) กระทําการอ่ืนใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของศูนยและสถานศึกษา  
  การเขารวมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนตาม (6) และการกูยืมเงินตาม (7) ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

หมวด 2 

ทุน รายได และทรัพยสิน 

______________ 

 

 มาตรา 11 ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของศูนยและสถานศึกษา ประกอบดวย 

(1) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับโอนมา กรณีรับถายโอนสถานศึกษาตามมาตรา 46 วรรคสอง 
(2) เงินท่ีรัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 

(3) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม 

(4) เงินอุดหนุนจากสถานประกอบการ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกร
อ่ืน รวมท้ังจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให 

(5) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินกิจการ 
(6) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของศูนยและสถานศึกษา 
การรับเงินหรือทรัพยสินตาม (3) จะตองไมกระทําในลักษณะท่ีทําใหศูนยและสถานศึกษา

ขาดความเปนอิสระหรือความเปนกลาง 
มาตรา 12 บรรดารายไดของศูนยและสถานศึกษาไมเปนรายไดท่ีตองนําสงคลังเปนรายได

แผนดิน  

ในกรณีท่ีมีเหตจุําเปนหรือสมควร ศูนยและสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาจนํารายไดของศูนยและสถานศึกษาในจํานวนท่ีเห็นสมควรสงคลังเปนรายไดแผนดิน  

มาตรา 13 ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งศูนยและสถานศึกษาไดมาจากการให หรือซื้อ หรือ
แลกเปลี่ยนดวยเงินรายไดของศูนยและสถานศึกษา ใหเปนกรรมสิทธิ์ของศูนยและสถานศึกษา 
แลวแตกรณี 

ใหศูนยและสถานศึกษามีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดหา
ประโยชนจากทรัพยสินของศูนยและสถานศึกษา  

มาตรา 14 การใชจายเงินของศูนย ใหใชจายไปเพ่ือกิจการของศูนยโดยเฉพาะ 
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การใชจายเงินของสถานศึกษา ใหใชจายไปเพ่ือกิจการของสถานศึกษาโดยเฉพาะ 

การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของการใชจายเงินของศูนยและสถานศึกษา ใหเปนไปตาม
ระเบียบหรือขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา 15 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน อาจบริจาค
เงินหรือทรัพยากรทางการศึกษาใหแกศูนยหรือสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการ
ศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน  

ใหผูท่ีบริจาคเงินแกศูนยหรือสถานศึกษาไดรับสิทธิในการลดหยอนหรือยกเวนภาษี ท้ังนี้ ให
เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 

หมวด 3 

การบริหารและการดําเนินกิจการ 

______________ 

 

สวนท่ี 1 

ความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา 
______________ 

 

มาตรา 16 การจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนใหมี
ความสมบูรณอยางรอบดาน ท้ังรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา มีจิตสํานึกรักและภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ยอมรับสังคมพหุ
วัฒนธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริต มีความเสียสละ มีความเปน
ประชาธิปไตย และมีความอดทนมุงม่ันพยายาม ตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศเพ่ือนบานท่ีจําเปน มีความรูและทักษะวิชาชีพท่ีสามารถนําไปใช
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดอยางมีความสุข 

  มาตรา 17 การจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองเปนไปเพ่ือสรางสังคมแหงการ
เรียนรู  
  มาตรา 18 การจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหยึดหลัก ดังนี ้ 
  (1) เปนการจัดการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนและสถานประกอบการ  
  (2) อาจจัดการศึกษาเอง หรือรวมกับหนวยงานอ่ืนจัดการศึกษา  
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  (3) ใหชุมชนและสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
  (4) หลักสูตร สาระการเรียนรู และกระบวนการเรียนรูตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องให
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสถานประกอบการ  
  มาตรา 19 การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ใหยึดหลักดังนี ้ 
  (1) มีความเปนอิสระในการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาของแตละเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
  (2) มีความเปนอิสระในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาตามบริบทของแตเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ สําหรับใชในการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังการประกันคุณภาพภายใน และการประกัน
คุณภาพภายนอก ในทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

  (3) มีความเปนอิสระในการกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ตามบริบทของแตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  (4) มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา  
  มาตรา 20 การจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย 

 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับคนตางชาติจะกระทําไดเฉพาะกรณีท่ีอาศัยอยูในประเทศ
อยางถูกตองตามกฎหมายเทานั้น   

  มาตรา 21 ระบบการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเปนไปตามระบบการศึกษาของ
ชาติ 
 

สวนท่ี 2 

แนวการจัดการศึกษา 
______________ 

 

  มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดศักยภาพของผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสูความเปนเลิศตามอัจฉริยภาพของตนเอง  
  มาตรา 23 การจัดการศึกษาตองมุงเนนใหความสําคัญท้ังความรู ทักษะอาชีพ และคุณธรรม
จริยธรรม โดยเฉพาะความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุจริต ความเสียสละ และ
ความเปนประชาธิปไตย ตลอดจนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  
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มาตรา 24 การจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองเปนการจัดการศึกษาเพ่ือการ
วิจัยท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและสถานประกอบการเปนสําคัญ 

มาตรา 25 หลักสูตรและสาระการเรียนรูตองสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสถาน
ประกอบการ  

ในกระบวนการเรียนรูตองยึดศักยภาพของผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนการศึกษาวิจัยเพ่ือสราง
และพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหมๆ  
 มาตรา 26 ใหคณะกรรมการและสถานศึกษารวมกันกําหนดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ทุก
ประเภท และทุกรูปแบบ ใหเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยไมขัดตอกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวของ  
 

สวนท่ี 3  

การบริหารและการจัดการศึกษา 

______________ 

 

  มาตรา 27 ศูนยมีอํานาจหนาท่ีในการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
และทุกรูปแบบของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืน ใหเปนไปตามระเบียบหรือ
ขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด  

  มาตรา 28 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ” ประกอบดวย 

  (1) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ
สูง ทางดานการบริหารจัดการศึกษา และดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ และเปนประโยชนตอกิจการของศูนย 

  (2) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสามคน ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ และผูวาราชการจังหวัดท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นตั้งอย ู 

  (3) กรรมการผูแทนประชาชน จํานวนหนึ่งคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลท่ีไดรับการ
สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาจากประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไมนอย
กวาสองป ซึ่งเสนอโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  (4) กรรมการผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด จํานวนหนึ่งคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
บุคคลท่ีไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาจากบุคคลซึ่งเสนอโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

  (5) กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด จํานวนหนึ่งคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลท่ี
ไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาจากบุคคลซึ่งเสนอโดยหอการคาจังหวัด 
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  (6) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณเปนท่ีประจักษในดานการศึกษา การบริหาร การเงิน หรือดานอ่ืนท่ี
เก่ียวของและเปนประโยชนตอกิจการของศูนยและสถานศึกษา โดยในจํานวนนี้ตองเปนผูทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐท่ีมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํารวมอยูดวย 

  ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผูอํานวยการแตงตั้ง
เจาหนาท่ีเปนผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน  

  ผูใดจะดํารงตําแหนงกรรมการในองคการมหาชนเกินกวาสามแหงไมได ท้ังนี้ ใหนับรวมการ
เปนกรรมการโดยตําแหนงและการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงกรรมการดวย  

  การนับจํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการตามวรรคสามไมรวมถึงการเปนกรรมการโดย
ตําแหนงท่ีไดมีการมอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติราชการแทน 

  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนประธานกรรมการ 
กรรมการผูแทนประชาชน กรรมการผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด 
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมท้ังการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูแทนประชาชน กรรมการ
ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด และกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือดํารง
ตําแหนงแทนผูท่ีพนจากตําแหนงกอนวาระตามมาตรา 32 ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  มาตรา 29 กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการไมนอยกวาเกาสิบวันให
คณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาข้ึนชุดหนึ่งมีจํานวนไมเกินสิบเอ็ดคน เพ่ือทําหนาท่ีสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนประชาชน กรรมการผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการ
ผูแทนหอการคาจังหวัด และกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยตองสรรหาเปนจํานวนสองเทาของกรรมการ
แตละประเภทท่ีจะมีได เพ่ือเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการ 
  ใหผูวาราชการจังหวัดท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นตั้งอยูเปนประธานกรรมการสรรหา 
  กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนประธานกรรมการ กรรมการผูแทนประชาชน 
กรรมการผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 
  มาตรา 30 ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนประชาชน กรรมการผูแทนสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด และกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี ้ 
  (1) มีสัญชาติไทย  

  (2) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ  



174

9 
 
  (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ  

  (4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ี
ได กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

  (5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน กรรมการ 

หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ี
พรรคการเมือง  
  (6) ไมเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจาง หรือท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับศูนยและ
สถานศึกษา  
  (7) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการท่ีกระทํากับศูนยและสถานศึกษา หรือในกิจการท่ีเปนการ
แขงขันกับกิจการของศูนยและสถานศึกษา หรือขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของศูนยและสถานศึกษา 
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ 
กรรมการ หรือผูแทนของศูนยหรือสถานศึกษาในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนตามมาตรา 10 (6)  

  ความใน (1) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งศูนยหรือสถานศึกษาจําเปนตอง
แตงตั้งตามขอผูกพัน หรือตามลักษณะของกิจการของศูนยหรือสถานศึกษา แลวแตกรณี  

  มาตรา 31 ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนประชาชน กรรมการผูแทนสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละสี่ป  

  เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งประธานกรรมการ กรรมการ
ผูแทนประชาชน กรรมการผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหประธานกรรมการ กรรมการผูแทนประชาชน กรรมการผูแทนสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระนั้น อยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการ กรรมการผูแทนประชาชน 
กรรมการผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหม เขารับหนาท่ี 

  ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนประชาชน กรรมการผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับ
แตงตัง้อีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได  

  มาตรา 32 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ กรรมการผูแทน
ประชาชน กรรมการผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ พนจากตําแหนงเม่ือ  
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  (1) ตาย  

  (2) ลาออก  

  (3) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ  

  (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 30  

  มาตรา 33 ในกรณีท่ีประธานกรรมการ กรรมการผูแทนประชาชน กรรมการผูแทนสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
กอนวาระ หรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูแทนประชาชน กรรมการผูแทนสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด และกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหวางท่ี
กรรมการผูแทนประชาชน กรรมการผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด 
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงท่ี
วาง หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของประธานกรรมการ 
กรรมการผูแทนประชาชน กรรมการผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด 
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว เวนแตวาระท่ีเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนประชาชน กรรมการผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการ
ผูแทนหอการคาจังหวัด และกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได ในกรณีท่ีประธานกรรมการ กรรมการ
ผูแทนประชาชน กรรมการผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการท้ังหมด
เทาท่ีมีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งประธานกรรมการ กรรมการผูแทนประชาชน กรรมการผูแทนสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด และกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง และ
ในกรณีท่ีประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระใหกรรมการท่ีเหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา
หนาท่ีประธานกรรมการเปนการชั่วคราว  

  มาตรา 34 คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลศูนย เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว อํานาจหนาท่ีเชนวานี้ใหรวมถึง  
  (1) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของศูนย  

  (2) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินของศูนย 

  (3) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเก่ียวกับศูนยในเรื่องดังตอไปนี้  
(ก) การจัดแบงสวนงานของศูนย และขอบเขตหนาท่ีของสวนงานดังกลาว 

(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอ่ืน 

ของเจาหนาท่ีและลูกจางของศูนย 
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(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย การ
ออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาท่ีและลูกจางของศูนย รวมท้ัง
วิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางของศูนย 

(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของศูนย 

(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนแกเจาหนาท่ีและลูกจางของศูนย 

(ฉ) การแตงตั้งและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ช) การกําหนดขอบเขตเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและ ผู
ตรวจสอบภายใน 

(ซ) การกําหนดเครื่องแบบผูอํานวยการ เจาหนาท่ี และลูกจางของศูนย และเครื่องหมาย
ศูนย 

  (4) กระทําการอ่ืนใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของศูนย 

  ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของศูนย ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานของศูนยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจ 
ความซื่อสัตยสุจริต การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน 

  มาตรา 35 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน 

กรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม  

  ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 

ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม  

  ในการปฏิบัติหนาท่ี ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม 

ในเรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณา ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นแจงใหท่ีประชุมทราบ และ
ใหท่ีประชุมพิจารณาวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในท่ีประชุมหรือจะมีมติใน
การประชุมเรื่องนั้นไดหรือไม ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด  

  การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

  มาตรา 36 คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานท่ีเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานของศูนยและสถานศึกษาเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ และมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา 34 (3) (ฉ) และคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการ



177

12 
 
ตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการจะตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการท่ีกระทํากับศูนยและ
สถานศึกษา หรือในกิจการท่ีเปนการแขงขันกับกิจการของศูนยและสถานศึกษา หรือขัด หรือแยงกับ
วัตถุประสงคของศูนยและสถานศึกษา ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ กรรมการหรือผูแทนของศูนยและสถานศึกษาใน
การเขารวมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน ตามมาตรา 10 (6)  

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๓๕ มาใชบังคับโดย
อนุโลม  
  มาตรา 37 ใหประธานกรรมการ กรรมการ ท่ีปรึกษา กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการ
ไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
  มาตรา 38 ใหศูนยมีผูอํานวยการคนหนึ่ง  
  คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผอํูานวยการ  
  ในการแตงตั้งผูอํานวยการตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีมีเหตุตอง
แตงตั้งผูอํานวยการ และหากมีเหตุผลจําเปนใหคณะกรรมการขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินหกสิบวัน 
หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวใหคณะกรรมการรายงานผลใหคณะกรรมการ
พัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
  ในกรณีท่ีไมมีผูอํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองผูอํานวยการท่ีมี
อาวุโส ตามลําดับปฏิบัติหนาท่ีแทน ถาไมมีรองผูอํานวยการ ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคน
หนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน  
  มาตรา 39 ผอํูานวยการตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้ 
  (1) มีสัญชาติไทย  
  (2) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ  
  (3) สามารถทํางานใหแกศูนยไดเต็มเวลา 
  (4) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ  
  (5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด ท่ี
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  (6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน กรรมการ 
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี 
พรรคการเมือง 
  (7) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
  (8) ไมเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือองคการมหาชนอ่ืน  
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  (9) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานของรัฐ หรือผูปฏิบัติงานขององคการมหาชน
อ่ืน  

  (10) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการท่ีกระทํากับศูนยและสถานศึกษา หรือในกิจการท่ีเปนการ
แขงขัน กับกิจการของศูนยและสถานศึกษา ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

  มาตรา 40 ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไม
เกินสองวาระติดตอกัน  

  มาตรา 41 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผอํูานวยการพนจากตําแหนงเม่ือ  

  (1) ตาย  

  (2) ลาออก  

  (3) ออกตามกรณีท่ีกําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผอํูานวยการ  
  (4) คณะกรรมการใหออกเพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ  

  (5) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

  (6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 39  

  การขาดคุณสมบัติตามมาตรา 39 (2) ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามกําหนดเวลาใน
สัญญาจาง 
  มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม (4) ตองประกอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท่ีมีอยูโดยไมนับรวมตําแหนงผูอํานวยการ 

  มาตรา 42 ผูอํานวยการมีหนาท่ีบริหารกิจการของศูนยใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
ของศูนย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และเปน
ผูบังคับบัญชาเจาหนาท่ีและลูกจางของศูนยทุกตําแหนง เวนแตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในตาม
มาตรา 67 วรรคสอง รวมท้ังใหมีหนาท่ีดังตอไปนี ้ 
  (1) เสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการตอคณะกรรมการ เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนย
และสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค  

  (2) เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของศูนยและสถานศึกษา
รวมท้ังรายงาน การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณา  
  (3) เสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของศูนยและสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของศูนยและสถานศึกษาตอคณะกรรมการ  
  ผอํูานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของศูนยและสถานศึกษา  
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  มาตรา 43 ผูอํานวยการมีอํานาจ  

  (1) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ีและลูกจาง 
ตลอดจนใหเจาหนาท่ีและลูกจางออกจากตําแหนง ท้ังนี้ ตามระเบียบหรือขอบังคับท่ีคณะกรรมการ
กําหนด  

  (2) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของศูนยและสถานศึกษาโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย 
มต ิคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด  

  มาตรา 44 ในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของศูนย เพ่ือการนี้ 
ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตามระเบียบ 

หรือขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด  

  นิติกรรมใดท่ีผอํูานวยการหรือผูรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือ
ขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนดยอมไมผูกพันศูนย เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน  

  มาตรา 45 ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนของ
ผูอํานวยการ ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรกํีาหนด 

  มาตรา 46 การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ  
  ศูนยอาจขอรับถายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ได 

ใหกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการรวมกันกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ประเมินความพรอมในการรับถายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ  

ใหกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการรวมกันกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ประเมินความพรอมในการรับถายโอนสถานศึกษาจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  มาตรา 47 สถานศึกษามีหนาท่ีในการดําเนินกิจการจัดการศึกษาไดโดยอิสระ สามารถพัฒนา
ระบบบริหาร และการจัดการท่ีเปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ ตามระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ และขอกําหนดของคณะกรรมการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ  

มาตรา 48 ใหคณะกรรมการเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีอํานาจหนาท่ีในการ
กํากับ และสงเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 

 ใหสถานศึกษามีสถานะเปนนิติบุคคล  

ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผูบริหารสถานศึกษา
แตงตั้งเจาหนาท่ีเปนผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 
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  มาตรา 49 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลสถานศึกษา เพ่ือให
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว อํานาจหนาท่ีเชนวานี้ใหรวมถึง  
  (1) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสถานศึกษา  
  (2) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินของสถานศึกษา 
  (3) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเก่ียวกับสถานศึกษาในเรื่องดังตอไปนี ้ 

(ก) การจัดแบงสวนงานของสถานศึกษา และขอบเขตหนาท่ีของสวนงานดังกลาว 

(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอ่ืน 

ของเจาหนาท่ีและลูกจางของสถานศึกษา 
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย การ

ออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาท่ีและลูกจางของสถานศึกษา 
รวมท้ังวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางของสถานศึกษา 

(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของสถานศึกษา 
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนแกเจาหนาท่ีและลูกจางของสถานศึกษา 
(ฉ) การแตงตั้งและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ช) การกําหนดขอบเขตเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและ ผู
ตรวจสอบภายใน 

(ซ) การกําหนดเครื่องแบบผูบริหารสถานศึกษา เจาหนาท่ี และลูกจางของสถานศึกษา 
และเครื่องหมายสถานศึกษา 
  (4) กระทําการอ่ืนใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
  มาตรา 50 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ใหนํามาตรา 35 มาบังคับใชโดย
อนุโลม  

  มาตรา 51 ใหสถานศึกษามีผูบริหารสถานศึกษาคนหนึ่ง  
  การสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูบริหารสถานศึกษา ใหนํามาตรา 38 มาบังคับใชโดย
อนุโลม  

  มาตรา 52 ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ตาม
มาตรา 39   

  มาตรา 53 ผูบริหารสถานศึกษามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
แตไมเกินสองวาระติดตอกัน  

  มาตรา 54 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูบริหารสถานศึกษาพนจากตําแหนงเม่ือ  
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  (1) ตาย  

  (2) ลาออก  

  (3) ออกตามกรณีท่ีกําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูบริหารสถานศึกษา  
  (4) คณะกรรมการใหออกเพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ  

  (5) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

  (6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 39  

  การขาดคุณสมบัติตามมาตรา 39 (2) ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามกําหนดเวลาใน
สัญญาจาง 
  มติของคณะกรรมการใหผูบริหารสถานศึกษาออกจากตําแหนงตาม (4) ตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท่ีมีอย ู

  มาตรา 55 ผูบริหารสถานศึกษามีหนาท่ีบริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงคของสถานศึกษา ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ 
และเปนผบูังคับบัญชาเจาหนาท่ีและลูกจางของสถานศึกษาทุกตําแหนง รวมท้ังใหมีหนาท่ีดังตอไปนี ้ 
  (1) เสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการตอคณะกรรมการ เพ่ือใหการดําเนินงานของ
สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค  

  (2) เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษารวมท้ัง
รายงาน การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณา  
  (3) เสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของสถานศึกษาตอคณะกรรมการ  
  ผูบริหารสถานศึกษาตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถานศึกษา  
  มาตรา 56 ผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจ  

  (1) รวมพิจารณาบรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ี
และลูกจาง ตลอดจนใหเจาหนาท่ีและลูกจางออกจากตําแหนง ท้ังนี้ ตามระเบียบหรือขอบังคับท่ี
คณะกรรมการกําหนด  

  (2) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสถานศึกษาโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย มติ 
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด  

  มาตรา 57 ในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูแทนของ
สถานศึกษา เพ่ือการนี้ ผูบริหารสถานศึกษาจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได 
แตตองเปนไปตามระเบียบ หรือขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด  
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  นิติกรรมใดท่ีผูบริหารสถานศึกษาหรือผูรับมอบอํานาจจากผูบริหารสถานศึกษากระทําโดยฝา
ฝนระเบียบหรือขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด ยอมไมผูกพันสถานศึกษา เวนแตคณะกรรมการจะ
ใหสัตยาบัน  

  มาตรา 58 ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรกํีาหนด 

 

หมวด 4 

ผูปฏิบัติงานของศูนยและสถานศึกษา 

______________ 

 

มาตรา 59 ผูปฏิบัติงานของศูนยและสถานศึกษามีสามประเภท คือ 

(1) เจาหนาท่ีหรือลูกจาง ไดแก ผูซึ่งปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือคาจางจากงบประมาณ
ของศูนยหรือสถานศึกษา 

(2) ท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูซึ่งศูนยหรือสถานศึกษาจางใหปฏิบัติหนาท่ีเปนท่ี
ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง 

(3) เจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมาชวยปฏิบัติงานของศูนยหรือสถานศึกษาเปนการชั่วคราวตาม
มาตรา 62  

มาตรา 60 เจาหนาท่ีและลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้
(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 

(3) สามารถทํางานใหแกศูนยหรือสถานศึกษาไดเต็มเวลา 
(4) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของศูนยและ

สถานศึกษา 
(5) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 39 (4) (5) (6) (7) (8) และ (10)   

(6) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานของรัฐ หรือผูปฏิบัติงานขององคการมหาชน
อ่ืน เวนแตเปนกรณีตามมาตรา 62  

ความใน (1) มิใหใชบังคับแกเจาหนาท่ีชาวตางประเทศซึ่งศูนยหรือสถานศึกษาจําเปนตอง
จางหรือแตงตั้งตามขอผูกพันหรือตามลักษณะกิจการของศูนยหรือสถานศึกษา 

 มาตรา 61 เจาหนาท่ีพนจากตําแหนงเม่ือ 
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(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 60 

(4) ถูกใหออก เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนดไวในระเบียบหรือขอบังคับ 

(5) ถูกไลออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด
ไวในระเบียบหรือขอบังคับ 

  การขาดคุณสมบัติตามมาตรา 60 (2) ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามกําหนดเวลาใน
สัญญาจาง 

มาตรา 62 เพ่ือประโยชนในการบริหารงานของศูนยและสถานศึกษา รัฐมนตรีอาจขอให
ขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ี หรือผูปฏิบัติงานอ่ืนในกระทรวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ มาปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางเปน
การชั่วคราวได ท้ังนี้ เม่ือไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น และมีขอตกลงท่ีทําไวใน
การอนุมัต ิ 

ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางของศูนยหรือ
สถานศึกษาเปนการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออก
จากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ และใหนับระยะเวลาระหวางท่ีมาปฏิบัติงานในศูนยหรือสถานศึกษา
สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอ่ืนทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี  

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานในศูนยหรือสถานศึกษา ใหเจาหนาท่ีของ
รัฐตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการ
หรือหนวยงานเดิมไมต่ํากวาตําแหนงและเงินเดือนเดิมตามขอตกลงท่ีทําไวในการอนุมัต ิ

 

หมวด 5 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

______________ 

 

มาตรา 63 การจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  
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ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด
ไวในระเบียบหรือขอบังคับ 

มาตรา 64 ใหศูนยและสถานศึกษารวมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สําหรับใชในการประกันคุณภาพการศึกษา  

มาตรา 65 ใหศูนยและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยการจัดทําเปนรายงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

มาตรา 66 ใหหนวยงานประเมินคุณภาพการศึกษาตามกฎหมายทําหนาท่ีประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และตามท่ีกฎหมายกําหนด   

 

หมวด 6 

การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของศูนยและสถานศึกษา 
______________ 

 

 มาตรา 67 การบัญชีของศูนยและสถานศึกษา ใหจัดทําตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ
กําหนด ซึ่งตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน 
การบัญชี และการพัสดุของศูนยและสถานศึกษา ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการ
ทราบอยางนอยปละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหมีผูปฏิบัติงานของศูนยซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบหรือ
ขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง และลงโทษทางวินัยของผูตรวจสอบ
ภายใน ใหผูอํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารวมกันแลวเสนอใหคณะกรรมการให
ความเห็นชอบกอน จึงดําเนินการได 

มาตรา 68 ใหศูนยและสถานศึกษาจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 

ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ีคณะกรรมการ
แตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชี และประเมินผลการใช
จายเงินและทรัพยสินของศูนยและสถานศึกษา โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใช
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จายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบันทึกรายงาน
ผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ 

เพ่ือการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของ
ศูนยและสถานศึกษา สอบถามผูอํานวยการ ผูบริหารสถานศึกษา ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาท่ี และ
ลูกจาง และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของศูนยและสถานศึกษา เปนการ
เพ่ิมเติมไดตามความจําเปน 

 มาตรา 69 ใหศูนยทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปงบประมาณ รายงานนี้ให
กลาวถึงผลงานของศูนยและสถานศึกษาในปท่ีลวงมาแลว บัญชีทําการ พรอมท้ังรายงานของผูสอบ
บัญชี รวมท้ังคําชี้แจงเก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานท่ีจะจัดทําในภาย
หนา 

มาตรา 70 เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของศูนยใหมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สรางความรับผิดชอบและความเชื่อถือแกสาธารณชนในกิจการของศูนย
และสถานศึกษา ตลอดจนการติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนินงานของศูนยและ
สถานศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงค โครงการ และแผนงานท่ีไดจัดทําไว ใหศูนยและสถานศึกษาจัด
ใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด แตตองไมนานกวาสามป 

การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยสถาบัน หนวยงาน องคกร หรือคณะบุคคลท่ีเปน
กลาง และมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมินผลการดําเนินงานโดยมีการคัดเลือกหรือแตงตั้งตาม
วิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานของศูนยจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏในดานประสิทธิผล 
ในดานประสิทธิภาพ ในดานการพัฒนาองคกร และในรายละเอียดอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการจะได
กําหนดเพ่ิมเติมข้ึน 

การประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏในดานตางๆ 
ดังนี้ ในดานประสิทธิผล คือ ระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน คุณภาพของหลักสูตรการเรียนการสอน และ
กิจกรรมการเรียนรู ในดานประสิทธิภาพ คือ ความพรอมในการดําเนินงานของสถานศึกษา การ
บริหารการเงิน บุคลากร และทรัพยสิน และในดานการพัฒนาองคกร คือ คุณภาพของแผนงาน การ
ดําเนินงานตามแผนงาน และคุณภาพของการบริการ และในรายละเอียดอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการจะ
ไดกําหนดเพ่ิมเติมข้ึน 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเปนครั้งคราวตามมาตรานี้ดวยก็ได 
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ใหศูนยรายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาและ
สงเสริมองคการมหาชนดวย 

มาตรา 71 เพ่ือประเมินความคุมคาในการจัดตั้ งศูนยและสถานศึกษา เม่ือศูนยและ
สถานศึกษาดําเนินการครบสามป ใหศูนยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดใหมี
การประเมินความคุมคา โดยเปนไปตามตัวชี้วัด และคาเปาหมายท่ีรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการกําหนด  

การประเมินความคุมคาตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยสถาบัน หนวยงาน องคกร หรือคณะ
บุคคล ท่ีเปนกลางและมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมินผลตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการกําหนด  

ใหศูนยรายงานผลการประเมินความคุมคาตอรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ และหากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นวาไมคุมคาในการจัดตั้งใหเสนอรัฐมนตรีเพ่ือ
ยุบเลิกตอไป 

 

หมวด 7 

การกํากับดูแล 

______________ 

 

มาตรา 72 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินกิจการของศูนยใหเปนไปตาม
กฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนย นโยบายของรัฐบาล มติของ
คณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวของกับศูนย เพ่ือการนี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
สั่งใหศูนยชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของศูนยท่ีขัดตอกฎหมาย 
วัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนย นโยบายของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวของกับศูนย ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการของ
ศูนยได 
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หมวด 8 

วุฒิบัตร และเครื่องหมายวิทยฐานะ 

______________ 

 

มาตรา 73 ศูนยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และหนังสือ
รับรองการศึกษาหรือกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการศึกษาของศูนยและสถานศึกษา 

มาตรา 74 ศูนยและสถานศึกษาอาจกําหนดใหมีเครื่องหมายวิทยฐานะ 

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของเครื่องหมายวิทยฐานะ ใหทําเปน
ประกาศของศูนยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เครื่องหมายวิทยฐานะจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามระเบียบหรือ
ขอบังคับของศูนย 

มาตรา 75 ศูนยอาจกําหนดใหมีตราเครื่องหมาย หรือสัญลักษณของศูนยหรือสถานศึกษา
หรือสวนงานในศูนยและสถานศึกษาได โดยทําเปนขอกําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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บทที่ 7 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  

การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษา
เพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และขอเสนอการปรับปรุงกฎหมาย
การศึกษา 2) กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ 3) ราง
กฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสานท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพ (Mixed Method) มีวิธีดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสภาพบริบท นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การ
จัดการศึกษา สภาพปญหาในพ้ืนท่ีเม่ือมีการประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สภาพ
ขอเท็จจริงของการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  ข้ันตอนท่ี 2 

สรางและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุมตัวอยางคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จํานวน 5 คน และ กลุมตัวอยางคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา จํานวน 5 คน พรอมท้ังเก็บรวบรวมขอมูลจากการอภิปรายกลุมยอย( focus 

group discussion) จากผูท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในพ้ืนท่ีท้ัง 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให
ไดมาซึ่งขอคิดเห็นและขอมูลเก่ียวกับรูปแบบและกฎหมายการศึกษาสําหรับใชในการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พรอมท้ังศึกษาการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษของประเทศจีน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

จากผูบริหารการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น (Shenzhen)  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (The People's Republic of China)  ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดแนวทางการพัฒนา
กฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และขอเสนอการ
ปรับปรุงกฎหมายการศึกษา โดยทําการตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนากฎหมาย
การศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และขอเสนอการปรับปรุง
กฎหมายการศึกษา ดวยการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  
และข้ันตอนท่ี 4 รางกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   
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สรุปผลการวิจัย 

1. แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

1.1 การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

กฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา โดยกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีเปนองคการมหาชน ซึ่งมีสถานภาพเปนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 

2542 จะทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาสวนใหญมี
ความเห็นวา การจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรมีระบบการศึกษาและแนวการจัด
การศึกษาสอดคลองหรือเปนไปตามระบบการศึกษาและแนวการจัดการศึกษาของชาติ และควรมีความ
เปนอิสระในการบรหิารจดัการศึกษาภายใตขอบเขตของกฎหมาย 

1.2 การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาท่ีของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน) 

1.2.1 เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประกาศใหพ้ืนท่ีเพียง
บางสวนของจังหวัดเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทําใหไมมีสถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
ตั้งอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งการจัดการศึกษาท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดจะตองมีทุกระดับการศึกษา ตั้งแตระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ดังนั้น จึงควรกําหนดใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษมีพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังจังหวัด โดยใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความพรอมในการจัดการศึกษา
จัดตั้งองคการมหาชน เรียกวา ศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการ
มหาชน) และใหมีท่ีทําการอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  นอกจากนี้ควรใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษมีสิทธิในการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ตามความ
พรอม ความเหมาะสม และความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สําหรับการประเมินความ
พรอมในการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น ใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริม
องคการมหาชนและกระทรวงศึกษาธิการรวมกันกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมิน
ความพรอมในการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือใหคณะกรรมการพัฒนาและ
สงเสริมองคการมหาชนเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนยการบริหาร
จัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน) 
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1.2.2 ศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน) มี
วัตถุประสงค ดังตอไปนี ้1) บริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและ
สถานประกอบการ 2) กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ชุมชนและสถานประกอบการ ตามศักยภาพและโอกาสของแตละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย
คํานึงถึงความเชื่อมโยงสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 3) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาดาน
วิชาการ การวิจัยและพัฒนา ของสถานศึกษาในกํากับ ใหมีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของชุมชนและสถานประกอบการ 4) ประสานความรวมมือในการบริหารจัด
การศึกษากับภาคีตางๆ ท้ังหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ใหเกิดการพัฒนาการศึกษาอยางบูรณาการ โดยยึดหลักประชารัฐ 5) กํากับดูแล ติดตาม 

และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาในกํากับของศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังนี้ การดําเนินการดังกลาวขางตนตองไมเปนการดําเนินการ
ท่ีมุงแสวงหากําไรเปนหลัก 

1.2.3 ศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน) มี
อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 2) กอตั้งสิทธิ 
หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพยสิน ตลอดจนนิติกรรมอ่ืนใด เพ่ือประโยชนในการดําเนิน
กิจกรรมของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา 3) ทําความ
ตกลงและรวมมือกับองคการ หรือหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกิจการท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของศูนยการ
บริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา 4) จัดใหมีและใหทุนเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผูเรียน และการดําเนินงานของศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา 5) บริหารจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยสิน
ทางปญญา และสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา 6) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการท่ี
เก่ียวกับวัตถุประสงคของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา 

ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 7) กูยืมเงินเพ่ือ
ประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและสถานศึกษา ท้ังนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 8) ใหกูยืมเงินเพ่ือเปนทุนการศึกษาแกผูเรียนของสถานศึกษา ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพยโดยมี
หลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพย 9) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการใน
การดําเนินกิจการตางๆ ตามวัตถุประสงคของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
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พิเศษและสถานศึกษา ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 10) ใหปริญญาบัตร 
ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหมายวิทยฐานะในกิจกรรมท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคและ
อํานาจหนาท่ีของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา และ11) 

กระทําการอ่ืนใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของศูนยการบริหารจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา  
 1.3 การกระจายอํานาจใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความพรอมดําเนินการจัดการศึกษา 
ท้ังนี้ เพ่ือใหการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน และผูประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได ซึ่งอาจจะเปนการจัด
การศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ข้ึนอยูกับตามความพรอม ความ
เหมาะสม และความตองการของแตละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 1.4 ความมุงหมายและหลักการในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มี 
3 ดาน ไดแก ดานผูเรียน ดานสังคม ดานสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู โดยความมุงหมาย
ดานผูเรียนมุงเนนการพัฒนาคุณภาพคนใหมีความสมบูรณอยางรอบดาน กลาวคือ มีสุขภาพรางกายท่ี
แข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีดี มีน้ําใจใหความเอ้ือเฟอเผื่อแผและชวยเหลือสังคมหรือมีจิตสาธารณะ มี
ความรูความสามารถและทักษะอาชีพสําหรับนําไปใชประกอบอาชีพได สามารถแกไขปญหาตางๆดวย
การใชสติปญญา มีจิตสํานึกรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรม มีมีคุณธรรมท่ีจําเปนตอการทํางาน ไดแก 
ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริต มีความเสียสละ มีความเปน
ประชาธิปไตย และตองมีลักษณะทางจิตท่ีเปนแรงขับใหมีความอดทนมุงม่ันพยายามหรือแรงจูงใจ
สัมฤทธิ์ ตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศ
เพ่ือนบานท่ีจําเปน  สําหรับความมุงหมายดานสังคมมุงเนนการพัฒนาเพ่ือสรางใหสังคมของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนสังคมแหงการเรียนรู  สวนความมุงหมายดานสาระการเรียนรูและ
กระบวนการเรียนรูมุงเนนใหมีสาระการเรียนรูท่ีมุงตอบสนองตอความตองการของสถานประกอบการ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
ใหมๆ โดยมีกระบวนการเรียนรูท่ียึดศักยภาพของผูเรียนเปนสําคัญ 

 หลักการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นใหยึดการจัดการศึกษาตลอดชีวิตท่ี
สามารถตอบสนองความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และนอกจากนี้ หลักการในการ
จัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะตองมีความเปน
อิสระซึ่งแตละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาจแตกตางกัน มีอิสระในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
สําหรับใชในการประกันคุณภาพการศึกษา มีอิสระในการกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเก่ียวกับ
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การบริหารงานบุคคลตามบริบทของแตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยคํานึงถึงสิทธิและโอกาสเสมอ
กันของบุคคลในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย สําหรับคน
ตางชาติจะกระทําไดเฉพาะกรณีท่ีอาศัยอยูในประเทศอยางถูกตองตามกฎหมายเทานั้น ท้ังนี้ระบบ
การศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะตองเปนไปตามระบบการศึกษาของชาติ เพ่ือใหการจัด
การศึกษาของชาติมีความเปนเอกภาพ  

  1.5 แนวการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองยึดศักยภาพของผูเรียนเปน
สําคัญ โดยกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสูความ
เปนเลิศตามอัจฉริยภาพของตนเอง เพ่ือใหผูเรียนมีท้ังความรู และทักษะอาชีพ และนอกจากนี้ยังตอง
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคูไปดวย โดยเฉพาะคุณธรรมจริยธรรมดานความมีระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ และความเปนประชาธิปไตย ตลอดจนการพัฒนา
ลักษณะทางจิตท่ีมีความสําคัญตอการทํางานคือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สําหรับหลักสูตรและสาระการ
เรียนรูตองสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สวน
กระบวนการเรียนรูตองยึดศักยภาพของผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนา
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหมๆ ท่ีสามารถตอบสนองตอบความตองการของสถานประกอบการในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมกันกําหนดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
และทุกรูปแบบ โดยใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนด
หลักสูตรการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

  1.6 การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีในการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีลักษณะท่ีเปนพหุภาคี และมีผูอํานวยการศูนยการบริหาร
จัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 

คณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจมีอํานาจ
หนาท่ีในการควบคุมดูแลการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยคํานึงถึงคุณภาพ 
ความเปนอิสระ และความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ การกําหนดนโยบายการบริหารจัด
การศึกษา การใหความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินใน
การจัดการศึกษา การควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษา
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ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการออกระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
เรื่องการบริหารงานท่ัวไป และ การจัดแบงสวนงาน ตลอดจนขอบเขตหนาท่ีของสวนงานดังกลาว 
การบริหารงานบุคคล การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน รวมท้ังการบัญชี และ
การจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนแกเจาหนาท่ีและ
ลูกจาง กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบ
ภายใน 

การจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาจขอรับถายโอนสถานศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการได และใหสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีสถานะเปนนิติบุคคล โดย
มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวย คณะกรรมการ
การศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการโดย
ตําแหนง ท้ังนี้ เพ่ือความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับ และ
สงเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ท้ังนี้ ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนผูมี
อํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และผูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังนี้ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
ผูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และผูบริหารสถานศึกษาของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเปนไปตามขอกําหนดของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

ผูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และผูบริหาร
สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองสามารถทํางานไดเต็มเวลา และตองเปนผูมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และ
อาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

มติของคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ใหผูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และผูบริหารสถานศึกษา
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษออกจากตําแหนงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
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ของจํานวนกรรมการเทาท่ีมีอยู โดยไมนับรวมตําแหนงผูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และผูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แลวแตกรณี 

ผูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีหนาท่ีบริหารกิจการ
ของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคของ
สํานักงาน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และเปน
ผูบังคับบัญชาเจาหนาท่ีและลูกจางทุกตําแหนง เวนแตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายใน ตลอดจนมี
หนาท่ีในการเสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการตอคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบรรลุตามวัตถุประสงค เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับผลการดําเนินงานดานตางๆ 
ของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจน
เสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือพิจารณา และเสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงกิจการและการ
ดําเนินงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหมีประสิทธิภาพและเปนไป
ตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

ตลอดจนมีอํานาจในการบรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ี
และลูกจาง ตลอดจนใหเจาหนาท่ีและลูกจางออกจากตําแหนง ท้ังนี้ ตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการ
บริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกําหนด วางระเบียบเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศ
ท่ีศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกําหนด 

 ผูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีหนาท่ีบริหารกิจการของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคของสถานศึกษา ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด 
นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเปน
ผูบังคับบัญชาเจาหนาท่ีและลูกจางทุกตําแหนง ตลอดจนมีหนาท่ีในการเสนอเปาหมาย แผนงาน และ
โครงการตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุตาม
วัตถุประสงค เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา รวมท้ัง
รายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไป ตอคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา เพ่ือพิจารณา และเสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ตลอดจนมีอํานาจในการเขารวมการพิจารณาบรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษ
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ทางวินัยเจาหนาท่ีและลูกจาง ตลอดจนใหเจาหนาท่ีและลูกจางออกจากตําแหนง ท้ังนี้ ตามขอบังคับท่ี
คณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกําหนด วางระเบียบ
เก่ียวกับการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย 
มติ หรือประกาศท่ีคณะกรรมการการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กําหนด 

คณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปน
ผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนของผูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและผูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามหลักเกณฑท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด  

1.7 ผูปฏิบัติงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมี 3 ประเภท ประกอบดวย (1) เจาหนาท่ีหรือลูกจาง (2) ท่ีปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญ (3) เจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมาชวยปฏิบัติงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 36 

1.8 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ 

ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และใหระบบ 

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ท้ังนี้ ใหศูนย
การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
รวมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสําหรับใชในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให
ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1.9 ทุน รายได และทรัพยสินเพ่ือจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวย (1) 

เงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับถายโอนมา กรณีรับถายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ (2) เงินท่ี
รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม (3) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป(4) 

เงินอุดหนุนจากสถานประกอบการภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืน รวมท้ัง
จากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให (5) คาธรรมเนียม     
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คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ (6) ดอกผลของเงินหรือรายไดจาก
ทรัพยสินของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยท่ีรายไดของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวา
ดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  สําหรับอสังหาริมทรัพยท่ีศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดมาจากการ
ให หรือ การซ้ือ หรือการแลกเปลี่ยนดวยเงินรายไดของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาใหเปนกรรมสิทธิ์ของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แลวแตกรณี และใหศูนยการบริหาร
จัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษามีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา 
ใช จําหนาย และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังท่ีเปนท่ีราชพัสดุตามกฎหมายวา
ดวยท่ีราชพัสดุ และท่ีเปนทรัพยสินอ่ืน รวมท้ังจัดหารายไดจากบริการของศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษา แลวแตกรณี 

การใชจายเงินของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษา
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใหใชจายไปเพ่ือกิจการของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะ แลวแตกรณี โดยท่ีการเก็บ
รักษาและเบิกจายเงินของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษา
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการการศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษกําหนด 

นอกจากนี้ควรเปดโอกาสใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืน บริจาคเงินหรือทรัพยากรทางการศึกษาใหแกศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเพ่ือเปนการจูงใจใหมีผูบริจาคเงินใหแก
ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ จึงควรกําหนดใหผูท่ีบริจาคเงินไดรับสิทธิในการลดหยอนหรือยกเวนภาษี ซึ่งเปนไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 558) พ.ศ.2556 

1.10 การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหจัดทําตามหลักสากล ตาม
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แบบและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กําหนด และตองมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในสําหรับทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให
ข้ึนตรงตอคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทําหนาท่ีใน
การตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํานักงานคณะกรรมการบริหารศูนย
การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ตลอดจนการรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทราบอยางนอยปละครั้ง นอกจากนี้ตองไดรับการตรวจสอบจากสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน และตองทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรี 

1.11 การกํากับดูแล ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการ
ดําเนินกิจการของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเปนไปตามกฎหมาย 

1.12 วุฒิบัตรและเครื่องหมายวิทยฐานะ ใหศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถออกขอบังคับกําหนดใหมี
วุฒิบัตรและหนังสือรบัรองการศึกษาหรือกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการศึกษาตลอดจนเครื่องหมายวิทย
ฐานะของสํานักงานคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได 

2. ราง“พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(องคการมหาชน) พ.ศ. ...” มีท้ังหมด 8 หมวด 75 มาตรา ประกอบดวย  

หมวด 1 การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาท่ี มีจํานวน 10 มาตรา ประกอบดวย 1) 

การกําหนดใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความพรอมในการจัดการศึกษาจัดตั้งองคการมหาชน 
เรียกวา ศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน) และมีท่ีทําการ
อยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2) การกําหนดวัตถุประสงคของศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3) การกําหนดใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับ
หนึ่งหรือทุกระดับ ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4) การกําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนและ
กระทรวงศึกษาธิการรวมกันกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินความพรอมในการจัด
การศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ 5) การกําหนดหนาท่ีของศูนยการบริหารจัดการศึกษา
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

หมวด 2 ทุน รายได และทรัพยสิน มีจํานวน 5 มาตรา ประกอบดวย 1) การกําหนดทุน
และทรัพยสินในการดําเนินกิจการของศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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และสถานศึกษา 2) การกําหนดใหบรรดารายไดของศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนา 

เศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาไมเปนรายไดท่ีตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 3) การกําหนดให
อสังหาริมทรัพยซึ่งศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาไดมา
จากการให หรือซื้อ หรือแลกเปลี่ยนดวยเงินรายไดของศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา ใหเปนกรรมสิทธิ์ของศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา แลวแตกรณี 4) การใชจายเงินของศูนยการบริหารจัดการศึกษาของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหใชจายไปเพ่ือกิจการของศูนยโดยเฉพาะ และ 5) การใชจายเงินของ
สถานศึกษา ใหใชจายไปเพ่ือกิจการของสถานศึกษาโดยเฉพาะ 

หมวด 3 การบริหารและการดําเนินกิจการ มี 3 สวน ไดแก  
สวนท่ี 1 ความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา มีจํานวน 6 มาตรา ประกอบดวย 

1) การกําหนดความมุงหมายของการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองเปนไปเพ่ือ
พัฒนาคนใหมีความสมบูรณอยางรอบดาน ท้ังรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา มีจิตสํานึกรัก
และภาคภูมิใจในความเปนไทย อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 
ยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และ
ภาษาของประเทศเพ่ือนบานท่ีจําเปน มีความรูและทักษะวิชาชีพท่ีสามารถนําไปใชประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิตอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดอยางมีความสุข 2) การกําหนดใหการจัดการศึกษา
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองเปนไปเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู 3) การกําหนดใหการจัด
การศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหยึดหลักการจัดการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการของชุมชนและสถานประกอบการ และใหชุมชนและสถานประกอบการเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา โดยหลักสูตร สาระการเรียนรู และกระบวนการเรียนรูตองไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสถานประกอบการ และ 4) การกําหนดใหเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความเปนอิสระในการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

สวนท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา มีจํานวน 5 มาตรา ประกอบดวย 1) การกําหนดให
การจัดการศึกษาตองยึดศักยภาพของผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสูความเปนเลิศตามอัจฉริยภาพของตนเอง  2) การกําหนดให
การจัดการศึกษาตองมุงเนนใหความสําคัญท้ังความรู ทักษะอาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม 3) การ
กําหนดใหการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองเปนการจัดการศึกษาเพ่ือการวิจัยท่ี
ตอบสนองความตองการของชุมชนและสถานประกอบการเปนสําคัญ 4) การกําหนดใหหลักสูตรและ
สาระการเรียนรูตองสอดคลองกับความตองการของชมุชนและสถานประกอบการ และในกระบวนการ
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เรียนรูตองยึดศักยภาพของผูเรียนเปนสําคัญ และ 5) การกําหนดใหคณะกรรมการบริหารศูนยการ
บริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและสถานศึกษารวมกันกําหนดหลักสูตรการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท และทุกรูปแบบ 

สวนท่ี 3 การบริหารและการจัดการศึกษา มีจํานวน 32 มาตรา ประกอบดวย 1) 

การกําหนดอํานาจหนาท่ีของศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 2) การกําหนดให
มี “คณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ” 3) การกําหนด
องคกรประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา และการพนจากตําแหนงของคณะ
กรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4) การกําหนดอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5) การ
กําหนดองคประชุมและวิธีดําเนินการประชุมของคณะกรรมการ 6) การกําหนดใหศูนยศูนยการ
บริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีผูอํานวยการ ตลอดจนวิธีการสรรหา แตงตั้ง และ
ถอดถอนผูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนคุณสมบัติ 
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ อัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนของผูอํานวยการศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 7) การกําหนดการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกสถานศึกษาของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 8) การกําหนดใหคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 9) การกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา 10) กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 11) การ
กําหนดใหสถานศึกษามีผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจนวิธีการสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูบริหาร
สถานศึกษา ตลอดจนคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูบริหาร
สถานศึกษา อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา อัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

หมวด 4 ผูปฏิบัติงานของศูนยและสถานศึกษา มีจํานวน 4 มาตรา ประกอบดวย 1) การ
กําหนดประเภทของผูปฏิบัติงานของศูนยและสถานศึกษา 2) การกําหนดคุณสมบัติของเจาหนาท่ีและ
ลูกจาง และ 3) การกําหนดการพนจากตําแหนงของเจาหนาท่ี 

หมวด 5 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีจํานวน 4 มาตรา ประกอบดวย 1) 

การกําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ 2) กําหนดใหหนวยงานประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามกฎหมายทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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หมวด 6 การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของศูนยและสถานศึกษา มีจํานวน 
5 มาตรา ประกอบดวย 1) การกําหนดระบบบัญชีของศูนยและสถานศึกษา 2) การกําหนดระบบการ
ตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของศูนยและสถานศึกษา และ 3) การ
กําหนดระบบประเมินความคุมคาในการจัดตั้งศูนยและสถานศึกษา 

หมวด 7 การกํากับดูแล มีจํานวน 1 มาตรา ประกอบดวย การกําหนดใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินกิจการของศูนยใหเปนไปตามกฎหมาย และ
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนย นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัตริาชการท่ีเก่ียวของกับศูนย  

หมวด 8 วุฒิบัตร และเครื่องหมายวิทยฐานะ มีจํานวน 3 มาตรา ประกอบดวย 1) การกําหนดให
ศูนยสามารถออกขอบังคับกําหนดใหมีปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และหนังสือรับรองการศึกษา
หรือกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการศึกษาของศูนยและสถานศึกษา และ 2) การกําหนดใหศูนยและ
สถานศึกษาสามารถกําหนดใหมีเครือ่งหมายวิทยฐานะ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. จากผลการวิจัยท่ีพบวา กฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษควรตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษา
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีเปนองคการมหาชน ซึ่งมีสถานภาพเปนนิติบุคคล สามารถกระทําไดตาม
พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 สําหรับการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ควรมีระบบการศึกษาและแนวการจัดการศึกษาสอดคลองหรือเปนไปตามระบบการศึกษาและแนวการ
จัดการศึกษาของชาติ และควรมีความเปนอิสระในการบริหารจดัการศึกษาภายใตขอบเขตของกฎหมาย
นั้น สามารถกระทําไดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

2. จากผลการวิจัยท่ีพบวา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรมีพ้ืนท่ี
ครอบคลุมท้ังจังหวัด โดยใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความพรอมในการจัดการศึกษาจัดตั้ง
องคการมหาชน เรียกวา ศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการ
มหาชน) สอดคลองกับงานวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) เรื่อง รูปแบบการจัด
การศึกษาเชิงพ้ืนท่ี : บทเรียนทางเลือก และเงื่อนไขความสําเร็จ ท่ีพบวา การปรับตัวของทองถ่ินมี
แนวทางการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพใน 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศ ซึ่งสามารถตอบโจทย
การบริหารจั ดการ ศึกษาเชิ ง พ้ืน ท่ีของประ เทศไทย บนฐานของหลักความรับผิดชอบ 
(Accountability) และหลักการมีสวนรวมกับภาคสวนอ่ืนๆในพ้ืนท่ี (participation) เพ่ือตอบสนอง
ความหลากหลายของพัฒนาในแตละพ้ืนท่ีและหลักการจัดการศึกษาของศตวรรษท่ี 21  
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3. จากผลการวิจัยท่ีพบวา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรมีสิทธิในการจัดการศึกษาระดับใด
ระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการ
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สําหรับการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนั้น ใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนและกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกันกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนเสนอแนะตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (องคการมหาชน) นั้นสามารถนําเอากฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความ
พรอมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มาเปนแนวทางใน
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษได  

4. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(องคการมหาชน) มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 1) บริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของชุมชนและสถานประกอบการ 2) กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของชุมชนและสถานประกอบการ ตามศักยภาพและโอกาสของแตละเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 3) สงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ของสถานศึกษาในกํากับ ใหมีความสามารถใน
การจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและสถานประกอบการ 4) ประสานความ
รวมมือในการบริหารจัดการศึกษากับภาคีตางๆ ท้ังหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และ
ภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ ใหเกิดการพัฒนาการศึกษาอยางบูรณาการ โดยยึดหลัก
ประชารัฐ 5) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาใน
กํากับของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  และการดําเนินการดังกลาว
ขางตนตองไมเปนการดําเนินการท่ีมุงแสวงหากําไรเปนหลัก เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 

5. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ศูนยการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(องคการมหาชน) มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตางๆ 

2) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพยสิน ตลอดจนนิติกรรมอ่ืนใด เพ่ือประโยชนใน
การดําเนินกิจกรรมของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา 3) 

ทําความตกลงและรวมมือกับองคการ หรือหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกิจการท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
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ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา 4) จัดใหมีและใหทุนเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผูเรียน และการดําเนินงานของศูนยการ
บริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา 5) บริหารจัดการศึกษา ตลอดจน
ทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของศูนยการ
บริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา 6) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนใน
กิจการท่ีเก่ียวกับวัตถุประสงคของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
สถานศึกษา ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 7) กูยืม
เงินเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา ท้ังนี้   ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 8) ใหกูยืมเงินเพ่ือเปนทุนการศึกษาแกผูเรียนของสถานศึกษา ซึ่งขาด
แคลนทุนทรัพยโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพย 9) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง 
คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการตางๆ ตามวัตถุประสงคของศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 10) ใหปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหมายวิทยฐานะในกิจกรรมท่ี
เปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและสถานศึกษา และ11) กระทําการอ่ืนใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษา เปนไปตามพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. 2542 

6. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ความมุงหมายและหลักการในการบริหารจัดการศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มี 3 ดาน ไดแก 1) ดานผูเรียน มุงเนนการพัฒนาคุณภาพคนใหมีความสมบูรณ
อยางรอบดาน กลาวคือ มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีดี มีความรูความสามารถและทักษะ
อาชีพ สามารถแกไขปญหาตางๆดวยการใชสติปญญา มีจิตสํานึกรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย 
อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรม มี
คุณธรรมท่ีจําเปนตอการทํางาน ตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาของประเทศเพ่ือนบานท่ีจําเปน 2) ดานสังคม มุงเนนการพัฒนาเพ่ือสรางใหสังคมของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนสังคมแหงการเรียนรู และ 3) ดานสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู 
มุงเนนใหมีสาระการเรียนรูท่ีมุงตอบสนองตอความตองการของสถานประกอบการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหมๆ โดยมี
กระบวนการเรียนรูท่ียึดศักยภาพของผูเรียนเปนสําคัญ เปนไปตามตามแผนบูรณาการจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2559:45) และ แผนการ
ศึกษาแหงชาต ิ(พ.ศ.2560-2579) 
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7. จากผลการวิจัยท่ีพบวา หลักการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหยึดการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองความตองการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และหลักการใน
การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะตองมีความ
เปนอิสระซึ่งแตละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาจแตกตางกัน ตลอดจนมีอิสระในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาสําหรับใชในการประกันคุณภาพการศึกษา และมีอิสระในการกําหนดหลักเกณฑและ
ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามบริบทของแตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยคํานึงถึง
สิทธิและโอกาสเสมอกันของบุคคลในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย และระบบการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองเปนไปตามระบบการศึกษาของชาติ 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาของชาติมีความเปนเอกภาพ เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 

8. จากผลการวิจัยท่ีพบวา แนวการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองยึด
ศักยภาพของผูเรียนเปนสําคัญ โดยกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพสูความเปนเลิศตามอัจฉริยภาพของตนเอง เพ่ือใหผูเรียนมีท้ังความรู และทักษะ
อาชีพ และนอกจากนี้ยังตองพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคูไปดวย หลักสูตรและสาระการเรียนรูตอง
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สวนกระบวนการ
เรียนรูตองยึดศักยภาพของผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาเทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมใหมๆ ท่ีสามารถตอบสนองตอบความตองการของสถานประกอบการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษได เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

9. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีในการสงเสริม และกํากับ
ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา และติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามท่ีมี
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร
ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีลักษณะท่ีเปนพหุภาคี และมี
ผูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนกรรมการและเลขานุการ
โดยตําแหนง เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

10. จากผลการวิจัยท่ีพบวา คณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมดูแลการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

โดยคํานึงถึงคุณภาพ ความเปนอิสระ และความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ การกําหนดนโยบาย
การบริหารจัดการศึกษา การใหความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา การอนุมัติแผนการลงทุนและ
แผนการเงินในการจัดการศึกษา การควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานของศูนยการ
บริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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ตลอดจนการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเรื่องการบริหารงานท่ัวไป และ การจัดแบงสวนงาน ตลอดจนขอบเขตหนาท่ี
ของสวนงานดังกลาว การบริหารงานบุคคล การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน 
รวมท้ังการบัญชี และการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืน
แกเจาหนาท่ีและลูกจาง กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการปฏิบัติ
หนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 

11. จากผลการวิจัยท่ีพบวา การจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตองถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาจขอรับถายโอน
สถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการได และใหสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีสถานะ
เปนนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวย 
คณะกรรมการการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและ
เลขานุการโดยตําแหนง เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

12. จากผลการวิจัยท่ีพบวา คณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษา
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และผูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมติของคณะ
กรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีจะใหผูอํานวยการศูนย
การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และผูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษออกจากตําแหนงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการเทาท่ีมีอยู โดยไมนับรวมตําแหนงผูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และผูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แลวแตกรณี คณะกรรมการ
บริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอ่ืนของผูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
ผูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด เปนไปตาม
พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 

13. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ผูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และผูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองสามารถทํางานไดเต็มเวลา และตอง
เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ มีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน ตลอดจนการกําหนดอํานาจ
หนาท่ีของผูอํานวยการศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และอํานาจหนาท่ี
ของ ผูบริหารสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน 
พ.ศ. 2542 



205

40 
 

14. จากผลการวิจัยที่พบวา ผูปฏิบัติงานของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมี 3 ประเภท ประกอบดวย (1) เจาหนาท่ี
หรือลูกจาง (2) ท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ (3) เจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมาชวยปฏิบัติงานของศูนยการบริหาร
จัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนการ
ชั่วคราวเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 

15. จากผลการวิจัยท่ีพบวา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และใหระบบ หลักเกณฑ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยใหศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

16. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ทุน รายได และทรัพยสินเพ่ือจัดการศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวย (1) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับถายโอนมา กรณีรับถายโอนสถานศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธิการ (2) เงินท่ีรัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม (3) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาล
จัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป (4) เงินอุดหนุนจากสถานประกอบการภาคเอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืน รวมท้ังจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และ
เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให (5) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการ
ดําเนินการ (6) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยท่ีรายไดของศูนยการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไมเปนรายไดท่ี
ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  

สําหรับอสังหาริมทรัพยท่ีศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษา
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดมาจากการให หรือ การซื้อ หรือการแลกเปลี่ยนดวยเงินรายไดของ
ศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาใหเปนกรรมสิทธิ์ของศูนย
การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

แลวแตกรณี และใหศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษามี
อํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของศูนยการ
บริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังท่ี
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เปนท่ีราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุ และท่ีเปนทรัพยสินอ่ืน รวมท้ังจัดหารายไดจากบริการ
ของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา แลวแตกรณี เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการ
มหาชน พ.ศ. 2542 

17. จากผลการวิจัยท่ีพบวา การใชจายเงินของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใหใชจายไปเพ่ือกิจการของศูนยการ
บริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โดยเฉพาะ แลวแตกรณี โดยท่ีการเก็บรักษาและเบิกจายเงินของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเปนไปตามขอบังคับท่ี
คณะกรรมการการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการ
มหาชน พ.ศ. 2542 

18. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ควรเปดโอกาสใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน บริจาคเงินหรือทรัพยากรทางการศึกษาใหแกศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และใหผูท่ีบริจาคเงินไดรับสิทธิในการลดหยอนหรือยกเวนภาษี เปนไป
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 558) 
พ.ศ.2556 

19. จากผลการวิจัยท่ีพบวา การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของศูนยการ
บริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให
จัดทําตามหลักสากล ตามแบบและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกําหนด และตองมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในสําหรับทําหนาท่ีเปนผู
ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และใหข้ึนตรงตอคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทําหนาท่ีในการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสํานักงานคณะกรรมการบริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการ
บริหารศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทราบอยางนอยปละครั้ง นอกจากนี้
ตองไดรับการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และตองทํารายงานประจําปเสนอ
รัฐมนตรี เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 
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20. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแล
การดําเนินกิจการของศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเปนไปตามกฎหมาย เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) ตลอดจนแผนบูรณาการจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2559:45)  

  

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้มีขอคนพบสําคัญท่ีจะนําไปสูขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ

1.1 การท่ี “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (องคการมหาชน) พ.ศ. ...” จะถูกกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ (Policy Formulation) ไดนั้น 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น จึงควรจัดประชุมสัมมนาเพ่ือสรางความเขาใจ
เก่ียวกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการ
มหาชน) พ.ศ. ... ใหแกคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังนี้ เพ่ือใหมีการ
สนับสนุนการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (องคการมหาชน) พ.ศ. ... 

1.2 หลังจากท่ีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (องคการมหาชน) พ.ศ. ... มีผลบังคับใชแลว หนวยงานท่ีเก่ียวของควรเผยแพร ประชาสัมพันธ
ใหชุมชน สวนราชการ และสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความเขาใจเก่ียวกับการ
จัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน) ท้ังนี้ เพ่ือใหพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน) พ.ศ. .

ซึ่งเปนนโยบายสาธารณะถูกนําไปปฏิบัติ(Policy Implementation) ไดอยางถูกตอง 
1.3 หลังจากท่ีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ (องคการมหาชน) พ.ศ. ... ไดถูกนําไปปฏิบัติแลว หนวยงานท่ีเก่ียวของควรประเมินผลนโยบาย 

(Policy Evaluation) วามีปญหา อุปสรรคประการใด เพ่ือจะไดนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงใหการ
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นํานโยบายการจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (องคการมหาชน) ไปสู
การปฏิบัติประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) พัฒนาความพรอมในการจัด
การศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2.2 ควรทําการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ท่ีมีความพรอมในการจัดการศึกษา ในลักษณะโครงการนํารองการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบองคการมหาชน 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ (2542). รายงานการสังเคราะหผลการสํารวจ เรื่อง  

คนไทยคิดอยางไร ตอการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : ไอสแควร. 
 . (2542) การกระจายอํานาจทางการศึกษา : บทบาทของชุมชนในการสนับสนุนดาน

การเงิน (วิไลลักษณ  ผดุงกิตติมาลย  แปลจาก Mark Bray Decentralization of 
Education : Community Financing  (Internet : http://www.worldbank.org 
/html/extde/educ/edu-eram/deced-f.htm) กรุงเทพฯ :  
บริษัท ที.พ.พรินทร จํากัด. 

 . (2542) การบริหารการศึกษา กระทรวงเดียว (บทสัมภาษณ ศาสตราจารย  
ดร.วิจิตร ศรีสอาน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ในรายการ “เชาวันนี้” 
วันพฤหัสบดีท่ี 18 และวันพุธท่ี 24 กุมภาพันธ 2542) (เอกสารอัดสําเนา). 

 . (2540) การปฏิรูปการศึกษาของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี (เอกสารอัด
สําเนา). 

 . (2540) การเรียนรู : ขุมทรัพยในตน (ศรีนอย โพวาทอง และคณะแปลจาก Delors, 
Jacques and others (1996) Learning : The Treasure within  Report to 
UNESCO of the International Commission on Education for the  
Twenty – first Century) กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

 . (2543) การเรียนรูตลอดชีวิต การประเมินการเรียนรูจากประสบการณ (กลอยตา  
ณ ถลาง แปลจาก บารบารา เมอริลและตีเฟน ฮิลล  Lifelong Learning Through 
APEL : AUK Perspective จากมหาวิทยาลัยวอรริก สหราชอาณาจักร Internet : 
wysiwyg://23//http://www. user.uni-bremen.de/erill/lios/contrib/s5-01.html) 
กรุงเทพฯ :  บริษัทพิมพดี จํากัด. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ (2541) การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (เอกสารแปลจาก  
ฟรายเออร  อาร.เอช. และคณะ (Fryer, R.H., and others (1998)) รายงานฉบับแรก
ของคณะกรรมการท่ีปรึกษาแหงชาติวาดวยเรื่องการศึกษาตอเนื่องและการเรียนรูตลอด
ชีวิต พฤศจิกายน 2540) เอกสารอัดสําเนา. 

 . (2540) การรับนักเรียน ปการศึกษา 2540 ความสําเร็จของแผนงานหลักท่ี 1  
การยกระดับการศึกษาพื้นฐานของปวงชน กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 

 . (2540) การศึกษาเพื่อพัฒนาคนสําหรับสังคมไทยในสองทศวรรษหนา กรุงเทพฯ : สํานักงาน     
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 

 . (2542) ความรวมมือระหวางชุมชน สถานประกอบการและโรงเรียนในปฏิรูปการศึกษา 
กรณีศึกษา ซิลิคอนแวลลีย (ภัทรนันท พัฒิยะ แปลและเรียบเรียงจากเรื่อง 21st Century 
Education Initiative internet : http://www.joinventure.org/initiatives /21st/ 
21cntry.html) กรุงเทพฯ : บริษัท ที.พี.พรินต จํากัด. 
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 .  (2540)   รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา.  กรุงเทพฯ :   

อรรถพลการพิมพ.  
 . (2540)  รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย. กรุงเทพฯ :  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ   
 . (2540) รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด.  

บริษัทเซเวนสพรินติ้ง กรุป จํากัด,  กรุงเทพฯ : บริษัท ที.พี.พรินต จํากัด.   
 . (2542) รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศแคนาดา. (พ.ศ. 2541)   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กรุงเทพฯ : บริษัท ที.พี.พรินต จํากัด.   
 . (2540) รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี.   กรุงเทพฯ : 

บริษัท ที.พี.พรินต จํากัด.   
 . (ม.ป.ป.) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544).  กรุงเทพฯ : 

อรรถพลการพิมพ.  
 . (2542) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ :  

บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ (2542) มหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหรรม (University for 

Industry) การจัดการเรียนรูท่ีทันสมัย ; บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหรรม. 
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (เอกสารอัดสําเนา). 

 . (2542) ยุคแหงการเรียนรู : การฟนฟูบริเตนสูโฉมหนาใหม (เอกสารฉบับยอ).  
(แปลจาก The Learning Age : A Renaissance for A New Britain)  กรุงเทพฯ : 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (เอกสารอัดสําเนา). 

 . (2541) ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จ. (สุรางค โพธิ์พฤกษาวงศ 
และ วิภัสรินทร ประพันธสิริ แปลและเรียบเรียงจาก Steven Klein and Others เรือ่ง 
Fitting the Pieces : Education Reform that Works) สํานักพัฒนาระบบการศึกษา
และวางแผนมหภาค สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (เอกสารอัดสําเนา). 

 . (2543) ยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของประเทศสหราช
อาณาจักร. (พิศวาส  ปทุมุตตรังษี) แปลจาก Learning for the Twenty-first 
Century:First report of the National Advisory Group for Continuing 
Education and Lifelong Learning) กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (เอกสารอัดสําเนา). 

 . (2542) สรุปสาระการสัมมนาสิ่งแวดลอมและการเรียนรูสรางสมองเด็กใหฉลาดได
อยางไร.   วันท่ี 12 มีนาคม 2542 ณ หองกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร  
(เอกสารอัดสําเนา). 
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 . (2542) สังคมการเรียนรู (เอกสารเพื่อการปรึกษาหารือของรัฐบาลสหราชอาณาจักร).  

(สุรางค  โพธิ์พฤกษาวงศ และวิภัสรินทร ประพันธสิริ แปลและเรียบเรียงจาก Connecting 
the learning society : National Grid for Learning – the Government consultation 
paper) กรุงเทพฯ : บริษัท ที.พี.พรินต จํากัด. 

สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา. (20 สิงหาคม 2542) “ครอบครัวมีสวนรวมนอย.”  
วารสารเสนทางปฏิรูปการศึกษาไทย. 1 (11) : 4.  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ (2542) เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในระดับจังหวัดและอนุภาค ภาพรวมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทย  กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ. 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษาตลอดชีวิต กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ. (2542) 
เอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดทํารายละเอียดการปฏิรูปการสงเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิตและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 16-18 กันยายน 2542 ณ โรงแรมคุมสุพรรณ 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (เอกสารอัดสําเนา). 

สํานักงานประสานงานโครงการทรัพยากรมนุษย. (เมษายน – พฤษภาคม 2543) เอกสาร
ประกอบการอบรมเพื่อพัฒนา. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการโรงเรียนโครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย.  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2559). รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี : บทเรียนทางเลือก 
และเง่ือนไขความสําเร็จ. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟค. 

 . (2559). การวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลก 
     ศตวรรษท่ี 21 (ฉบับสรุป). กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟค. 
 . (2559). (ราง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2574. กรุงเทพฯ :  

สํานักนโยบายและแผนการศึกษา. 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. (2541)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

2540. กรุงเทพมหานคร : นะรุจการพิมพ. 
สํานักงานเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ. (2540) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธกิารสภารางรัฐธรรมนูญ.  
สํานักนโยบายและแผนฯ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2538) คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

คนไทยในยุคโลกาภิวัตน. (เอกสารอัดสําเนา). 
สํานักราชเลขาธิการ. (2522) ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาส

ตางๆ ป พ.ศ. 2521. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. 
สําราญ ถาวรายุศม. (2510) “หลักการจัดตั้งคณะกรรมการ.” นักบริหาร. 2(4) : 9-10. 
สําราญ หาญประเสริฐ. (2544) ศึกษาการมีสวนรวมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน. อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ (2545) การประชุมทาง
วิชาการเรื่องการวิจัยทางการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ  : ทําปกเจริญผล. 
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การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ. หนวยท่ี 1 เลมท่ี 1 สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี :   
โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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แบบสัมภาษณ 

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษา 
เพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1) เพ่ือศึกษาหารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
สําหรับใชเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 2) เพ่ือศึกษาหาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาใหสอดคลองกับการบริหารจัดการศึกษา
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 3) เพ่ือจัดทํารางกฎหมายการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ี
ไดจากการวิจัย  

ประเด็นอภิปรายกลุม (focus group discussion) 

1. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในปจจุบัน 
 1.1 ความมุงหมายของการบริหารจัดการศึกษาในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในปจจุบัน
เปนอยางไร 
  - ดานผูเรียน (คุณลักษณะของผูเรียน) 
  - ดานสังคม (เชน สังคมแหงการเรียนรู)   
  - ดานกระบวนการเรียนรู 

 1.2 หลักการของการบริหารจัดการศึกษาในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในปจจุบันเปน
อยางไร 
  - การศึกษาตลอดชีวิต  
  - การมีสวนรวมของสังคม  
  - โครงสรางการจัดการศึกษา  
  - การกระจายอํานาจ  

 1.3 ทรัพยากรสําหรับใชในการบริหารจัดการศึกษาในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
ปจจุบันเปนอยางไร  
   - แหลงทรัพยากรทางการศึกษา 
   - ปริมาณ (มากนอย เพียงพอหรือไม)  
   - วิธีหรือแนวทางการระดมทรัพยากร  
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 1.4 ลักษณะการบริหารจัดการศึกษาในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในปจจุบันเปนอยางไร  
 - องคกรการบริหารจัดการศึกษา (Formal organization, informal organization, Matrix 
organization, Ad hoc Organization เปนตน) 
   - ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา (เชน แตละหนวยงานคนตางจัดการศึกษา/มีการ
ประสาน ความรวมมือกันเปนเครือขายการจัดการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน การประสานความ
รวมมือกันมีลักษณะอยางไร เปนคณะกรรมการอยางเปนทางการ หรือเปนเครือขายนอกแบบเปนตน) 

 1.5 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในปจจุบันเปนอยางไร 
   - นโยบายการศึกษา (P-Policy)   
   - อํานาจการจัดการศึกษา (A- Authority)  
   - การวางแผนการศึกษา (P- Planning)  
   - การจัดองคการการศึกษา (O-Organizing)  
   - การบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา (S-Staffing)  
   - การตัดสินใจ/การวินิจฉัยสั่งการดานการศึกษา (D-Directing)  
   - การประสานงานดานการศึกษา (Co- Coordinating)  
   - การรายงานผลการจัดการศึกษา (R- Reporting)  
   - งบประมาณการศึกษา (B- Budgeting) 

 1.6 แนวการจัดการศึกษาในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในปจจุบัน เปนอยางไร 
   - แนวการจัดการศึกษาในระบบ   
   - แนวการจัดการศึกษานอกระบบ   
   - แนวการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
   - แนวการจัดการศึกษาสําหรับคนตางชาติท้ังท่ีอยูในประเทศอยางถูกตองตามกฎหมาย และ
ผิดกฎหมาย) 

 1.7 คุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในปจจุบันเปนอยางไร 
   - มาตรฐานการศึกษา  
   - ระบบการประกันคุณภาพ(การประเมินคุณภาพภายใน/การประเมินภายนอกจาก สมศ.) 
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2. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีตองการ (หรือคาดหวัง) ใหเกิดข้ึนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในอนาคต 
 2.1 ความมุงหมายของการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   - ดานผูเรียน (คุณลักษณะของผูเรียน) 
   - ดานสังคม (เชน สังคมแหงการเรียนรู)   
   - ดานกระบวนการเรียนรู 

 2.2 หลักการของการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   - การศึกษาตลอดชีวิต  
   - การมีสวนรวมของสังคม  
   - โครงสรางการจัดการศึกษา  
   - การกระจายอํานาจ 

 2.3 ทรัพยากรสําหรับใชในการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
   - แหลงทรัพยากรทางการศึกษา 
   - ปริมาณ (มากนอย เพียงพอหรือไม)  
   - วิธีหรือแนวทางการระดมทรัพยากร  

2.4 ลักษณะการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 - องคกรการบริหารจัดการศึกษา (Formal organization, informal organization, Matrix 
organization, Ad hoc Organization เปนตน) 
 - ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา (เชน แตละหนวยงานคนตางจัดการศึกษา/มีการ
ประสาน ความรวมมือกันเปนเครือขายการจัดการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน การประสานความ
รวมมือกันมีลักษณะอยางไร เปนคณะกรรมการอยางเปนทางการ หรือเปนเครือขายนอกแบบเปนตน) 

2.5 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   - นโยบายการศึกษา (P-Policy)   
   - อํานาจการจัดการศึกษา (A- Authority)  
   - การวางแผนการศึกษา (P- Planning)  
   - การจัดองคการการศึกษา (O-Organizing)  
   - การบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา (S-Staffing)  
   - การตัดสินใจ/การวินิจฉัยสั่งการดานการศึกษา (D-Directing)  
   - การประสานงานดานการศึกษา (Co- Coordinating)  
   - การรายงานผลการจัดการศึกษา (R- Reporting)  
   - งบประมาณการศึกษา (B- Budgeting) 
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 2.6 แนวการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   - แนวการจัดการศึกษาในระบบ   
   - แนวการจัดการศึกษานอกระบบ   
   - แนวการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
   - แนวการจัดการศึกษาสําหรับคนตางชาติท้ังท่ีอยูในประเทศอยางถูกตองตามกฎหมาย และ
ผิดกฎหมาย) 

2.7 คุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   - มาตรฐานการศึกษา  
   - ระบบการประกันคุณภาพ (การประเมินคุณภาพภายใน/การประเมินภายนอกจาก สมศ.) 
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แบบสอบถาม 
โครงการศกึษาแนวทางการพฒันากฎหมายการศกึษาเพือ่การบริหารจัดการการศึกษา

ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 
คําชี้แจง 1. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนโครงการที่คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับทุนการ
วิจัยจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 2. แบบสอบถามน้ีเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนากฎหมาย
การศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 3. โปรดอานขอความแลวทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริง หรือตรงกับ 
ความคิดเห็นของทานมากที่สุด หากมีขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม  โปรดกรุณากรอก
ขอความลงในชองวาง 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 ทานไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการหรือกรรมาธิการชุดใด 
         คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 
         คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ตอนท่ี 2 แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  

แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหาร
จัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ระดับความคิดเห็น 
นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

ความมุงหมายของการบริหารจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
1. ทานคิดวาคุณลักษณะของผูเรียนดังตอไปน้ีควร
กําหนดเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพียงใด 

1) การเปนคนที่มีความสมบูรณรอบดาน ทั้งรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา การมีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย 

     

2) ยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรม      
3) อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 

และภูมิปญญาไทย 
     

4) ความมีระเบียบวินัย      
5) ความรับผิดชอบ      
6) ความซื่อสัตยสจุริต      
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แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหาร
จัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ระดับความคิดเห็น 
นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

7) ความเสียสละ      
8) ความเปนประชาธิปไตย       
9) ความอดทนมุงมั่นพยายาม (แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธ์ิ)   
     

10) ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาไทย       
11) ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ       
12) ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาของ

ประเทศเพื่อนบานทีจ่ําเปน 
     

13) ความรูและทักษะวิชาอาชีพที่ความสามารถ
นําไปใชในการประกอบอาชีพเพื่อการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขในเขตเศรษฐกจิพิเศษ 

     

2. ทานคิดวาลักษณะทางสงัคมดังตอไปน้ีควรกําหนด
เปนลักษณะทางสังคมที่พึงประสงคของเขตพฒันา
เศรษฐกจิพิเศษเพียงใด 

1) ทุกคนและทุกภาคสวนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิ
พิเศษมีความใฝรูและพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอ  

     

2) สงเสรมิการเรียนรผูานผรู ูสื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ แหลงการเรียนร ูภูมิปญญาทองถ่ิน และ
จากองคความรูตาง ๆ  

     

3) สงเสรมิใหเกิดการถายทอดความรูแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน ทั้งภายใน และนอกเขตพฒันา
เศรษฐกจิพิเศษ 

     

3. ทานคิดวากระบวนการเรียนรูในการจัดการศึกษา
ของเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษควรยึดศักยภาพของ
ผูเรียนเปนสําคัญเพียงใด 
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แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหาร
จัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ระดับความคิดเห็น 
นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

หลักการของการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
4. ทานคิดวาการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกจิ
พิเศษควรยึดหลกัการดังตอไปน้ีเพียงใด  

1) การศึกษาตลอดชีวิตที่มุงเนนในการตอบสนอง
ตอความตองการของสถานประกอบการในพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเปนสําคัญ 

     

2) การเปดโอกาสใหสังคมและสถานประกอบการ
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งทางดาน
นโยบาย ระบบ โครงสราง กระบวนการจัดการศึกษา 
และเงินงบประมาณ 

     

3) การมีองคกรการบริหารจัดการศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษที่เปนนิติบุคคล  

     

4) การกระจายอํานาจการบรหิารจัดการศึกษา
ใหแกเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในการกําหนดนโยบาย 
ระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาทกุ
ระดับ และประเภทการศึกษา                                

     

5) การมีเอกภาพและเปนเอกลักษณเฉพาะของแต
ละเขต โดยไมขัดตอกฎหมาย  

     

6) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาสําหรบัการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพ
ภายใน และการประกันคุณภาพภายนอกในทุกระดับ 
ทุกประเภทการศึกษา  

     

7) การมีอสิระในการกําหนดหลักเกณฑและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล     

     

ทรัพยากรสาํหรับใชในการบริหารจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
5. การบรหิารจัดการศึกษาของเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษควรเอาเงินงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ จาก
แหลงดังตอไปน้ีเพียงใด   

1) รัฐบาลใหการสนับสนุนตามที่มกีฎหมาย/
ระเบียบกําหนด  
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แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหาร
จัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ระดับความคิดเห็น 
นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

2) สถานประกอบการในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
ใหการสนับสนุน  

     

3) รัฐบาลและสถานประกอบการในเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษใหการสนับสนุนรวมกันใหการ
สนับสนุน  

     

4) การระดมเงินและทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มา
ใชในการจัดการศึกษา 

     

ลักษณะการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
6. การบรหิารจัดการศึกษาของเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษควรมีลกัษณะดังตอไปน้ีเพียงใด   

1) การมีกฎหมายหรือระเบียบในการบริหารจัด
การศึกษาของเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

     

2) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเปนคณะ
กรรมการบรหิารจัดการศึกษาของเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษ                              

     

3) มีคณะกรรมการบรหิารจัดการศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษเปนการเฉพาะ เชน 
คณะกรรมการการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกจิ
พิเศษ  

     

4) คณะกรรมการบรหิารจัดการศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ ควรมีวาระ 4 ป  

     

5) มีองคกรการบรหิารจัดการศึกษาของเขตพฒันา
เศรษฐกจิพิเศษทีเ่ปนนิติบุคคล เชน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกจิ
พิเศษ  

     

6) องคกรการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษควรมลีักษณะเปนองคการมหาชน  
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แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหาร
จัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ระดับความคิดเห็น 
นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

7) การบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษควรปรบัเปลี่ยนใหสอดคลองกับบรบิทของแตละ
เขตโดยใหอํานาจในการบรหิารจัดการศึกษาแกเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษอยางอสิระภายใตขอบเขตของ
กฎหมาย 

     

8) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษสามารถจัดต้ัง
สถานศึกษาไดตามกฎหมาย 

     

9) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษสามารถรบัถายโอน
สถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการได 

     

10) สถานศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษมี
สถานะเปนนิติบุคคล     

     

11) คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษเปนคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

     

กระบวนการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
7. การบรหิารจัดการศึกษาของเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษควรมีกระบวนการดังตอไปน้ีเพียงใด 

1) มีอํานาจในการกําหนดนโยบายการศึกษาภายใต
ขอบเขตของกฎหมาย 

     

2) มีอํานาจอสิระในการจัดการศึกษาภายใต
ขอบเขตของกฎหมาย 

     

3) มีอํานาจในการวางแผนพฒันาการศึกษาที่
สอดคลองกบัทิศทางการพฒันาประเทศ 

     

4) มีอํานาจในการจัดต้ังองคกรการบรหิารจัด
การศึกษาและสถานศึกษาภายใตขอบเขตของกฎหมาย  

     

5) มีอํานาจในการออกกฎหมาย/ระเบียบในการ
บรหิารงานบุคคล 
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แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการบริหาร
จัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ระดับความคิดเห็น 
นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

8) รายงานผลการจัดการศึกษาตอเขตพฒันา
เศรษฐกจิพิเศษ คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัด และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

     

9) องคกรการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษและสถานศึกษามีอํานาจอิสระในการ
บรหิารงบประมาณทางการศึกษาตามกฎหมาย/
ระเบียบ 

     

แนวการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
8. การบรหิารจัดการศึกษาของเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษควรมีแนวทางในการจัดการศึกษาดังตอไปน้ี
เพียงใด 

1) จัดการศึกษาในระบบระดับใดระดับหน่ึงหรือทุก
ระดับ ทุกประเภท สําหรบัผเูรียนในสถานศึกษา   

     

2) จัดการศึกษานอกระบบสําหรับผูเรียนนอก
สถานศึกษาตามความตองการของสถานประกอบการ 

     

3) จัดการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรบัผเูรียนนอก
สถานศึกษาตามความตองการของผเูรียน 

     

4) จัดการศึกษาเพื่อผลิตแรงงานทีม่ีความรูควบคู
ทักษะอาชีพ 

     

5) จัดการศึกษาเพื่อการวิจัยที่ตอบสนองความ
ตองการของสถานประกอบการในเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษเปนสําคัญ 

     

6) จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับคนตางชาติ 
เฉพาะที่เขา-ออก หรืออยูในประเทศอยางถูกตองตาม
กฎหมายเทาน้ัน 

     

คุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
9. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษควรดําเนินการเกี่ยวกบั
คุณภาพการศึกษาในเรื่องดังตอไปน้ีเพียงใด 
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แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพ่ือการ
บริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

ระดับความคิดเห็น 
นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษและสถานศึกษา
รวมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษา 

     

2) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (การ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก)  

     

3) ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษและ
สถานศึกษากําหนดข้ึน 

     

 
ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอ่ืนๆ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 1 พระราชบญัญัติน้ีเรียกวา “พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542” 
มาตรา 2 พระราชบญัญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งอื่นในสวน

ที่ไดบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี ใหใชพระราชบญัญติั
น้ีแทน 

มาตรา 4 ในพระราชบญัญัติน้ี 
“การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล

และสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู
และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

"การศึกษาข้ันพืน้ฐาน” หมายความวา การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 
“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความวา การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

“สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน 
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มี
อํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 

“สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึง

ประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียง
สําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันเอง หรือ
โดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน 

“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรอง เพื่อเปน
การประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

“ผสูอน” หมายความวา ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดับตาง ๆ 
"ครู" หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและ

การสงเสรมิการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
"คณาจารย" หมายความวา บุคลากรซึง่ทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย

ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 
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“ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาแตละแหง ทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษา
นอกสถานศึกษาต้ังแตระดับเขตพื้นที่การศึกษาข้ึนไป 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองกับการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตาง  ๆ

“กระทรวง” หมายความวา กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรผีรูักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา รักษาการตามพระราบญัญัติน้ี และ

มีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญัติน้ี 
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ให

ใชบังคับได 
มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทีส่มบรูณทั้ง

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ 
หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มี
ความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังน้ี 

(1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 

(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง 

มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังน้ี 

(1) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

(2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา 

(4) มีหลกัการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบคุลากรทางการศึกษา 
และการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง 
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(5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา 

(6) การมสีวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่น 

มาตรา 10 การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม
สามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเปนพิเศษ 

การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดย
ไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่
เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลน้ัน 

มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความ
ดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวของตลอดจนใหไดรับการศึกษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความพรอมของครอบครัว 

มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหบุคคล 
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน ดังตอไปน้ี 

(1) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให
การศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล 

(2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู
ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายกําหนด 

(3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มี
สิทธิไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี ดังตอไปน้ี 

(1) การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูใน
ความดูแลรับผิดชอบ 

(2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด 

(3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 
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มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

(1) การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 

(2) การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญ
ของการสําเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของบุคคลแตละกลุม 

(3) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม 
สื่อ หรือแหลงความรูอื่น ๆ 

สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้งสามรูปแบบก็ได 

ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผเูรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตาง
รูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรูนอก
ระบบ ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน 

มาตรา 16 การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย การศึกษาซึ่งจัดไมนอยกวาสิบสองปกอน
ระดับอุดมศึกษา การแบงระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับตํ่ากวาปริญญา และระดับ
ปริญญา 

การแบงระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 17 ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ด 
เขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดช้ันปที่เกาของการศึกษา
ภาคบังคับ หลักเกณฑและวิธีการนับอายุใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐานใหจัดในสถานศึกษา 
ดังตอไปน้ี 

(1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็ก
กอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความ
ตองการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกช่ืออยางอื่น 

(2) โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบัน
พุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 
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(3) ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคม
อืน่เปนผูจัด 

มาตรา 19 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน 
วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่น ทั้งน้ี ใหเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา กฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

มาตรา 20 การจัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ 
สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ ทั้งน้ี ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

มาตรา 21 กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ อาจจัดการศึกษา
เฉพาะทางตามความตองการและความชํานาญของหนวยงานน้ันได โดยคํานึงถึงนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปน้ี 

(1) ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก 
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย
และระบบการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจ
และประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน 

(3) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใช
ภูมิปญญา 

(4) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยาง
ถูกตอง 

(5) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ 
ดังตอไปน้ี 

(1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
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(2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิด
เปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 

(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน 
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

(6) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบดิา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร 
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรู
อื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 

ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และให
นําผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหน่ึงมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

มาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจน
เพื่อการศึกษาตอ 

ใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรค
หน่ึงในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค
เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคล
ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งน้ี ใหจัดตามความเหมาะสม
ของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ 

สาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล 
ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม 

สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหน่ึง และ
วรรคสองแลวยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสูงและการคนควา วิจัย เพื่อ
พัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม 
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มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อให
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและ
วิทยาการตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน  

มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับ ผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 

มาตรา 31 กระทรวงมอีํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้ง
การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง 

มาตรา 32 การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงใหมีองคกรหลักที่เปนคณะ
บุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจํานวนสี่องคกร ไดแก สภาการศึกษา คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นหรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมาย
กําหนด 

มาตรา 33 สภาการศึกษา มีหนาที ่
(1) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติที่บรูณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

และกีฬากับการศึกษาทกุระดับ 

(2) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามแผนตาม (1) 

(3) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

(4) ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (1) 
(5) ใหความเห็นหรือคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความ

ในพระราชบญัญัติน้ี 

การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษา ใหเสนอตอ
คณะรัฐมนตร ี

ใหคณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบดวย รัฐมนตรีเปนประธาน กรรมการโดย
ตําแหนงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทน
องคกรวิชาชีพ พระภิกษุซึ่งเปนผูแทนคณะสงฆ ผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 
ผูแทนองคกรศาสนาอื่นและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภท
อื่นรวมกัน 
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ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปนนิติบุคคล และใหเลขาธิการสภาเปน
กรรมการและเลขานุการ 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการ
ดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา 34 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน
และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ การสงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและ
เอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดย
คํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

มาตรา 35 องคประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา 34 ประกอบดวย กรรมการ
โดยตําแหนงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทน
องคกรวิชาชีพ และผูทรงคุณวุฒิซึง่มีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการแตละคณะ ให
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงความแตกตางของกิจการในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตละคณะดวย 

ใหสํานักงานคณะกรรมการตามมาตรา 34 เปนนิติบุคคล และใหเลขาธิการของแต
ละสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 

มาตรา 36 ใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล และ
อาจจัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ยกเวนสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา 
21 

ใหสถานศึกษาดังกลาวดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และ
การจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของ
สภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ันๆ 
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มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดย
คํานึงถึงระดับของการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความ
เหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 

ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน แบงเปนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยม ศึกษาการกําหนดใหสถานศึกษาแหงน้ันอยูในเขตพื้นที่การศึกษาใด ใหยึดระดับการศึกษาของ
สถานศึกษาน้ันเปนสําคัญ ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไมอาจบริหารและจัดการไดตามวรรคหน่ึง กระทรวง
อาจจัดใหมีการศึกษาข้ันพื้นฐานดังตอไปน้ีเพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
ก็ได 

(1) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ 
สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ 

(2) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

(3) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 

(4) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ใหบริการในหลายเขตพื้นที่
การศึกษา 

มาตรา 38 ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล จัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษาประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและสงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขต
พื้นที่การศึกษา 

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกร
เอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแทนสมาคมผู
ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลอืกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการตํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 



272

10 
 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงในสวนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองคกร
ปกครอง สวนทองถ่ินวาจะอยูในอํานาจหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษาใด ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พืน้ฐาน 

มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 

หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาว ใหเปนไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับตํ่ากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษาเพื่อทําหนาที่กํากับและ
สงเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกร
ชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือ
ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมี
กรรมการเพิ่มข้ึนได ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายกําหนด 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลอืกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ความในมาตราน้ีไมใชบังคับแกสถานศึกษาตามมาตรา 18 (1) และ (3) 
มาตรา 41 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือ

ทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน 

มาตรา 42 ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมีหนาที่ในการประสานและสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการ
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มาตรา 43 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมี
การกํากับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 

มาตรา 44 ใหสถานศึกษาเอกชนตามมาตรา 18 (2) เปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการ
บริหารประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน 
ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒ ิ

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎระทรวง 

มาตรา 45 ใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับและทุกประเภท การศึกษา
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยรัฐตองกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
เอกชนในดานการศึกษา 
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การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชน โดยใหรัฐมนตรี
หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับฟงความคิดเห็นของเอกชน
และประชาชนประกอบการพิจารณาดวย 

ใหสถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนินกิจการได โดยอิสระ 
สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ 
และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มาตรา 46 รัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอนหรือการยกเวน
ภาษี และสิทธิประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนในทางการศึกษาแกสถานศึกษาเอกชนตามความ
เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการใหสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถ
พึ่งตนเองได 

มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร 
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ
เปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผล
การจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและ
หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี 

ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกหาป
นับต้ังแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

มาตรา 50 ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่มี
ขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครอง
และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวา เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรอง ที่ทําการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาน้ัน 

มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐาน
ที่กําหนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะ การ
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ปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หาก
มิไดดําเนินการดังกลาว ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข 

มาตรา 52 ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง โดยการ
กํากับและประสานใหสถาบันที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากรประจําการ
อยางตอเน่ือง 

รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดต้ังกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางเพียงพอ 

มาตรา 53 ใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา มี
ฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพ ในกํากับของกระทรวง มีอํานาจหนาที่
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหาร
การศึกษา 

ใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้ง
ของรัฐและเอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 

การจัดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

ความในวรรคสองไมใชบังคับแกบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
สถานศึกษาตามมาตรา 18 (3) ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษาและวิทยากรพิเศษ
ทางการศึกษา 

ความในมาตราน้ีไมใชบังคับแกคณาจารย ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหาร
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา  

มาตรา 54 ใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งของหนวยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยยึดหลักการ
กระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด 

มาตรา 55 ใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน
เกื้อกูลอื่น สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีรายไดที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
ฐานะทางสังคมและวิชาชีพ 
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ใหมีกองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเปนเงิน
อุดหนุนงานริเริ่มสรางสรรค ผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 56 การผลิตและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา 
มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานของรัฐ
ในสถานศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาแต
ละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาโดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคล
ดังกลาวมาใช เพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนเอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศ
มาใชจัดการศึกษาดังน้ี 

(1) ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

(2) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินเอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและ
ทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจําเปน 

ทั้งน้ี ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรดังกลาว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษี ตาม
ความเหมาะสมและความจําเปน ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา 59 ใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุ ตาม
กฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ และที่เปนทรัพยสินอื่น รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการของสถานศึกษา 
และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจหลักของ
สถานศึกษา 

บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือ
โดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของสถานศึกษา ไมถือเปนที่ราชพัสดุ และใหเปนกรรมสิทธ์ิของ
สถานศึกษา 

บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล รวมทั้ง
ผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจาก
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การผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจางทําของที่ดําเนิน การโดยใชเงินงบประมาณไมเปนรายไดที่ตอง
นําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวา ดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคล รวมทั้ง
ผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจาก
การผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจางทําของที่ดําเนิน การโดยใชเงินงบประมาณใหสถานศึกษา
สามารถจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษาน้ัน ๆ ไดตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา 60 ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญ
สูง สุดตอการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศโดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังน้ี 

(1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียนการ ศึกษา
ภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน 

(2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนที่มาจากครอบครัวที่มี
รายไดนอยตามความเหมาะสมและความจําเปน 

(3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับความจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการเปนพิเศษแตละกลมุตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและ
ความเปนธรรม ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(4) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐ
ตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมีอิสระในการบริหาร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษา 

(5) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐที่เปนนิติบุคคล และเปนสถานศึกษาในกํากับของรัฐหรือองคการมหาชน 

(6) จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบี้ยตํ่าใหสถานศึกษาเอกชน เพื่อใหพึ่งตนเองได 

(7) จัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 

มาตรา 61 ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร
ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตาม
ความเหมาะสมและความจําเปน 

มาตรา 62 ใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหนวยงานภายในและหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ตรวจสอบภายนอก 

หลักเกณฑ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 63 รัฐตองจัดสรรคลื่นความถ่ี สื่อตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จําเปนตอ
การสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใชประโยชน
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สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมตามความจําเปน 

มาตรา 64 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา 
หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งน้ี โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  

มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
การแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  

มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิด
การใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย 

มาตรา 68 ให มีการระดมทุน เพื่อจัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจาก
เงินอุดหนุนของรัฐ คาสัมปทาน และผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน 
รวมทั้งใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาวเพื่อ การพัฒนาคนและสังคม 

หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจัยและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 69 รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน 
สงเสริมและประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

มาตรา 1 พระราชบญัญัติน้ีเรียกวา “พระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546” …… 

มาตรา 6 ใหจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 
(1) ระเบียบบรหิารราชการในสวนกลาง 
(2) ระเบียบบรหิารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 
(3) ระเบียบบรหิารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปรญิญาทีเ่ปน

นิติบุคคล 
มาตรา 7 การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนของขาราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ใหคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ มาตรฐานวิชาชีพ ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน
แลวแตกรณี การบรรจุและการแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงหนาที่ราชการตาง ๆ ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการน้ัน 

มาตรา 8 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบญัญัติน้ี รวมทั้งใหมี
อํานาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนง
หรือหนวยงานตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ให
ใชบังคับได 

มาตรา 9 ใหจัดระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง ดังน้ี 
(1) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(2) สวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรา 10 การแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติน้ี โดยใหมีหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 
(1) สํานักงานรัฐมนตร ี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(3) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(5) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(6) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สวนราชการตาม (2) (3) (4) (5) และ (6) มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรมตาม

กฎหมายวาดวย ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
มาตรา 11 การแบงสวนราชการภายในสวนราชการตามมาตรา 10 ใหออกเปน

กฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ
ดังกลาว 
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มาตรา 12 กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการ และกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสมัฤทธ์ิของงานในกระทรวงศึกษาธิการใหสอดคลองกบั
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะใหมรีฐัมนตรชีวย
วาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมาย 

มาตรา 13 ในกรณีที่สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เสนอความเห็นหรือคําแนะนําตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการแลว ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการนําความเห็นหรือคําแนะนํามา
ประกอบการพิจารณาเพื่อใหเหมาะสมกับการศึกษาของชาติ 

มาตรา 14 ใหมีสภาการศึกษา มหีนาที ่
(1) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติที่บรูณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

และกีฬากับการศึกษาทกุระดับ 
(2) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาใหดําเนินการเปนไปตาม

แผนตาม (1) 
(3) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(4) ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (1) 
(5) ใหความเห็นหรือคําแนะนําในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกบั

การศึกษา 
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษา ใหเสนอตอ

คณะรัฐมนตร ี
นอกจากหนาที่ตามวรรคหน่ึง ใหสภาการศึกษามีหนาที่ใหความเห็นหรือคําแนะนําแก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
หรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ใหคณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบดวยรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการโดย
ตําแหนงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทน
องคกรวิชาชีพ พระภิกษุ ซึ่งเปนผูแทนคณะสงฆ ผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 
ผูแทนองคกรศาสนาอื่น และ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภท
อื่นรวมกนั 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระ
การดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทําหนาที่รับผิดชอบงานเลขานุการของสภา
การศึกษาและมอีํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการตามมาตรา 11 
โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษาทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการของสภาการศึกษา 
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มาตรา 15 ใหมีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศที่
เกี่ยวกับการบริหารงานของสํานักงาน 

นอกจากหนาที่ตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาที่ให
ความเห็นหรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจ
หนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนงจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรวิชาชีพ 
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทําหนาที่รับผิดชอบงานเลขานุการ
ของ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการ
แบงสวนราชการตามมาตรา 11 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทําหนาที่เปน
กรรมการและ เลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรา 16 ใหมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และ มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
เสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสํานักงาน 

นอกจากหนาที่ตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่ใหความเห็น
หรือใหคําแนะนํา แกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาที่อื่น
ตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย ตลอดทั้งใหมีอํานาจ
เสนอแนะและใหความเห็นในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกสถานศึกษาระดับปริญญา ทั้งที่เปน
สถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในกํากับแกคณะรัฐมนตรี 

ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรวิชาชีพ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒ ิซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
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ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทําหนาที่รบัผิดชอบงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวน
ราชการตามมาตรา 11 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศึกษาทําหนาทีเ่ปนกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มาตรา 17 ใหมีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ การสงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐ
และเอกชน การสนับสนุน ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพ และเสนอแนะในการออกระเบียบ 
หลักเกณฑ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสํานักงาน 

เพื่อประโยชนในการพิจารณานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับปริญญา ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาใหสอดคลองกับนโยบาย แผนพัฒนา และ
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นอกจากหนาที่ตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนาที่ใหความเห็น
หรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรีและมีอํานาจหนาที่อื่น
ตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรวิชาชีพ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามทีก่าํหนด
ในกฎกระทรวง 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทําหนาที่รับผิดชอบงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวน
ราชการตามมาตรา 11 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทําหนาที่เปนกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา 

มาตรา 18 สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อ
พิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดอันอยูใน
อํานาจหนาที่ของสภาหรือคณะกรรมการก็ได 

มาตรา 19 สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มี
เลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการการเมืองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรบัผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานรัฐมนตรีซึ่งหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
และจะใหมีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลายคนเปนผูชวยสัง่หรอื
ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได 
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มาตรา 20 ใหกระทรวงศึกษาธิการมีผูตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทําหนาที่ใน
การตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม และประเมนิผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศใหคําปรึกษา
และแนะนําเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

ในระดับสํานักงานคณะกรรมการหรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่น ใหทําหนาที่
ติดตามและ ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศ ใหคําปรึกษาและแนะนําเพื่อปรับปรุง
พัฒนา 

ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนการศึกษา วิเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการ บริหารและการดําเนินการโดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหนวยงาน
ภายนอก 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศ การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ สําหรับกระทรวงศึกษาธิการ
หรือสําหรับแตละเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งน้ี จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการ
ดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การดําเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการดําเนินการของคณะกรรมการตาง 
ๆ ที่กําหนดในมาตราน้ีใหเปนไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หรือขอบังคับของกระทรวงหรือ
สวนราชการ หรือมติ คณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี จะตองไมกระทบกระเทือนตอ
สาระการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบคุคลใน
สายบังคับบัญชาของสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่สามารถดําเนินกิจการไดโดยอิสระ 
พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู
ภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน 

มาตรา 21 ใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความ
พรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมีหนาที่ในการประสานและสงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา 
รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หลักเกณฑ และวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 22 ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 33 ไมอาจบริหารและจัดการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานบางประเภทได และในกรณีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวา
ปริญญาบางประเภท สํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานักงานตางๆ ตามที่กําหนดในสวนที่ 3 อาจจัด
ใหมีการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา เพื่อเสริมการบริหาร
และการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาดังตอไปน้ีก็ได 

(1) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ 
สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ 
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(2) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

(3) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 

(4) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ใหบริการในหลายเขตพื้นที่
การศึกษา 

(5) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน
และรูปแบบอื่น 

สําหรับสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา ซึ่งไมมี
ฐานะเปนนิติบุคคลและมิไดมีกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานไวโดยเฉพาะ ใหมี
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบ 

การจัดต้ัง การบริหารงาน สังกัดและการจัดประเภทของสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษา
ที่จัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา ตลอดจนหลักเกณฑอื่นในการบริหารงานและการดําเนินการทาง
วิชาการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 23 กระทรวงศึกษาธิการมีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
(1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเปนแนวทางและ

แผนปฏิบัติราชการ กํากับการทํางานของสวนราชการในกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ และประสานการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการในกระทรวงใหมีเอกภาพสอดคลองกัน รวมทั้งเรงรัดติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไปตามแผนงานของกระทรวง 

(2) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงรอง
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง  

ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหน่ึง ใหมีรองปลัดกระทรวงเปน
ผูชวยสั่งและปฏิบัติ ราชการ และจะใหมีผูชวยปลัดกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได ใน
กรณีที่มีรองปลัดกระทรวง หรือผูชวยปลัดกระทรวง หรือมีทั้งรองปลัดกระทรวงและผูชวยปลัดกระทรวง 
ใหรองปลัดกระทรวงหรือผูชวยปลัดกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการรองจากปลัดกระทรวง 

ใหรองปลัดกระทรวง ผูชวยปลัดกระทรวง และผูดํารงตําแหนงที่เรียกช่ืออยางอื่นใน
สํานักงาน ปลัดกระทรวง มีอํานาจหนาที่ตามที่ปลัดกระทรวงกําหนดหรือมอบหมาย 

มาตรา 24 สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรี

มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานใดสํานักงานหน่ึงในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
(2) ประสานงานตาง ๆ ในกระทรวง และดําเนินงานตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนงานที่ตอง

ปฏิบัติตามสายงานการบังคับบัญชาอันเปนอํานาจหนาที่ซึ่งจะตองมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี 
หรือกําหนดในกฎหมายอื่น 
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(3) จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เรงรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในกระทรวงใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

(4) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติที่มิไดอยูในอํานาจของ
สวนราชการอื่น 

(5) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ 

มาตรา 25 สํานักงานปลัดกระทรวง อาจแบงสวนราชการ ดังน้ี 
(1) สํานักอํานวยการ 
(2) สํานัก สํานักบริหารงาน หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา

สํานักหรือสํานัก บริหารงาน 
ในกรณีที่มีความจําเปน สํานักงานปลัดกระทรวงอาจแบงสวนราชการโดยใหมีสวน

ราชการอื่น นอกจาก (1) หรือ (2) ก็ได 
สวนราชการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวใหเปน

ของสวนราชการ น้ัน ๆ โดยใหมีผูอํานวยการสํานักอํานวยการ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสํานัก
บริหารงาน หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสํานักหรือสํานักบริหารงาน 
หรือหัวหนาสวนราชการตามวรรคสอง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบปฏิบัติราชการ 

มาตรา 26 สํานักอํานวยการมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง และราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสํานักงานหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมี
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผดิชอบในการปฏิบัติราชการ 

สํานักบริหารงานเปนสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง ซึ่งทําหนาที่เปน
หนวยบริหารงานทั่วไปของคณะกรรมการที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายหรือประสานงานหรอืบรหิารงาน
บุคคล ซึ่งมีกฎหมายหรือกฎกระทรวงกําหนดใหมีข้ึนตามความจําเปนและสภาพของภารกิจของสํานัก
บริหารงานน้ัน 

สํานักบริหารงานมีผูอํานวยการสํานักบริหารงานคนหน่ึงเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของสํานักบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่สํานัก
บริหารงานน้ันเปนหนวยธุรการ และเปนไปตามนโยบายและการสั่งการของปลัดกระทรวง 

มาตรา 27 ใหมีคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือการศึกษา
นอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาที่เปนองคกรใหคํา ปรึกษา 
และมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงวาดวยการ
ดังกลาว  ทั้งน้ี จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา 28 ใหสํานักงานที ่มีห ัวหนาสวนราชการขึ ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา 10 (3) (4) (5) และ (6) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน และอาจแบงสวนราชการ 
ดังน้ี 
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(1) สํานักอํานวยการ 

(2) สํานัก สํานักบริหารงาน หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
สํานักหรือสํานักบริหารงาน 

สํานักงานใดมีความจําเปน อาจแบงสวนราชการใหมีสวนราชการอื่นนอกจาก (1) หรือ 
(2) ก็ได 

สวนราชการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวใหเปน
ของสวนราชการน้ัน ๆ โดยใหมีผูอํานวยการสํานักอํานวยการ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสํานัก
บริหารงานหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสํานักหรือสํานักบริหารงาน 
หรือหัวหนาสวนราชการอื่นตามวรรคสอง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบปฏิบัติราชการ 

มาตรา 29 ให สวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการตามมาตรา 10 (3) (4) (5) และ (6) มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเทาปลัดกระทรวงเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ ในการปฏิบติัราชการของสวนราชการน้ันใหเปนไปตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา 30 เลขาธิการซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของสวนราชการตามมาตรา 28 มีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปน้ี 

(1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักงาน แปลงนโยบายเปนแนวทางและ
แผนปฏิบัติการ กํากับการปฏิบัติงานของสวนราชการในสํานักงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ รวมทั้งเรงรัด
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักงาน 

(2) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานรองจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของขาราชการในสํานักงาน ตลอดจนการจัดทําแผนพัฒนาของ
หนวยงาน 

ใหเลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ตามมาตรา 10 (3) 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานซึ ่งรับผิดชอบบังคับบัญชา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรา 10 (4) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือในสถานศึกษาที่อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดวย 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา 10 (5) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสถานศึกษาของรัฐใน
สังกัดที่เปนนิติบุคคลที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดวย 

มาตรา 31 สํานักอํานวยการมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํานักงาน 
และราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสํานักงานหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีผูอํานวยการ
สํานักอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผดิชอบในการปฏิบัติราชการ 

สํานักบริหารงานเปนสวนราชการของสํานักงานที่ทําหนาที่เปนหนวยบริหารงาน
ทั่วไปของคณะกรรมการที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคลซึ่งมี
กฎหมายหรือกฎกระทรวงกําหนดใหมีข้ึนตามความจําเปนและสภาพของภารกิจของสํานักบริหารงาน
น้ัน 
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สํานักบริหารงานมีผูอํานวยการสํานักบริหารงานคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของสํานักบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่สํานักบริหารงาน
น้ันเปนหนวยธุรการ และเปนไปตามนโยบายและการสั่งการของเลขาธิการที่เปนผูบังคับบัญชาของสํานัก
บริหารงานน้ัน 

มาตรา 32 ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษ ในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานทําหนาที่เปนองคกรสงเสริมและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคคล ซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู 
หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอย
โอกาส และมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงวาดวย
การน้ัน 

ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทําหนาที่เปนองคกรสงเสริมและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ และมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวใน
กฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงวาดวยการน้ัน 

จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 33 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดย
คํานึงถึงระดับของการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความ
เหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษามีอํานาจ
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ข้ัน
พื้นฐานแบงเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา 

ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยม ศึกษาการกําหนดใหสถานศึกษาแหงน้ันอยูในเขตพื้นที่การศึกษาใด ใหยึดระดับการศึกษาของ
สถานศึกษาน้ันเปนสําคัญ ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ใน กรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจําเปน 
อยางอื่นตามสภาพการจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอาจประกาศ
กําหนดใหขยายการบริการการศึกษาข้ัน พื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาหน่ึงไปในเขตพื้นที่การศึกษา
อื่นได 

มาตรา 34 ใหจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดังน้ี 

(1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่น 
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การแบงสวนราชการภายในตาม (1) ใหจัดทําเปนประกาศกระทรวงและใหระบุ
อํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการไวในประกาศกระทรวง ทั้งน้ี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การแบงสวนราชการภายในตาม (2) และอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาหรือสวน
ราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นใหเปนไป ตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตพื้นที่
การศึกษากําหนด 

การแบงสวนราชการตามวรรคสองและวรรคสามใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา 35 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่เปน
โรงเรียน มีฐานะเปนนิติบุคคล 

เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหน่ึง ใหความเปนนิติบุคคลสิ้นสุดลง  

มาตรา 36 ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล จัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษา ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและ
สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ที่ระบุไวขางตน  ทั้งน้ี 
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกร
เอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแทนสมาคมผู
ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงในสวนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินวาจะอยูในอํานาจหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษาใด ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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มาตรา 37 ใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการให
เปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวในมาตรา 36 และใหมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กําหนดไวในกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอื่น และมอีํานาจหนาที่ ดังน้ี 

(1) อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(2) อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา 

(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 

สํานักงานตามวรรคหน่ึง มีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการไวเปนการเฉพาะการใช
อํานาจและการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายดังกลาวใหคํานึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรือ
อนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงดวย 

ในสํานักงานตามวรรคหน่ึงจะใหมีรองผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการรอง
จากผูอํานวยการเพื่อชวยปฏิบัติราชการก็ได 

รองผูอํานวยการหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกช่ืออยางอื่นในสํานักงาน มีอํานาจหนาที่
ตามที่ผูอํานวยการกําหนดหรือมอบหมาย 

มาตรา 38 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับตํ่ากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและ
สงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทน
องคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลอืกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

องคประกอบ อํานาจหนาที่ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา และจํานวนกรรมการใน
คณะกรรมการสถานศึกษาสําหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพและ ลักษณะการปฏิบัติงาน
แตกตางไปจากสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยทั่วไป อาจกําหนดใหแตกตางไปตามสภาพและลักษณะการ
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ปฏิบัติงานตลอดทั้งความจําเปนเฉพาะของสถานศึกษาประเภทน้ันได ทั้งน้ี ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 

ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ความในมาตราน้ีไมใชบังคับแกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนยการเรียน 

มาตรา 39 สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา 34 (2) มีอํานาจหนาที่ตามที่
กําหนดไวใหเปนหนาที่ของสวนราชการน้ัน ๆ โดยใหมีผูอํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหนาสวน
ราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

(1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือสวนราชการ รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงคของสถานศึกษาหรือสวนราชการ 

(2) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน 
การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับของทางราชการ 

(3) เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือสวนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทํานิติ
กรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือสวนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือสวน
ราชการไดรับตามที่ไดรับมอบอํานาจ 

(4) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการเพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

(5) อํานาจหนาที่ในการอนุมติัประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย 

สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา 34 (2) จะใหมีรองผูอํานวยการหรือรอง
หัวหนาสวนราชการรองจากผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการเพื่อชวยปฏิบัติราชการก็ได 

สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา 34 (2) ใดที่ยังไมสามารถปฏิบัติงานบาง
ประการตามที่กําหนดในกฎหมายหรือที่ไดรับมอบ หมายได อาจขอใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
สถานศึกษาหรือสวนราชการน้ันสังกัด เปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอยางใหแทนเปนการช่ัวคราว
ได  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และลักษณะของงานที่จะใหปฏิบัติแทนไดที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา 40 ระเบียบปฏิบัติราชการหรือระเบียบปฏิบัติงานของสถานศึกษาของรัฐที่ 
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคลทั้งที่เปนสถานศึกษาในสังกัดและที่เปน
สถานศึกษาในกํากับใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการดังกลาว 

การแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ 
ปริญญาที่เปนสวนราชการและเปนนิติบุคคลในสายการบังคับบัญชาของสํานักงานคณะ กรรมการการ
อุดมศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน 

มาตรา 41 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา 40 ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(1) เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณใหแกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในกํากับ และ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตอคณะรัฐมนตร ี

(2) ประสานงานจดัการศึกษาระหวางสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคลในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคลใน
กํากับ สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวา
ปริญญา 

(3) เสนอการจัดต้ัง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคลในสังกัดและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปรญิญา
ที่เปน นิติบุคคลในกํากับ 

(4) วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจการตาง ๆ รวมกัน
ของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคลในสังกัดอันมิใช
กิจการของสถาบันแหงหน่ึงแหงใดโดยเฉพาะ 

มาตรา 42 ใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเรียกโดยยอวา 
ก.ม. ทําหนาที่เปนองคกรบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนในสถานศึกษาของรัฐที่จัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัด ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการ
ดังกลาว 

มาตรา 43 กระทรวงศึกษาธิการอาจขอใหกระทรวง ทบวง กรมอื่น และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัดเสนอโครงการและ
แผนงานเกี่ยวกับการศึกษาของสถานศึกษาน้ัน ตลอดจนรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และ
เรื่องที่จําเปนแกการปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ได 

มาตรา 44 ใหปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ
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บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไวเปนการเฉพาะ ใหผู
ดํารงตําแหนงดังกลาวมอบอํานาจใหแกผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูอํานวยการ
สถานศึกษา แลวแตกรณี  ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงความเปนอิสระและการบริหารงานที่คลองตัวในการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ภายใตหลักการบริหารงานการศึกษา 
ดังตอไปน้ี 

(1) อํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการ
ดําเนินการ ทางงบประมาณของผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษา รวมตลอดถึงหลักการการใหสถานศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจทํา นิติกรรม
สัญญาในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแลว 

(2) หลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และดําเนินการทางวินัย
กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธกับแนวทางที่ กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การกระจายอํานาจและการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจ
กําหนดใหหัวหนาสวนราชการในสังกัดมอบอํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบไปยัง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงก็
ได ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ผูดํารงตําแหนงในการบังคับบัญชาสวนราชการดังกลาวเปนผู
กําหนด 

ผูอํานวยการสํานักบริหารงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง และผูอํานวยการ
สํานักบริหารงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการตาง ๆ อาจมอบอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับภารกิจที่
ตนรับผิดชอบ หรือที่ไดรับมอบหมายตามระเบียบขอบังคับตาง ๆ จากสํานักงานคณะกรรมการตาง ๆ 
ไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหนาหนวยงานที่
เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการสถานศึกษาโดยตรงได ทั้งน้ี โดยจะตองไมขัดตอ
นโยบายหรือการสั่งการของกระทรวง หรือคณะกรรมการตนสังกัด 

มาตรา 45 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการ
ดําเนินการอื่นที่ผูดํารงตําแหนงใดในพระราชบัญญัติน้ีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ัน มิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น 
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หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงน้ันอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติ
ราชการแทนได โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ การบริหารงานที่คลองตัวในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บัญญัติในมาตรา 44 (1) และ (2) ดังตอไปน้ี 

(1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการ หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา
อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผูวาราชการจังหวัด 

(2) ปลัดกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวง ผูชวยปลัดกระทรวงหรือ
เลขาธิการ อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูวาราชการจังหวัด 

(3) เลขาธิการอาจมอบอํานาจใหรองเลขาธิการ ผูชวยเลขาธิการ อธิการบดีใน
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสํานัก
บริหารงานหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการ
สถานศึกษาหรือผูวาราชการจังหวัด 

(4) ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสํานักบริหารงาน หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
อาจมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูดํารง
ตําแหนงเทียบเทา 

(5) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา อาจ
มอบอํานาจใหขาราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนรับผิดชอบไดตามระเบียบที่เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

(6) ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา อาจมอบอํานาจให
ขาราชการในสถานศึกษาหรือในหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นได ตามระเบียบที่คณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษากําหนด 

(7) ผูดํารงตําแหนง (1) ถึง (6) อาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นไดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 

การมอบอํานาจตามมาตราน้ีใหทําเปนหนังสือ 

คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ตลอดจนการมอบ
อํานาจใหทํานิติกรรม ฟองคดี หรือดําเนินคดีแทนกระทรวงหรือสวนราชการตามมาตรา 10 หรือ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการมอบอํานาจใหผูมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจตาม
วรรคหน่ึงตองปฏิบัติก็ได 

มาตรา 46 เมื่อมีการมอบอํานาจตามมาตรา 45 โดยชอบแลว ผูรับมอบอํานาจมี
หนาที่ตองรับมอบอํานาจน้ัน และจะมอบอํานาจน้ันใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได เวนแตกรณี
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การมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา 45 (1) (2) หรือ (3) ผูวาราชการจังหวัดจะมอบ
อํานาจน้ันตอไป ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินก็ได 

ในการมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหน่ึงใหแกรองผูวาราชการ 
จังหวัด หรือผูชวยผูวาราชการจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหผูมอบอํานาจช้ันตนทราบ สวนการ
มอบอํานาจใหแกบุคคลอื่น นอกจากรองผูวาราชการจังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัดจะกระทาํได
ตอ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูมอบอํานาจช้ันตนแลว 

มาตรา 47 ใน การมอบอํานาจตามมาตรา 45 (1) ถึง (6) ใหผูมอบอํานาจพิจารณา
ถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความ
รับผิดชอบตามสภาพของตําแหนงของผูรับมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบอํานาจตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจดังกลาว 

เมื่อไดมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาที่กํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
ผูรับมอบอํานาจและใหมอีํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได 

มาตรา 48 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมี
แตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูรักษาราชการแทน ถามี
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการหลายคน ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใด
คนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน 

มาตรา 49 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได ใหผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีหลาย
คนใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเปน
ผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงต้ัง
ขาราชการในกระทรวงคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน 

มาตรา 50 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได ใหรองปลัดกระทรวงเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงต้ังรองปลัดกระทรวงคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน 
ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการแตงต้ังขาราชการในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาเลขาธิการหรือเทียบเทา
เปนผูรักษาราชการแทน 

มาตรา 51 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขาธิการ หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 
ใหรองเลขาธิการเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองเลขาธิการหลายคน ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการแตงต้ังรองเลขาธิการคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารง
ตําแหนงรองเลขาธิการ หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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แตงต้ังขาราชการในสํานักงานซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองเลขาธิการ หรือขาราชการตําแหนง
เลขาธิการสํานักหรือผูอํานวยการสํานักหรือเทียบเทาข้ึนไปคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน แต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการอาจแตงต้ังขาราชการคนหน่ึงซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารอง
เลขาธิการหรือเทียบเทามาเปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

มาตรา 52 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได ใหรองผูอํานวยการสํานักเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองผูอํานวยการสํานักหลายคน ให
ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการแลวแตกรณี แตงต้ังรองผูอํานวยการสํานักคนใดคนหน่ึง เปนผูรักษา
ราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให
ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการแตงต้ังขาราชการในสํานักซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองผูอํานวยการ
สํานักคนหน่ึง เปนผูรักษาราชการแทน ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักหรือมีแต
ไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการแลวแตกรณี แตงต้ังขาราชการในสํานัก
บริหารงานหรือสํานักซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองผูอํานวยการสํานัก เปนผูรักษาราชการแทนกไ็ด 

มาตรา 53 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน 
ถามีรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายคน ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานแตงต้ังรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทน ถาไมมีผู
ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแตงต้ังขาราชการในเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งดํารงตําแหนง
เทียบเทารองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการ
สถานศึกษาหรือตําแหนงเทียบเทาข้ึนไปคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

มาตรา 54 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหรองผูอํานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถามีรองผูอํานวยการสถานศึกษา
หลายคน ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงต้ังรองผูอํานวยการสถานศึกษาคนใดคน
หน่ึงรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงต้ังขาราชการในสถานศึกษาคนใดคนหน่ึง
เปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

ใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับกับสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะ
เทียบเทาสถานศึกษาดวยโดยอนุโลม 

มาตรา 55 ใหผูรักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงใดหรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงน้ันมอบหมาย 
หรือมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 
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ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงต้ังใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจ 
หนาที่อยางใด ใหผรูักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เปนกรรมการหรือ มี
อํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงน้ันในการรักษาราชการแทนหรือ ปฏิบัติราชการแทนดวย 
แลวแตกรณี 

มาตรา 56 การเปนผูรักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติน้ีไมกระทบกระเทือน
อํานาจของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงหรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทาปลัดกระทรวง เลขาธิการหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเลขาธิการ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่จะ
แตงต้ังขาราชการอื่น เปนผูรักษาราชการแทนตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูตามกฎหมาย 

ในกรณีที่มีการแตงต้ังผูรักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือ
ผูชวยพนจากความเปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาที่ผูไดรับแตงต้ังตามวรรคหน่ึงเขารับหนาที ่
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