เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ตามที่คณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. สานั กงบประมาณ คณะกรรมการ
พิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึ ก ษา คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และคณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษา ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาคัญของ
กฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ
3. ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
และศูน ย์ข้อมูล สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่ งชาติ และให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเร่ง รัด
ด าเนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล่ า ว แล้ ว แจ้ ง ผลการด าเนิ น การการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
4. ให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของ
ส านั ก งาน ก.พ. ส านั ก งบประมาณ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา และ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ที่กาหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม การบริหารและการจัดการศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา การเร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาวิชาชีพครู โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับ นี้ได้กาหนดหลักการซึ่ง
เป็นสาระสาคัญให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กรอบการปฏิรูปการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 258 จ.
ด้านการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมี
สาระสาคัญ ดังนี้
1. การให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการการศึกษา
1.1 กาหนดให้สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกากับดูแลสถานศึกษาของรัฐที่มีความเป็นอิสระต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สาหรับ
สถานศึกษาของเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบตามที่กฎหมายกาหนด
1.2 กาหนดให้ ผู้ บริ ห ารสถานศึ กษาต้ อ งมี ความรู้ ความสามารถโดยต้อ งจั ด ให้ มีก าร
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งจัดให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่

1.3 กาหนดให้สถานศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรีแต่ละสถานศึกษามีคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
1.4 กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดทาข้อกาหนดด้านคุณภาพของการศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษานาไปจัดทาข้อกาหนดด้านคุณภาพและดาเนินการด้านประกันคุณภาพของสถานศึกษาของตน
รวมทั้งต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานภายนอก
1.5 กาหนดให้มีสมัชชาการศึกษาระดับจังหวัดในแต่ละจังหวัดโดยให้จัดตั้งตามความ
พร้อมและความสมัครใจรวมตัวกันของภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ศึกษาและเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
1.6 ก าหนดให้ ส ถานศึ กษาในระดั บ การศึ กษาก่ อ นวั ยเรี ย นและระดั บ การศึ ก ษาขั้ น
พื้น ฐานมีห ลั กสู ตรสถานศึกษาในการจั ดการเรียนการสอน โดยหลั กสู ตรดัง กล่ าวต้องประกอบด้ ว ยหลั กสู ต ร
แกนกลางที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้กับสถานศึกษาทุกแห่ง และหลักสูตรเพิ่มเติมของสถานศึกษาที่จัดทาขึ้นเอง โดยต้องมี
ความเหมาะสมกับศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน และตอบสนองความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชุมชน และสังคม
2. การปฏิรูปครู
2.1 กาหนดให้รัฐมีโครงการระยะยาวในการผลิตและพัฒนาครู มีวัตถุประสงค์ในการคัด
กรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา และคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในการผลิตครู
เพื่อให้ผู้รับทุนเข้าศึกษา เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของประเทศ
2.2 ให้ ศธ. จัดให้มีระบบและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาสมรรถนะและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดย ศธ. จะ
ดาเนินการดังกล่าวเอง หรือสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการ หรือจัดให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพื่อดาเนินการดังกล่าว
2.3 กาหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และ
สิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสม รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะ และมีความก้าวหน้าในการประกอบ
อาชีพ โดยให้คานึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากลาบาก หรือการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยหรือห่างไกล
3. คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
3.1 กาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่ งชาติ โดยมีนายกรัฐ มนตรีเป็น
ประธาน และมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอานาจ
หน้าที่พิจารณาและจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านงบประมาณ การจัดอัตรากาลั งคน และการพัฒ นากฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและระบบการศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
3.2 กาหนดให้มีสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นส่วนราชการใน
ศธ. ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มี
หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ และศึกษา วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การตามแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และการจั ด การศึ ก ษาและระบบการศึ ก ษาตามร่ า ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้

3.3 กาหนดให้การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านความมั่นคง
เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนานาประเทศ สถานการณ์และผลการ
สัมฤทธิ์ด้านการศึกษาของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยหากในกรณีที่สภาพการณ์
เปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหมาะสมที่จะสามารถดาเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติได้ คณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติย่อมสามารถแก้ไขเพิ่มเติมแผนการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

