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คำนำ 
    

 
ในอดีตที่ผ่านมา การจัดการศึกษาของประเทศไทยต้องประสบกับสภาพปัญหาหลาย

ประการ อันจะเห็นได้จากผลการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนในมิติต่าง ๆ โดยคณะกรรมการ
อิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งพบปัญหาสำคัญสามประการ คือ ๑) ยังไม่มีการบูรณาการการทำงาน
ระหว่างองค์กรที่ทำหน้าที่ในด้านหลักสูตร สื่อการสอน การทดสอบและการประเมินผล การบริหาร
บุคลากรครู การเงิน และการบริหารจัดการ ๒) ยังขาดกลไกและกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy implementation) และ ๓) นวัตกรรมการเรียนรู้และผลลัพท์ที่ดีเกิดขึ้นเฉพาะโรงเรียน 
บางแห่ง ไม่ได้ขยายผลทั้งระบบการศึกษา  จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ได้นำมาสู่การเสนอและ
การตราพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว  
มีสาระสำคัญเป็นการจัดให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ ๑) คิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพ่ือ
ดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืน ๒) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา  
๓) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และ ๔) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ทั้งนี้  พ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาดังกล่าวมีลักษณะเป็นพื้นที่ทดลอง (Sandbox) ในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งหากการ
จัดการศึกษาในพ้ืนที่ดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีก็จะขยายผลไปสู่สถานศึกษาแห่งอ่ืนต่อไป กลไกของ
กฎหมายฉบับนี้จึงเป็นมิติใหม่ในด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยที่บุคคลในวงการ
การศึกษาควรที่จะได้รับทราบและทำความเข้าใจ 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในฐานะที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
ภารกิจในการทำให้กฎหมายเข้าถึงได้โดยสะดวกและเข้าใจได้ง่ายตามแผนปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมาย โดยกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นส่วนงานภายในที่รับผิดชอบ
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา จึงได้จัดทำเจตนารมณ์พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ความเป็นมารายมาตรา ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎี
ทางกฎหมาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจตนารมณ์พระราชบัญญัติ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจกฎหมายและเป็นข้อมูลประกอบการ
บังคับใช้และการตีความกฎหมายแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป  

 
 

     กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม 
        กันยายน ๒๕๖๒  
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สารบัญ 
    

 

๑. ความทั่วไป          ๑ 
 

๒. แนวความคิด หลัก และทฤษฎีกฎหมายและหลักกฎหมายต่างประเทศ 
 ซึ่งเป็นที่มาของหลักการในกฎหมายหรือซึ่งนำมาประกอบการพิจารณา   ๒ 
 

๓. ความเป็นมาของกฎหมายและเหตุผลความจำเป็นในการเสนอร่างกฎหมาย  ๓ 
 

๔. สาระสำคัญของกฎหมาย        ๑๖ 
 

๕. คำอธิบายรายมาตรา          
 มาตรา ๑ ชื่อพระราชบัญญัติ       ๒๐ 
 มาตรา ๒ วันใช้บังคับ        ๒๑ 
 มาตรา ๓ บทนิยาม       ๒๒ 
 มาตรา ๔ มาตรารักษาการ       ๒๖ 
 

หมวด ๑  การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา    
 มาตรา ๕ วัตถุประสงค์ ๒๗ 
 มาตรา ๖ อำนาจกำหนดให้จังหวัดเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  ๓๐ 
 มาตรา ๗ ผู้มีสิทธิเสนอขอเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  ๓๒ 
 มาตรา ๘ วิธีการเสนอขอเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  ๓๔ 
 มาตรา ๙ การสำรวจความพร้อม  ๓๕ 
 

หมวด ๒ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรม   
 มาตรา ๑๐ คณะกรรมการนโยบาย  ๓๗ 
 มาตรา ๑๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ๔๕ 
 มาตรา ๑๒ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ๔๘ 
 มาตรา ๑๓ เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ  ๔๙ 
 มาตรา ๑๔ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง  ๕๑ 
 มาตรา ๑๕ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบาย  ๕๓ 

 มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการนโยบาย  ๖๑ 
 มาตรา ๑๗ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการและอนุกรรมการ  ๖๓ 
 มาตรา ๑๘ สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  ๖๕ 
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หมวด ๓ การบริหารพื้นที่นวัตกรรม   
 มาตรา ๑๙ คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ๗๐ 
 มาตรา ๒๐ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการขับเคลื่อน  ๗๔ 
 มาตรา ๒๑ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการขับเคลื่อน 
  ที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง  ๘๑ 
 มาตรา ๒๒ การประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อน  ๘๒ 
 มาตรา ๒๓ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการขับเคลื่อน  ๘๓ 
 มาตรา ๒๔ สำนักงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน  ๘๔ 
 มาตรา ๒๕ หลักสูตรการศึกษาที่ใช้เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ๘๖ 
 มาตรา ๒๖ การมีส่วนร่วมของบุคคลที่เก่ียวข้องต่อหลักสูตร 
  ที่ใช้ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ๘๙ 
 

หมวด ๔ สถานศึกษานำร่อง   
 มาตรา ๒๗ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นสถานศึกษานำร่อง  ๙๐ 
 มาตรา ๒๘ การจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษานำร่อง  ๙๓ 
 มาตรา ๒๙ การรับและใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของสถานศึกษานำร่อง   
  ที่มีผู้บริจาคให้  ๙๗ 
 มาตรา ๓๐ การออกระเบียบหรือข้อบังคับที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ของสถานศึกษานำร่อง ๙๙ 
 มาตรา ๓๑ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง       ๑๐๑ 
 มาตรา ๓๒ การแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. ในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา       ๑๐๓ 
 มาตรา ๓๓ การให้สถานศึกษานำร่องดำเนินโครงการ กิจกรรม 
  หรือภารกิจของหน่วยงานอื่น       ๑๐๕ 
 มาตรา ๓๔ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษานำร่อง 
  ร่วมกับหน่วยงานอื่น        ๑๐๖ 
 มาตรา ๓๕ การใช้เงินงบประมาณอย่างเป็นอิสระของสถานศึกษานำร่อง        ๑๐๗ 
 มาตรา ๓๖ การจัดการทดสอบทางการศึกษาเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การศึกษา        ๑๐๙ 
 มาตรา ๓๗ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานำร่อง        ๑๑๐ 
 มาตรา ๓๘ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษานำร่อง       ๑๑๒ 
 มาตรา ๓๙ การพ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่อง         ๑๑๔ 
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หมวด ๕  การประเมินผล 
 มาตรา ๔๐ การประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการ 
  พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา        ๑๑๖ 
 มาตรา ๔๑ การยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา        ๑๑๘ 
 มาตรา ๔๒ การขยายผลสัมฤทธิ์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา        ๑๒๐ 
 

บทเฉพาะกาล 
 มาตรา ๔๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายในวาระเริ่มแรก        ๑๒๒ 
 มาตรา ๔๔ การรองรับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่จัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว         ๑๒๔ 
 มาตรา ๔๕ การรองรับคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  ของจังหวัดที่มีการแต่งตั้งไว้อยู่แล้ว        ๑๒๕ 
 มาตรา ๔๖ การรองรับสถานศึกษานำร่องที่มีอยู่ก่อนแล้ว        ๑๒๖ 
 มาตรา ๔๗ การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษานำร่อง 
  ในระหว่างที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์        ๑๒๗ 
 มาตรา ๔๘ การขอยกเว้นไมด่ำเนินการในโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจ 
  ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา        ๑๒๙ 
 มาตรา ๔๙ ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
  ในวาระเริ่มแรก        ๑๓๐ 
 มาตรา ๕๐ การจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
  ในวาระเริ่มแรก        ๑๓๒ 
 มาตรา ๕๑ การเตรียมความพร้อมในการสิ้นผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัติ       ๑๓๓ 
 

บรรณานุกรม        ๑๓๕ 
 

ภาคผนวก        ๑๓๗ 
๑. พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ร่างพระราชบัญญัติเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูป

การศึกษา (กอปศ.) เสนอ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 

(เรื่องเสร็จที่ ๑๘๗๖/๒๕๖๑) 
๔. ร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ตรวจพิจารณาแล้ว 
๕. ร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตรวจพิจารณาแล้ว 
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๑. ความท่ัวไป 
จุดประสงค์การจัดทำเจตนารมณ์ กฎหมาย  เจตนารมณ์กฎหมายฉบับนี้  

มีจุดประสงค์เพ่ือช่วยผู้อ่านในการทำความเข้าใจกฎหมายและเป็นข้อมูลประกอบในการบังคับใช้
กฎหมาย แต่ไม่มีจุดประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงในการบังคับใช้กฎหมายหรือในการพิจารณาตัดสินคดี
ของศาล 

กระบวนการจัดทำร่างกฎหมายของรัฐบาลจะเริ่มต้นจากหน่วยงานของรัฐได้เสนอ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือเพ่ือให้ภารกิจของ
ตนลุล่วง โดยหลักการของร่างกฎหมายนั้นอาจจะมีที่มาจากนโยบายของรัฐบาลโดยตรง จากการ
ประชุมของคณะกรรมการยกร่างกฎหมายที่หน่วยงานแต่งตั้ง จากงานวิจัยของนักวิชาการที่หน่วยงาน
ของรัฐได้จัดจ้าง จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ จากแนวคิดหลัก 
หรือทฤษฎีกฎหมาย หรือจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกับ
หลักการของร่างกฎหมายแล้ว จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกฤษฎีกาจะศึกษาค้นคว้า
สรุปเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งให้ความเห็นในประเด็นปัญหา  
ข้อกฎหมายและประเด็นเรื่องถ้อยคำและรูปแบบของร่างกฎหมาย เพ่ือจัดทำบันทึกความเห็น
เจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในชั้นพิจารณา 
ของคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง จะมีการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและมีมติในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะได้จัดทำบันทึก
ประจำวันสรุปประเด็นที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
และจัดทำรายงานการประชุมโดยละเอียด 

เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาเสร็จ ฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดทำเรื่อง
พิจารณาเสร็จประกอบด้วย บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยสรุป
ความเป็นมาของเรื่องตั้งแต่มติคณะรัฐมนตรี ความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิด หลักหรือทฤษฎีกฎหมาย ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และข้อสังเกตของ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณา บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบร่างกฎหมาย (ซึ่งมีเนื้อหาทำนองเดียวกับบันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ  ทั้งนี้ เพ่ือประกอบการ

 
๑ผู้จัดทำ เจ้าหน้าที่กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ประกอบด้วย นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์ นางวรรณทิพ สมจินตนา นายวชิระ ปากดีสี นายรักไท เทพปัญญา 
นายปรัชญา เจียสกุล โดยมีผู้อำนวยการกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม (นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร) 
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นฐานและการกีฬา (นายสุรพล ทิพย์เสนา) และผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
อุดมศึกษาและวัฒนธรรม (นายชัยยุทธนา วงศ์วานิช) เป็นผู้ควบคุมดูแล 
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พิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจ
พิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี) บันทึกวิเคราะห์สรุปร่างกฎหมาย (เพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐสภา
เมื่อร่างกฎหมายได้เสนอต่อรัฐสภา) ในชั้นการตรวจพิจารณาเรื่องเสร็จของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับ
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรรมการร่างกฎหมายประจำ รองเลขาธิการฯ และเลขาธิการฯ ก็อาจมี
การแก้ไขหรือมีข้อสังเกตต่าง ๆ เมื่อเลขาธิการฯ สั่งให้ดำเนินการได้ก็จะมีการเสนอเรื่องไปยัง
คณะรัฐมนตรี 

จากนั้ น เมื่ อร่างกฎหมายเข้ าสู่ การ พิจารณ าของรัฐสภาและมีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างกฎหมาย ในการประชุมจะมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
และมติให้แก้ไขร่างกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่กฎหมายได้ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน ทนายความ  
เจ้าพนักงานตำรวจ พนักงานอัยการ ตลอดจนผู้พิพากษา จะประสบปัญหาในการทำความเข้าใจ
หลักการและรายละเอียดของบทบัญญัติต่าง ๆ ว่ามีเจตนารมณ์ที่แท้จริงอย่างไร ส่วนเหตุผลของ
กฎหมายในหมายเหตุท้ายกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็อธิบายเพียงภาพรวมกว้าง ๆ 
เท่านั้น จึงเกิดมีความคิดเห็นและความเข้าใจกฎหมายแตกต่างกันออกไป และความเห็นซึ่งเป็นที่ยุติ
จะอยู่ที่ศาล แต่ผู้พิพากษาที่พิจารณาส่วนใหญ่จะอาศัยการตีความกฎหมายจากการอ่านบทบัญญัติ
กฎหมายประกอบกับเอกสารวิชาการต่าง ๆ ที่อาจมีผู้เขียนอธิบายเอาไว้ หรือจากการสัมมนา 
ทางวิชาการ หรือจากการที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้จัดสัมมนาหรือฝึกอบรม
เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีอยู่เป็นจำนวนน้อยมากและมีไม่ครบทุกกฎหมาย  
ส่วนเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในชั้นการยกร่างกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในชั้นหน่วยงานของรัฐ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและรัฐสภา ไม่ได้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่และไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
หรือหากสามารถเข้าถึงได้ ก็จะไม่สามารถค้นหาเหตุผลหรือทำความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นที่มา  
ของการบัญญัติกฎหมายได้โดยง่ายนัก สภาพปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียอย่างใหญ่หลวง 
จากการที่มีการบังคับใช้กฎหมายไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 
๒. แนวความคิด หลัก และทฤษฎีกฎหมาย พร้อมทั้งหลักกฎหมายต่างประเทศซึ่งเป็นที่มาของ

หลักการในกฎหมายหรือซึ่งนำมาประกอบการพิจารณา 
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เกิดข้ึนจากแนวความคิดหลัก

สองประการ คือ แนวคิดการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
โดยการลองผิดลองถูกของผู้ปฏิบัติที่อยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ (Bottom-Up Solution) และแนวคิดการสร้าง
พ้ืนทีท่ี่มีปัจจัยเอื้อหนุนให้ผู้ปฏิบัติสามารถทำการทดลองเพ่ือสร้างนวัตกรรมได้ (Sandbox) 

Sandbox หรือ กระบะทราย ถูกนำไปใช้เป็นคำอุปมาในบริบทต่าง ๆ โดยปรากฏ 
ให้เห็นเด่นชัดเป็นพิเศษในบริบทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งใช้คำว่า “กระบะทราย” (Sandbox) 
ในความหมายของกระบวนการทดลองแบบปิดที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้ทำการทดลองกับเว็บไซต์หรือ
ซอฟท์แวร์ได้อย่างปลอดภัย นอกเหนือไปจากนั้น คำว่า Sandbox ยังถูกนำมาเป็นคำอุปมาในบริบท
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ของการกำกับดูแลผู้ประกอบการเช่นกัน โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากภาคธุรกิจการเงิน (Fintech)  
ซึ่ง Sandbox ถูกใช้ในความหมายของกลไกหรือกระบวนการกำกับดูแลที่สร้างพ้ืนที่ให้ผู้ประกอบการ
สามารถนำนวัตกรรมในการให้บริการทางการเงินมาใช้ในขอบเขตที่จำกัด โดยผู้ประกอบการอาจต้องใช้
มาตรการบางอย่างเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและต่อผู้บริโภค  
เพ่ือแลกกับการได้รับยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำหรับการนำนวัตกรรมมาใช้ 
ในสินค้าหรือบริการ  จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว แนวคิดของการกำกับดูแลแบบ “กระบะทราย”  
จึงถูกนำมาขยายผลเพ่ือปรับใช้กับการกำกับดูแลในด้านอ่ืน ๆ ซึ่งไม่จำกัดอยู่เฉพาะการกำกับดูแล  
ด้านเศรษฐกิจ แต่รวมถึงการกำกับดูแลด้านสังคมด้วย 

 
๓. ความเปน็มาของกฎหมายและเหตุผลความจำเป็นในการเสนอร่างกฎหมาย 

๓.๑ ความเป็นมา 
สืบเนื่องจากคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เห็นว่า 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง กำหนดให้ รัฐต้องดำเนินการ 
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยที่ผ่านมาได้มีความพยายามปฏิรูปการศึกษา แต่ยังประสบ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิรูปหลายประการ กอปศ. จึงได้ดำเนินการศึกษาปัญหาคุณภาพ
การศึกษาไทย เพ่ือนำมาวิเคราะห์ประกอบการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ 
ร่างกฎหมายการศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการวางแผน
จัดทำโครงการนวัตกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ เช่นการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 
การสอนและการจัดทำหลักสูตรแกนกลางที่มีสมรรถนะเป็นฐาน 

จากการศึกษาปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยดังกล่าว กอปศ. เห็นว่าการปฏิรูป 
การศึกษาที่ผ่านมามีจุดอ่อนสำคัญอย่างน้อยสามประการ ประการแรก ยังไม่มีการบูรณาการ 
การทำงานระหว่างองค์กรที่ทำหน้าที่ในด้านหลักสูตร สื่อการสอน การทดสอบและการประเมินผล 
การบริหารบุคลากรครู การเงิน และการบริหารจัดการ  ประการที่สอง ยังขาดกลไกและกระบวนการ
นำนโยบายไปปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และเป้าหมายของกฎหมาย เช่น กฎหมายกำหนดให้
เขตพ้ืนที่การศึกษาทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดการกระจายอำนาจ 
ในการจัดการศึกษา แต่ในทางปฏิบัติ  เขตพ้ืนที่การศึกษาหลายแห่งกลับมุ่ งดำเนินนโยบาย 
จากส่วนกลางแทนการสนับสนุนการดำเนินการของสถานศึกษา ทำให้การบริหารการศึกษายังมี
ลักษณะสั่งการจากบนลงล่าง หรือปัญหาจากการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ซึ่งนอกจากจะไม่สะท้อนถึงคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน ยังสร้างภาระการทำเอกสาร ส่งผลให้ครูมีเวลาสอนในห้องเรียน
น้อยลงอีกด้วย และประการที่สาม ไม่มีกลไกให้สามารถนำนวัตกรรมทางการศึกษาไปขยายผลเพ่ือใช้ 
กับสถานศึกษาอ่ืนได ้
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เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง มีทัศนคติการเรียนที่ดี 
(Attitude) มีทักษะสำคัญ (Skill) และมีความรู้ พ้ืนฐาน (Knowledge) พร้อมสำหรับการสร้าง
เศรษฐกิจไทย ๔.๐ และอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (New S-Curve) จึงมีความจำเป็นต้องสร้าง
กลไกให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถขยายผลนำไปใช้ได้อย่างทั่วถึง เช่น การจัดการเรียนรู้
แบบปฏิบัติจริง (Active Learning) ซึ่งส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อน การออกแบบซอฟต์แวร์เพ่ือการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม (coding) หรือการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ของครูออนไลน์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของครู กอปศ. จึงเห็นว่ามีความจำเป็นต้อง
จัดตั้ง “เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” เป็นพ้ืนที่การปฏิรูปที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง เบ็ดเสร็จ 
ในพ้ืนที่และพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการขยายผล
นวัตกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาจนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีต่อนักเรียน และนำเสนอแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวสู่นโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตัวอย่างการบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งขยายนวัตกรรม
การเรียนรู้สู่สถานศึกษาอ่ืน 

ในการนี้ กอปศ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ 
และมีการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบออนไลน์ และได้เปิดเผยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์ผลกระทบซึ่ งอาจเกิดขึ้นจากการจบกฎหมาย รวมทั้งการจัดทำคำชี้แจง  
ตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย (checklist) ตามแนวทางของ 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมาย 
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งให้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ 
ในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา
และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรอง และให้ยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
และให้  กอปศ. เร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แล้วแจ้งผลไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป 

๓.๒ สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....  
ที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เสนอ 

 (๑) กำหนดให้ มีคณะกรรมการนโยบายเขตพ้ืนที่ นวัตกรรมการศึ กษา 
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา ๕) มีหน้าที่
และอำนาจที่สำคัญในการให้คำแนะนำแก่คณะรัฐมนตรีในการกำหนดเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการนำ  
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษาหรือ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ตลอดจนเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ต่อคณะรัฐมนตรี 
เช่น แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา หรือแนวทาง
การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานหรือยุบเลิกเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นต้น (ร่างมาตรา ๖)  
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 (๒) กำหนดสาระในการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ดังนี้   
  (๒.๑) กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา โดยต้องเป็นไปเพ่ือ ๑) เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ๒) ลดความเหลื่อมล้ำ
ในการศึกษา ๓) รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาสังคม ร่วมกันจัดการศึกษา  
และ ๔) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา และดำเนินการให้มีการนำนวัตกรรมนั้นไป  
ใช้ในสถานศึกษาอ่ืนในพื้นท่ีต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ร่างมาตรา ๗)  

  (๒.๒) กำหนดให้คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษากำหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๗/๑) 

  (๒.๓) กำหนดให้ในแต่ละเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา มีคณะกรรมการ
บริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษานำร่อง 
ผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น
ตั้งอยู่ นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่สถานศึกษานำร่องตั้งอยู่ (ร่างมาตรา ๘)  
มีหน้าที่และอำนาจประการสำคัญในการวางหลักเกณฑ์การกำหนดหลักสูตร และตำรา หรือสื่อการ
เรียนการสอนของสถานศึกษานำร่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษานำร่อง ออกแบบทดสอบผู้เรียนซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง 
ตลอดจนออกระเบียบต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงิน และการพัสดุ 
ของสำนักงาน หรือสถานศึกษานำร่อง เป็นต้น (ร่างมาตรา ๑๓)  

  (๒.๔) กำหนดให้การกำหนดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษานำร่องอย่างน้อยต้องครอบคลุมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยต้องจัด
สาระสำคัญการเรียนรู้รายวิชาให้หลากหลายและสอดคล้องกับบุคลิก ลักษณะ ความถนัด หรือความสนใจ
ของผู้เรียน (ร่างมาตรา ๑๓ วรรคสอง)   

  (๒.๕) กำหนดให้แต่ละเขตพ้ืนที่ นวัตกรรมการศึกษามีสำนักงาน
คณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแห่งหนึ่ง ทำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการ  
และธุรการของคณะกรรมการบริหาร และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย  
โดยสำนักงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานของรัฐที่มิ ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจและมีฐานะ 
เป็นนิติบุคคล (ร่างมาตรา ๑๖) 

 (๓) กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานศึกษานำร่อง ดังนี้  
  (๓.๑) กำหนดให้สถานศึกษาที่อยู่ ในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา อาจขออนุมัติต่อ 
คณะกรรมการบริหารเพื่อเป็นสถานศึกษานำร่องได้ (ร่างมาตรา ๒๖)  
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  (๓.๒) ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง ในกรณีที่ โครงการ 
กิจกรรม หรือภารกิจใด อาจทำให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๗ คณะกรรมการบริหารอาจขอยกเว้นการดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจนั้น หรือ
ให้ดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจที่คณะกรรมการบริหารกำหนดแทน แล้วแต่กรณี ได้  
(ร่างมาตรา ๒๗) ให้สถานศึกษานำร่องแต่ละแห่งจัดหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติ และจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรโดยสอดคล้องกับบุคลิก ลักษณะ ความถนัด หรือความสนใจของผู้เรียน 
และสภาพภูมิสังคม โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น   
(ร่างมาตรา ๒๘)  นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษานำร่องอาจดำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศได้ (ร่างมาตรา ๓๐)  

  (๓.๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคเพ่ือการศึกษาให้แก่สถานศึกษา 
นำร่องในกรณีที่เป็นสถานศึกษาของรัฐหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถนำไปใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร หรือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน หรือตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาคได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยไม่ต้องนำส่งคลัง  
เป็นรายได้แผ่นดิน (ร่างมาตรา ๓๑)  

  (๓.๔) คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการ นโยบาย จะมีมติให้
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปแก่สถานศึกษานำร่องที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเพ่ือนำไปใช้จ่าย
ในการดำเนินการ รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์อ่ืนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสม
และจำเป็นกไ็ด้ (ร่างมาตรา ๓๓) 

๓.๓ ข้อสังเกตของหน่วยงาน 
(๑) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีความเห็นสรุปได้ว่า อาจพิจารณาความ

เหมาะสมในการบรรจุเรื่องเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไว้ในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. .... กรณีที่เห็นควรให้มีพระราชบัญญัติเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ควรพิจารณาเรื่อง
ความสอดคล้องของภารกิจใหม่กับหน่วยงานของกระทรวงศึกษาที่มีอยู่เดิม เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
และเป็นภาระงบประมาณ ควรพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่นวัตกรรม
ให้มีความเหมาะสมเพ่ือป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้ำ การประเมินผลการดำเนินงานควรมีระบบ  
การประเมินผลครูผู้สอนที่เป็นระบบ  นอกจากนี้ ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา
ที่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกพ้ืนที่และต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ได้ 

(๒) กระทรวงการคลัง มีความเห็นสรุปได้ว่า เห็นควรให้ตัดการกำหนด 
ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอำนาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุของสำนักงานฯ และ
ของสถานศึกษานำร่อง (ร่างมาตรา ๑๓ (๔) และ (๕)) เนื่องจากขัดกับหลักการของกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และเห็นควรให้พิจารณากรณีที่กำหนดให้มีสำนักงาน
คณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เนื่องจาก
ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ  
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(๓) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความเห็นสรุปได้ว่า เสนอให้
เพ่ิมปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา ควรมีกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม รวมทั้ง
การนำนวัตกรรมจากสถานศึกษาต้นแบบไปขยายผลในวงกว้าง และควรสร้างความร่วมมือเฉพาะด้าน
สำหรับสถานศึกษานำร่อง โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมยินดีบูรณาการในเรื่องการพัฒนา
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่เด็กและเยาวชน 

(๔) สำนักงาน ก.พ. มีความเห็นสรุปได้ว่า การดำเนินการเขตพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาควรโปร่งใส เป็นธรรม กำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมาย มีระบบการประเมินผลที่
ชัดเจน และปรับระบบการบริหารงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบ
การเงิน พัสดุ งบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างหน่วยงาน การบริหารงานบุคคล เพ่ือให้
การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๕) สำนักงบประมาณ มีความเห็นสรุปได้ว่า ควรกำหนดโครงสร้าง ภารกิจ 
และอำนาจหน้าที่ของเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้มีความชัดเจนเพราะอาจมีความซ้ำซ้อนกับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด การกำหนดให้มีสำนักงาน
คณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่เป็นภาระงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น
ต่อเนื่องในระยะยาว จึงเห็นควรให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยให้พิจารณา
ปรับปรุงบทบาท ภารกิจของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมก่อน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของภารกิจและไม่
เป็นภาระงบประมาณเพ่ิมขึ้น สำหรับการกำหนดให้การบริหารการเงินของสถานศึกษานำร่องเป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด และการกำหนดให้คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการนโยบายมีมติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษานำร่อง หากเป็นเงิน
งบประมาณแผ่นดินจะต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและรักษาวินัย
การเงินการคลังอย่างเคร่งครัดด้วย 

(๖) คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (หนังสือฉบับลงวันที่  
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) มีความเห็นสรุปได้ว่า กรณีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดภาระงบประมาณนั้น คณะกรรมการอิสระฯ ได้เสนอร่าง  
ต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) และคณะกรรมกา ร 
สภาการศึกษาแล้ว ได้ขอเสนอแนะว่า ให้จัดตั้ง “พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” แทน “เขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา” ซึ่งจะไม่มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา และไม่ทำให้เกิดภาระงบประมาณ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสามารถมาดำเนินการได้ในชั้น
การตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำหรับประเด็นการขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังให้สถานศึกษานำร่องไม่ต้องนำส่งเงินบริจาคต่อคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ร่างมาตรา ๓๑) นั้น 
กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

๓.๔ มติคณะรัฐมนตรี 
คณ ะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่ อวันที่  ๔  กันยายน ๒๕๖๑  อนุ มัติหลั กการ 

ร่างพระราชบัญญัติเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูป
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การศึกษา (กอปศ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ ไป
ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งให้รับฟังและนำความเห็นจากภายนอกมาพิจารณา
ด้วย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและให้รับความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ และคณะกรรมการอิสระ
เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๓๑๑/๑๔๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) ไปประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งให้
พิจารณาความเชื่อมโยงเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษากับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๓.๕ หลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ ทีผ่่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานฯ 
ร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษา พ.ศ. .... มีสาระสำคัญสรุปได้ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระยะเวลาใช้บังคับร่างพระราชบัญญัตินี้  
 เนื่องจากร่างพระราชบัญญัตินี้มีขึ้นเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

สำหรับทดลองการบริหารจัดการศึกษาจึงต้องกำหนดระยะเวลาการทดลองให้ชัดเจน โดยให้  
ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลาเจ็ดปี และสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้อีก  
หนึ่งครั้งแต่ไม่เกินเจ็ดปีโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (ร่างมาตรา ๒) 

(๒) หมวด ๑ การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 (๒.๑) วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
  พ้ืนที่ นวัตกรรมการศึกษาจัดตั้ งขึ้น  โดยมี วัตถุประสงค์ เพ่ื อ  

๑) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียน รวมทั้งเพ่ือดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืน ๒) ลดความเหลื่อม
ล้ำในการศึกษา ๓) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง  
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ ๔) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
(ร่างมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง) 

 (๒.๒) การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้มี

อำนาจกำหนดให้จังหวัดใดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
โดยคณะกรรมการนโยบายจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของจังหวัด ความพร้อม การมีส่วนร่วม 
และโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และต้องคำนึงถึงผลการดำเนินการที่ผ่านมาของพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาท่ีมีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้วด้วย (ร่างมาตรา ๖) 
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 (๒.๓) การขอเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  จังหวัดใดประสงค์จะเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้คณะผู้เสนอ 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือดำเนินการ
ขอจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งคณะผู้เสนอจะต้องแสดงให้เห็นถึงความมีส่วนร่วมและความพร้อม
ของจังหวัดในการเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พร้อมทั้งดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด (ร่างมาตรา ๗ และร่างมาตรา ๘) 

(๓) หมวด ๒ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 (๓.๑) ให้ มี คณ ะกรรม การน โยบ าย พ้ื น ที่ น วั ต ก รรมกา รศึ กษ า 

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ  
(ร่างมาตรา ๑๐) โดยคณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ของประเทศในการดำเนินการส่งเสริมให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ให้คำแนะนำ 
ในการกำหนดและยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และกฎหมายลำดับรองต่าง ๆ  
เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๕) 

 (๓.๒) ให้จัดตั้งสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นส่วน
ราชการภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงาน
ธุรการของคณะกรรมการนโยบาย (ร่างมาตรา ๑๘) 

(๔) หมวด ๓ การบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  (๔.๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
   ในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา จำนวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ และกรรมการอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้ แต่อย่างน้อยต้องมี
กรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่ ผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาครู ผู้แทนองค์กรเอกชน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา ๑๙) โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนมีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญในการกำหนด
ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา นำหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานำร่องให้เหมาะสมกับพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของสถานศึกษานำร่องอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และจัดให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง 
(ร่างมาตรา ๒๐) 

  (๔.๒) ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น  
ทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน (ร่างมาตรา ๒๔) 
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(๕) หมวด ๔ สถานศึกษานำร่อง 
 (๕.๑) การเป็นสถานศึกษานำร่อง ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของเอกชน ที่อยู่
ใน พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่ งประสงค์จะเป็นสถานศึกษานำร่อง ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน แล้วแต่กรณี และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือเป็นสถานศึกษานำ
ร่อง (ร่างมาตรา ๒๗) 

 (๕.๒) การจัดสรรงบประมาณเฉพาะในส่วนของเงินอุดหนุนรายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่สถานศึกษานำร่องเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ให้จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือจัดสรรให้แก่สถานศึกษานำร่องแต่ละแห่งโดยตรง โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงบประมาณ (ร่างมาตรา ๒๘) ส่วนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสถานศึกษานำร่อง ให้คณะกรรมการนโยบายประสานงานกับ
กระทรวงการคลังเพ่ือออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษานำร่องขึ้นใช้
เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
(ร่างมาตรา ๓๐) 

 (๕.๓) การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษานำร่อง ให้คณะกรรมการ 
นโยบายเสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. เพื่อให้มีการออกกฎ ก.ค.ศ. หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข สำหรับ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ
แต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการประเมินวิทยฐานะ ให้เหมาะสมกับการบริหารงาน
ของสถานศึกษานำร่อง  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา คณะกรรมการนโยบายอาจเสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. ให้ตั้ง อ.ก.ค.ศ. สำหรับพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาโดยเฉพาะก็ได้ (ร่างมาตรา ๓๑ และร่างมาตรา ๓๒) 

 (๕.๔) การจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือ
ฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานำร่อง ให้กระทำได้
โดยอิสระโดยใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ร่างมาตรา ๓๕) 

 (๕.๕) การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด (ร่างมาตรา ๓๗ และร่างมาตรา ๓๘) 

 (๕.๖) การพ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่อง สถานศึกษานำร่องจะพ้น
จากการเป็นสถานศึกษานำร่อง เมื่อ ๑) สถานศึกษานำร่องนั้นร้องขอและคณะกรรมการขับเคลื่อน  
ให้ความเห็นชอบ ๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนมีมติให้พ้น เพราะสถานศึกษานำร่องแห่งนั้นไม่สามารถ
ดำเนินการให้เป็นตามวัตถุประสงค์หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่อง  
๓) ครบกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่องและไม่ประสงค์จะเป็น
สถานศึกษานำร่องต่อไป หรือ ๔) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด  ทั้งนี้   
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ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกำหนดเงื่อนไขให้สถานศึกษานำร่อ งปฏิบัติ เพ่ือไม่ ให้นักเรียน 
และครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบจากการพ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่องด้วย 
(ร่างมาตรา ๓๙) 

 (๖) หมวด ๕ การประเมินผล  
  กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาทุกสามปี โดยคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งเป็นผู้ทำการ
ประเมิน แล้วรายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือพิจารณา  
หากปรากฏผลการประเมินว่าพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาใดไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้นตามเงื่อนไข
และเงื่อนเวลาที่กำหนด ในการนี้ให้กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและครู และบุคลากร
ทางการศึกษาไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการยุบเลิกด้วย (ร่างมาตรา ๔๐ และร่างมาตรา ๔๑) ในกรณีที่ 
ผลการประเมินปรากฏว่า การดำเนินงานและบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ 
ตามวัตถุประสงค์ของการเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้คณะกรรมการนโยบายดำเนินการเพ่ือให้มี
การขยายผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวไปใช้กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืนต่อไป (ร่างมาตรา ๔๒) 

 (๗) บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๔๓ ถึงรา่งมาตรา ๕๐) 
  กำหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับการดำเนินการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 
  (๗.๑) ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบาย ประกอบด้วย กรรมการ 

โดยตำแหน่ง และให้ทำการประชุมภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๔๓) 
  (๗.๒) ให้ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ ได้มีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้วตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป (ร่างมาตรา 
๔๔) โดยให้คณะกรรมการขับเคลื่อนของพ้ืนที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔๕) รวมทั้งให้สถานศึกษานำร่อง 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว เป็นสถานศึกษานำร่องตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔๖) 

  (๗.๓) กำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษานำร่องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหลักเกณฑ์การคำนวณงบประมาณตามพระราชบัญญัตินี้ 
(ร่างมาตรา ๔๗) 

  (๗.๔) กำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาในวาระเริ่มแรก โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี สั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม (ร่างมาตรา ๔๙) 
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๓.๖ หลักการของร่างพระราชบัญญั ติ ฯ  ที่ ผ่ านการตรวจพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
พ.ศ. .... สรุปผลการพิจารณาได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ระยะเวลาใช้บังคับร่างพระราชบัญญัตินี้  
 เนื่องจากร่างพระราชบัญญัตินี้มีขึ้นเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

สำหรับทดลองการบริหารจัดการศึกษาจึงต้องกำหนดระยะเวลาการทดลองให้ชัดเจน โดยให้  
ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลาเจ็ดปี และสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้อีก  
หนึ่งครั้งแต่ไม่เกินเจ็ดปีโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (ร่างมาตรา ๒) 

(๒) หมวด ๑ การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 (๒.๑) วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
  ๑) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้ เรียน รวมทั้งเพ่ือดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานอื่น 

  ๒) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา  
  ๓) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและ

สถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ  

  ๔) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
(ร่างมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง) 

 (๒.๒) การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้มี

อำนาจกำหนดให้จังหวัดใดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
โดยคณะกรรมการนโยบายจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของจังหวัด ความพร้อม การมีส่วนร่วม 
และโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และต้องคำนึงถึงผลการดำเนินการที่ผ่านมาของพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาท่ีมีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้วด้วย (ร่างมาตรา ๖) 

 (๒.๓) การขอเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  จังหวัดใดประสงค์จะเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้คณะผู้เสนอ 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือดำเนินการ
ขอจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งคณะผู้เสนอจะต้องแสดงให้เห็นถึงความมีส่วนร่วมและความพร้อม
ของจังหวัดในการเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พร้อมทั้งดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด (ร่างมาตรา ๗ และร่างมาตรา ๘) 

 



 - ๑๓ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) หมวด ๒ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 (๓.๑) กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนห้าคน
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่ เกินเจ็ดคน และให้ เลขาธิ การ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ (ร่างมาตรา ๑๐)  

 (๓.๒) กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีหน้าที่
และอำนาจสำคัญในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในการดำเนินการส่งเสริม 
ให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้คำแนะนำในการกำหนดและยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา กำกับดูแล
การดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์
และกฎหมายลำดับรองต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๕) 

  (๓.๓) กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เป็น
ส่วนราชการภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและ 
งานธุรการของคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (ร่างมาตรา ๑๘) 

(๔) หมวด ๓ การบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  (๔.๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
   ในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา จำนวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ และกรรมการอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้ แต่อย่างน้อยต้องมี
กรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่ ผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาครู ผู้แทนองค์กรเอกชน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา ๑๙) โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนมีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญในการ
กำหนดยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา นำหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานำร่องให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของสถานศึกษานำร่องอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และจัดให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง 
(ร่างมาตรา ๒๐) 

  (๔.๒) ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น  
ทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน (ร่างมาตรา ๒๔) 

(๕) หมวด ๔ สถานศึกษานำร่อง 
 (๕.๑) การเป็นสถานศึกษานำร่อง ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของเอกชน ที่อยู่
ใน พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่ งประส งค์จะเป็นสถานศึกษานำร่อง ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน แล้วแต่กรณี และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือเป็นสถานศึกษา 
นำร่อง (ร่างมาตรา ๒๗) 

  (๕.๒) การจัดสรรงบประมาณเฉพาะในส่วนของเงินอุดหนุนรายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่สถานศึกษานำร่องเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ให้จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือจัดสรรให้แก่สถานศึกษานำร่องแต่ละแห่งโดยตรง โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงบประมาณ (ร่างมาตรา ๒๘) ส่วนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสถานศึกษานำร่อง ให้คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาประสานงานกับกระทรวงการคลังเพ่ือออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสถานศึกษานำร่องขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ (ร่างมาตรา ๓๐) 

  (๕.๓) การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษานำร่อง ให้คณะกรรมการ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเสนอแนะต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.
ศ.) เพ่ือให้มีการออกกฎ ก.ค.ศ. หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข สำหรับการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย  
การเลื่อนเงินเดือน และการประเมินวิทยฐานะ ให้เหมาะสมกับการบริหารงานของสถานศึกษานำร่อง  
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
คณะกรรมการนโยบายอาจเสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. ให้ตั้ง อ.ก.ค.ศ. สำหรับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
โดยเฉพาะก็ได้ (ร่างมาตรา ๓๑ และร่างมาตรา ๓๒) 

 (๕.๔) การจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือ
ฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานำร่อง ให้กระทำได้
โดยอิสระโดยใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ร่างมาตรา ๓๕) 

  (๕.๕) การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษากำหนด (ร่างมาตรา ๓๗ 
และร่างมาตรา ๓๘) 

  (๕.๖) การพ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่อง สถานศึกษานำร่องจะพ้น
จากการเป็นสถานศึกษานำร่อง เมื่อ ๑) สถานศึกษานำร่องนั้นร้องขอและคณะกรรมการขับเคลื่อน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้ความเห็นชอบ ๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนมีมติให้พ้น เพราะสถานศึกษา
นำร่องแห่งนั้นไม่สามารถดำเนินการให้เป็นตามวัตถุประสงค์หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วม
เป็นสถานศึกษานำร่อง ๓) ครบกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่อง
และไม่ประสงค์จะเป็นสถานศึกษานำร่องต่อไป หรือ ๔) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาประกาศกำหนด  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
กำหนดเงื่อนไขให้สถานศึกษานำร่องปฏิบัติเพ่ือไม่ให้นักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ผลกระทบจากการพ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่องด้วย (ร่างมาตรา ๓๙) 
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 (๖) หมวด ๕ การประเมินผล  
  กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาทุกสามปี โดยคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาแต่งตั้ งเป็นผู้ทำการประเมิน แล้วรายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพิจารณา หากปรากฏผลการประเมินว่าพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาใดไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ให้คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้นตามเงื่อนไขและ
เงื่อนเวลาที่กำหนด ในการนี้ให้กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการยุบเลิกด้วย (ร่างมาตรา ๔๐ และร่างมาตรา ๔๑) ในกรณีที่ 
ผลการประเมินปรากฏว่า การดำเนินงานและบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์  
ตามวัตถุประสงค์ของการเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้คณะกรรมการนโยบาย พ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาดำเนินการเพ่ือให้มีการขยายผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวไปใช้กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอ่ืนต่อไป (ร่างมาตรา ๔๒) 

 (๗) บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๔๓ ถึงร่างมาตรา ๕๐) 
  กำหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับการดำเนินการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 
  (๗.๑) ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง และให้ทำการประชุมภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๔๓) 

  (๗.๒) ให้ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ ได้มีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้วตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป (ร่างมาตรา 
๔๔) โดยให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาของพ้ืนที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
พลางก่ อน  จนกว่าจะมี การแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการขับ เคลื่ อน พ้ืนที่ น วัตกรรมการศึ กษ า 
ตามพระราชบัญญัตินี้  (ร่างมาตรา ๔๕) รวมทั้งให้สถานศึกษานำร่องตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการดังกล่าว เป็นสถานศึกษานำร่องตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔๖) 

  (๗.๓) กำหนดกรณีการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษานำร่องใน
ระหว่างที่ยังไม่มีการออกหลักเกณฑ์การคำนวณงบประมาณตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกำหนดให้ได้รับ
เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สถานศึกษานั้นได้รับก่อนเป็นสถานศึกษานำร่อง  
(ร่างมาตรา ๔๗) 

  (๗.๔) กำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาในวาระเริ่มแรก โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี สั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม (ร่างมาตรา ๔๙) 
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๔. สาระสำคัญของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ ระยะเวลาใช้บังคับร่างพระราชบัญญัตินี้  

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัตินี้มีขึ้นเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
สำหรับทดลองการบริหารจัดการศึกษาจึงต้องกำหนดระยะเวลาการทดลองให้ชัดเจน โดยให้  
ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลาเจ็ดปี และสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้อีก  
หนึ่งครั้งแต่ไม่เกินเจ็ดปีโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (ร่างมาตรา ๒) 

๔.๒ หมวด ๑ การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
(๑) วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 ๑) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพ่ือดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอื่น 

 ๒) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา  
 ๓) กระจายอำนาจและให้ อิสระแก่หน่วย งานทางการศึกษาและ

สถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ  

 ๔) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
(ร่างมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง) 

(๒) การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้มีอำนาจ

กำหนดให้จั งหวัดใดเป็ น พ้ืนที่ นวัตกรรมการศึกษาได้ โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา  
โดยคณะกรรมการนโยบายจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของจังหวัด ความพร้อม การมีส่วนร่วม 
และโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และต้องคำนึงถึงผลการดำเนินการที่ผ่านมาของพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาท่ีมีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้วด้วย (ร่างมาตรา ๖) 

(๓) การขอเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 จังหวัดใดประสงค์จะเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้คณะผู้ เสนอ 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือดำเนินการ
ขอจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งคณะผู้เสนอจะต้องแสดงให้เห็นถึงความมีส่วนร่วมและความพร้อม
ของจังหวัดในการเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยในการเสนอต้องกระทำอย่างเปิดเผยและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด (ร่างมาตรา ๗ และร่างมาตรา ๘) 

๔.๓ หมวด ๒ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
(๑) กำหนดให้ มี คณ ะกรรมการน โยบาย พ้ืนที่ น วัตกรรมการศึ กษ า 

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนเจ็ดคน
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่ เกิน แปดคน และให้ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ (ร่างมาตรา ๑๐)  
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(๒) กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีหน้าที่และ
อำนาจสำคัญในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในการดำเนินการส่งเสริมให้มีพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา ให้คำแนะนำในการกำหนดและยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา กำกับดูแลการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์และกฎหมาย
ลำดับรองต่าง ๆ เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี 
ในการตราพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๕) 

(๓) กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นส่วนราชการ
ภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการ
ของคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (ร่างมาตรา ๑๘) 

๔.๔ หมวด ๓ การบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  ในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา จำนวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ และกรรมการอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้ แต่อย่างน้อยต้องมี
กรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่ ผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาครู ผู้แทนองค์กรเอกชน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา ๑๙) โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนมีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญในการ
กำหนดยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา นำหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานำร่องให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของสถานศึกษานำร่องอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และจัดให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง 
(ร่างมาตรา ๒๐) 

 (๒) ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น ทำหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน โดยให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว (ร่างมาตรา ๒๔) 

๔.๕ หมวด ๔ สถานศึกษานำร่อง 
(๑) การเป็นสถานศึกษานำร่อง ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของเอกชนที่อยู่ในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาซึ่งประสงค์จะเป็นสถานศึกษานำร่อง ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน แล้วแต่กรณี และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือเป็นสถานศึกษา 
นำร่อง (ร่างมาตรา ๒๗) 
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(๒) การจัดสรรงบประมาณเฉพาะในส่วนของเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่สถานศึกษานำร่องเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ให้จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือจัดสรร
ให้แก่สถานศึกษานำร่องแต่ละแห่งโดยตรง โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงบประมาณ (ร่างมาตรา ๒๘) ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุของสถานศึกษานำร่อง ให้คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาประสานงาน
กับกระทรวงการคลังเพ่ือออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษานำร่องขึ้น
ใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(ร่างมาตรา ๓๐) 

(๓) การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษานำร่อง ให้คณะกรรมการพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาเสนอแนะต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
เพ่ือให้มีการออกกฎ ก.ค.ศ. หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข สำหรับการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย  
การเลื่อนเงินเดือน และการประเมินวิทยฐานะ ให้เหมาะสมกับการบริหารงานของสถานศึกษานำร่อง  
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
คณะกรรมการนโยบายอาจเสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. ให้ตั้ง อ.ก.ค.ศ. สำหรับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
โดยเฉพาะก็ได้ (ร่างมาตรา ๓๑ และร่างมาตรา ๓๒) 

(๔) การจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือ
ฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานำร่อง ให้กระทำได้
โดยอิสระโดยใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ร่างมาตรา ๓๕) 

(๕) การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษากำหนด (ร่างมาตรา ๓๗ 
และร่างมาตรา ๓๘) 

(๖) การพ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่อง สถานศึกษานำร่องจะพ้นจาก 
การเป็นสถานศึกษานำร่อง เมื่อ ๑) สถานศึกษานำร่องนั้นร้องขอและคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาให้ความเห็นชอบ ๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนมีมติให้พ้น  เพราะสถานศึกษา 
นำร่องแห่งนั้นไม่สามารถดำเนินการให้เป็นตามวัตถุประสงค์หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วม
เป็นสถานศึกษานำร่อง ๓) ครบกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่อง
และไม่ประสงค์จะเป็นสถานศึกษานำร่องต่อไป หรือ ๔) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาประกาศกำหนด  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
กำหนดเงื่อนไขให้สถานศึกษานำร่องปฏิบัติเพ่ือไม่ให้นักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ผลกระทบจากการพ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่องด้วย (ร่างมาตรา ๓๙) 

 



 - ๑๙ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕.๖ หมวด ๕ การประเมินผล  
 กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษาทุกสามปี โดยคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
แต่งตั้งเป็นผู้ทำการประเมิน แล้วรายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบาย
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพิจารณา หากปรากฏผลการประเมินว่าพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาใด 
ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ให้คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้นตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กำหนด ในการนี้
ให้กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบ
จากการยุบเลิกด้วย (ร่างมาตรา ๔๐ และร่างมาตรา ๔๑) ในกรณีที่ผลการประเมินปรากฏว่า  
การดำเนินงานและบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการเป็น
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาดำเนินการเพ่ือให้มีการ
ขยายผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวไปใช้กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืนต่อไป (ร่างมาตรา ๔๒) 

๕.๗ บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๔๓ ถึงร่างมาตรา ๕๑) 
 กำหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับการดำเนินการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 
 (๑) ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง และให้ทำการประชุมภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๔๓) 

 (๒) ให้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ ได้มีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้วตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป (ร่างมาตรา ๔๔)  
โดยให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาของพ้ืนที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อน 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  
(ร่างมาตรา ๔๕) รวมทั้ งให้สถานศึกษานำร่องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว  
เป็นสถานศึกษานำร่องตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔๖) 

 (๓) กำหนดกรณีการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษานำร่องในระหว่างที่
ยังไม่มีการออกหลักเกณฑ์การคำนวณงบประมาณตามพระราชบัญญัตินี้  โดยกำหนดให้ได้รับเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพ่ือพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สถานศึกษานั้นได้รับก่อน เป็นสถานศึกษานำร่อง  
(ร่างมาตรา ๔๗) 
  (๔) กำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ในวาระเริ่มแรก โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี สั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม (ร่างมาตรา ๔๙) 
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  (๕) กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษากำหนด
มาตรการรองรับและกำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธินักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างน้อยหนึ่ งปีก่อนสถานศึกษานำร่องสิ้นสุดการเป็น พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเนื่องจาก
พระราชบัญญัตินี้สิ้นผลใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๕๑) 
 
๕. คำอธิบายรายมาตรา 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒” 
ชื่อพระราชบัญญัติ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

  เพ่ือกำหนดชื่อพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับสาระสำคัญของบทบัญญัติ 
 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  “มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติ เขตพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....” 
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  คณะกรรมการสภาการศึกษาได้มีข้อสั งเกตถึงคณะรัฐมนตรีผ่าน

คณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา ขอให้เปลี่ยนแปลงหลักการของร่างพระราชบัญญัติ 
ที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเสนอ โดยเสนอให้ตัดเรื่องการจัดตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาออกเพ่ือไม่ให้เกิดภาระงบประมาณหรือภาระทางการคลังเพ่ิมเติม และให้เปลี่ยน
ชื่อร่างพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว จากเดิมชื่อ “พระราชบัญญัติเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา” เป็น “พระราชบัญญัติ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” โดยคณะรัฐมนตรี 
ได้พิจารณาอนุมัติหลักการและให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นดังกล่าวไป 
พิจารณาด้วย  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแล้ว จึงได้แก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสภาการศึกษาดังกล่าว และให้แก้ไขถ้อยคำ “เขตพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา” ในร่างพระราชบัญญัติทุกแห่งเป็น “พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” ด้วย 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. ....”” 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  -ไม่มีการแก้ไข- 
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เป็นเวลาเจ็ดปี 

การขยายเวลาใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ ให้กระทำได้โดย
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยให้กระทำได้เพียงหนึ่งครั้งแต่ไม่เกินเจ็ดปี 

วันใช้บังคับ 
 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

 กำหนดวันใช้บังคับและระยะเวลาสิ้นสุดการบังคับใช้ของกฎหมายฉบับนี้ 
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  “มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” 
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  โดยที่หลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นการทดลองการบริหาร 

จัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม (Sandbox) เพ่ือนำผลการดำเนินการไปประเมินและขยายผล 
ในกรณีที่ประสบความสำเร็จ จึงสมควรต้องมีการกำหนดระยะเวลาทดลองให้ชัดเจน  และในกรณีท่ีได้
ประเมินผลการทดลองแล้วเห็นว่าน่าจะดำเนินการทดลองต่อไปอีกระยะหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขยาย
ระยะเวลาต่อไปได้อีก  ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด  
การบังคับใช้ โดยกำหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นเวลาเจ็ดปี และกำหนดให้คณะรัฐมนตรี
อาจตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือขยายการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ได้หนึ่งครั้งแต่ไม่เกินเจ็ดปี๒  

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป เป็นเวลาเจ็ดปี 
  การขยายเวลาใช้บังคับพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้กระทำได้โดยตราเป็น

พระราชกฤษฎีกาโดยให้กระทำได้เพียงหนึ่งครั้งแต่ไม่เกินเจ็ดปี 
 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ผ่านการพิจารณาร่างมาตรา ๒ โดยไม่มีการแก้ไข 

แต่ได้มีการอภิปรายถึงความจำเป็นในการกำหนดให้กฎหมายมีระยะเวลาใช้บังคับเพียง ๗ ปี ซึ่งที่ประชุม

 
๒บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน 

๒๕๖๑ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งท่ี ๓ วันศุกร์ ท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ และบันทึก
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งท่ี ๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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เห็นว่าอาจใช้วิธีการยกเลิกกฎหมาย โดยให้มีการทบทวนประเมินผลการดำเนินการก่อน และหาก
พบว่าการใช้กฎหมายดังกล่าวส่งผลดีต่อการศึกษาของชาติ ก็สมควรใช้กฎหมายนั้นต่อไป 

 ในประเด็นนี้  ได้มีผู้ชี้แจงถึงความประสงค์ของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะพิเศษ) ที่เห็นว่าในต่างประเทศมีการใช้กฎหมายที่มีอายุจำกัดอยู่อย่างปกติ โดยร่างกฎหมาย
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการทดลอง จึงควรกำหนดระยะเวลาการทดลองไว้อย่างจำกัด 
และกำหนดให้กฎหมายสิ้นผลเมื่อระยะเวลาผ่านไปครบเจ็ดปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เกิดจากการ 
นำเวลาที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสามปี ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายสามปี มารวมกับระยะเวลาเตรียมการและประเมินผลอีกหนึ่ งปี  รวมเป็นเจ็ดปี ๓   
นอกจากนี้ หากการดำเนินการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาประสบความสำเร็จก่อนที่กฎหมายจะครบอายุ 
และรัฐบาลเห็นว่าสมควรใช้กฎหมายฉบับนี้โดยถาวร ก็ย่อมสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติ  
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้แก้ไขร่างมาตรา ๒ ให้กฎหมายสามารถใช้บังคับถาวรได้๔  

 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“นวัตกรรมการศึกษา” หมายความว่า แนวคิด วิธีการ 

กระบวนการ สื่อการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งได้
มีการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่น่าเชื่อถือว่าสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและการจัดการศึกษา และให้หมายความรวมถึงการนำสิ่งดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาด้วย 

“ พ้ื นที่ น วั ตกรรมการศึ กษ า”  หมายความว่ า  พ้ื นที่  
ที่คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นพ้ืนที่ปฏิรูปการบริหารและการจัด
การศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา 

“ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” หมายความว่า พัฒนาการของ
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ สมรรถนะทักษะ และเจตคต ิ

“สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายความว่า โรงเรียนที่จัด
การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา 

“สถานศึกษานำร่อง” หมายความว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือของเอกชน ที่อยู่ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอนุมัติให้เป็นสถานศึกษานำร่อง 

“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการ 
นโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

บทนิยาม 
 
นวัตกรรมการศึกษา 
 
 
 
 
พ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา 
 
 

ผลสมัฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 
 

สถานศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน 
 

สถานศกึษานำร่อง 
 
 
 
 
คณะกรรมการนโยบาย 

 
๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่ นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๒ วันอังคาร ท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๔ วันศุกร์ ท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
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“คณะกรรมการขับเคลื่อน” หมายความว่า คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

“คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายความว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

“ก.ค.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้ รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน 
 

คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
 

ก.ค.ศ. 
 
 
 

รัฐมนตรี 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

 กำหนดความหมายของคำว่า “นวัตกรรมการศึกษา” “พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” 
“ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” “สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” “สถานศึกษานำร่อง” “คณะกรรมการนโยบาย” 
“คณะกรรมการขับเคลื่อน” “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” “ก.ค.ศ.” และ “รัฐมนตรี” 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  “มาตรา ๓  ในพระราบัญญัตินี้ 
   “เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” หมายความว่า เขตพ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรี

ประกาศกำหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
   “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
   “สถานศึกษานำร่อง” หมายความว่า สถานศึกษาที่คณะกรรมการ

บริหารอนุมัติให้เป็นสถานศึกษานำร่องตามหมวด ๒ ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาของรัฐ องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น หรือเอกชน 

   “คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

   “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

   “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

   “ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ 
บริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

   “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 
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 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในการพิจารณาบทนิยาม คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้มีการ

แก้ไขบทนิยาม เพ่ิมบทนิยาม และตัดบทนิยามบางส่วนออก ดังนี้ 
   (๑) การแก้ไขบทนิยาม 

   แก้ไขบทนิยาม “พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” โดยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า ควรกำหนดความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้พ้ืนที่ดังกล่าว
เป็นไปเพ่ือการปฏิรูปการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในด้านความรู้ สรรมถนะ ทักษะ และทัศนคติ๕  นอกจากนั้น คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นควรให้กำหนดนิยามสำหรับคำว่า “ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” ไว้ต่างหาก 
ให้หมายความว่า พัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และทัศนคติ๖ 
    แก้ไขบทนิยาม “สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” โดยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า ร่างเดิมที่หน่วยงานเสนอคณะรัฐมนตรี ใช้คำว่า “สถานศึกษา” อาจทำ
ให้เกิดความสับสนกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่มีการใช้ทั้งคำว่า “สถานศึกษา” และ 
“สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” จึงควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็น “สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”๗ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ยังมีข้อสังเกตอีกว่า คำว่าสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความหมายนี้ควรจะ 
รวมไปถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยด้วย ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของคำว่าการจัด
การศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทีห่มายความรวมถึงการศึกษาปฐมวัยด้วยอยู่แล้ว๘  

   แก้ไขบทนิยาม “สถานศึกษานำร่อง” โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) เห็นว่า เป็นที่เข้าใจได้อยู่แล้วว่า “สถานศึกษานำร่อง” ตามที่กำหนดไว้ในบทนิยาม  
และ“สถานศึกษานำร่อง” ตามที่กำหนดไว้ในหมวดว่าด้วยสถานศึกษานำร่อง มีความหมาย  
อย่างเดียวกัน จึงให้ตัดการอ้างอิงถึงหมวดว่าด้วยสถานศึกษานำร่องออกจากบทนิยาม๙ และ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ยังเห็นสมควรให้เปลี่ยนชื่อ “คณะกรรมการบริหาร” เป็น 
“คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” จึงได้แก้ไขบทนิยาม  โดยกำหนดให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นผู้อนุมัติให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษานำร่อง 
และให้ใช้คำว่า “สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” แทนคำว่า “สถานศึกษา” เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น๑๐  

  (๒) การเพ่ิมบทนิยาม 
    เพ่ิมบทนิยาม “นวัตกรรมการศึกษา” โดยให้หมายความว่า “แนวคิด 
วิธีการ กระบวนการ สื่อการเรียนการสอน หรือการบ ริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่ งได้มี  
การทดลองและพัฒนาจนเป็นที่น่าเชื่อถือว่าสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และการจัด

 
๕บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑   
๖บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งท่ี ๓ วันศุกร์ ท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
๗บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งท่ี ๓ วันศุกร์ ท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
๘บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๙บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
๑๐บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑  
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การศึกษา และให้หมายความรวมถึงการนำสิ่งดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย” 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการตีความว่านวัตกรรมการศึกษามีความหมายอย่างไร  ทั้งนี้ ตามนิยามคำว่า 
“นวัติกรรมการศึกษา” ที่ได้เพ่ิมขึ้นใหม่นั้น มีความมุ่งหมายให้รวมไปถึงสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่ไม่เคย
นำมาใช้และจะนำมาใช้ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย เช่น แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ประสบ
ความสำเร็จในต่างประเทศมาแล้ว และนำมาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นต้น  
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้แก้ไขถ้อยคำ “นวัตกรรมทางการศึกษา” เป็น “นวัตกรรมการศึกษา” 
ทุกแห่งในร่างพระราชบัญญัตินี้๑๑ 
    เพ่ิมบทนิยาม “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” และ “ก.ค.ศ.” 
ให้หมายความว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  
และคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามลำดับ เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
   (๓) การตัดบทนิยาม 

   ตัดบทนิยาม “สำนักงาน” และ “ผู้อำนวยการ” ออก โดยในเบื้องต้น 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า ได้ตัดเรื่องการจัดตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาออกตามข้อเสนอของคณะกรรมการสภาการศึกษาแล้ว  ดังนั้น จึงสมควรแก้ไขนิยาม 
“สำนักงาน” โดยเปลี่ยนจากหน่วยธุรการของคณะกรรมการในระดับพ้ืนที่มาเป็นหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการนโยบายในส่วนกลางแทน และให้เปลี่ยนตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ” เป็น “เลขาธิการ” 
เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการให้กับคณะกรรมการ๑๒ 
อย่างไรก็ดี เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้เห็นควรให้มีหน่วยงานระดับกองในสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการนโยบาย  
ในส่วนกลาง จึงไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดให้มีตำแหน่งเลขาธิการอีก จึงได้ตัดบทนิยามในส่วนนี้
ออกท้ังหมด 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “นวัตกรรมการศึกษา” หมายความว่า  แนวคิด วิธีการ กระบวนการ สื่อ

การเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งได้มีการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่
น่าเชื่อถือว่าสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการศึกษา และให้หมายความรวมถึงการ
นำสิ่งดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย  

  “พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” หมายความว่า  พ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรี
ประกาศกำหนดให้เป็นพ้ืนที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
การศึกษา 

 

 
 ๑๑บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่  ๑๒ วันพฤหัสบดี  ท่ี  ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๑๒บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
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  “ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” หมายความว่า  พัฒนาการของผู้เรียนทั้งใน
ด้านความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ 

  “สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายความว่า  โรงเรียนที่จัดการศึกษาใน
ระบบ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา  

  “สถานศึกษานำร่อง” หมายความว่า  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของเอกชน ที่อยู่
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอนุมัติให้เป็น
สถานศึกษานำร่อง  

  “คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

  “คณะกรรมการขับเคลื่อน” หมายความว่า  คณะกรรมการขับเคลื่อน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา   

  “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายความว่า  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

  “ก.ค.ศ.” หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  “รัฐมนตรี” หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ผ่านการพิจารณาร่างมาตรา ๓ โดยไม่มี

การแก้ไข แต่ได้มีการอภิปรายในประเด็นนิยามคำว่า “นวัตกรรมการศึกษา” สรุปความได้ว่า 
“นวัตกรรมการศึกษา” มิได้จำกัดอยู่เฉพาะนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในห้องเรียนเท่านั้น  
แต่มีความหมายครอบคลุม โดยอาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน คือ ๑) แนวคิด วิธี การ กระบวนการ  
สื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นการดำเนินการภายในห้องเรียน และ ๒) การบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ 
เช่น การบริหารงบประมาณ หรือการบริหารบุคลากร ซึ่งมิใช่เรื่องที่อยู่ในห้องเรียนโดยตรง แต่มี
ผลกระทบกับการเรียนในห้องเรียน๑๓  
 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรารักษาการ 
 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอำนาจรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 

๑๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๒ วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
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๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  “มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ทีป่ระชุมพิจารณาเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัตินี้แล้วเห็นว่า เป็นภารกิจ

ของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง จึงสมควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ส่วนนายกรัฐมนตรีนั้น ได้กำหนดให้เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาแล้ว 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   “มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้” 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 -ไม่มีการแก้ไข- 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
   

 

มาตรา ๕   พ้ื นที่ น วั ตกรรมการศึ กษ าจั ด ตั้ งขึ้ น เพ่ื อ
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพ่ือดำเนินการให้มีการ
ขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอื่น 

(๒) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 
(๓) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษา

และสถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวใน
การบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 

(๔) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการตีความหรือการวินิจฉัยปัญหาอัน
เกิดจากการใช้บั งคับพระราชบัญญัติ นี้  การตีความจะต้องเอ้ืออำนวย 
ให้ เกิดการสร้างนวัตกรรมการศึกษา และมุ่งเน้นให้ เกิดสัมฤทธิผลของ 
การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นสำคัญ 

วัตถุประสงค์ 
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๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 กำหนดวัตถุประสงค์ของการเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 “มาตรา ๗  การจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
 (๒) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 
 (๓) รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาสังคัม ร่วมกัน 

จัดการศึกษา  
 (๔) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา และดำเนินการให้มีการนำ

นวัตกรรมนั้นไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืนในพื้นท่ีต่าง ๆ ทั่วประเทศ” 
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมด้านการศึกษา 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมด้านการศึกษา
เป็นสาระสำคัญหลักของร่างฯ ควรนำมากำหนดไว้เป็นมาตราแรกของหมวด ๑ และให้แก้ไขชื่อหมวด
เป็น “การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” โดยกำหนดให้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้๑๔ 

  ๑) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืน (ทั้งนี้ 
การขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืนนั้น สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในหรือนอกพ้ืนที่ก็ตาม)  

  ๒) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา (ไม่ว่าจะเป็นในด้านโอกาส คุณภาพ 
หรือประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา)  

  ๓) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ  

  ๔) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

  ทั้งนี้ ในส่วนของวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจและให้อิสระ
แก่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษานั้น เนื่องจากได้มีการตัด “เขตพ้ืนที่การศึกษา” ออกจากร่างฯ 
ซึ่งมีผลทำให้ “เขตพ้ืนที่การศึกษา” ไม่มีบทบาทในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยตรง คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงเห็นควรกำหนดให้กระจายอำนาจและอิสระไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กับการจัดการศึกษาในพ้ืนที่แทน โดยให้เปลี่ยน “เขตพ้ืนที่การศึกษา” เป็น “หน่ว ยงานทาง 
การศึกษา” ซึ่งเป็นถ้อยคำที่มีความหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ

 
๑๔บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
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เห็นควรให้แก้ไขถ้อยคำเพ่ือให้เกิดความชัดเจนขึ้น ว่าการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องนั้นหมายความถึงหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา  
นำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา๑๕  

  นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่าควรเพ่ิมวรรคสอง
เพ่ือกำหนดให้การตีความหรือการวินิจฉัยปัญหาจากการใช้บังคับร่างพระราชบัญญัตินี้ จะต้องเป็นไป
โดยเอ้ืออำนวยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และมุ่งเน้นให้เกิดสัมฤทธิผลของการจัดตั้ง
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ เพ่ือให้การตีความกฎหมายนี้เป็นไปโดยสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์และตีความไปในแนวทางเดียวกัน๑๖  

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๕  พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจัดตั้ งขึ้น เพ่ือวัตถุประสงค์  

ดังต่อไปนี้  
     (๑) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพ่ือดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอื่น 

    (๒) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 
    (๓) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและ

สถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 

    (๔) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

  ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการตีความหรือการวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการ 
ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  การตีความจะต้องเอ้ืออำนวยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการศึกษา  
และมุ่งเน้นให้เกิดสัมฤทธิผลของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นสำคัญ” 

 
 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ผ่านการพิจารณาร่างมาตรา ๕ โดยไม่มีการแก้ไข 

แต่ได้มีการอภิปรายในส่วนของวัตถุประสงค์ “ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา” ว่าอาจกำหนดไว้  
ในเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติด้วย รวมทั้งอาจนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวไปกำหนดเป็นวรรคหนึ่ง 
ของร่างมาตรา ๕ เพ่ือเน้นย้ำความสำคัญของการลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา  อย่างไรก็ดี เนื่องจาก

 
๑๕บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม 

๒๕๖๑ 
๑๖บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิ เศษ) ครั้ งที่  ๑๐ วันพฤหัสบดี  ที่   

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
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เหตุผลของร่างพระราชบัญญัติมีไว้เพียงเพ่ือยกตัวอย่างในการเสนอว่าควรมีกฎหมายฉบับนี้เพราะเหตุใด  
ดังนั้น จึงควรกำหนดวัตถุประสงค์ของกฎหมายไว้ในเนื้อหาของร่างฯ โดยในกรณีของวัตถุประสงค์
เรื่องลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา ได้ถูกกำหนดไว้ในร่างมาตรา ๕ ซึ่งได้มีการแยกวัตถุประสงค์ของ
เป็นสี่อนุมาตรา จึงมีความชัดเจนเพียงพอแล้ว๑๗  

 

มาตรา ๖  คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 
นโยบายมีอำนาจกำหนดให้จั งหวัด ใดเป็น พ้ืนที่ นวัตกรรมการศึกษา 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการนโยบาย
พิจารณาความเหมาะสมของการเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยคำนึงถึง
ความพร้อม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และโอกาสที่จะประสบ
ความสำเร็จอย่างยั่งยืนประกอบด้วย โดยอย่างน้อยจะต้องคำนึงถึงผลการ
ดำเนินการที่ผ่านมาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอ่ืนที่มีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว 

การพิจารณาว่าจังหวัดใดมีความพร้อมเป็นพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการ 
นโยบายประกาศกำหนด 

อำนาจกำหนดให้
จังหวัดเป็นพื้นที่
นวัตกรรม
การศึกษา 
 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 กำหนดวิธีการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

 “มาตรา ๗/๑  คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบาย 
จะกำหนดให้พื้นที่ใดเป็นเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

    ในกรณีที่เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามวรรคหนึ่งครอบคลุมเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้หน้าที่และอำนาจของ
คณะกรรมการและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหาร  
หรือสำนักงาน แล้วแต่กรณี 

   ในกรณีที่เห็นสมควร คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 
นโยบายจะประกาศกำหนดให้เขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบาย เป็นเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
เป็นรายกรณีตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

   ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การยุบเลิกเขตพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาด้วย” 

 
๑๗บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๒ วันอังคาร ท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒  
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 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในการพิจารณาวิธีการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา คณะกรรมการ

กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า ควรกำหนดให้มีหมวด ๑ การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
และกำหนดวิธีการจัดตั้ งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามความในร่างมาตรา ๗/๑ วรรคหนึ่ ง  
(ร่างพระราชบัญญัติเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ) ไว้เป็นมาตราแรก
ของหมวดดังกล่าว โดยให้คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้มีอำนาจ
กำหนดให้จังหวัดใดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มี 
ความสอดคล้องกับผลของการกำหนดพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่จะทำให้พ้ืนที่ดังกล่าวได้รับยกเว้น 
การปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืน ๆ หลายฉบับ๑๘  

  นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ เพ่ิมเงื่อนไขสำหรับ
การกำหนดพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในวรรคสอง โดยกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายจะต้ อง
พิจารณาถึงความเหมาะสมของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดในการเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
และในกรณีพ้ืนที่นวัตกรรมอ่ืนที่มีการจัดตั้งอยู่ก่อน ให้คำนึงถึงผลการดำเนินการที่ผ่านมาของพ้ืนที่
ดังกล่าว เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบของแนวทางปฏิบัติทางการศึกษาที่ดีที่สมควรจะมีการขยายผลต่อไป
ก่อนที่จะมีการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ิมเติม  ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการจัดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาโดยไม่มีความพร้อม และไม่ให้มีการตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามากเกินไป๑๙  

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 มาตรา ๖  คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบาย 

มีอำนาจกำหนดให้จังหวัดใดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 การดำเนินการตามวรรคหนึ่ ง ให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณา 

ความเหมาะสมของการเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยคำนึงถึงความพร้อม ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง และโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนประกอบด้วย โดยอย่างน้อยจะต้อง
คำนึงถึงผลการดำเนินการที่ผ่านมาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอ่ืนที่มีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว 

 การพิจารณาว่าจังหวัดใดมีความพร้อมเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ผ่านการพิจารณาร่างมาตรา ๖ โดยไม่มี

การแก้ไข แต่ได้มีการอภิปรายในประเด็นผู้มีอำนาจกำหนดพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา สรุปความได้ว่า
เหตุผลที่กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี เนื่องจากการดำเนินการบางอย่างมีความเกี่ยวข้อง
กับหลายหน่วยงาน และการตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 

 
๑๘บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

และครั้งท่ี ๓ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
๑๙บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม 

๒๕๖๑ 
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การกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีจึงมีความเหมาะสมมากกว่าการกำหนดให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการนโยบาย๒๐  

 
มาตรา ๗   จั งหวัดใดประสงค์จะเป็น พ้ืนที่ นวัตกรรม

การศึกษา ให้คณะผู้เสนอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือดำเนินการตามมาตรา ๖  
โดยแสดงให้ เห็นถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง และแสดงให้เห็นว่า
จังหวัดนั้นมีความพร้อมที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา 

จำนวนและคุณสมบัติของคณะผู ้เสนอ หลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศ
กำหนด  ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายอาจกำหนดให้แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาก็ได้ 

ผู้มีสิทธิเสนอ 
ขอเป็นพื้นที่
นวัตกรรม
การศึกษา 
 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 กำหนดผู้ที่มีสิทธิเสนอขอเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  “มาตรา ๗/๑  คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายจะ

กำหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ในกรณีที่เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามวรรคหนึ่งครอบคลุมเขตพ้ืนที่

การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้หน้าที่และอำนาจของ
คณะกรรมการและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
หรือสำนักงาน แล้วแต่กรณี 

  ในกรณีที่เห็นสมควร คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 
นโยบายจะประกาศกำหนดให้เขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะรัฐมนตรีกำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบาย เป็นเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการการศึกษา
เป็นรายกรณีตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

  ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การยุบเลิกเขตพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาด้วย” 

 
๒๐บันทึกการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๒ วันอังคาร ท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒  
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 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในการพิจารณาวิธีการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา คณะกรรมการ

กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า ควรกำหนดวิธีการเสนอขอเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามความ  
ในร่างมาตรา ๗/๑ วรรคสาม (ร่างพระราชบัญญัติ เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....  
ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ) ไว้เป็นอีกหนึ่งมาตรา โดยกำหนดให้คณะบุคคลในแต่ละจังหวัดซึ่งอาจมี
องค์ประกอบแตกต่างกันได้ เป็นผู้เสนอขอจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในส่วนของการพิจารณา
การเสนอขอเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั้น ให้คำนึงถึงความพร้อมของสถานศึกษา ความมีส่วนร่วม 
ตลอดจนโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และไม่ควรกำหนดให้มีการอุทธรณ์กรณีที่  
ไม่อนุมัติให้จัดตั้งเพราะเป็นเรื่องทางนโยบายโดยแท้จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ เพ่ือให้
การพิจารณาให้ พ้ืนที่ ใดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน  คณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะพิเศษ) จึงกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอำนาจในการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอ๒๑ รวมถึงมีอำนาจกำหนดจำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอด้วย๒๒  

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๗  จังหวัดใดประสงค์จะเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้คณะผู้เสนอ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือ
ดำเนินการตามมาตรา ๖ โดยแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง และแสดงให้เห็นว่าจังหวัดนั้นมีความพร้อม
ที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

  จำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้ เสนอ หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ 
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด  ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบาย
อาจกำหนดให้แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาก็ได้” 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ผ่านการพิจารณาร่างมาตรา ๗ โดยไม่มีการแก้ไข  

ทั้งนี้  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้แสดงความกังวลถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ในกระบวนการเสนอขอเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ความโปร่งใสของกระบวนการพิจารณา 
ตลอดจนการให้โอกาสคณะผู้เสนออย่างเป็นธรรมโดยไม่ตัดสิทธิผู้ที่มีความพร้อมน้อยกว่า โดยสำหรับ
ประเด็นดังกล่าว ได้มีการชี้แจงถึงกลไกที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่า การจัดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจะประกอบไปด้วยกลไก ๒ ส่วน คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างแนว
ทางการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ การพิจารณาคำขอในลำดับชั้นต่าง ๆ โดยคำนึงถึงข้อดี  
ข้อเสีย ตลอดจนคำคัดค้าน ดังนั้น จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจะมีความ

 
๒๑บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
๒๒บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม 

๒๕๖๑ 
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รอบคอบ รัดกุม และให้โอกาสคณะผู้เสนออย่างเป็นธรรม โดยอาจกำหนดให้ดำเนินการอย่างเปิดเผย 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสด้วย 

 

มาตรา ๘  การเสนอให้จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตาม
มาตรา ๗  วรรคสอง ต ้องกระทำอย่างเปิดเผย และอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายชื่อคณะผู้เสนอ 
(๒ ) สถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานที่ ประสงค์จะเข้ าร่วมเป็ น

สถานศึกษานำร่อง 
(๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน 
(๔) แนวทางการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

มาตรา ๕ 
(๕) แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้อง 
(๖) ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ เกี่ยวข้อง และการ

วิเคราะห์ความพร้อมในการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างรอบด้าน 
องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตาม (๓) ในแต่ละ

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอาจมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ ความพร้อม 
และความจำเป็นของแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

วิธีการเสนอ 
ขอเป็นพื้นที่
นวัตกรรม
การศึกษา 
 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 กำหนดวิธีการเสนอขอเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  “มาตรา ๗/๑  คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายจะ

กำหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    ในกรณีที่เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามวรรคหนึ่งครอบคลุมเขต

พ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้หน้าที่และอำนาจ
ของคณะกรรมการและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
หรือสำนักงาน แล้วแต่กรณี 

    ในกรณีที่เห็นสมควร คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 
นโยบายจะประกาศกำหนดให้เขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะรัฐมนตรีกำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบาย เป็นเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการการศึกษา
เป็นรายกรณีตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
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    ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การยุบเลิกเขตพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาด้วย” 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในการพิจารณาวิธีการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา คณะกรรมการ

กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า ควรกำหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอให้จังหวัดใด
เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามร่างมาตรา ๗ วรรคสอง ว่าอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดใดบ้าง 
โดยกำหนดขึ้นเป็นอีกหนึ่งมาตรา 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๘  การเสนอให้จัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗ 

วรรคสอง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
     (๑) รายชื่อคณะผู้เสนอ 
    (๒) สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่อง 
    (๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน 
    (๔) แนวทางการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ 
    (๕) แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้อง  
    องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตาม (๓) ในแต่ละพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาอาจมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ ความพร้อม และความจำเป็นของแต่ละ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการแก้ไขร่างมาตรา ๘ โดยได้เพ่ิมเติม

เนื้อหาในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอนในการทำผลวิเคราะห์ก่อนการประกาศเป็นพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
มีความโปร่งใส และสร้างความรับผิดชอบให้กับรัฐในการตรากฎหมาย  นอกจากนั้น เพ่ือให้การเสนอ
จัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นไปอย่างเปิดเผย คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงได้เพ่ิมเติมข้อความ 
โดยกำหนดให้ในการเสนอให้จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ต้องกระทำอย่างเปิดเผยด้วย๒๓  

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเห็นว่าจังหวัดใด

มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 
คณะกรรมการนโยบายอาจให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสำรวจความ
พร้อมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชา

การสำรวจความ
พร้อม 
 

 
๒๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันอังคาร ท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒  
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สังคมที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการขอเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตาม
มาตรา ๗  และมาตรา ๘  ในกรณ ีที ่ม ีความพร้อมตามมาตรา ๖  ให ้
คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศให้จังหวัดนั้นเป็น
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายสามารถเสนอจังหวัดที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  “มาตรา ๗/๑  คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบาย 

จะกำหนดให้พื้นที่ใดเป็นเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ในกรณีที่เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามวรรคหนึ่งครอบคลุมเขตพ้ืนที่

การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้หน้าที่และอำนาจของ
คณะกรรมการและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
หรือสำนักงาน แล้วแต่กรณี 

  ในกรณีที่เห็นสมควร คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 
นโยบายจะประกาศกำหนดให้เขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบาย เป็นเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการ
การศึกษาเป็นรายกรณีตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

  ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การยุบเลิกเขตพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาด้วย” 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในการพิจารณาวิธีการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา คณะกรรมการ

กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า ควรกำหนดให้กรณีพ้ืนที่หรือจังหวัดใดซึ่งมีความจำเป็นต้องนำ
นวัตกรรมการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา แต่พ้ืนที่หรือจังหวัด
นั้นยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ คณะกรรมการนโยบายอาจกำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ทำการสำรวจความพร้อมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
ที่เก่ียวข้อง ในการดำเนินการขอให้พื้นที่หรือจังหวัดนั้นเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้ และหากพ้ืนที่
หรือจังหวัดนั้นมีความพร้อมตามร่างมาตรา ๖ แล้ว ก็ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
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เพ่ือประกาศให้จังหวัดหรือพ้ืนที่ในจังหวัดนั้นเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้ โดยกำหนดขั้นตอน
ดังกล่าวไว้เป็นอีกมาตรา๒๔ 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๙  ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเห็นว่าจังหวัดใดมีความ

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ คณะกรรมการนโยบายอาจให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสำรวจความพร้อมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการขอเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม
มาตรา ๗ และมาตรา ๘ ในกรณีที่มีความพร้อมตามมาตรา ๖ ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศให้จังหวัดนั้นเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้” 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - ไม่มีการแก้ไข – 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

   
 

 มาตรา ๑ ๐   ให้ มี คณ ะกรรมการคณ ะหนึ่ ง  เรียกว่ า 
“คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประกอบด้วย 
 (๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน
กรรมการ 
 (๓ ) ก รรม การ โด ยต ำแห น่ ง  จ ำน วน เจ็ ด ค น  ได้ แ ก่   
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และประธานที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 
 (๔) กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิซึ ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั ้งจาก
บุคคลซึ ่งมีความรู้ ความเชี ่ยวชาญ และประสบการณ์ที ่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
บริหาร การเงิน การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม การประเมินผล กฎหมาย 

คณะกรรมการ 
นโยบาย 

 
๒๔บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที ่๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือด้านอื่นอันจะเป็นประโยชน์แก่
การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ จำนวนไม่เกินแปด
คน เป็นกรรมการ 
 ให้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานเป็น
กรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรม
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ผู้ แ ท น ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด 

 
 

 ๑.  หลักการและวัตถุประสงค์๒๕ 
   คณะกรรมการ คือ กลุ่มบุคคลที่กำหนดขึ้นเพ่ือให้ดำเนินการด้านบริหารหรือ
กระทำการบางอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน และมีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้งต่างมี
อิทธิพลซึ่งกันและกันเพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ในทางการบริหารนั้นเราถือว่าคณะกรรมการเป็นการ
กระทำของกลุ่ม และถือว่าคณะกรรมการเป็นกลุ่มก่อให้เกิดการรวมพลัง (synergy) ผลรวมของงานที่
เกิดข้ึนจากการทำงานเป็นกลุ่มย่อยมีมากกว่าผลรวมของงานที่เกิดจากต่างคนต่างทำ 
   คณะกรรมการอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น Board, Commission, Task 
Force หรือ Team Work 
   คณะกรรมการเป็นกลุ่มที่เกิดจากการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ มีอำนาจหน้าที่
หรือภาระที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นการถาวรหรือเป็นหน่วยเฉพาะกิจก็ได้ 
   การกำหนดให้มีคณะกรรมการนั้น อาจเป็นไปด้วยความมุ่งหมายต่าง ๆ กัน เช่น 
   -  คณะกรรมการที่กำหนดขึ้นเพื่อให้มีอำนาจในการจัดการ 
   -  คณะกรรมการที่กำหนดขึ้นเพื่อให้มีอำนาจในการตัดสินใจ 
   -  คณะกรรมการที่กำหนดขึ้นเพ่ือให้ทำหน้าที่แต่เฉพาะศึกษารายละเอียดโดย 
ไม่มีอำนาจที่จะตัดสินใจ 
   -  คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชาจะตัดสินใจตามที่เสนอหรือไม่ก็ได้ 
   -  คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรับข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีอำนาจที่จะให้
คำแนะนำหรือตัดสินใจในทางธุรกิจหรือการปฏิบัติราชการ 
   การจัดองค์กรในรูป “คณะกรรมการ” หากพิจารณาตามหลักการจัดองค์กร 
และการบริหารแล้ว อาจแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท คือ 

 
 ๒๕คู่มือแบบการร่างกฎหมาย, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า ๔๓๓ - ๔๓๘ 



 - ๓๙ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   ๑. คณะกรรมการนโยบาย เป็นคณะกรรมการที่อยู่ในระดับสูงที่สุดในองค์กร  
เป็นผู้วางนโยบายหลักให้แก่องค์กรนั้น ๆ ฉะนั้น คุณสมบัติของกรรมการจึงต้องอยู่ในระดับสูง 
คณะกรรมการนโยบายอาจแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ คณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายระดับชาติ  
และคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายระดับองค์กรฝ่ายปกครอง 
   ๒. คณะกรรมการที่ปรึกษา เป็นคณะกรรมการที่มีระดับความสำคัญในองค์กร
ในระดับที่สูง คือ เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นใด ๆ ต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจใน
องค์กร คุณสมบัติจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี และมักจะต้องมี “กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ”เพ่ือร่วมให้ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ 
   ๓. คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะกรรมการที่มีความสำคัญของหน่วยงาน 
ที่มีอำนาจตัดสินใจดำเนินการ คุณสมบัติของกรรมการจึงต้องมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ภายในองค์กรโดยตรง มักใช้ในองค์กรที่เก่ียวข้องกับการเงินประเภทกองทุนต่าง ๆ องค์กรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพอิสระ และสภาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
   ๔. คณะกรรมการปฏิบัติ เป็นองค์กรในระดับล่างที่จะเป็นผู้ดำเนินการต่าง ๆ  
โดยหลักแล้วคุณสมบัติของกรรมการอาจจะไม่ต้องอยู่ในระดับสูง แต่หากคณะกรรมการนี้ทำหน้าที่ปน
กับหน้าที่ในสามลักษณะข้างต้นคุณสมบัติของกรรมการก็จะต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษด้วย 
   เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว ในคณะกรรมการแต่ละประเภทกฎหมายอาจจะ
กำหนดให้มีภาระหน้าที่หลายอย่างก็ได้  
 
 ๒.  การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
    “มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ประกอบด้วย 
      (๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
      (๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายคนหนึ่ง เป็นรอง
ประธาน  
      (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการ 
      (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขต
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗ จำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 
      (๕) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อำนวยการ
สำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ 
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      ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและอธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ” 
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายแล้ว มีความเห็น
ดังต่อไปนี้๒๖ 
  (๑) องค์ประกอบในส่วนของกรรมการโดยตำแหน่งนั้น มีรัฐมนตรีซึ่งเป็น 
ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงเป็นองค์ประกอบอยู่หลายตำแหน่ง ซึ่งอาจทำให้คณะกรรมการขาดความคล่องตัว
ในการประชุม จึงเห็นควรให้ตัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรัฐมนตรี เนื่องจากไม่เก่ียวข้องกับภารกิจโดยตรง 
  (๒) ตัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการออก เนื่องจากมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งอยู่แล้ว ตัดผู้อำนวยการสำนักงบประมาณออกเนื่องจากไม่ใช่  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจโดยตรง และเพ่ิมเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการ  
โดยตำแหน่งเนื่องจากมีความเก่ียวข้องกับภารกิจโดยตรง 
  (๓) กำหนดเพ่ิมเติมให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรี  
โดยแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงิน หรือด้านอ่ืนอันจะเป็นประโยชน์เกี่ยวข้อง และแก้ไข
จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากจำนวนไม่เกินห้าคนเป็นจำนวนไม่เกินเจ็ดคน เพ่ือให้มีจำนวนที่ได้
สัดส่วนกันกับจำนวนของกรรมการโดยตำแหน่ง 
  (๔) กำหนดให้ เลขาธิการสำนั กงานที่ จะจัดตั้ งขึ้น ใหม่ เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้ แทนกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับร่างตามแนวทางดังกล่าวเป็นดังนี้ 
  มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการนโยบาย เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ประกอบด้วย 
  (๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
  (๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายคนหนึ่ง เป็นรองประธาน  
  (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงการคลัง และเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการ 
  (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร

 
๒๖บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิ เศษ) ครั้งที่  ๒  วันจันทร์  ที่  ๒๕  

กันยายน ๒๕๖๑ 
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การเงิน หรือด้านอ่ืนอันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา 

๗ จำนวนไม่เกินเจ็ดห้าคน เป็นกรรมการ 
  (๕) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อำนวยการสำนัก
งบประมาณ เป็นกรรมการ 
  ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและอธิบดีผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

  ต่อมา ในการพิจารณาวาระที่สอง ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายอีกครั้ง และเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้๒๗ 
  (๑) เห็นควรกำหนดให้รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เป็นประธานกรรมการได้ด้วย และแก้ไขให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธาน
กรรมการแทน 
  (๒) เห็นควรกำหนดให้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและผู้แทน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่กำหนดให้
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนราชการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ทำหน้าที่เก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ 
 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับร่างตามแนวทางดังกล่าวเป็นดังนี้ 
  มาตรา ๙  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา” ประกอบด้วย 
  (๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
  (๓) กรรมการโดยตำแห น่ ง จำน วน ห้ าคน  ได้ แก่  รั ฐมน ตรี ว่ าก าร
กระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ 
  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารการเงิน หรือด้านอ่ืนอันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการ 

 
๒๗บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิ เศษ) ครั้งที่  ๘  วันจันทร์  ที่  ๒๕  

ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ จำนวนไม่เกิน
เจ็ดคน เป็นกรรมการ 
  ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
  การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
 

  ในการพิจารณาวาระที่สาม ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า หากกฎหมายว่าด้วย 
การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ประกาศใช้บังคับก่อน 
ร่างพระราชบัญญัตินี้ จะต้องทำการแก้ไขในส่วนของกรรมการโดยตำแหน่งจาก “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม” ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
 ๒.๓ ร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๑๐  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบาย
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” ประกอบด้วย 
    (๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เป็นประธานกรรมการ 
    (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ  
    (๓ ) กรรมการโดยตำแหน่ ง จำนวนห้ าคน  ได้ แก่  รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ  
    (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารการเงิน หรือด้านอ่ืนอันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ จำนวน 
ไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ 

   ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
    การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด” 
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 ๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ มีประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับความ
เหมาะสมที่กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เนื่องจากเลขาธิการฯ อาจมีภารกิจมากและอาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ ข้อมูลว่า 
สถานศึกษานำร่องตามพระราชบัญญัตินี้เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การกำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ จะ
ทำให้การขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องด้านการบริหาร
จัดการงบประมาณ ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   ประเด็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ประชุมได้อภิปรายว่าควรเพ่ิมจำนวน 
และกำหนดความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้านประสงค์จะให้มาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้
ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือไม่ เช่น การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร 
การเงิน การประเมินผล กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และนวัตกรรมการศึกษา เป็นต้น  นอกจากนี้  
ที่ประชุมมีข้อเสนอว่า ควรองค์ประกอบให้มีกรรมการจากผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยด้วยหรือไม่๒๘  
   ต่ อ ม า  ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณ าท บ ท วน เกี่ ย วกั บ อ งค์ ป ระกอบ ข อ ง
คณะกรรมการนโยบาย ตามที่ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกันแล้ว เสนอให้เพ่ิมกรรมการ
โดยตำแหน่งจากห้าคนเป็นหกคน โดยเพ่ิม “ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย” เป็น
กรรมการ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรกำหนดให้ชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการ
มอบหมายหรือแต่งตั้งผู้แทนว่าอาจส่งคนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมาเป็นกรรมการ ซึ่ง
เจตนารมณ์ต้องการให้อธิการบดีมาเป็นกรรมการเอง ที่ประชุมจึงแก้ไขเป็น “ประธานที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย” 
   ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแก้ไขให้เพ่ิมจำนวนจากเจ็ดคน 
เป็นแปดคน และกำหนดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้ซึ่งจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้มีความชัดเจนและหลากหลายยิ่งขึ้น โดยแยก “การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา” ออกจาก “การ
พัฒนาการศึกษา” และแยกด้าน “การบริหาร” ออกมาเป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งจะกว้างและครอบคลุม
หลายมิติมากกว่า “การบริหารการเงิน” รวมทั้งเพ่ือด้านการประเมินผล กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ 
เพราะเป็นด้านที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการนโยบาย  ทั้งนี้ ร่างมาตรา ๑๐ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว
เป็นดังนี้๒๙ 
 

 
๒๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๒ วันอังคาร ท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
๒๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๓ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
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   “มาตรา ๑๐  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบาย
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” ประกอบด้วย 
     (๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เป็นประธานกรรมการ 
     (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ 
     (๓) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนห้าหกคน ได้แก่  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และประธานที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 
     (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา การพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร การเงิน การประเมินผล กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
หรือด้านอ่ืนอันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ จำนวนไม่เกิน เจ็ดแปดคน 
เป็นกรรมการ 

    ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
     การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด” 
 

   ครบกำหนดแปรญัตติปรากฏว่ามีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแปรญัตติ  
ในร่างมาตรา ๑๐ จำนวน ๑ คน คือ นายสุพันธุ์  มงคลสุธี ขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๑๐ (๓)  
โดยแก้ไขจาก “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “ปลัดกระทรวงมหาดไทย” และขอให้เพ่ิม 
“ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง รวมทั้งขอแก้ไขความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) โดยตัดในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ออก 
และเพ่ิมด้านการพาณิชยกรรมและการอุตสาหกรรม   
   ที่ประชุมพิจารณาคำแปรญัตติแล้ว เห็นชอบกับการเปลี่ยนจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็น ปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องเพ่ิมปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมเพราะไม่มีภารกิจโดยตรงกับร่างพระราชบัญญัตินี้   นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นว่า 
กรรมการโดยตำแหน่งตาม (๓) ควรกำหนดให้เป็นตำแหน่งระดับปลัดกระทรวงทั้งหมด จึงแก้ไขจาก 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เป็น “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี” ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ที่ประชุมเห็นว่า ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นด้านที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการนโยบาย จึงขอให้คงไว้ตามร่างเดิม  
แต่เห็นชอบให้เพ่ิมผู้เชี่ยวชาญด้าน “การพาณิชยกรรมและการอุตสาหกรรม”  ทั้งนี้ ที่ประชุมให้เพ่ิมด้าน 
“เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพ่ือให้มีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้มาเป็นกรรมการได้ด้วย  
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   ร่างมาตรา ๑๐ ในส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังนี้๓๐  โดยผู้แปรญัตติพอใจ 
   “มาตรา ๑๐  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบาย
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” ประกอบด้วย 
  ฯลฯ    ฯลฯ 
     (๓) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนห้าหกคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการปลัดกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
เป็นกรรมการ 
     (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา การพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร การเงิน การพาณิชยกรรมและการอุตสาหกรรม  
การประเมินผล กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือด้านอื่นอันจะเป็นประโยชน์
แก่การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ จำนวนไม่เกินเจ็ดแปดคน เป็นกรรมการ 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
 

   การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่สองและวาระที่สาม 
   ที่ประชุม สนช. มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๑๐ (๓) โดยเพ่ิมให้ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง แม้ว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธาน
กรรมการอยู่แล้ว แต่เนื่องจากภารกิจตามร่างพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
โดยตรง การมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาร่วมเป็นกรรมการด้วยจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 

 
มาตรา ๑๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 

หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
๓๐บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๕ วันอังคาร ท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
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(๖) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอัน
ถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
   เนื่องจากการแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
จำเป็นต้องมีการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ด้วย ในกรณีนี้  
จะแตกต่างจากกรรมการโดยตำแหน่งที่ไม่ต้องมีการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไว้  
เพราะบุคคลที่ เป็นกรรมการโดยตำแหน่งนั้นจะมีกรอบของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของตำแหน่งนั้น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วจึงไม่จำต้องกำหนดอีกแต่อย่างใด 
   โดยหลัก คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นจะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามโดยทั่ว ๆ ไป เช่น มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า...ปี  
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษ
จำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ ส่วนคุณสมบัติดังที่กล่าวมาจะกำหนดไว้ในกฎหมายหรือไม่ก็ข้ึนอยู่กับกฎหมายนั้น ๆ 
ว่ามีความจำเป็นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้หรือไม่ หากเห็นว่าจำเป็นต้องระบุคุณสมบัติไว้ก็ระบุ
เท่าที่มีความจำเป็นสำหรับกฎหมายนั้น ๆ  นอกจากนั้น ยังมีกรณีที่เป็นคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามเฉพาะกรณี เช่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น  
ซ่ึงอาจมีความจำเป็นต้องระบุไว้ในกฎหมายบางฉบับแต่บางฉบับจะไม่มีความจำเป็นต้องระบุไว้ก็ได้  
ดังนั้น การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ในกฎหมายใดก็ต้อง
พิจารณาให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความจำเป็นของกฎหมายนั้น ๆ และเหมาะสมกับ
การดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมายแต่ละฉบับด้วย เพ่ือให้เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ๆ แต่ไม่มีความจำเป็นต้องบัญญัติไว้เหมือนกันทุก ๆ กฎหมาย๓๑  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
     - ไม่มี - 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   เนื่องจากร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการมาไม่มีบทบัญญัติกำหนด

เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งที่ประชุม
ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับร่างฯ ตามรูปแบบการร่างกฎหมายซึ่งจะมีการกำหนดเรื่อง
ดังกล่าวไว้ด้วย ในการเสนอร่างเพ่ือพิจารณาวาระท่ีสอง ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้เพ่ิมเป็นร่างมาตรา ๑๐ 

 
๓๑คู่มือแบบการร่างกฎหมาย, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า ๔๔๖ - ๔๔๗ 
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ดังนี้๓๒  ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยแต่มีการแก้ไขเล็กน้อยโดยตัดเรื่องการเป็นบุคคล
ล้มละลายออก โดยไม่ถือว่าเป็นลักษณะต้องห้ามแต่จะสมควรแต่งตั้งบุคคลล้มละลายเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่เป็นข้อเท็จจริงที่สามารถพิจารณารายบุคคล  

    “มาตรา ๑๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

    (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
    (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
    (๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น

โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของ

รัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
    (๖) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตก

เป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำ
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   “มาตรา ๑๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
   (๓) ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   (๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น

โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  

หรือหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
   (๖) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตก

เป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำ
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

   คณะกรรมาธิการฯ มีประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับการกำหนดให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสัญชาติไทย ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า หากบุคคลไม่มีสัญชาติไทยแต่เป็น  

 
๓๒บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่  ๘ วันพฤหัสบดี ที่  ๒๕  

ตุลาคม ๒๕๖๑ 



 - ๔๘ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
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ผู้ มี ความรู้ความสามารถที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการดำเนิ นงานของคณ ะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการฯ สามารถแต่งตั้งบุคคลนั้น ให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการฯ ได้ จึงเห็นชอบให้
คงไว้ตามร่างเดิม๓๓ 
 

   การประชุมคณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในวงงาน
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๓๔   
   ที่ประชุมมีความเห็นให้แก้ไขร่างมาตรา ๑๑ (๒) จาก “ไม่เป็นหรือเคยเป็น
บุคคลล้มละลายทุจริต” เป็น “ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต”  เพ่ือให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกับร่างพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แก้ไขตามความเห็นดังกล่าว 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสอง
วาระไม่ได้ 

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไม่ได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม
วาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพ่ือดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

วาระการดำรง
ตำแหน่งของ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์๓๕ 
  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวัตถุประสงค์เป็นการ

กำหนดให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นในคราวใดสามารถดำรงตำแหน่งนั้นได้โดยมี
กำหนดเวลาสูงสุดเท่าใด ส่วนการจะกำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่ง
ยาวนานแค่ไหนเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้นเป็นสำคัญ  
โดยจะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับภารกิจของกรรมการในหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย  การกำหนดให้
กรรมการดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวหรือดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้นั้น ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละฉบับว่าประสงค์จะให้กรรมการดำรงตำแหน่งเช่นใด  ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการจะกำหนดให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้  โดยผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งตาม
วาระไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระหรือออกจากตำแหน่งก่อนวาระก็ถือว่าได้ ดำรงตำแหน่ง

 
๓๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๒ วันอังคาร ท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
๓๔สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในวงงานของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 ๓๕คู่มือแบบการร่างกฎหมาย, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า ๔๕๔ - ๔๕๕ 



 - ๔๙ -  
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มาแล้วหนึ่งวาระ  สำหรับการกำหนดรองรับให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น  
อยู่ในตำแหน่งเพ่ือดำเนินงานต่อไปได้ จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่   
บทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวเป็นผลให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นสามารถดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่ต่อไปได้ ในขณะที่ ยังมิ ได้มีการแต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้น ใหม่   ทั้ งนี้  เพ่ือมิ ให้  
การดำเนินงานของคณะกรรมการต้องสะดุดหยุดลงด้วยเหตุที่องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่ครบ 
ตามองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนดไว้ 

 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

   - ไม่มี - 
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   เนื่องจากร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการมาไม่มีบทบัญญัติกำหนด

เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งที่ประชุมได้
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับร่างฯ ตามรูปแบบการร่างกฎหมายซึ่งจะมีการกำหนดเรื่องดังกล่าว
ไว้ด้วย ในการเสนอร่างเพ่ือพิจารณาวาระที่สอง ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้เพ่ิมเป็นร่างมาตรา ๑๑ ดังนี้๓๖ 

   “มาตรา ๑๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี  
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

    เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยังไม่ได้มีการแต่งตั้ ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง 
เพ่ือดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่”  

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    “มาตรา ๑๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี  

และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
      เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยังไม่ได้มีการแต่งตั้ ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง 
เพ่ือดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่” 

 

 ๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   - ไม่มีการแก้ไข - 
 

มาตรา ๑๓  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตาม
มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

เหตุแห่งการพ้น
จากตำแหน่ง 
ก่อนครบวาระ 

 
๓๖บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่  ๘ วันพฤหัสบดี ที่  ๒๕  

ตุลาคม ๒๕๖๑ 



 - ๕๐ -  
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(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์๓๗ 
   นอกจากการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวาระแล้ว ยังมี
กรณีเหตุอ่ืนที่เป็นอุปสรรคทำให้กรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แม้ว่าจะยังไม่ครบวาระการดำรง
ตำแหน่ง เช่น ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเป็น  
ผู้มีส่วนได้เสียตามลักษณะที่กฎหมายกำหนด  นอกจากเหตุที่กล่าวแล้วยังมีกรณีที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระเพราะผู้มีอำนาจแต่งตั้งสั่งให้ออก ซึ่งกฎหมายได้เขียนกรณีนี้ไว้
เป็นสองแบบ คือ แบบที่หนึ่ง กำหนดไว้แต่เพียงว่าให้ผู้แต่งตั้งมีอำนาจสั่งให้ออก ผู้แต่งตั้งจึงมีอำนาจ
สั่งให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งได้ตามที่เห็นสมควร  และแบบที่สอง ได้กำหนดเงื่อนไข
หรือเหตุผลในการสั่งให้ออกไว้ด้วย ซึ่งจะเป็นการสอดคล้องกับหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองที่ให้การออกคำสั่งทางปกครองจะต้องมีเหตุผลประกอบด้วยเพ่ือเป็นการควบคุมการใช้
ดุลพินิจของผู้มีอำนาจแต่งตั้งไว้ เช่น ให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย  
หรือหย่อนความสามารถ  อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลที่กฎหมายมีเจตนารมณ์จะให้กรรมการ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ มีความเป็ น อิสระในการปฏิ บั ติหน้ าที่ ตลอดระยะเวลาที่ ดำรงตำแหน่ งอยู่    
โดยไม่จำเป็นต้องกังวลต่อการให้ออกจากตำแหน่งโดยปราศจากเหตุผล  ดังนั้น แม้ว่ากฎหมายจะระบุ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็จริง แต่ก็มิได้หมายความว่าผู้มีอำนาจ
แต่งตั้งจะสั่งให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกจากตำแหน่งใน “เวลา” ใดก็ได้ หรือเพราะ “เหตุ” ใดๆ ก็ได้  
อำนาจในการสั่งให้ออกจะกระทำได้ก็เฉพาะตามกรณีที่กำหนดไว้ในกฎหมายเท่านั้น ซึ่งจะมีข้อจำกัด
เรื่อง “เวลา” และ “เหตุ” ของการสั่งไว้ กล่าวคือ จะสั่งให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกจากตำแหน่ง
ก่อนครบวาระได้ ก็ต้องเป็นเหตุเพราะ “บกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ” ตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
    - ไม่มี -  

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 เนื่องจากร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการมาไม่มีบทบัญญัติกำหนด

เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย  
ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับร่างฯ ตามรูปแบบการร่างกฎหมายซึ่งจะมีการกำหนด

 
 ๓๗คู่มือแบบการร่างกฎหมาย, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า ๔๕๗ - ๔๕๘ 
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เรื่องดังกล่าวไว้ด้วย ในการเสนอร่างเพ่ือพิจารณาวาระที่สอง ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้เพ่ิมเป็น 
ร่างมาตรา ๑๒ ดังนี้๓๘ 

 “มาตรา ๑๒  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออก 
   (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 
   (๔) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อม

เสีย หรือหย่อนความสามารถ” 
 ๒.๓  ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

    “มาตรา ๑๓  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออก 
   (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ 
   (๔) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ 

เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ” 
 

 ๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   - ไม่มีการแก้ไข - 

 

มาตรา ๑๔  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง
ก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือในกรณี
ที่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน
ตำแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น อยู่ในตำแหน่งเท่ากับ
วาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนหรือเพ่ิมขึ้นก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ 

 

การแต่งตั้ง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ตำแหน่งที่ว่าง 

 
 
 

 
๓๘บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่  ๘ วันพฤหัสบดี ที่  ๒๕  

ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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๑. หลักการและวัตถุประสงค์๓๙ 
   การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือแทนที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนนั้น  
โดยปกติมักกำหนดให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ เพ่ือให้การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ
ทั้งคณะเป็นไปในคราวเดียวกัน ไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างกรรมการ 
เหลื่อมล้ำกัน เว้นแต่ในกรณีที่วาระของกรรมการนั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ 
โดยให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่  ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการครบองค์ประกอบ
และสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  - ไม่มี – 
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  เนื่องจากร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการมาไม่มีบทบัญญัติกำหนด

เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งที่ประชุมได้
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับร่างฯ ตามรูปแบบการร่างกฎหมายซึ่งจะมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้
ด้วย ในการเสนอร่างเพ่ือพิจารณาวาระท่ีสอง ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้เพ่ิมเป็นร่างมาตรา ๑๓ ดังนี้๔๐ 

  “มาตรา ๑๓  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบ
วาระ ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ิมข้ึนในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือ  
ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนหรือเพ่ิมขึ้นก็ได้ และให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่” 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   มาตรา ๑๔  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 

ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือในกรณีท่ีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน
ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น  อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนหรือเพ่ิมขึ้นก็ได้ และให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ 

 
 ๓๙คู่มือแบบการร่างกฎหมาย, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า ๔๕๕ 

๔๐บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่  ๘ วันพฤหัสบดี ที่  ๒๕  
ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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 ๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   - ไม่มีการแก้ไข - 
 

มาตรา ๑๕  คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอำนาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศในการ
ดำเนินการส่งเสริมให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๒) ให้คำแนะนำแก่คณะรัฐมนตรีในการประกาศกำหนดให้
จังหวัดใดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งประกาศยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา 

(๓) กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการขับเคลื่อน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาตามมาตรา ๕ 

(๔) กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน 
และการบริหารจัดการในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

(๕) กำหนดแนวทางให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับปรุง
แก้ไขการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษานำร่อง 
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๖) กำหนดมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการจัดการศึกษาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง 

(๗ ) เสนอแนะต่อรัฐมนตรี ให้มี การนำแนวปฏิบั ติที่ ดี  
ในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐและของเอกชน 

(๘) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ก ฎ  ร ะ เบี ย บ  ป ร ะ ก าศ  ห รื อ ค ำสั่ ง ที่ เกี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า รศึ ก ษ า 
ใน เขต พ้ืนที่ การศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยระเบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยนำผลสัมฤทธิ์ในการ
ดำเนินงานของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขดังกล่าว 

(๙) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา
ขยายเวลาใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง 

หน้าที่และอำนาจ
ของคณะกรรมการ 
นโยบาย 
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(๑๑) ออกระเบียบเกี่ ยวกับการปฏิบัติ งานทั่ วไปเกี่ ยวกับ 
การบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน การเงิน สิทธิประโยชน์ และการประเมินผล 
ภายในสถานศึกษานำร่อง 

(๑๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทำการแทนหรือปฏิบัติงาน
ตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 

(๑๓) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๔) หน้าที่และอำนาจอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้  
หรือกฎหมายอ่ืนกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบาย 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานและการบริหาร
จัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม (๔) ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๕ 
 
 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์๔๑ 
   การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นสาระสำคัญของคณะกรรมการ
ตามกฎหมาย เพราะเป็นการกำหนดบทบาทของคณะกรรมการนั้น ๆ ว่าจะให้มีเพียงใด ซึ่งโดยปกติ
จะขึ้นอยู่กับนโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ งคณะกรรมการของกฎหมายแต่ละฉบับ   
การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่วนใหญ่จะมีข้อพิจารณาตามประเภทของอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
   (๑) อำนาจหน้าที่ในการเสนอความเห็นหรือให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่
องค์กรผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย 

   (๒) อำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน การออกกฎหรือการกำหนดขอบเขต 
การดำเนินงานเพื่อให้องค์กรอื่นปฏิบัติตาม หรือการให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติงานขององค์กรอ่ืน 

   (๓) อำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดหรือสั่งการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

   (๔) อำนาจหน้าที่ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
    “มาตรา ๖ ให้คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
      (๑) ให้คำแนะนำแก่คณะรัฐมนตรีในการกำหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา  
      (๒) กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินงานและการ
บริหารจัดการเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗  

 
 ๔๑คู่มือแบบการร่างกฎหมาย, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า ๔๕๙ 
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      (๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการนำแนวปฏิบัติที่ดีในการจัด
การศึกษาในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินของเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
      (๔) เสนอแนะแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเขต
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ และดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ใน
การดำเนินงานของเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแต่ละแห่งทุกสามปี 
      (๕) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานหรือยุบเลิก
เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาท่ีไม่ผ่านการประเมินตาม (๔) ต่อคณะรัฐมนตรี 
      (๖) หน้าที่และอำนาจอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบาย 
      หลักเกณฑ์ตาม (๔) ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขต
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗ โดยคำนึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ สมรรถนะ 
ทักษะ และทัศนคติ และการลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 
      ในกรณีที่มีการยุบเลิกเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม (๕) ให้โอน
กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน พนักงานและลูกจ้าง และเงินงบประมาณของเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษานั้นไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และให้สถานศึกษา
นำร่องในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ยุบเลิกนั้น ไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการตามที่ รัฐมนต รีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด” 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ที่ประชุมพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว ได้ทำการแก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราที่

อ้างถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกัน และเห็นควรให้แยก
เรื่องการดำเนินการกรณีที่มีการยุบเลิกเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแยกออกไปเป็นอีกมาตราหนึ่ง๔๒ 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับร่างฯ ตามแนวทางดังกล่าว เป็นดังนี้ 
  “มาตรา ๖ ให้คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ให้คำแนะนำแก่คณะรัฐมนตรีในการกำหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นเขตพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา 
    (๒) กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินงานและการ

บริหารจัดการเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๔/๑ ๗ 

 
๔๒บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิ เศษ) ครั้งที่  ๒  วันจันทร์  ที่  ๒๕  

ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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    (๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการนำแนวปฏิบัติที่ดีในการจัด
การศึกษาในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

    (๔) เสนอแนะแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเขต
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ และดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ใน
การดำเนินงานของเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแต่ละแห่งทุกสามปี 

    (๕) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานหรือยุบเลิก
เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาท่ีไม่ผ่านการประเมินตาม (๔) ต่อคณะรัฐมนตรี 

    (๖) หน้าที่และอำนาจอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบาย 

    หลักเกณฑ์ตาม (๔) ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เขต
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗ โดยคำนึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ สมรรถนะ 
ทักษะ และทัศนคติ และการลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 

    ในกรณีที่มีการยุบเลิกเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม (๕) ให้โอน
กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน พนักงานและลูกจ้าง และเงินงบประมาณของเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษานั้นไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และให้สถานศึกษา
นำร่องในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ยุบเลิกนั้น ไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการตามที่ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด” (หมายเหตุ - ย้ายไปไว้เป็นมาตราอ่ืน) 

 

  ต่อมา ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ
คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง โดยที่ประชุมเห็นควรให้ตัดหน้าที่และ
อำนาจตาม (๔) ออก เนื่องจากเห็นว่าอยู่ใน (๒) อยู่แล้ว ส่วนรายละเอียดเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทุกสามปีควรไปกำหนดเป็นมาตราเฉพาะ และเห็นควรให้แยกหน้าที่และอำนาจตาม (๕) ออกเป็นสองส่วน 
โดยส่วนที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้นำมากำหนดเป็น (๒/๑) และส่วนที่เกี่ยวกับ
การยุบเลิกพ้ืนที่ให้คงไว้โดยแก้ไขลำดับเป็น (๔) รวมทั้งเห็นควรให้แยกหน้าที่และอำนาจตาม (๓) 
ออกเป็นสองส่วน เนื่องจากเห็นว่าหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแนะให้มีการนำแนวปฏิบัติที่ดีในการ 
จัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถ
เสนอโดยตรงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้สั่งการให้ทางปฏิบัติจะทำ ให้ลด
ขั้นตอนและรวดเร็วขึ้น สำหรับส่วนที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้แยกออกมากำหนดเป็น 
(๓/๑) โดยให้เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเช่นเดิม  นอกจากนี้ ในส่วนของวรรคท้ายซึ่งเป็นบทบัญญัติ
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กรณีที่มีการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ที่ประชุมเห็นควรให้แยกไปกำหนดเป็นมาตราเฉพาะ 
ว่าด้วยเรื่องของการยุบเลิกพ้ืนที่ ปรากฏรายละเอียดของร่างฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้๔๓ 
    “มาตรา ๖  ให้คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ให้คำแนะนำแก่คณะรัฐมนตรีในการกำหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา  
      (๒) กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินงานและการ
บริหารจัดการเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗ ๔/๑  
        (๒/๑) กำหนดแนวทางให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับปรุงแก้ไขการ
ดำเนินงานของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
      (๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีการนำ
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐและของเอกชน  ในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในการ
ดำเนินงานของเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

     (๓/๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  กฎ 

ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยนำผลสัมฤทธิ์ในการ
ดำเนินงานของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว 
      (๔) เสนอแนะแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเขต
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ  และดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ในการดำเนินงานของเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแต่ละแห่งทุกสามปี 
      (๔) (๕) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานหรือ
เสนอแนะให้มีการยุบเลิกเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินตาม (๔) (๒) ต่อ
คณะรัฐมนตรี 
       (๕) (๖) หน้าที่และอำนาจอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบาย 
      หลักเกณฑ์การประเมินตาม (๒) (๔) ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
การจัดตั้งเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๔/๑ ๗ โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
พัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และทัศนคติ และการลดความเหลื่อมล้ำ 
ในการศึกษา 

 
๔๓บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน 

๒๕๖๑ 



 - ๕๘ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

      ในกรณีที่มีการยุบเลิกเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม (๕) ให้โอนกิจการ 

ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน  พนักงานและลูกจ้าง และเงินงบประมาณของเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษานั้นไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้สถานศึกษานำ
ร่องในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ยุบเลิกนั้น ไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการตามที่ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด” (หมายเหตุ : ย้ายความในวรรคท้ายไปเป็นมาตราอื่น) 
 

    ในการพิจารณาวาระที่สอง ที่ประชุมได้พิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ 
และอำนาจของคณะกรรมการนโยบายที่ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับเสนอแล้ว มีความเห็นดังนี้๔๔  

   (๑ ) ควรแยกอำนาจ ในการกำหนดหลั ก เกณ ฑ์ การประเมินผล 
การดำเนนิงานและการบริหารจัดการในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาตาม (๒) ออกมาเป็น (๒/๑) 

   (๒) แก้ไขถ้อยคำใน (๓) ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการปรับปรุงแก้ไข 
การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษานำร่องที่อยู่ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

   (๓) ในวรรคสอง เห็นควรให้ตัดความ “โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
และการลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา” ออก เนื่องจากทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการลดความ
เหลื่อมล้ำในการศึกษานั้นอยู่ในวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ อยู่แล้ว และเห็นควรให้ย้ายเรื่องการจัดให้
มีการประเมินผลทุกสามปีไปไว้เป็นมาตรา ๓๙/๑ โดยเพ่ิมขึ้นเป็นหมวด ๕ การประเมินผลและการยุบเลิก 
เพ่ือกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม
มาตรา ๑๔ (๒/๑) ทุกสามปี โดยคณะผู้ประเมินอิสระที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง และในกรณีที่  
ผู้คณะประเมินอิสระเห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ แต่ยังอยู่ในวิสัย 
ที่จะปรับปรุงได้ ก็ให้เสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการนโยบาย  
แต่หากเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ ได้ ก็ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพ่ือให้มีการยุบเลิกเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น ปรากฏรายละเอียดของ
ร่างฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 

  “มาตรา ๑๔  คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ให้คำแนะนำแก่คณะรัฐมนตรีในการประกาศกำหนดให้จังหวัดหรือกลุ่ม

จังหวัดใดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งประกาศยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
    (๒) กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการ

ขับเคลื่อน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๕ รวมทั้ง
กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

    (๒/๑) กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานและการบริหาร
จัดการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

 
๔๔บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่  ๘ วันพฤหัสบดี ที่  ๒๕  

ตุลาคม ๒๕๖๑ 



 - ๕๙ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

     (๓) กำหนดแนวทางให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับปรุงแก้ไขการ
ดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

     (๔) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีการนำแนว
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานของรัฐและของเอกชน 

     (๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยนำผลสัมฤทธิ์ในการ
ดำเนินงานของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว 

     (๖) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษานำร่อง 

     (๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ การปฏิบัติงาน การเงิน สิทธิประโยชน์ และการประเมินผล ภายในสถานศึกษานำร่อง 

     (๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือทำการแทนหรือ
ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 

     (๙ ) ออกระเบี ยบหรือป ระกาศ เพ่ื อปฏิ บั ติ ก าร ให้ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

     (๑๐) หน้าที่และอำนาจอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบาย 

     หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาตาม (๒/๑) ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และต้องจัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว 
ทุกสามปี” 
 

    ในการพิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสำนักงานบริหาร
พ้ื น ที่ น วั ต ก รรม ก ารศึ ก ษ า  ที่ ป ร ะชุ ม เห็ น ส ม ค วร ให้ เ พ่ิ ม เติ ม ห น้ าที่ แ ล ะอ ำน าจข อ ง
คณะกรรมการนโยบายอีกเรื่องหนึ่ง เพ่ือให้สอดคล้องกัน คือ “กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศในการดำเนินการส่งเสริมให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” ๔๕ 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    “มาตรา ๑๕  คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
      (๑) กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในการดำเนินการ
ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

     (๒) ให้คำแนะนำแก่คณะรัฐมนตรีในการประกาศกำหนดให้จังหวัดใด 
เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งประกาศยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

 
๔๕บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๙ วันศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 - ๖๐ -  
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     (๓) กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๕  

     (๔) กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานและการบริหาร
จัดการในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
      (๕) กำหนดแนวทางให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับปรุงแก้ ไข 
การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
      (๖) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีให้มีการนำแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษา 
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐและของเอกชน  

     (๗) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยนำผลสัมฤทธิ์ในการ
ดำเนินงานของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว   
      (๘) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษานำร่อง  

     (๙) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ การปฏิบัติงาน การเงิน สิทธิประโยชน์ และการประเมินผล ภายในสถานศึกษานำร่อง  

     (๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทำการแทนหรือปฏิบัติงานตามที่
คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 

     (๑๑) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
      (๑๒) หน้าที่และอำนาจอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบาย 
      หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาตาม (๔) ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕” 

 
 ๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   คณ ะกรรม าธิ ก ารฯ  พิ จารณ าแล้ ว เห็ น ว่ า  ห น้ าที่ แ ล ะอำน าจขอ ง
คณะกรรมการนโยบายตามร่างมาตรา ๑๕ หน้าที่และอำนาจของสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาตามร่างมาตรา ๑๘ และหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามร่างมาตรา ๒๔ 
จะต้องสอดคล้องกัน จึงได้แก้ไขร่างมาตรา ๑๕ (๑) เป็น “กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ระดับประเทศในการดำเนินการส่งเสริมให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” และเพ่ิมอนุมาตรา (๕/๑) 
กำหนดมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาและสถานศึกษานำร่อง”  ทั้งนี้ (๕/๑) จะสอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๑๘ ที่มี
การเพ่ิม (๓/๑) เพ่ือกำหนดให้สำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีหน้าที่ในการจัดทำ
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มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
และสถานศึกษานำร่องเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย๔๖ 
   ต่อมา เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนหลักการของร่างมาตรา ๒ เรื่องการตรา
พระราชกฤษฎีกาขยายเวลาการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ และเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม ที่ประชุม
จึงเห็นควรเพ่ิมเติมหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบายตามร่างมาตรา ๑๕ ขึ้นอีกหนึ่งเรื่อง
เพ่ือให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาในเบื้องต้นก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีว่าสมควร  
จะขยายเวลาใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้หรือไม่และจัดทำข้อมูลเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการ
พิจารณาตราพระราชกฤษฎีกาตามร่างมาตรา ๒  โดยเพ่ิมเป็นอนุมาตรา “(๗/๑) เสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้” ๔๗ 
 

มาตรา ๑๖  การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ถ้าประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ
คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการนโยบายต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ 
นโยบาย 

 
 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์๔๘ 
   โดยที่ลักษณะของคณะกรรมการนั้นเป็นองค์กรกลุ่ม การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการจึงอยู่ในรูปแบบของการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาหรือมีมติในเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการนั้น ๆ  ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีบทบัญญัติที่กำหนดเรื่องเกี่ยวกับการประชุม 
เพ่ือไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งในทางปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเอาไว้  ทั้งนี้ สาระสำคัญ
ของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการจะประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
    ๑. องค์ประชุม โดยในการประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะสามารถเป็นองค์ประชุมที่ทำการประชุม 
และลงมติได ้ 

 
๔๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๔ วันศุกร์ ท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
๔๗บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๕ วันอังคาร ท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
 ๔๘คู่มือแบบการร่างกฎหมาย, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า ๔๖๑ - ๔๖๒ 
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    ๒. ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กำหนดให้ประธานกรรมการทำหน้าที่
ประธานในที่ประชุมและดำเนินการประชุมจนเสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
    ๓. การวินิจฉัยชี้ขาดและการลงคะแนนเสียง กำหนดให้กรรมการหนึ่งคน 
มีเสียงในการลงคะแนนหนึ่งเสียง และการวินิจฉัยชี้ขาดก็ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นมติ ในกรณีที่มีการ
ลงคะแนนเสียงแล้วแต่กรรมการที่มีความเห็นแตกต่างกันแต่ละฝ่ายมีเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในที่
ประชุมสามารถออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  - ไม่มี –  
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  เนื่องจากร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการมาไม่มีบทบัญญัติกำหนด

เรื่องการประชุมของคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับร่างฯ  
ตามรูปแบบการร่างกฎหมายซึ่งจะมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย ในการเสนอร่างเพ่ือพิจารณาวาระ
ที่สอง ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้เพ่ิมเป็นร่างมาตรา ๑๕ ดังนี้๔๙  ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า ควรกำหนดให้
คณะกรรมการนโยบายต้องทำการประชุมอย่างน้อยทุกสี่เดือนต่อหนึ่งครั้ง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงาน 

  “มาตรา ๑๕  การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
      ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

    การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี 
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด” 

 

   ต่อมา ในการพิจารณาวาระที่สาม ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ฯ โดยในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองประธานกรรมการ 
เป็นประธานในที่ประชุม และหากรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว
จึงให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้  
ได้กำหนดให้มีรองประธานกรรมการเอาไว้ด้วย  นอกจากนี้ การกำหนดให้คณะกรรมการต้องทำการ

 
๔๙บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม 

๒๕๖๑ 
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประชุมทุกสี่เดือน นั้น  ที่ประชุมเห็นควรให้กำหนดเป็นอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นขึ้น
แต่ก็ไม่ควรนานเกินไป  ปรากฏรายละเอียดของร่างฯ เป็นดังนี้๕๐ 
    “มาตรา ๑๖  การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการ 
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
     ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
     การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 
     คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง ทุกสี่เดือนต่อปี” 

 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     “มาตรา ๑๖  การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
       ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
       การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี 
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด 
       คณะกรรมการนโยบายต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง” 

 
 ๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   - ไม่มีการแก้ไข - 

 
มาตรา ๑๗  ให้ประธานกรรมการนโยบาย รองประธาน

กรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และอนุกรรมการที่คณะกรรมการนโยบาย
แต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

ค่าตอบแทน 
และสิทธิประโยชน์
ของกรรมการ 
และอนุกรรมการ 

 
 

 
๕๐บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕  

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์๕๑ 
   โดยปกติประโยชน์ตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการจะมีการกำหนด
ไว้เป็นกฎหมายทั่วไปใช้กับทุกคณะกรรมการตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่ก็มีบางกรณีที่กฎหมายมีความ
จำเป็นต้องกำหนดกรณีประโยชน์ตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส่วนใหญ่กฎหมาย  
ที่มีบทบัญญัติที่ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนของกรรมการเป็นกรณีพิเศษนั้น จะเป็นกรณีของกฎหมาย 
ที่เก่ียวกับการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุน หรือการสาธารณประโยชน์ 

 
 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

  “มาตรา ๑๕  ให้ประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร อนุกรรมการ และคณะทำงานได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด” 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ที่ประชุมได้แก้ไขถ้อยคำในร่างฯ ให้สอดคล้องกับชื่อของคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนเป็น “มาตรา ๑๕  ให้ประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย ประธานกรรมการ
ขับเคลื่อนบริหาร กรรมการขับเคลื่อนบริหาร อนุกรรมการ และคณะทำงานได้รับค่าตอบแทน 
และสิทธิประโยชน์ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด”  โดยมีข้อสังเกตว่า ค่าตอบแทนตามร่างมาตรานี้
หมายถึงเบี้ยประชุมใช่หรือไม่๕๒  

 ในการพิ จารณ าวาระที่ สาม ที่ ประชุ มเห็ นว่ า องค์ ประกอบของ
คณะกรรมการ นโยบายมีรองประธานกรรมการ จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ค่าตอบแทนตามมาตรานี้รวมไป
ถึงรองประธานกรรมการนโยบายด้วย เป็นดังนี้๕๓ 

 “มาตรา ๑๗  ให้ประธานกรรมการนโยบาย รองประธานกรรมการนโยบาย 
กรรมการนโยบาย และอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด” 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    “ม าต รา  ๑ ๗   ให้ ป ระ ธ าน ก รรม ก าร น โย บ าย  รอ งป ระธ าน

กรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และอนุกรรมการที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทน 
และสิทธิประโยชน์ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด” 
 ๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   - ไม่มีการแก้ไข - 

 
 ๕๑คู่มือแบบการร่างกฎหมาย, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า ๔๖๖ 

๕๒บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๕ วันอังคาร ท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๕๓บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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มาตรา ๑๘  ให้จัดตั้งสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ
และงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานงานของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และรับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการนโยบาย 

(๒) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศในการ
ด ำ เนิ น ก ารส่ ง เส ริ ม ให้ มี พ้ื น ที่ น วั ต ก ร รม ก ารศึ ก ษ า  เ พ่ื อ เส น อต่ อ
คณะกรรมการนโยบาย 

(๓ ) จัดให้มีการวิ เคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๔) จัดทำมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการจัดการศึกษาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 

(๕) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการจัด
การศึกษาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งนำเสนอแนวทางการขยายผล
แนวปฏิบัติที่ ดี ในการจัดการศึกษาของพ้ืนที่ นวัตกรรมการศึกษาต่อ
คณะกรรมการนโยบาย 

(๖) กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการศึกษาในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

(๗) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

(๘) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่
บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย
มอบหมาย 

สำนักงานบริหาร
พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา 

 
 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
   โดยปกติแล้วในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่
รับผิดชอบงานเลขานุการและงานทางด้านธุรการเพ่ือสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการให้สำเร็จ
ลุล่วงไปได้ ร่างมาตรานี้จึงกำหนดให้มีสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นส่วนราชการ
ภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทำหน้าที่ เป็นสำนักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการนโยบาย เพ่ือรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย 
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 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
    - ไม่มี -  
   ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     เนื่องจากร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการมาไม่มีบทบัญญัติกำหนด 
ให้หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งที่ประชุม
พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องมีสำนักงานเพ่ือทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย 
จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับร่างฯ มาเสนอ ซึ่งในการเสนอร่างเพ่ือพิจารณาวาระที่สอง 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ เสนอบทบัญญัติเกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย 
ต่อที่ประชุมเป็นสองแนวทาง ดังนี้๕๔   
     แนวทางที่หนึ่ง กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ โดยนำแนวทางมาจาก
สำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยกำหนดว่า “ให้มี
สำนั กงานคณ ะกรรมการนโยบาย พ้ืนที่ น วัตกรรมการศึกษาขึ้ น ในสำนั กปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบ  
การดำเนินงานของสำนักงาน” 
     แนวทางที่สอง กำหนดให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีอยู่แล้วเป็นผู้รับผิดชอบงาน
เลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ควรใช้ตาม
แนวทางที่สอง และเห็นควรให้แก้ไขถ้อยคำใน (๓) โดยกำหนดให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจในการ 
“จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัย...” เพ่ือให้สำนักงานสามารถมอบหมายให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ทำ
การวิเคราะห์และวิจัยได้ โดยสำนักงานไม่ต้องดำเนินการเองทุกกรณี  ทั้งนี้ ได้ยกร่างตามแนวทางที่สอง
เป็นร่างมาตรา ๑๗ ดังนี้ 
     “มาตรา ๑๗  ให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ในสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทำหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย 
รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
       (๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย 
       (๒) จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของ
พ้ืนที่นวัตกรรมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 

 
๕๔บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม 

๒๕๖๑ 
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       (๒) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในการดำเนินการ
ส่งเสริมให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย๕๕ 
        (๓) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิด
นวัตกรรมการศึกษา 
        (๔) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
        (๕) กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา 
        (๖) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา 
        (๗) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่บัญญัติให้
เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน หรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบายมอบหมาย” 
 

    ต่อมา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ชี้แจงต่อ 
ที่ประชุมว่า ประสงค์ที่จะให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง 
ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการนโยบาย
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบงานด้านการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษาอยู่แล้ว และผู้ปฏิบัติงานในสำนักฯ ก็ไม่ประสงค์จะไปสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตว่า อัตรากำลังของสำนักฯ อาจ 
ไม่เพียงพอต่อการดำเนินภารกิจที่เพ่ิมขึ้นตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งผู้แทนฯ ได้หารือในระดับ
นโยบายกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดความรอบคอบอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ยืนยันว่า ขอให้หน่วยธุรการของคณะกรรมการนโยบายเป็นหน่วยงานระดับกองภายในสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่านั้น แต่เพ่ือไม่ให้เกิดภาระงานแก่สำนักนวัตกรรมการ 
จัดการศึกษามากจนเกินไป จึงขอเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่เป็นหน่วยงานระดับกองขึ้นในสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาจใช้ชื่อว่า “สำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา”  
เพ่ือเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานตามร่างพระราชบัญญัตินี้โดยตรง  ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการ
ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอ  แต่เนื่องด้วยมีแนวทางการร่างกฎหมาย 
ที่จะไม่บัญญัติให้จัดตั้งหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรมในร่างกฎหมาย  ที่ประชุมจึงเห็นควรให้เชิญผู้แทน
สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมพิจารณาในประเด็นนี้เพื่อให้เกิดความรอบคอบ๕๖   
    ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงว่า ร่างมาตรานี้
เป็นการจัดตั้งส่วนราชการระดับกอง จึงควรนำไปกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  
นอกจากนี้ ยังต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไว้แล้วอีกด้วย โดยจะต้อง 
ไม่ระบุการจัดตั้งกองไว้ในกฎหมาย และจะต้องดำเนินการขอจัดตั้งกองต่อสำนักงาน ก.พ.ร. เสียก่อน  

 
๕๕บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๙ วันศุกร์  ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๕๖บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๙ วันศุกร์  ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้คงร่างมาตรานี้ไว้เช่นเดิม โดยให้ดำเนินการขอยกเว้น  
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยอาศัยเหตุผลว่าร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเพียงเจ็ดปี หากต้อง
ดำเนินกระบวนการขอจัดตั้ งส่วนราชการที่ เป็นกองตามขั้นตอนปกติจะต้องใช้ เวลานาน  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับการที่ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น๕๗ 

 

  ในการพิจารณาวาระที่สาม ที่ประชุมเห็นควรให้แก้ไขความในร่างมาตรา 
๑๘ (๓) เป็น “จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมการศึกษา” เพ่ือให้หน้าที่และอำนาจตาม
อ นุ ม า ต ร า นี้  
มีขอบเขตที่กว้างขึ้น ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเท่านั้น๕๘ 
  ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   “มาตรา ๑๘  ให้จัดตั้งสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ใน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทำหน้าที่ เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการของ
คณะกรรมการนโยบาย รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     (๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานของพ้ืนทีน่วัตกรรมการศึกษา และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย 
     (๒) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในการดำเนินการส่งเสริม
ให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
     (๓) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
     (๔) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
     (๕) กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา 
     (๖) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา 
     (๗) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่บัญญัติให้
เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน หรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบายมอบหมาย” 
 
 ๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 
๕๗บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิ เศษ) ครั้งที่  ๑๐ วันพฤหัสบดี  ที่   

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๕๘บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕  

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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   คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาหน้าที่และอำนาจของสำนักงานบริหารพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา แล้วเห็นว่า สำนักงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการส่งเสริม 
สนับสนุนและประสานงานของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จึงต้องมีหน้าที่ขยายผลการดำเนินการที่มีความชัดเจน เพ่ือให้เกิดการผลักดันการขยายผลพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เช่น การรวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการจัด
การศึกษาของสถานศึกษานำร่อง รวมทั้งต้องนำเสนอแนวทางการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีในการจัด
การศึกษาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายต่อไป ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๑๘ (๔) เป็นดังนี้๕๙  
  “มาตรา ๑๘  ให้จัดตั้งสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย 
รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
    (๔) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษานำร่องใน รวมทั้งนำเสนอแนวทางการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาของ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
 

   ต่อมามีการพิจารณาทบทวนและแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๑๘ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๑๕๖๐ โดยได้เพ่ิม (๓/๑) จัดทำมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐาน 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย  นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นสมควรให้แก้ไขถ้อยคำให้ (๒) และ (๔)  
ให้สอดคล้องกับร่างมาตรา ๑๕ ด้วย เป็นดังนี้ 
  “(๒) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ของระดับประเทศในการดำเนินการส่งเสริม
ให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
    (๔) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษานำร่องใน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งนำเสนอแนวทางการขยายผลแนวปฏิบัติ 
ที่ดีในการจัดการศึกษาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย” 
 
 
 
 

 
๕๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๒ วันอังคาร ท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
๖๐บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๔ วันศุกร์ ท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
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หมวด ๓ 

การบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
   

 

มาตรา ๑๙  ในแต่ละ พ้ืนที่ น วัตกรรมการศึกษาให้ มี
คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา คณะหนึ่ง จำนวนไม่เกิน
ยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  
และกรรมการอ่ืนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่งจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาครู ผู้แทน
องค์กรเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ จำนวน คุณสมบั ติ  
และลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและ
การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการขับเคลื่อน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
นโยบายประกาศกำหนดตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
โดยให้พิจารณาจากคำขอจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗  
และให้คำนึงถึงความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีประกาศให้จังหวัดใดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาแล้ว ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดของจังหวัดนั้น ดำเนินการให้
ได้มาซึ่งกรรมการขับเคลื่อนตามวรรคหนึ่ง เพ่ือเสนอคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง 

 

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรม
การศึกษา 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 กำหนดให้แต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาหนึ่งคณะ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายจะเป็นผู้ทำการแต่งตั้งโดยมีจำนวนไม่เกิน 
ยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และ (๒) กรรมการอ่ืน  ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน 
จึงไม่ได้ถูกกำหนดตายตัวเอาไว้แต่คณะกรรมการนโยบายจะเป็นผู้ประกาศกำหนดว่าองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนในแต่ละพ้ืนที่จะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งอาจแตกต่างกันได้ในแต่ละพ้ืนที่  
แต่อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาครู ผู้แทน
องค์กรเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
นอกจากเรื่ององค์ประกอบแล้ว รายละเอียดอ่ืน ๆ เช่น จำนวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ
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ขับเคลื่อน ก็จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาเช่นกัน     

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 ตามร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการนั้น ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ 

ในระดับเขตพ้ืนที่ซึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” และมีการกำหนด
องค์ประกอบเอาไว้ตายตัวแล้ว โดยประกอบไปด้วยตัวแทนจากสถานศึกษา ครู หน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน ท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้เกิดความมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหาร
เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา๖๑ ซึ่งจะแตกต่างจากพระราชบัญญัติที่ประกาศใช้ โดยมีเนื้อหาดังนี้   

 “มาตรา ๘  ในแต่ละเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้มีคณะกรรมการ
บริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  

   (๑ ) ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ซึ่ งคณ ะรัฐมนตรีแต่ งตั้ งตามคำแนะนำของ
คณะกรรมการนโยบาย จำนวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 

    (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคธุรกิจใน พ้ืนที่ ซึ่ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งตาม
คำแนะนำของคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย จำนวนสามคน เป็นกรรมการ โดยในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้แทนสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยและผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งคน 

    (๓ ) ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ซึ่ งคณ ะรัฐมนตรีแต่ งตั้ ง ตามคำแนะนำของ
คณะกรรมการนโยบายจากภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวนสี่คน  
เป็นกรรมการ  

     (๔) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษานำร่องซึ่งมาจากการเลือกกันเองของ
ผู้บริหารสถานศึกษานำร่อง จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 

    (๕) ผู้แทนครูและบุคลากรการศึกษาในสถานศึกษานำร่องซึ่งมาจากการ
เลือกกันเองของครูและบุคลากรการศึกษาในสถานศึกษานำร่อง จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ  

    (๖) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น
ตั้งอยู่ 

    (๗) นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่สถานศึกษา 
นำร่องตั้งอยู่ 

    ให้ผู้อำนวยการเป็นเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งพนักงานของ
สำนักงานจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

    การเลือกกันเองตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่นายกรัฐมนตรีประกาศกำหนดตามข้อเสนอแนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
๖๑คำช้ีแจงเพื่อจัดตั้ง “เขตพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา” หน้า ๑๒.  
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    ในระหว่างที่ไม่มีกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม (๖) 
หรือ (๗) หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
ประกอบด้วยกรรมการเพียงเท่าที่มีอยู่” 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) คณะกรรมการฯ  

ได้ทำการแก้ไขชื่อของคณะกรรมการในระดับพ้ืนที่จาก “คณะกรรมการบริหารพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา” เป็น“คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” เพ่ือแสดงให้เห็นถึงลักษณะของ
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่จะอาศัยความร่วมมือกัน ไม่ใช่การ
บริหารแบบสั่งการจากบนลงสู่ล่าง นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังเห็นควรให้แก้ไของค์ประกอบของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการเอาไว้
อย่างกว้าง ๆ เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น โดยให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัว๖๒ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ทำการปรับปรุงร่างมาตรานี้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม 
และท่ีประชุมก็ให้ความเห็นชอบด้วย โดยมีรายละเอียดคือ๖๓  

  (๑) กำหนดให้ ในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งจาก
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ผู้แทนจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาครู ผู้แทนองค์กรเอกชนและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  

  (๒) กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ โดยให้พิจารณาจากคำขอ
จัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาแล้วเห็นควร
ให้กำหนดเพ่ิมเติมว่า ในการออกประกาศดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงความหลากหลายและส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ด้วย 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๑๙  ในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้มีคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา คณะหนึ่ง จำนวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ผู้แทนสถาบัน 

 
๖๒บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
๖๓บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๙ วันศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  
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อุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาครู  ผู้แทนองค์กรเอกชน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  

   องค์ประกอบของคณะกรรมการ จำนวน คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ
ขับเคลื่อน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา โดยให้พิจารณาจากคำขอจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗ และให้
คำนึงถึงความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 

   เมื่อคณะรัฐมนตรีประกาศให้จังหวัดใดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
แล้ว ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดของจังหวัดนั้น ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการขับเคลื่อนตาม  
วรรคหนึ่งเพ่ือเสนอคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง” 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมีการเสนอความเห็นว่า คณะกรรมการ  
ชุดนี้ควรมีความเชื่อมโยงกับคณะผู้ เสนอโดยให้คณะผู้ เสนอจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
เป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการขับเคลื่อนด้วย อย่างไรก็ดี ได้มีการเสนอความเห็นว่า ผู้แทนคณะผู้เสนอ
น่าจะอยู่ในกลุ่มบุคคลที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวอยู่แล้วเนื่องจากเป็นผู้มีความ
เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น ๆ ประกอบกับเพ่ือป้องกันไม่ให้คณะผู้เสนอมีความรู้สึกว่า
ตนเป็นเจ้าของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาได้อย่างแท้จริง จึงควรคงร่างไว้ตามเดิม และยังมีการเสนอความเห็นเพ่ิมเติมว่า 
การให้มี “ผู้แทนคณะผู้เสนอ” อาจส่งผลกระทบในการเลือกบุคคลในคณะผู้เสนอเป็นกรรมการได้ 
การไม่บัญญัติไว้จะมีความยืดหยุ่นกว่า ภายหลังจากการอภิปรายแล้วที่ประชุมก็ไม่ได้ทำการแก้ไข
เพ่ิมเติมในประเด็นนี้   

 นอกจากนี้ ยังได้มีการอภิปรายว่า ควรเพ่ิมถ้อยคำ “ภาคประชาสังคม” ในร่าง
มาตรานี้หรือไม่ โดยกำหนดให้หมายถึงการรวมตัวกันของประชาชน ซึ่งในการประชุมได้มีการชี้แจงว่า 
หากจะเพ่ิมให้มี “ผู้แทนภาคประชาสังคม” เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาก็จะต้องเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา รวมถึงคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมด้วย ทำให้เกิดความยุ่งยากในการดำเนินการ 
ในขณะที่หากไม่บัญญัติไว้ก็สามารถตั้งกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมในสัดส่วนของผู้แทน
ภาคเอกชนได้ ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า  นอกจากนี้ หากต้องการให้คณะกรรมการขับเคลื่อน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหรือจากบุคคลกลุ่มใด หรือต้องการ
ผู้แทนแต่ละภาคส่วนจำนวนเท่าใด คณะกรรมการนโยบายก็สามารถกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ได้อยู่แล้ว 
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ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าการบัญญัติเอาไว้ในกฎหมาย๖๔ ซึ่งในที่สุดแล้วที่ประชุมไม่แก้ไขเพ่ิมเติม
ในประเด็นนี้เช่นกัน  

 
มาตรา ๒๐   เพื ่อบรรล ุว ัตถ ุป ระส งค ์ต ามมาตรา ๕  

ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑ ) กำหนดยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพ่ือ

ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๒) ประสานให้หน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐและเอกชน ดำเนินการร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานตาม (๑) 

(๓) ประสานให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะให้การ
สนับสนุนทางเทคนิคในการจัดทำสื่อการสอน จัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ 
พัฒนาบุคลากร จัดระบบการประเมินและวัดผล และการอ่ืนที่จำเป็นสำหรับ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๔) นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานำร่อง
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๕ ) ส่ งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครู  
และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

(๖) จัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๗) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลื อ และติดตาม
สถานศึกษานำร่องเพ่ือให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา 

(๘ ) เสริมสร้างและเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในการเป็นสถานศึกษานำร่องหรือ 

ในการนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษา 

(๙) เพ่ิมขีดความสามารถให้แก่หน่วยงานทางการศึกษา 
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือทำการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาหรือ 
นำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ 

(๑๐ ) จั ด ให้ มี ก ารป ระเมิ น ผลการจั ดการศึ กษ าของ

หน้าที่และอำนาจ
ของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน 

 
๖๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๓ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑  
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สถานศึกษานำร่อง 

(๑๑ ) แต่ งตั้ งคณ ะอนุ กรรมการเพ่ื อทำการแทนหรือ
ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนมอบหมาย 

(๑๒) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาต่อคณะกรรมการนโยบาย 

(๑๓) หน้าที่และอำนาจที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการขับเคลื่อน 

(๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 

การดำเนินการตาม (๑) (๒) (๔) (๖) และ (๑๐) ให้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

การออกแบบทดสอบตาม (๖) และการประเมินผลตาม (๑๐) 
ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรตามมาตรา ๒๕ 

ในกรณีที่คณะกรรมการขับเคลื่อนเห็นว่าสถานศึกษานำร่องใด
มีความพร้อม อาจมอบหมายหน้าที่และอำนาจตาม (๖) ให้แก่สถานศึกษา
ดังกล่าวดำเนินการในส่วนของตนได้ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 กำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา โดยมีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญ เช่น กำหนดยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับใช้กับการจัด
การศึกษาในสถานศึกษานำร่องให้เหมาะสมกับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่องอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการ
ออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา หรือจัดให้มี
การประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง เป็นต้น 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 “มาตรา ๑๓  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้คณะกรรมการ

บริหารมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) วางหลักเกณฑ์การกำหนดหลักสูตร และตำราหรือสื่อการเรียน 

การสอนของสถานศึกษานำร่อง  
   (๒) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษานำร่อง  
   (๓) พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษานำร่อง 
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   (๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล 
การเงิน และการพัสดุของสำนักงาน  

   (๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเงิน และการพัสดุของสถานศึกษานำร่องและของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง 

   (๖) ออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
   (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่  

คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
   (๘) ออกแบบการทดสอบผู้เรียนซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

ตามมาตรา ๗  
   (๙) ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง 
   (๑๐) เสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี

เพ่ือให้มีการนำวิธีการปฏิบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษานำร่องไปใช้กับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

   (๑๑) หน้าที่หรืออำนาจที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกำหนดให้
เป็นหน้าที่หรืออำนาจของคณะกรรมการบริหาร 

   การกำหนดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตาม (๑) อย่างน้อย
ต้องครอบคลุมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยต้องจัดสาระการเรียนรู้รายวิชาให้หลากหลาย
และสอดคล้องกับบุคลิก ลักษณะ ความถนัด หรือความสนใจของผู้เรียน  ในกรณีที่สถานศึกษานำร่อง
ต้องการจัดทำหลักสูตรที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ตาม (๑) ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 

   การดำเนินการตาม (๑) (๒) (๘) และ (๙) ให้คณะกรรมการบริหาร
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

   ระเบียบตาม (๔) (๕) และ (๖) เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ให้ใช้บังคับได ้

   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตาม (๗) ให้กระทำเพียง
เท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน และให้
กำหนดภารกิจและกรอบเวลาดำเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานให้ชัดเจน 

   การออกแบบทดสอบตาม (๘) และการประเมินผลตาม (๙) ต้อง
สอดคล้องกับสมรรถนะและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

   ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าสถานศึกษานำร่องใดมีความ
พร้อม  อาจมอบหมายอำนาจหน้าที่ใน (๑) (๓) และ (๘) ตามวรรคหนึ่งให้แก่สถานศึกษาดังกล่าว
ดำเนินการในส่วนของตนได้” 
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 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้มีการอภิปราย 

ในประเด็นเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ดังต่อไปนี้  
 (๑) หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษาในการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษานำร่อง ได้มีการอภิปรายว่า 
การกำหนดอำนาจดังกล่าวจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยให้สัมพันธ์กับตำราและสื่อการสอน  
การประเมินผล รวมทั้งความต่อเนื่องของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องที่จะไปศึกษาต่อในสถานศึกษา
ระดับต่อไปได้๖๕ นอกจากนี้ ยังเห็นควรเพ่ิมให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมีอำนาจในการปรับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือนำมาใช้ในพ้ืนที่นวัตกรรมศึกษาให้เกิดความเหมาะสมกับ 
แต่ละพ้ืนที่ จากที่ตามร่างเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการจะกำหนดให้คณะกรรมการในระดับ
พ้ืนที่มีอำนาจในการวางหลักเกณฑ์การกำหนดหลักสูตรของสถานศึกษานำร่อง๖๖  

   ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าเห็นควรแยกความในวรรคสองออกไปเป็นอีก
มาตราหนึ่งเพ่ือกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดหลักสูตรของสถานศึกษานำร่องเอาไว้เป็นการเฉพาะ  
และยังเห็นควรให้แยกเรื่องตำราและสื่อการสอนที่ใช้ในสถานศึกษานำร่องไปกำหนดเป็นอีกมาตราหนึ่ง๖๗  

 (๒) อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่องตาม (๒) ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควร
กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการนโยบายแทนที่จะเป็นคณะกรรมการในระดับพ้ืนที่ และควร
กำหนดให้การประเมินคุณภาพนี้เป็นการประเมินคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
ตลอดจนเพ่ิมบทบัญญัติเพ่ือกำหนดหน่วยงานที่จะเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกด้วย   

 (๓) อำนาจในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาของสถานศึกษานำร่องตาม (๓) ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการพัฒนาคุณภาพ 
และศักยภาพของครูและบุคลาการทางการศึกษานั้นสถานศึกษาสามารถดำเนินการได้เองอยู่แล้ว 
บทบาทของคณะกรรมการขับเคลื่อนจึงเป็นเพียงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเท่านั้น  

 (๔) ตัดอำนาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหาร 
งานบุคคล การเงิน และการพัสดุของสำนักงาน ตาม (๔) ออก เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน
หลักการของร่างเดิมที่เป็นการจัดตั้ง “เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” มาเป็นการจัดตั้ง “พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา” ซึ่งส่งผลให้ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีการจัดตั้งสำนักงานในระดับเขตพ้ืนที่อีก  

 (๕) อำนาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหารงาน
บุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเงิน และการพัสดุของสถานศึกษานำร่องและของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง ตาม (๕) ที่ประชุมเห็นว่า ควรกำหนดหน้าที่และ
อำนาจนี้ให้เป็นของคณะกรรมการนโยบายแทนที่จะเป็นของคณะกรรมการขับเคลื่อน และควร

 
๖๕บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
๖๖บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๖๗บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
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กำหนดให้ชัดเจนด้วยว่าระเบียบที่ออกตามอนุมาตรานี้จะนำมาใช้เฉพาะแต่สถานศึกษานำร่องที่เป็น
ของรัฐเท่านั้น  

 (๖) อำนาจในการออกแบบการทดสอบผู้ เรียน และอำนาจในการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องตาม (๘) และ (๙) ที่ประชุมเห็นควรให้เพ่ิมถ้อยคำ 
“จัดให้มีการ” สำหรับหน้าที่และอำนาจทั้งสอง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าการดำเนินการตาม
อนุมาตราทั้งสองนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนอาจให้ผู้ อ่ืนเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ไม่จำเป็นต้อง
ดำเนินการเอง  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นควรให้กำหนดให้การทดสอบที่จัดโดยคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนถือว่าเป็นการทดสอบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และการออกแบบทดสอบ  
และการประเมินผลตามสองอนุมาตรานี้  จะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนได้ทำการปรับให้เหมาะสมกับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย  

 (๗) อำนาจในการเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการนำวิธีการปฏิบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษานำร่องไปใช้กับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการตาม (๑๐) นั้น  
ที่ประชุมเห็นว่าเมื่อคณะกรรมการนโยบายมีอำนาจในการเสนอแนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการเพ่ือให้มีการนำแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไปขยายผลต่อ
ตามร่างมาตรา ๖ (๓) อยู่แล้ว อีกทั้ งคณะกรรมการดังกล่าวยังมีอำนาจในการเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎหมายลำดับรองได้อีก จึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้อง
กำหนดอำนาจตามอนุมาตราให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนอีก และเห็นควรกำหนดให้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนเพียงมีหน้าที่และอำนาจในการรายงานผลการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
ต่อคณะกรรมการนโยบายเท่านั้น๖๘ 

  (๘) อำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตาม (๗)  
ซึ่งวรรคห้าของร่างมาตรานี้ได้กำหนดเอาไว้ด้วยว่าการแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องกระทำเพียงเท่าที่จำเป็น 
โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน และให้กำหนดภารกิจ
และกรอบเวลาดำเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานให้ชัดเจน นั้น ที่ ประชุมเห็นว่า 
ไม่จำเป็นต้องกำหนดความในวรรคห้าดังกล่าวและเห็นควรให้ตัดออก เนื่องจากความดังกล่าวเป็น
เพียงการกำหนดแนวทางปฏิบัติ เท่านั้น๖๙  นอกจากนี้  ยังเห็นควรให้ตัดอำนาจในการแต่งตั้ง
คณะทำงานออก คงไว้แต่เพียงอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเท่านั้น๗๐  

 (๙) ที่ ป ระชุ ม เห็ น ควร เพ่ิ มหน้ าที่ และอำน าจดั งต่ อ ไปนี้ ให้ แก่
คณะกรรมการขับเคลื่อน๗๑ ได้แก่   

 
๖๘บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๖๙บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  
๗๐บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๙ วันศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  
๗๑บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๙ วันศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  
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  ๑) หน้าที่และอำนาจในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการ
ดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือให้คณะกรรมการขับเคลื่อนสามารถกำหนด
ยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่ได้  

  ๒) หน้าที่และอำนาจในการประสานให้หน่วยงานทางการศึกษา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐและเอกชน ดำเนินการร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสามารถทำร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้  

  ๓) หน้าที่และอำนาจในการประสานให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะให้การสนับสนุนทางเทคนิคในการจัดทำสื่อการสอน จัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ พัฒนา
บุคลากร จัดระบบการประเมินและวัดผล และการอ่ืนที่จำเป็นสำหรับพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ทั้งนี้ การใช้ถ้อยคำ “และการอ่ืนที่จำเป็นสำหรับการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา”เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าจำกัดเฉพาะที่จำเป็นสำหรับ 
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเท่านั้น เพ่ือไม่ให้มีขอบเขตที่กว้างเกินไป๗๒  

 ๔) หน้าที่และอำนาจในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ  
และติดตามสถานศึกษานำร่องเพ่ือให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา   

 ๕) หน้าที่และอำนาจในการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อม 
ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในการเป็นสถานศึกษานำร่องหรือในการนำ
นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษา 

 ๖) หน้าที่และอำนาจในการเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่หน่วยงาน 
ทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือทำการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาหรือนำนวัตกรรม
การศึกษาไปใช้  

  ทั้งนี้ หน้าที่และอำนาจตาม ๔) ๕) และ ๖) ที่ประชุมได้เพ่ิมขึ้นมา
เพ่ือให้สามารถดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง 
ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 “มาตรา ๒๐  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ ให้คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนมีหน้าทีแ่ละอำนาจ ดังต่อไปนี้  
   (๑) กำหนดยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา 
   (๒) ประสานให้หน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐและเอกชน ดำเนินการร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
ตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานตาม (๑) 

 
๗๒บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
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   (๓) ประสานให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะให้การสนับสนุนทาง
เทคนิคในการจัดทำสื่อการสอน จัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ พัฒนาบุคลากร จัดระบบการประเมิน
และวัดผล และการอื่นที่จำเป็นสำหรับพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

    (๔) นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานำร่องให้เหมาะสมกับพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา 

    (๕) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาของสถานศึกษานำร่องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
และเหมาะสมกับสภาพในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

    (๖) จัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้ เรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

    (๗) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และติดตามสถานศึกษานำ
ร่องเพ่ือให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา   

    (๘) เสริมสร้างและเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาในการเป็นสถานศึกษานำร่องหรือในการนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัด
การศึกษา 

    (๙) เพ่ิมขีดความสามารถให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือทำการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาหรือนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ 

    (๑๐) จัดให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง 
    (๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทำการแทนหรือปฏิบัติงานตามที่

คณะกรรมการขับเคลื่อนมอบหมาย 
    (๑๒) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารวมทั้งปัญหาและอุปสรรคใน

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาต่อคณะกรรมการนโยบาย 
    (๑๓) หน้าที่หรืออำนาจที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกำหนดให้

เป็นหน้าที่หรืออำนาจของคณะกรรมการขับเคลื่อน 
    (๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 
    การดำเนินการตาม (๑) (๒) (๔) (๖) และ (๑๐) ให้คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
    การออกแบบทดสอบตาม (๖) และการประเมินผลตาม (๑๐) ต้อง

สอดคล้องกับหลักสูตรตามมาตรา ๒๕  
   ในกรณีที่คณะกรรมการขับเคลื่อนเห็นว่าสถานศึกษานำร่องใดมีความ

พร้อม  อาจมอบหมายหน้าที่และอำนาจใน (๖) ให้แก่สถานศึกษาดังกล่าวดำเนินการในส่วนของตนได้” 
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๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการแก้ไขถ้อยคำใน (๑๓)  

ให้เป็น “หน้าที่หรือและอำนาจที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกำหนดให้เป็นหน้าที่หรือและ
อำนาจของคณะกรรมการขับเคลื่อน”๗๓  

 
มาตรา ๒๑  ให้นำความในมาตรา ๑๒ วรรคสอง และ

มาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการอื่นนอกจาก
กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนโดยอนุโลม 

การพ้นจาก
ตำแหน่งของ
กรรมการ 
ขับเคลื่อนที่ 
ไม่ใช่กรรมการ 
โดยตำแหน่ง 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 กำหนดเรื่องการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการขับเคลื่อน 

ที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง   
 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  “มาตรา ๑๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละห้าปี 
    ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในระหว่างที่

ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม
วาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพ่ือดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้า
รับหน้าที่ 

    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีก
ได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

    มาตรา ๑๑  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

    (๑) ตาย 
    (๒) ลาออก 
    (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ 

 
๗๓รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

พ.ศ. .... ภาคผนวก (ก) หน้า ๘   
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    (๔) คณะกรรมการนโยบายมีมติให้พ้นจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามเพราะเหตุมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่ สุจริตต่อหน้าที่ 
หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” 
   ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ฝ่ายเลขานุการฯ  
ได้การปรับปรุงร่างมาตรานี้โดยให้นำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการนโยบาย
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เนื่องจากมีหลักการเช่นเดียวกันจึงไม่จำเป็นต้องบัญญัติเอาไว้ซ้ำกันอีก  
ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นชอบด้วยตามแนวทางดังกล่าว 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๒๑  ให้นำความในมาตรา ๑๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับ

แก่การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการอ่ืนนอกจากกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการขับเคลื่อน 
โดยอนุโลม”  

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 -ไม่มีการแก้ไข- 
 

มาตรา ๒๒  ให้นำความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การประชุม
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโดยอนุโลม 

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา 
 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
       “มาตรา ๑๔  การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
        ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
       การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด” 
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 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ฝ่ายเลขานุการฯ  

ได้ทำการปรับปรุงร่างมาตรานี้โดยให้นำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการนโยบาย
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เนื่องจากมีหลักการเช่นเดียวกันจึงไม่จำเป็นต้องบัญญัติเอาไว้ซ้ำกันอีก  
และคณะกรรมการฯ เห็นชอบด้วยตามแนวทางดังกล่าว 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๒๒  ให้นำความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโดยอนุโลม” 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 -ไม่มีการแก้ไข- 
 

มาตรา ๒๓  ให้ประธานกรรมการขับเคลื่อน กรรมการ
ขับเคลื่อน และอนุกรรมการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ของ
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 กำหนดให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของประธานกรรมการและกรรมการ

ขับเคลื่อน และอนุกรรมการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนแต่งตั้ง เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
นโยบายกำหนด  ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบของกระทรวงการคลังด้วย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
   “มาตรา ๑๕  ให้ประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย ประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร อนุกรรมการ และคณะทำงานได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด” 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ฝ่ายเลขานุการฯ  

ได้ปรับปรุงร่างมาตรานี้ โดยกำหนดให้ประธานกรรมการขับเคลื่อน กรรมการขับเคลื่อน และ
อนุกรรมการ ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามระเบียบที่
คณะกรรมการ นโยบายกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จากที่ตามร่างเดิมจะให้
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนด 
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 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๒๓  ให้ประธานกรรมการขับเคลื่อน กรรมการขับเคลื่อน และ

อนุกรรมการ ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามระเบียบที่
คณะกรรมการ นโยบายกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”  
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 -ไม่มีการแก้ไข- 
 

มาตรา ๒๔  ให้สำนักงานศึกษาธิการจั งหวัดใน พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา ทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน 
และให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีระบบข้อมูลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ 
นโยบายกำหนด รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๒ ) จัดให้มีการวิ เคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

 

(๓ ) จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยให้แจ้งสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทราบด้วย 

(๔ ) ปฏิบั ติ งาน อ่ืนตามที่ คณ ะกรรมการนโยบายหรือ
คณะกรรมการขับเคลื่อนมอบหมาย 

ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 
ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือแก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการดำเนินการ 
ตามวรรคหนึ่ง 

สำนักงานธุรการ
ของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน  

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนพ้ืนที่การศึกษา และกำหนดหน้าที่และอำนาจของสำนักงานดังกล่าว  
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

  “มาตรา ๑๖  ในแต่ละเขต พ้ืนที่ นวัตกรรมการศึกษาแต่ละแห่ ง  
ให้มีสำนักงานคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแห่งหนึ่ง ทำหน้าที่รับผิดชอบงาน
วิชาการและธุรการของคณะกรรมการบริหาร และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
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    สำนักงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล 

    ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน” 
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการแล้ว เห็นควรให้ตัด

บทบัญญัติที่กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับผู้อำนวยการของสำนักงานดังกล่าว ระบบบัญชีของสำนักงาน การจัดทำรายงานการเงิน  
การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน การตรวจสอบบัญชีของสำนักงาน ตลอดจนการจัดทำ
รายงานประจำปี ออก (ตัดร่างมาตรา ๑๖ ถึงร่างมาตรา ๒๕ ออก)  เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ  
ที่แก้ไขใหม่ที่จะไม่มีการจัดตั้ง “เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” และ “สำนักงานคณะกรรมการบริหาร
เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดภาระงบประมาณสำหรับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่๗๔  

สำหรับหน่วยธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนั้น ที่ประชุมเห็นว่า 
เมื่อไม่มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแล้ว แต่คณะกรรมการ
ดังกล่าวก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยธุรการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรกำหนดให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน 
เนื่องจากลักษณะงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจะครอบคลุมทั้งจังหวัด และมีความเชื่อมโยง
กับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยสรุปแล้ว กรณีตามร่างมาตรานี้จึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนมอบหมาย รวมทั้งควรกำหนดให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่จัดทำรายงานสรุปเรื่องที่คณะกรรมการขับเคลื่อนมีมติหรือดำเนินการแจ้ง
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือทราบด้วย โดยมี
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อน๗๕  

อนึ่ง สำหรับถ้อยคำใน (๓) ที่กำหนดให้สำนักงานฯ มีหน้าที่และอำนาจในการ 
“จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” 
เพ่ือแสดงให้หน้าที่และอำนาจตามอนุมาตรานี้มีขอบเขตที่กว้าง ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษา
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมเท่านั้น 

 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 “มาตรา ๒๔  ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  

ทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน และให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้  
   (๑) จัดให้มีการรวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการจัด

การศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

 
๗๔บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๕ วันอังคาร ท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  
๗๕บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๕ วันอังคาร ท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  
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   (๒) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

   (๓) จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยให้แจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาทราบด้วย  

   (๔) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนมอบหมาย” 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอำนาจ

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดใน (๑) เป็น “จัดให้มีการรวบรวมระบบข้อมูลตามมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
นำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” เพ่ือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่จัดทำระบบข้อมูล
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดขึ้น  ทั้งนี้ ได้มีการอภิปรายว่าระบบข้อมูลดังกล่าว  
มีความสำคัญต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมเป็นอย่างมาก และเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการดำเนินการ  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เพ่ิมความในวรรคสองเป็น “ให้สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือแก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง” เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจอยู่ต่างสังกัดกัน 
ให้ความร่วมมือแก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดด้วย๗๖  

 
มาตรา ๒๕  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับ

การปรับเพ่ือนำไปใช้ตามมาตรา ๒๐ (๔) ต้องครอบคลุมสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยต้อง
จัดสาระการเรียนรู้รายวิชาให้หลากหลายและสอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียน และสภาพภูมิสังคม 

ในกรณีที่สถานศึกษานำร่องต้องการปรับหลักสูตรเพ่ิมเติม
จากหลักสูตรตามมาตรา ๒๐ (๔) ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะกรรมการขับเคลื่อน 

ให้ถือว่าการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสองเป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรการศึกษา
ที่ใช้เขตพื้นที่
นวัตกรรม
การศึกษา 

 
๗๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๔ วันศุกร์ ท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  
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สถานศึกษานำร่องที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนโดยไม่ใช้
หลักสูตรตามมาตรา ๒๐ (๔) หรือโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศต้องเสนอ
คณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย 

การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของ
ผู้ เรียนระหว่างสถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาอ่ืนให้ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 กำหนดรายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับ 

การปรับให้เหมาะสมกับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาว่าจะต้องครอบคลุมถึงสิ่งใดและมีสาระอย่างไรบ้าง  
นอกจากนี้ ยังกำหนดหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว ได้แก่ ขั้นตอนการดำเนินการกรณี  
ที่สถานศึกษานำร่องจะนำหลักสูตรดังกล่าวมาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม หรือกรณีท่ีสถานศึกษานำร่องจะใช้
หลักสูตรอ่ืนหรือใช้หลักสูตรของต่างประเทศ กำหนดรองรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจน
กำหนดเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษา  
นำร่องและสถานศึกษาอ่ืน  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 “มาตรา ๑๓  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้คณะกรรมการ

บริหารมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) วางหลักเกณฑ์การกำหนดหลักสูตร และตำราหรือสื่อการเรียนการ

สอนของสถานศึกษานำร่อง 
   ฯลฯ    ฯลฯ 
   การกำหนดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตาม (๑) อย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยต้องจัดสาระการเรียนรู้รายวิชาให้หลากหลาย
และสอดคล้องกับบุคลิก ลักษณะ ความถนัด หรือความสนใจของผู้เรียน  ในกรณีที่สถานศึกษานำร่อง
ต้องการจัดทำหลักสูตรที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ตาม (๑) ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 

   การดำเนินการตาม (๑) (๒) (๘) และ (๙) ให้คณะกรรมการบริหาร
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
    ฯลฯ    ฯลฯ 

   ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าสถานศึกษานำร่องใดมีความพร้อม  
อาจมอบหมายอำนาจหน้าที่ใน (๑) (๓) และ (๘) ตามวรรคหนึ่งให้แก่สถานศึกษาดังกล่าวดำเนินการ
ในส่วนของตนได้ 
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   มาตรา ๒๘  ให้สถานศึกษานำร่องแต่ละแห่งจัดหลักสูตรตามที่ได้รับ
อนุมัติตามมาตรา ๑๓ (๑) และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้น  โดยสอดคล้องกับบุคลิก 
ลักษณะ ความถนัด หรือความสนใจของผู้เรียน และสภาพภูมิสังคม โดยต้องให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย” 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ที่ประชุมได้เปลี่ยนจากการกำหนดให้คณะกรรมการระดับพ้ืนที่ เป็นผู้วาง

หลักเกณฑ์การกำหนดหลักสูตรซึ่งสถานศึกษานำร่องจะต้องจัดหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
เป็นให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมีอำนาจในการปรับหลักสูตรแกนกลาง โดยหลักสูตรดังกล่าวจะต้อง
ครอบคลุมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน๗๗ เพ่ือควบคุมให้หลักสูตรที่มีการปรับยังคงความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
ประเทศ๗๘ ซึ่งเมื่อมีการปรับหลักสูตรแล้วหากสถานศึกษานำร่องจะปรับหลักสูตรดังกล่าวเป็นการ
เพ่ิมเติมอีกก็สามารถทำได้โดยจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อน  ทั้งนี้ การจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้รับการปรับไม่ว่าจะโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนหรือสถานศึกษานำ
ร่องก็ตาม ให้ถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติด้วย๗๙ 

 สำหรับกรณีที่สถานศึกษานำร่องประสงค์จะจัดการเรียนการสอนโดยใช้
หลักสูตรอ่ืนนอกจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการปรับโดยคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนหรือโดยใช้หลักสูตรของต่างประเทศ จะต้องเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเสียก่อน  อย่างไรก็ดี การจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรนี้จะไม่ถือ
ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่อย่างใด เนื่องจาก
หลักสูตรดังกล่าวไม่มีการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาใช้๘๐ แตกต่างจากกรณีที่เป็น
หลักสูตรที่คณะกรรมการขับเคลื่อนหรือสถานศึกษานำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มาปรับให้เหมาะสมกับพื้นท่ี  

 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เพ่ิมเติมความเป็นวรรคท้ายให้มีการเทียบโอนผล 
การเรียนรู้และการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนทั้งระหว่างสถานศึกษานำร่องด้วยกันหรือระหว่าง
สถานศึกษานำร่องกับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ โดยให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด  

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 “มาตรา ๒๕  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการปรับ

เพ่ือนำไปใช้ตามมาตรา ๒๐ (๔) ต้องครอบคลุมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง

 
๗๗บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๕ วันอังคาร ท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  
๗๘บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. ....  
๗๙บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๕ วันอังคาร ท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  
๘๐บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  
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ประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ โดยต้องจัดสาระการเรียนรู้รายวิชาให้หลากหลายและสอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียน และสภาพภูมิสังคม 

     ในกรณีที่สถานศึกษานำร่องต้องการปรับหลักสูตรเพ่ิมเติมจากหลักสูตร 
ตามมาตรา ๒๐ (๔) ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานและ
คณะกรรมการขับเคลื่อน 

    ให้ถือว่าการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรค
สองเป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ 

    สถานศึกษานำร่องที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนโดยไม่ใช้หลักสูตร 
ตามมาตรา ๒๐ (๔) หรือโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศต้องเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือขอ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย   

    การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้ เรียน
ระหว่างสถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาอ่ืนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด” 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 -ไม่มีการแก้ไข- 
 

มาตรา ๒๖  ในการดำเนินการตามมาตรา ๒๕ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน หรือสถานศึกษานำร่อง แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาสังคม ในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาด้วย 

การมีส่วนร่วมของ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต่อหลักสูตรที่ใช้ใน
เขตพื้นที่การศึกษา 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 กำหนดให้การปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาใช้ให้เหมาะสม

กับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คณะกรรมการขับเคลื่อนเป็นผู้ดำเนินการ  
หรือสถานศึกษานำร่องได้นำหลักสูตรที่คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนแล้วมาทำการปรับเพ่ิมเติม 
จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งได้แก่ ผู้ เรียน ผู้ปกครอง  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทน 
ภาคประชาชนสังคม   

 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

 “มาตรา ๒๘  ให้สถานศึกษานำร่องแต่ละแห่งจัดหลักสูตรตามที่ได้รับ
อนุมัติตามมาตรา ๑๓ (๑) และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้น  โดยสอดคล้องกับบุคลิก 
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ลักษณะ ความถนัด หรือความสนใจของผู้เรียน และสภาพภูมิสังคม โดยต้องให้ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย” 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ฝ่ายเลขานุการฯ  

ได้ปรับปรุงร่างมาตรานี้เสียใหม่ โดยกำหนดว่า ในการดำเนินการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือนำมาใช้ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคเอกชน ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย  
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นให้เพ่ิมเติมกรณีที่สถานศึกษานำร่องเป็นผู้ปรับหลักสูตรก็จะต้องรับฟัง
ความคิดเห็นด้วยเช่นกัน และได้ตัดการรับฟัง “ผู้แทนชุมชน” ออก๘๑  

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 “มาตรา ๒๖  ในการดำเนินการตามมาตรา ๒๕ คณะกรรมการขับเคลื่อน 

หรือสถานศึกษานำร่อง แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาสังคม 
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย” 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 -ไม่มีการแก้ไข- 

 

หมวด ๔ 
สถานศึกษานำร่อง 

   
 

มาตรา ๒๗  สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานในพื้นที ่นวัตกรรม
การศึกษาแห่งใดประสงค์จะเป็นสถานศึกษานำร่อง ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑ )  ส ถ า น ศ ึก ษ า ขั ้น พื ้น ฐ า น ใน ส ัง ก ัด ส ำ น ัก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๒) สถานศึกษาขั ้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นสังกัด 

(๓) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน ให้ขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่
กรณี 

หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการเป็น
สถานศึกษานำร่อง 

 
๘๑บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ครั้งที่ ๙ วันศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  
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เมื ่อได ้ดำเน ินการตามวรรคหนึ ่งแล ้ว ให ้ขออน ุม ัต ิต ่อ
คณะกรรมการขับเคลื ่อน  ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื ่อนไขที ่
คณะกรรมการขับเคลื่อนกำหนด 
  

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นสถานศึกษานำร่องของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่นวัตกรรม โดยกำหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าวที่มีความประสงค์  
จะเป็นสถานศึกษานำร่อง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษานั้นและได้รับความ
เห็นชอบจากต้นสังกัด ได้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
แล้วแต่กรณี และเมื่อได้รับความเห็นชอบดังกล่าวแล้ว จึงอาจยื่นต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้ เพ่ือกำหนดกระบวนการและขั้นตอนการคัดเลือก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความพร้อมและการมีสวนร่วมของฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
 หลักการของร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการนั้น กำหนดให้สถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอาจขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา (คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา) เพ่ือกำหนดให้ เป็น
สถานศึกษานำร่อง ก่อนขอรับการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวสถานศึกษานั้นต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษานั้น ซึ่งหากเป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มิได้
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัด และกำหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุมัติ 
และการอนุมัติดังกล่าวเป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษากำหนด 
นอกจากนี้ ยังได้กำหนดบทบัญญัติอันมีผลเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษานำร่องดังกล่าวมิให้ถูกกระทบกระเทือน ทั้ งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่จะจัดให้เป็นสถานศึกษานำร่อง
ดังกล่าว ดังนี้  

 “มาตรา ๒๖  สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษานั้น อาจขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริหารเพ่ือเป็นสถานศึกษานำร่อง ถ้าเป็นสถานศึกษาในสังกัดอ่ืนนอกจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากต้นสังกัดด้วย 

   การขออนุมัติและการอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

   การเป็นสถานศึกษานำร่องไม่มีผลกระทบต่อสถานะและสิทธิประโยชน์
ของครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสถานะและสังกัดของสถานศึกษานำร่องไม่ว่าในทางใด ๆ” 
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 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิ เศษ) ได้ตรวจพิจารณาร่างมาตรา

ดังกล่าว แยกผลการพิจารณาเป็นประเด็น ดังนี้  
  (๑) ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเป็นสถานศึกษานำร่อง 
    ในการพิจารณาในประเด็นเรื่องผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเป็น

สถานศึกษานำร่องภายในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า 
การกำหนดให้คณะกรรมการขับเคลื่อนเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเป็นสถานศึกษานำร่องนั้น 
มีความเหมาะสมแล้ว สมควรให้คงหลักการดังกล่าวไว้เช่นเดิม  

   (๒) เงื่อนไขขออนุมัติการเป็นสถานศึกษานำร่อง 
    ตามร่างที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการไม่มีข้อกำหนดให้สถานศึกษา

ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนต้องได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัด ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า  
หากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานกำกับดูแลสถานศึกษาดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นเพ่ือประกอบการเข้าเป็นสถานศึกษานำร่องแล้วอาจจะเกิดปัญหาการไม่ได้รับความร่วมมือขึ้น
หรือเกิดความขัดแย้งในการบริหารงานได้ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอภิปรายเพ่ิมเติมว่า สำหรับกรณี
ของ “สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดอ่ืน” ที่กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัดก่อนนั้น 
โดยถ้อยคำมีความหมายกว้างซึ่งอาจจะมีความหมายรวมไปถึงโรงเรียนกีฬา วิทยาลัยนาฏศิลป์ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม หรือโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งสถานศึกษานำร่องตามร่าง
มาตรานี้มุ่งประสงค์จะให้หมายถึงโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น  ดังนั้น  
จึงเห็นควรให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างโดยกำหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งหมดที่จะขออนุมัติ เป็น
สถานศึกษานำร่องต้องได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัด โดยแยกกลุ่มสถานศึกษาตามสังกัดเพ่ือ 
ความชัดเจน ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดองค์กรปกครอง และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบดังกล่าวแล้ว ต้องได้การอนุมัติจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษากำหนดด้วย๘๒ 

   (๓) สถานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาของสถานศึกษานำร่อง 

     ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ที่กำหนด 
ไว้ว่า การเป็นสถานศึกษานำร่องไม่มีผลกระทบต่อสถานะและสิทธิประโยชน์ของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษารวมทั้งสถานะและสังกัดของสถานศึกษานำร่องไม่ว่าในทางใด ๆ นั้น ที่ประชุมเห็นว่า การเป็น
สถานศึกษานำร่องต้องมีผลกระทบกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
อยู่แล้ว และเห็นควรกำหนดแนวทางแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบโดยให้ เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม

 
๘๒บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๕ วันอังคาร ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

และบนัทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งท่ี ๑๐ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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การศึกษา ได้แก่ การกำหนดองค์กรผู้ใช้อำนาจแทน ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  
การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินวิทยฐานะ หรือการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ทั้งนี้   
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึง 
การดำเนินการหรือผลกรณีที่มีการโยกย้ายระหว่างโรงเรียนธรรมดากับสถานศึกษานำร่องด้วย๘๓  
จึงเห็นควรให้ตัดความในวรรคสามดังกล่าวออก และนำไปรวมเขียนไว้ในบทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวกับ
ระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่องแทน๘๔ 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   “มาตรา ๒๗  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแห่งใด

ประสงค์จะเป็นสถานศึกษานำร่อง ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้  
     (๑) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

     (๒) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นสังกัด  

     (๓ ) สถานศึกษาขั้น พ้ื นฐานของเอกชน ให้ ขอความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการ บริหารสถานศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือ
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี 

     เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการขับเคลื่อนกำหนด” 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  -ไมม่ีการแก้ไข- 
 
มาตรา ๒๘  เพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕  

การจัดสรรงบประมาณเฉพาะในส่วนของเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่สถานศึกษา 
นำร่องตามมาตรา ๒๗ (๑) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ให้จัดสรร 
เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
จัดสรรให้แก่สถานศึกษานำร่องแต่ละแห่งโดยตรง  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความ
จำเป็นและความต้องการของสถานศึกษานำร่อง 

การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานตาม
วรรคหนึ่งให้แก่สถานศึกษานำร่องแต่ละแห่ง ให้คำนวณตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนัก
งบประมาณ 

การจัดสรร
งบประมาณให้แก่
สถานศึกษานำร่อง 

 
๘๓บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๕ วันอังคาร ท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  
๘๔บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  
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๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  ให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถานศึกษานำร่องซึ่ งสังกัดสำนักสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกำหนดให้จัดสรรเงินเฉพาะในส่วนของเงินอุดหนุนรายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ให้จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 
ผ่านไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือดำเนินการจัดสรรโดยตรงไปให้แก่
สถานศึกษานำร่องแต่ละแห่งต่อไป โดยจำนวนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปที่จะจัดสรรให้
สถานศึกษานำร่องดังกล่าว ให้คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
โดยความเห็นชอบของสำนักงบประมาณ  ทั้งนี้ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา 
นำร่องในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการดำเนินงานมีความคล่องตัวจากกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับงบประมาณและการจ่ายเงินงบประมาณตามปกติ  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
   “มาตรา ๓๓  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ คณะรัฐมนตรีโดย

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย จะมีมติให้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปแก่สถานศึกษานำร่องที่
ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเพ่ือนำไปใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์
อ่ืนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมและจำเป็นก็ได้ 

     เงินอุดหนุนตามวรรคหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนรายหัวและ
งบประมาณโครงการที่สถานศึกษาและครูได้รับจากต้นสังกัดเดิมก่อนเป็นสถานศึกษานำร่อง ในกรณีที่
สถานศึกษานำร่องนั้นไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายหัวจากต้นสังกัดเดิมมาก่อน ให้ได้รับเงินอุดหนุนราย
หัวเท่ากับเงินอุดหนุนรายหัวเฉลี่ยที่สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สังกัดอยู่เดิมได้รับใน
ปีงบประมาณเดียวกัน” 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  เดิมคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปประเทศกำหนดให้ร่างมาตรา ๓๓ 

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ ได้แก่ ๑) ต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษานำร่อง
เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษานำร่อง  
โดยไม่มีการกำหนดรายการของงบประมาณ และสถานศึกษานำร่องมีอิสระที่จะปรับเปลี่ยนการใช้
จ่ายงบประมาณตามความต้องการและจำเป็นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องนั้น และ ๒) 
ต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษานำร่องโดยตรง ในขณะที่ในปัจจุบันมีการจัดสรร
งบประมาณผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่บางครั้งอาจมีความล่าช้า จึงประสงค์
จะให้มีการจัดสรรไปยังสถานศึกษานำร่องโดยตรง๘๕ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  
ได้พิจารณาและมีความเห็นแยกเป็นประเด็น ดังนี้  

 
๘๕บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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 (๑) การจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปไปยังสถานศึกษา 
นำร่อง การจัดงบประมาณแบบเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษานำร่องนั้น ผู้แทนสำนักงบประมาณได้
ชี้แจงข้อเท็จจริงและความเห็นไว้ว่า การจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐจะจัดสรรไปให้กับ
หน่วยรับงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซึ่งสถานศึกษาไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณ
ตามกฎหมายดังกล่าว  ดังนั้น ในการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาจึงต้องดำเนินการโดยผ่าน
ต้นสังกัด คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ หากมีการ
กำหนดให้สถานศึกษาเป็นหน่วยรับงบประมาณ ก็จะเป็นภาระแก่สำนักงบประมาณที่จะมีหน่วยรับ
งบประมาณที่ต้องจัดสรรเงินให้เพ่ิมขึ้นอีกหลายแห่ง ในขณะเดียวกันก็จะเป็นภาระแก่สถานศึกษาที่
จะต้องดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในฐานะหน่วยรับงบประมาณอีกด้วย  
นอกจากนี้ ภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในปัจจุบันก็ให้อำนาจกับหัวหน้า 
ส่วนราชการในการปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณได้หากการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย จึงเห็นว่ารูปแบบการจัดสรรงบประมาณตามปกติมีความคล่องตัว
พอสมควรแล้ว และเฉพาะการกำหนดให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปแก่สถานศึกษานำร่องนั้น 
โดยปกติก็มีการจัดสรรเงินดังกล่าวอยู่แล้ว การกำหนดไว้เพียงเท่านี้จึงยังไม่ชัดเจน ส่วนประเด็น
ปัญหาเรื่องความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษานั้น ในทางปฏิบัติเมื่อวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณ สำนักงบประมาณก็จัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของงบประมาณท้ังหมดอยู่แล้ว ปัญหาความล่าช้าดังกล่าวเป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนปฏิบัติ นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติของการของการเบิกจ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษาในปัจจุบัน เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการจัดสรรเงินมาจาก
สำนักงบประมาณแล้ว ก็จะจัดสรรให้กับสถานศึกษาโดยตรงผ่านทางบัญชีธนาคารของสถานศึกษา ซึ่ง
ก็จะมีการตรวจสอบการใช้เงินของแต่ละสถานศึกษาโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสำนักตรวจสอบภายในประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ เป็นต้นมา มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรเงินตามแผนบูรณาการ ทำให้ในทางปฏิบัติ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องจัดสรรงบประมาณจังหวัดไปให้กับเขตพ้ืนที่
การศึกษาแล้วจากเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงจัดสรรให้แก่สถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องทำใบเบิก
จากบัญชีที่เขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป จากข้อเท็จจริงและความเห็นดังกล่าว ที่ประชุม จึงได้พิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขร่างโดยกำหนดให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษานำร่อง  
โดยจัดสรรไปให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้มีการจัดสรรต่อไปยัง
สถานศึกษานำร่องต่อไป๘๖  นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องความคล่องตัวของการใช้จ่ายเงิน
และเพ่ือให้สถานศึกษานำร่องมีความเป็นอิสระในการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาในสถานศึกษานำร่องนั้น จึงได้กำหนดให้สำนักงบประมาณปรับเปลี่ยนจัดสรร
งบประมาณ เฉพาะในส่วนของงบอุดหนุนรายหัวและงบดำเนินงานให้แก่สถานศึกษานำร่องในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นงบประมาณในลักษณะของเงินอุดหนุนทั่วไปแทน 
โดยจัดสรรไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และให้สำนักงานคณะกรรมการ

 
๘๖บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรเป็น “เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา” ให้แก่
สถานศึกษานำร่อง  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษานำร่อง 
สำหรับงบลงทุนให้จัดสรรด้วยวิธีการตามปกติ๘๗ 

   (๒) การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัวและงบประมาณดำเนินงาน 
    เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาปรับแก้ไขร่างโดยกำหนดหลักการทั่วไป

เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษานำร่อง โดยกำหนดให้มีการจัดสรรเงินเฉพาะในส่วน
ของงบอุดหนุนรายหัวและงบดำเนินงานซึ่งเคยจัดสรรให้แก่สถานศึกษานำร่องในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ก่อนแล้ว เปลี่ยนให้เป็นงบประมาณในลักษณะของเงินอุดหนุน
ทั่วไปแทน โดยจัดสรรไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
ให้แก่สถานศึกษานำร่อง  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษานำร่อง 
สำหรับงบลงทุนให้จัดสรรด้วยวิธีการตามปกติ ในประเด็นดังกล่าว ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า แม้จะมีแก้ไขร่างกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษา 
นำร่องก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังคงต้องระบุรายการ 
ในการใช้จ่ายเงินดังกล่าวอยู่ นอกจากนี้ ผู้แทนสำนักงบประมาณได้ชี้แจงความเห็นว่า หากมีการใช้
ถ้อยคำว่า “งบอุดหนุนรายหัวและงบดำเนินงาน” จะทำให้งบประมาณอุดหนุนรายหัวและ
งบประมาณดำเนินงานซ้อนอยู่ในงบประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนั้น จึงเห็นควรให้แก้ไข
ถ้อยคำจาก “งบอุดหนุนรายหัวและงบดำเนินงาน” เป็น “เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่สถานศึกษานำร่อง เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา” คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการแก้ไขถ้อยคำดังกล่าว 
และเห็นว่า การจัดสรรงบประมาณในส่วนดังกล่าวนั้นควรกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้แก่สถานศึกษานำร่องแต่ละแห่งโดยตรง๘๘ 

   (๓) จำนวนงบอุดหนุนทั่วไปที่จะจัดสรรให้แก่สถานศึกษานำร่อง 
    โดยที่หลักการของร่างเดิม (ร่างมาตรา ๓๓ ) กำหนดให้เงินอุดหนุน

ทั่วไปที่จะจัดสรรให้แก่สถานศึกษานำร่องต้องไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนรายหัวและงบประมาณโครงการ
ที่สถานศึกษาและครูได้รับจากต้นสังกัดเดิมก่อนเป็นสถานศึกษานำร่อง ในกรณีที่สถานศึกษานำร่องนั้น
ไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายหัวจากต้นสังกัดเดิมมาก่อน ให้ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเท่ากับเงินอุดหนุน
รายหัวเฉลี่ยที่สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สังกัดอยู่เดิมได้รับในปีงบประมาณเดียวกัน 
ในประเด็นนี้  ที่ประชุมได้ปรับแก้ไขร่างฯ กำหนดเป็นหลักการโดยให้จำนวนเงินอุดหนุนทั่วไป 
ที่จะจัดสรรให้แก่สถานศึกษานำร่องนั้น ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
นโยบายกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงบประมาณ และในระยะเริ่มแรกในขณะที่ยังไม่มีการ
กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว จำเป็นต้องกำหนดเป็นบทเฉพาะกาลเพ่ิมเติมให้สถานศึกษานำร่อง 

 
๘๗บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๘๘บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิ เศษ) ครั้งที่  ๑๐ วันพฤหัสบดี  ที่   

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่สถานศึกษาแห่งนั้นได้รับก่อนเป็นสถานศึกษานำร่อง๘๙ 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๒๘  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ การจัดสรร

งบประมาณเฉพาะในส่วนของเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่สถานศึกษานำร่องตามมาตรา ๒๗ (๑) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ให้
จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือจัดสรรให้แก่
สถานศึกษานำร่องแต่ละแห่งโดยตรง  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการของ
สถานศึกษานำร่อง  

    การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง
ให้แก่สถานศึกษานำร่องแต่ละแห่ง ให้คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงบประมาณ” 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  -ไม่มีการแก้ไข- 

 
มาตรา ๒๙  การรับและการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มี  

ผู้บริจาคเพ่ือการศึกษาให้แก่สถานศึกษานำร่องที่เป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  ให้ เป็ น ไป ต ามระ เบี ยบ ที่ คณ ะกรรมการน โยบ ายกำห น ด  
โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

การรับและการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ ง 
จะต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
ผู้บริจาค และต้องไม่มีเงื่อนไขเลือกปฏิบัติต่อผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การรับและ 
ใช้จ่ายเงินหรือ
ทรัพย์สินของสถาน
ศึกนำร่องที่มี 
ผู้บริจาคให ้

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  กำหนดให้การรับและการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคเพ่ือใช้เพ่ือ

การศึกษาให้แก่สถานศึกษานำร่องที่เป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย
เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษากำหนดโดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และกำหนดให้การรับ
และการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาหรือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค และต้องไม่มีเงื่อนไขเลือกปฏิบัติต่อผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้  

 
๘๙บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามารถในการระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องนั้น 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
   “มาตรา ๓๑  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคเพ่ือการศึกษาให้แก่

สถานศึกษานำร่อง ถ้าเป็นสถานศึกษาของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สถานศึกษานำร่องมี
อำนาจนำไปใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาหลักสูตร หรือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยไม่ต้อง
นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน” 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นด้วยกับหลักการของร่างฯ  

ที่มีการกำหนดให้ทรัพย์สินหรือรายได้ของสถานศึกษานำร่องซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐหรือที่สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้บริจาคให้เพ่ือการศึกษา ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้
สถานศึกษานำร่องดังกล่าวนำไปใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาหลักสูตร หรือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ในการจัดการเรียนการสอน หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคได้ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องอันจะมีส่วนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม กรอบวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เดมิอาจจะ
แคบไป ที่ประชุมจึงเห็นควรให้แก้ไขโดยให้สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
การศึกษา เพ่ือให้กรอบวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวและมีความยืดหยุ่นและ 
กว้างยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการขับเคลื่อนกำหนดหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค๙๐ 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   “มาตรา ๒๙  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคเพ่ือการศึกษาให้แก่

สถานศึกษานำร่อง ถ้าเป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สถานศึกษานำร่องมีอำนาจนำไปใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการขับเคลื่อนกำหนด หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคได้ โดย
ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน” 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ได้มีการหยิบยกข้อกังวลอันเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่สถานศึกษา
จำนวนมากซึ่งมีการเรียกเก็บเงินบริจาคจากผู้ปกครองและมีผลต่อการเข้าเรียนหรือการทำกิจกรรม
ของนักเรียนขึ้นพิจารณา ข้อกำหนดให้เงินหรือรายได้ของสถานศึกษาดังกล่าวไม่ต้องนำส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดินส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการเรียกเก็บเงินบริจาคมากขึ้น และอาจมีการใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคที่ไม่เหมาะสม สภาพการณ์ดังกล่าวไม่เป็นผลดีต่อสภาพปัญหาสามารถ  

 
๙๐บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิ เศษ) ครั้งที่  ๑๐ วันพฤหัสบดี  ที่   

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ เป็นอยู่ ถึงแม้หลักเกณฑ์การใช้จ่ ายเงินหรือทรัพย์สินของ
สถานศึกษานำร่องดังกล่าวต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการขับเคลื่อนกำหนด แต่อย่างไรก็ตาม
คณะกรรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นว่า ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไงบางประการที่เกี่ยวกับ
การรับบริจาคหรือการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษานำร่อง ซึ่งจะต้องไม่มีผลเป็นการเลือกปฏิบัติ 
ต่อผู้ เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม๙๑ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงได้มีการเสนอแก้ไขร่างมาตรา ๒๙๙๒  
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการฯ ดังนี้  

  “มาตรา ๒๙  การรับและการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคเพ่ือ
การศึกษาให้แก่สถานศึกษานำร่อง ถ้าที่เป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สถานศึกษานำร่องมีอำนาจนำไปใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาเป็นไปตามตามระเบียบที่คณะกรรมการขับเคลื่อนกำหนด หรือตามวัตถุประสงค์
ของผู้บริจาคได้ โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งนี้ การรับและการใช้จ่ายเงินหรือ
ทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
ผู้บริจาค และต้องไม่มีเงื่อนไขเลือกปฏิบัติต่อผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 

    เงินหรือทรัพย์สินที่สถานศึกษานำร่องได้รับตามวรรคหนึ่งไม่ต้องนำส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน” 

 
มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของสถานศึกษา

นำร่องในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือองค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  ให้ คณ ะกรรมการน โยบ ายประสาน งานกั บ
กระทรวงการคลังเพ่ือให้คณะกรรมการนโยบายสามารถดำเนินการจัดให้มี
ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษานำร่องทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนได้เอง  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 

การออกระเบียบ
หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของ
สถานศึกษานำร่อง 

  
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  ในการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษานำร่องซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจกำหนดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษานำร่องนั้นเองได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ เพ่ือเปิดโอกาศให้สถานศึกษานำร่องสามารถกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการและวัตถุประสงค์ของการเป็นสถานศึกษานำร่องได้  

 

 
๙๑บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
๙๒บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๔ วันศุกร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  



 - ๑๐๐ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
   หลักการของร่างที่คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการนั้น กำหนดให้

คณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา) มีอำนาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงิน 
และการพัสดุของสถานศึกษานำร่องและของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง  
ตามร่างมาตรา ๑๓ (๔) และ (๕) ประกอบกับร่างมาตรา ๒๙ ซึ่งประสงค์ให้มีการกำหนดระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษานำร่องเป็นการเฉพาะและมีผลเป็นการยกเว้นการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐทั้งหมดหรือบางส่วน ดังนี้  

   “มาตรา ๒๙  การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงิน และการ
ตรวจสอบของสถานศึกษานำร่อง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด  

     ระเบียบตามวรรคหนึ่ง ต้องให้สถานศึกษานำร่อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และ ต้องส่งเสริมให้สถานศึกษานำร่องสามารถจัดทำ
และพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และต้องมีมาตรการป้องกันการทุจริตทุก
ขั้นตอน” 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ผู้แทนกระทรวงการคลังได้ชี้แจงว่า ในการขอยกเว้นเพ่ือให้สถานศึกษา 

นำร่องไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ  นั้น สามารถอาศัยมาตรา ๖  
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จะเสนอให้
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่สามารถออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างข้ึนใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและมี
ความคล่องตัว แต่ยังคงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางโดยระเบียบ ข้อบังคับ ที่จะออกมาใช้ ดังกล่าว
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก่อน 
เพ่ือรักษามาตรฐานและวินั ยการเงินการคลั ง ๙๓ ที่ ประชุม พิจารณาแล้วเห็ นว่า หลักการ 
และสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการดำเนินการเพ่ือทดลองทำพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
(Sandbox) ที่ต้องมีการกำหนดระยะเวลาการเริ่มต้นและสิ้นสุดการดำเนินการทดลองและ 
การประเมินผลที่ชัดเจน  ทั้งนี้ เพ่ือสรุปเป็นแนวทางความรู้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของ 
การดำเนินการ เพ่ือขยายผลต่อในพ้ืนที่หรือสถานศึกษาอ่ืนต่อไป ในการดำเนินการทดลองเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จำเป็ นต้องกำหนดให้การดำเนินงานของ
สถานศึกษานำร่องได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องบางเรื่อง 
อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดการยกเว้นกฎหมายดังกล่าวจะต้องศึกษาให้ชัดเจนก่อนว่ามีกฎหมาย
ใดบ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เพ่ือที่จะได้เลือกมาตรการที่เหมาะสมที่จะยกเว้น 
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ สำหรับการยกเว้นกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการพัสดุ
ภาครัฐของสถานศึกษานำร่อง ที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวทางที่ผู้แทนกระทรวงการคลังชี้แจงว่า 

 
๙๓บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 



 - ๑๐๑ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการกำหนดขั้นตอน 
การยกเว้นไว้เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว โดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้สามารถออก
กฎกระทรวงเพ่ือกำหนดหน่วยงานของรัฐอ่ืน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวอาจจัดให้มีระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 
โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนั้น จึงเห็นควร
กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายเพ่ือทำหน้าที่ประสานงานกับกระทรวงการคลัง
เพ่ือจัดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษานำร่องทั้งหมดหรือ 
แต่บางส่วนได้เอง  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ๙๔ 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของสถานศึกษานำร่อง 

ในสั งกั ดสำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐานหรือองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  
ให้คณะกรรมการนโยบายประสานงานกับกระทรวงการคลังเพ่ือให้คณะกรรมการนโยบายสามารถ
ดำเนินการจัดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษานำร่องทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนได้เอง ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” 

 

 ๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   -ไม่มีการแก้ไข- 
 
มาตรา ๓๑  ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. 

เพ่ือให้มีการออกกฎ ก.ค.ศ. หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข สำหรับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการประเมิน
วิทยฐานะ ให้เกิดความเหมาะสมกับการบริหารงานของสถานศึกษานำร่องใน
พ้ืนทีน่วัตกรรมการศึกษา 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประสานกับสำนักงาน ก.ค.ศ. 

เมื่อได้มีการดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นนำกฎ ก.ค.ศ. หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขดังกล่าวไป
ใช้กับสถานศึกษานำรอ่งในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม 

การบริหารงาน
บุคคลของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษาของ
สถานศึกษานำร่อง  

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  กำหนดให้ ก.ค.ศ. โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษาเพ่ือออกกฎ ก.ค.ศ. หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข เกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ

 
๙๔บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑  
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เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการประเมินวิทยฐานะ ที่มีความเหมาะสมเป็นการเฉพาะ
สำหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง 
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
   ร่างที่ คณะรัฐมนตรีรับหลักการนั้น  ได้กำหนดให้ เป็นอำนาจของ 

คณะกรรมการบริหารของเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในการออกระเบียบการบริหารจัดการ  
การบริหารงานบุคคล การเงิน และการตรวจสอบของสถานศึกษานำร่อง ดังนี้ 

   “มาตรา ๒๙ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงิน และการ
ตรวจสอบของสถานศึกษานำร่อง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด  

     ระเบียบตามวรรคหนึ่ง ต้องให้สถานศึกษานำร่อง องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และต้องส่งเสริมให้สถานศึกษานำร่องสามารถ
จัดทำและพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และต้องมีมาตรการป้องกันการทุจริต
ทุกขั้นตอน” 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ที่ประชุมเห็นว่า หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ใช้กับข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานำร่องมีความจำเป็นและมีความสำคัญ และเห็นว่า 
ต้องมีบทบัญญัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการคัดเลือกครู การบรรจุแต่งตั้ง หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ตลอดจนการโยกย้ายทั้งย้ายภายในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาและการย้ายออกนอกพ้ืนที่๙๕  อย่างไรก็ตาม หากกำหนดให้อำนาจในการออกกฎระเบียบ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ซึ่ งมีอำนาจหน้าที่ดูแลภายในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมแต่ละแห่ง อาจมีผลกระทบต่อมาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการได้ จึงเห็นว่า 
ควรกำหนดให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย
เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการออกกฎ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง  
การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการประเมินวิทยฐานะ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับ  
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวและเหมาะสมกับลักษณะการบริหารงานของสถานศึกษานำร่อง๙๖ และกำหนดให้

 
๙๕บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๕ วันอังคาร ท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  
๙๖บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิ เศษ) ครั้งที่  ๑๐ วันพฤหัสบดี  ที่   

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  



 - ๑๐๓ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานกับสำนักงาน ก.ค.ศ. 
เพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับการออกกฎ ก.ค.ศ. หรือหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว๙๗ 

๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๓๑  ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. เพ่ือให้มี

การออกกฎ ก.ค.ศ. หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข สำหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน 
และการประเมินวิทยฐานะ ให้เกิดความเหมาะสมกับการบริหารงานของสถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา   

    ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานประสานกับสำนักงาน ก.ค.ศ.  

    เมื่อได้มีการดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นนำกฎ ก.ค.ศ. หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้กับสถานศึกษานำร่องในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม” 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  -ไม่มีการแก้ไข- 
 

มาตรา ๓๒  ในกรณีที่มีความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงานบุคคลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา คณะกรรมการนโยบายอาจ
เสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. ให้ตั้ง อ.ก.ค.ศ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาโดยเฉพาะก็ได้ 

การแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ.  
ในเขตพี้นที่นวัตกรรม
การศึกษา 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  กำหนดให้  ก.ค.ศ. โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ (อ.ก.ค.ศ.) เพ่ือทำการใด ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแทน ก.ค.ศ.  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
   ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการนั้น กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ 

บริหารของเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา) เป็นผู้มี
อำนาจออกระเบียบการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงิน และการตรวจสอบของ
สถานศึกษานำร่อง ดังนี้ 

 
๙๗บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิ เศษ) ครั้งที่  ๑๒ วันพฤหัสบดี  ที่   

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  



 - ๑๐๔ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   “มาตรา ๒๙ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงิน และการ
ตรวจสอบของสถานศึกษานำร่อง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด  

     ระเบียบตามวรรคหนึ่ง ต้องให้สถานศึกษานำร่อง องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และต้องส่งเสริมให้สถานศึกษานำร่องสามารถจัดทำและ
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และต้องมีมาตรการป้องกันการทุจริตทุก
ขั้นตอน” 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  สืบเนื่องจากการพิจารณาร่างมาตรา ๓๑ ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(คณะพิเศษ) ซึ่งได้กำหนดให้ ก.ค.ศ. โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาสามารถออกกฎ ก.ค.ศ. หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข เกี่ยวกับการคัดเลือก  
การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการประเมินวิทยฐานะ ที่มีความเหมาะสม 
เป็นการเฉพาะสำหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ของสถานศึกษานำร่อง ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาจกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารบุคคล (อ.ก.ค.ศ.) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาภายในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยกำหนดให้คณะกรรมการนโยบาย
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอาจเสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. ให้ตั้ง อ.ก.ค.ศ. ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
เป็นการเฉพาะในกรณีที่จำเป็นก็ได้ ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว นอกจากจะ
เป็นผู้ใช้อำนาจของ ก.ค.ศ. ตามที่จะได้กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการประเมินวิ ทยฐานะ 
ตามร่างมาตรา ๓๑ ดังกล่าวแล้ว ยังอาจมีการใช้อำนาจในเรื่องอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การดำเนินการ  
ทางวินัย หรือการอุทธรณ์ เป็นต้น๙๘  

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๓๒  ในกรณีที่มีความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล

ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา คณะกรรมการนโยบายอาจเสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. ให้ตั้ง อ.ก.ค.ศ.  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาโดยเฉพาะก็ได้” 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  -ไม่มีการแก้ไข- 
 
 
 
 

 
๙๘บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิ เศษ) ครั้งที่  ๑๐ วันพฤหัสบดี  ที่   

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



 - ๑๐๕ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  ในกรณีที่หน่วยงานใดประสงค์จะดำเนิน
โครงการ กิจกรรม หรือภารกิจใดซึ่งให้สถานศึกษานำร่องเป็นผู้ดำเนินการหรือ
ร่วมดำเนินการ ให้หน่วยงานนั้นขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อน
ก่อนดำเนินการ 

การให้สถานศึกษา 
นำร่องดำเนิน
โครงการ กิจกรรม 
หรือภารกิจของ
หน่วยงานอ่ืน 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  กำหนดให้หน่วยงานใดที่ประสงค์จะให้สถานศึกษานำร่องดำเนินหรือร่วม

ดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจใด ให้หน่วยงานนั้นขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาก่อนดำเนินการ  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดภาระอ่ืนที่ไม่
จำเป็นกับสถานศึกษานำร่องอันอาจเป็นเหตุกระทบต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาของสถานศึกษานำร่องนั้น 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
   “มาตรา ๒๗ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ในการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐ านของสถานศึ กษานำร่องให้ ได้มาตรฐานสากล ในกรณี ที่  
คณะกรรมการบริหารเห็นว่าการกำหนดให้สถานศึกษานำร่องต้องดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือ
ภารกิจใด อาจทำให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ 
ให้คณะกรรมการบริหารมีหนังสือแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
เดิมของสถานศึกษาทราบ พร้อมกับขอยกเว้นการดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจนั้น หรือให้
ดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจที่คณะกรรมการบริหารกำหนดแทน แล้วแต่กรณี” 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  เหตุผลและความจำเป็นของร่างมาตรานี้ สืบเนื่องจากสภาพปัญหา

ข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพบว่า มีโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจจำนวนมากที่มีการสั่งการ 
จากราชการส่วนกลางหรือมีลักษณะเป็นการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน ซึ่งก่อให้เกิดภาระงาน
แก่สถานศึกษามากขึ้น จนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การเป็นสถานศึกษาที่จะพัฒนานวัตกรรมการศึกษาได้  ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  
เห็นว่า เนื้อหาหรือลักษณะโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจที่สั่งการหรือขอความร่วมมือให้สถานศึกษา
ดำเนินการดังกล่าวมีทั้ งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่ อผู้ เรียนอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกัน  
ก็มีโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจอีกจำนวนหนึ่งก็ไม่มีความจำเป็นจนกลายเป็นภาระที่เกินสมควร 
กับสถานศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นสถานศึกษานำร่อง  
และมีความเห็นว่า ควรแยกกลุ่มของโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจที่สั่งการหรือขอความร่วมมือของ
สถานศึกษานำร่องออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจที่ยังไม่มีการกำหนด 
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และกลุ่มโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจที่มีแล้วและอยู่ในระหว่างการดำเนินการ๙๙ และกำหนดให้
หน่วยงานใด (ไม่ว่าจะของรัฐหรือของเอกชน) ที่ประสงคจ์ะดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจซึ่งมี
การกำหนดให้สถานศึกษานำร่องเป็นผู้ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเสียก่อน ส่วนในกลุ่มของโครงการ กิจกรรม หรือ
ภารกิจที่มีอยู่แล้ว เห็นควรนำไปกำหนดเป็นบทบัญญัติในส่วนของบทเฉพาะกาล โดยเปิดโอกาสให้
สถานศึกษานำร่องที่จะต้องดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจใดในวันที่กฎหมายนี้ใช้
บังคับแจ้งต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือขอยกเว้นไม่ดำเนินการหรือร่วม
ดำเนินการในโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจนั้นเป็นรายกรณีได้๑๐๐ 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๓๓  ในกรณีที่หน่วยงานใดประสงค์จะดำเนินโครงการ กิจกรรม 

หรือภารกิจใดซึ่งให้สถานศึกษานำร่องเป็นผู้ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ ให้หน่วยงานนั้นขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนก่อนดำเนินการ” 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  -ไม่มีการแก้ไข- 
 

มาตรา ๓๔  ในการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษา 
นำร่องอาจดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ตามที่
เห็นสมควร 

ในกรณีที่ เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนก่อน 

การจัดการเรียนการ
สอนของ
สถานศึกษานำร่อง
ร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  กำหนดให้สถานศึกษานำร่องมี อิสระที่จะจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ทั้งในและ
ต่างประเทศได้ตามที่ เห็นสมควร แต่หากเป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานของ
ต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อน  

 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
   “มาตรา ๓๐  ในการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษานำร่องอาจ

ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่เห็นสมควร” 

 
๙๙บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๗ วันอังคาร ท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๑๐๐บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่  ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่   

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตในชั้นการพิจารณาว่า การดำเนินการการร่วมกับ

หน่วยงานอื่นในการจัดการเรียนการสอนตามร่างมาตรานี้ มีความหมายกว้างแค่ไหน จะหมายถึงกรณี
ที่โรงเรียนของต่างประเทศมาจัดตั้งและดำเนินการสอนร่วมกับสถานศึกษานำร่องด้วยหรือไม่  
ซึ่งผู้แทนคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาชี้แจงว่า ร่างมาตรานี้มุ่งเพียงการพัฒนา
หลักสูตรการสอนร่วมกันหรือการนำรูปแบบวิธีการทดสอบ การประเมินผลการศึกษามาใช้  
ในสถานศึกษานำร่องเท่านั้น ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมจึงเห็นควรให้แก้ไขร่างให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยกำหนดให้ในกรณีที่เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศจะต้องเสนอต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบก่อน๑๐๑ 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๓๔  ในการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษานำร่องอาจดำเนินการ

ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศได้ตามท่ีเห็นสมควร  

    ในกรณีที่เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนก่อน” 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  -ไม่มีการแก้ไข- 
 
มาตรา ๓๕  สถานศึกษานำร่องอาจใช้เงินงบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรรในกรณีดังต่อไปนี้ได้ 
(๑) จัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอน 

หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถานศึกษานั้น 
โดยอิสระ  ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรตามมาตรา ๒๕ 

(๒) ร่วมกันจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูล
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนำมาใช้ร่วมกันในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน 

การใช้เงิน
งบประมาณอย่าง
เป็นอิสระของ
สถานศึกษานำร่อง 

  
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  กำหนดให้สถานศึกษานำร่องโดยลำพังหรือโดยร่วมกับสถานศึกษานำร่องอ่ืน 

มีอิสระในการจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ จากการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  ทั้งนี้ เพ่ือการเป็นส่งเสริม
ความสามารถและความเป็นอิสระของสถานศึกษานำร่องในการพัฒนาและปรับใช้นวัตกรรมการศึกษา 
และป้องกันปัญหาอันอาจเกิดข้ึนจากขอบเขตอำนาจในในการใช้จ่ายเงินงบประมาณในเรื่องดังกล่าว 

 
๑๐๑บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๗ วันอังคาร ท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  
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๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
   ร่างที่คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการนั้น กำหนดไว้เป็นอำนาจทั่วไป

ของคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา) ซึ่งเป็นคณะกรรมการในระดับเขตพ้ืนที่ในการวางหลักเกณฑ์การกำหนดหลักสูตร และตำรา
หรือสื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษานำร่อง ดังนี้ 
    “มาตรา ๑๓  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้คณะกรรมการ
บริหารมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
      (๑) วางหลักเกณฑ์การกำหนดหลักสูตร และตำราหรือสื่อการเรียน 
การสอนของสถานศึกษานำร่อง 
   ฯลฯ   ฯลฯ” 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรกำหนดบทบัญญัติให้สถานศึกษานำ

ร่องสามารถจัดทำหรือคัดเลือกตำราหรือสื่อการเรียนการสอนเพ่ือใช้ในสถานศึกษานั้นได้โดยอิสระ
โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาจากการที่จะต้องซื้อหนังสือตามรายการที่
กำหนดไว้ อย่างไรก็ดี ตำราหรือสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศกึษาด้วย๑๐๒ และได้ปรับแก้ไขร่างกำหนดให้สถานศึกษานำร่องอาจจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือ
ใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้โดยอิสระโดยใช้
งบประมาณแผ่นดิน เพ่ือให้สถานศึกษานำร่องสามารถใช้ตำราหรือสื่อการเรียนการสอน
นอกเหนือจากบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดเอาไว้ได้ รวมทั้งบัญญัติให้
ชัดเจนว่าสถานศึกษานำร่องสามารถนำเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาร่วมกันจัดซื้อตำราหรือสื่อ
การเรียนการสอนดังกล่าวเพ่ือใช้ร่วมกันในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษานำร่อง๑๐๓  

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๓๕  สถานศึกษานำร่องอาจใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน

กรณีดังต่อไปนี้ได้  
    (๑) จัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือ

ฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถานศึกษานั้นโดยอิสระ  ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับ
หลักสูตรตามมาตรา ๒๕ 

 
๑๐๒บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๔ วนัจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๑๐๓บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิ เศษ) ครั้งที่  ๑๐ วันพฤหัสบดี  ที่   

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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    (๒) ร่วมกันจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนำมาใช้ร่วมกันในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขับเคลื่อน” 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  -ไม่มีการแก้ไข- 
 
มาตรา ๓๖  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการขับเคลื่อนอาจดำเนินการทดสอบทางการศึกษาโดยร่วมกับ
สำนั กงานคณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน  สถาบั น อุดมศึ กษ า  
หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก็ได้ 

การจัดการทดสอบ 
ทางการศึกษาเพื่อ
วัดผลสัมฤทธิ์
การศึกษา 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  กำหนดให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นผู้พิจารณาจัด

ให้มีการทดสอบทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยอาจ
ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันทดสอบ 
ทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) ก็ได้ โดยต้องเป็นการทดสอบทางการศึกษาซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การทดสอบที่จะ
นำมาใช้กับผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษาและ
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
   - ไม่มี- 
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  จากสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันพบว่า มีการจัดการทดสอบทางการศึกษา

ในหลายระดับ และในหลายวัตถุประสงค์ เช่น การทดสอบเพ่ือวัดผลการศึกษา เพ่ือเลื่อนชั้นหรือจบ
การศึกษา การสอบเพ่ือนำผลไปสมัครเรียนต่อ หรือการสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึ กษา
ระดับชาติในภาพรวม เป็นต้น ซึ่งถึงแม้ว่าการสอบจะเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งในการวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา แต่ในหลายกรณี การสอบกลับกลายเป็นภาระและอาจส่งผลย้อนกลับเป็นอุปสรรคต่อการ
จัดการศึกษาเสียเอง ด้วยเหตุดังกล่าว มีจำเป็นต้องกำหนดให้มีกลไกการทดสอบความรู้เป็นพิเศษที่มี
ความเหมาะสมกับรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในเขตนวัตกรรมการศึกษา ในการ
พิจารณาร่างในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่เก่ียวกับ
การออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริม 
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สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และติดตามสถานศึกษานำร่องเพ่ือให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
และเกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และจัดให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
นำร่อง๑๐๔  อย่างไรก็ตาม สำหรับการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับชาติซึ่งโดยทั่วไปมีการ
จัดทดสอบโดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า หากจะมีการจัดทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับชาติของนักเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เห็นควรให้กำหนดให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นผู้พิจารณาและจัดการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยอาจดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่
เห็นสมควรก็ได้๑๐๕ 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๓๖  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนอาจดำเนินการทดสอบทางการศึกษาโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้  
นพื้นฐาน สถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก็ได้” 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  -ไม่มีการแก้ไข- 
 

มาตรา ๓๗  ให้สถานศึกษานำร่องจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและมีการประเมินเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของผู้เรียนและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็น
ประจำทุกปี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

ให้สถานศึกษานำร่องรายงานผลการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน และให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ
สถานศึกษานำร่อง 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  กำหนดให้สถานศึกษานำร่องมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษากำหนด  
โดยต้องรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไข
ใหส้ถานศกึษานำร่องมีคุณภาพ  

 
 

 
๑๐๔บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๑๐๕บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๗ วันอังคาร ท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
   ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการมิได้มีการกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่องเป็นการเฉพาะ แต่ได้กำหนดให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา) ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษานำร่อง ดังนี้  

   “มาตรา ๑๓  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้คณะกรรมการ
บริหารมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

    ฯลฯ ฯลฯ 
       (๒) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษานำร่อง  

    ฯลฯ ฯลฯ” 
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ที่ประชุมเห็นว่า สถานศึกษานำร่องเองควรจัดให้มีทั้งระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก๑๐๖ ซึ่งระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษานำร่องนั้น ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษากำหนด๑๐๗ และกำหนดให้สถานศึกษานำร่อง
รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
พิจารณาให้คําปรึกษา ความช่วยเหลือ หรือคำแนะนํากับสถานศึกษานำร่องนั้น เพ่ือให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง๑๐๘ 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๓๗  ให้สถานศึกษานำร่องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา และมีการประเมินเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด  

    ให้สถานศึกษานำร่องรายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน และให้คณะกรรมการขับเคลื่อน 
ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  -ไม่มีการแก้ไข- 

 
๑๐๖บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๗ วันอังคาร ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๑๐๗บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่  ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่   

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๑๐๘บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่  ๑๒ วันพฤหัสบดี ที่   

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
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มาตรา ๓๘  สถานศึกษานำร่องที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด ให้ถือว่า
เป็นการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติแล้ว 

สถานศึกษานำร่องที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนไม่
เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนขอให้สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หน่วยงาน องค์กร 
หรือสถาบันที่มีผลงานด้านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ให้คำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษานำร่องและแจ้ง
ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนทราบ 

ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอกของ
สถานศึกษานำร่อง 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  กำหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกเป็นพิเศษและเหมาะสม

สำหรับสถานศึกษานำร่อง โดยกำหนดให้สถานศึกษานำร่องที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
อยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาประกาศกำหนด ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  
สำหรับสถานศึกษานำร่องที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว  
ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาขอให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันที่มีผลงานด้านการรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้คำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษ า 
แก่สถานศึกษานำร่องและแจ้งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาทราบ 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
    “มาตรา ๓๒   เพ่ื อประโยชน์ ในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษ า 
คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย อาจกำหนดให้สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติมอบหมายให้หน่วยงาน องค์กร 
หรือสถาบันที่มีผลงานด้านรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ เป็นผู้
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่องก็ได้ ในการนี้  ให้ถือว่าการ
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพของหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันดังกล่าว เป็นการรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ” 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า สถานศึกษานำร่องควรจัด

ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาในแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบประกัน
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คุณภาพการศึกษาภายนอก  อย่างไรก็ตาม กลไกของร่างที่เสนอมายังไม่มีความชัดเจน๑๐๙ ผู้แทน
คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาได้ชี้แจงถึงความมุ่งหมายของการกำหนดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษานำร่องว่า ร่างมาตรานี้ประสงค์ให้กรณีที่
สถานศึกษานำร่องผ่านการประเมินบางอย่าง เช่น ผลคะแนนสอบโอเน็ตของนักเรียนอยู่ในระดับสูง 
เป็นต้น กรณีเช่นนี้ย่อมเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าสถานศึกษานำร่องนั้นมีคุณภาพในการจัด
การศึกษา สถานศึกษานำร่องดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอีก คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ปรับแก้ไขร่างโดยกำหนดให้สถานศึกษานำร่อง 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษากำหนด ให้ถือว่าสถานศึกษานำร่องนั้นผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก๑๑๐  
ซึ่งเป็นระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติในปัจจุบัน 
ส่วนกรณีที่สถานศึกษานำร่องมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่ นวัตกรรมการศึกษากำหนดดังกล่าว เห็นว่าควรกำหนดให้
คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นผู้พิจารณาขอให้สำนักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันที่มีผลงานด้านรับรองมาตรฐาน  
และประเมินคุณภาพการศึกษา ให้คำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษานำร่อง
และแจ้งใหค้ณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาทราบ๑๑๑ 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๓๘  สถานศึกษานำร่องที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด ให้ถือว่าเป็นการผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติแล้ว  

    สถานศึกษานำร่องที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนไม่เป็นไปตาม
วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนขอให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันที่มีผลงานด้านการรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ให้คำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษานำร่องและแจ้งให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนทราบ” 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  -ไม่มีการแก้ไข- 
 
 

 
๑๐๙บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๗ วันอังคาร ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๑๑๐บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่  ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่   

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๑๑๑บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่  ๑๒ วั นพฤหัสบดี ที่   

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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มาตรา ๓๙   สถานศึ กษานำร่อ งจะพ้นจากการเป็ น
สถานศึกษานำร่องในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานศึกษานำร่องร้องขอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน 
และคณะกรรมการขับเคลื่อนให้ความเห็นชอบ 

(๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนมีมติให้พ้น เพราะสถานศึกษา
นำร่องแห่งนั้นไม่สามารถดำเนินการให้ เป็นตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นสถานศึกษา
นำร่อง 

(๓) ครบกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็น
สถานศึกษานำร่องและไม่ประสงค์จะเป็นสถานศึกษานำร่องต่อไป 

(๔) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด 
ในการพิจารณาตาม (๑ ) และ (๒ ) ให้คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสถานศึกษานำร่อง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
จะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อนักเรียนด้วย 

ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกำหนดเงื่อนไขให้สถานศึกษานำ
ร่องปฏิบัติเพ่ือไม่ให้นักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบ
จากการพ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่อง 

การพ้นจากการเป็น
สถานศึกษานำร่อง 

  
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  กำหนดเหตุและเงื่อนไขกรณีที่จะให้สถานศึกษาพ้นสภาพจากการเป็น

สถานศึกษานำร่อง รวมทั้งข้อปฏิบัติเมื่อสถานศึกษานั้นพ้นจาการเป็นสถานศึกษานำร่องแล้ว เพ่ือให้
กระบวนการการสิ้นสุดการเป็นสถานศึกษานำร่องมีความชัดเจน โดยการตัดสินใจอย่างรอบคอบและผ่าน
การมีส่วนร่วม  รวมทั้งกำหนดกลไกการคุ้มครองผลกระทบจากการสิ้นสุดการเป็นสถานศึกษานำร่อง
อย่างเหมาะสม 

 
๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
    - ไม่มี-  

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ที่ประชุมเห็นว่า ในทางปฏิบัติในระหว่างการดำเนินงานของพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา อาจมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นผลให้สถานศึกษานั้นไม่สมควรหรือไม่สามารถ
เป็นสถานศึกษานำร่องต่อไป เช่น สถานศึกษาไม่ประสงค์ที่จะเป็นสถานศึกษานำร่องต่อไป ไม่มีความ
พร้อม หรือไม่มีความสามารถท่ีจะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาได้ เป็นต้น  ดังนั้น จึงควรที่จะกำหนดเหตุและเงื่อนไขของการพ้นสภาพจากการเป็น
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สถานศึกษานำร่อง พร้อมทั้งข้อปฏิบัติที่จำเป็นอันจะเป็นการคุ้มครองนักเรียนหรือข้าราชการครู 
ของสถานศึกษานำร่องที่จะปรับเปลี่ยนกลับไปเป็นสถานศึกษาตามปกติ ซึ่งที่ประชุมเห็นสมควร
กำหนดเหตุและเงื่อนไขของการพ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่อง ดังต่อไปนี้ ๑) สถานศึกษานำร่อง
ร้องขอเองและคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเห็นชอบ ๒) คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีมติให้สถานศึกษานำร่องพ้นด้วยเหตุที่สถานศึกษานำร่องนั้น 
ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในการเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่อง ๓) ครบกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็น
สถานศึกษานำร่องและสถานศึกษานั้นไม่ประสงค์จะเป็นสถานศึกษานำร่องต่อไป และ ๔) เหตุอ่ืนที่
คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษากำหนด  นอกจากนี้ หากเป็นกรณีที่สถานศึกษา 
นำร่องร้องขอเองหรือกรณีท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีมติให้พ้นจากการเป็น
สถานศึกษานำร่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาต้องจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่องนั้น  
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณา และจะต้องคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อนักเรียนด้วย๑๑๒  สำหรับเงื่อนไขให้สถานศึกษานำร่องปฏิบัติเพ่ือไม่ให้นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับผลกระทบจากการพ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่อง กำหนดให้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นผู้พิจารณากำหนดเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
ซึ่งเป็นอำนาจในลักษณะเดียวกันกับกรณีเมื่อมีการยุบเลิกเขตนวัตกรรมการศึกษาด้วย๑๑๓ 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๓๙  สถานศึกษานำร่องจะพ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่อง 

ในกรณีดังต่อไปนี้  
    (๑ ) สถานศึกษานำร่องร้องขอต่อคณะกรรมการขับเคลื่ อน และ

คณะกรรมการขับเคลื่อนให้ความเห็นชอบ  
    (๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนมีมติให้พ้น เพราะสถานศึกษานำร่องแห่ง

นั้นไม่สามารถดำเนินการให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่อง 

    (๓) ครบกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นสถานศึกษา 
นำร่องและไม่ประสงค์จะเป็นสถานศึกษานำร่องต่อไป 

    (๔) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด 
    ในการพิจารณาตาม (๑) และ (๒) ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนรับฟัง 

ความคิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษานำร่อง  
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อนักเรียนด้วย   

 
๑๑๒บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่  ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่   

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๒ วันพฤหัสบดี ที่  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๑๑๓บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๑ วันอังคาร ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  



 - ๑๑๖ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

    ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกำหนดเงื่อนไขให้สถานศึกษานำร่องปฏิบัติ  
เพ่ือไม่ให้นักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบจากการพ้นจากการเป็น
สถานศึกษานำร่อง” 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  -ไม่มีการแก้ไข- 

 
หมวด ๕ 

การประเมินผล 
   

 
มาตรา ๔๐  ให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการ

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๑๕ (๔) ทุกสามปี โดยคณะผู้ประเมิน
อิสระซึ่ งคณ ะกรรมการนโยบายแต่ งตั้ ง  และให้ จัดทำรายงาน เสนอ
คณะกรรมการนโยบาย 

ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่าผลการดำเนินงานและการ
บริหารจัดการยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ แต่ยังอยู่ในวิสัยที่จะ
ปรับปรุงได้ ก็ให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
ให้ปรับปรุง และให้คณะกรรมการนโยบายแจ้งให้คณะกรรมการขับเคลื่อน
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่กำหนด 

ใน กรณี ที่ คณ ะผู้ ป ระ เมิ น อิ ส ระ เห็ น ว่ าผ ลก ารด ำเนิ น งาน 
และการบริหารจัดการยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๕ ได้ ให้คณะผู้ประเมินอิสระเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายให้มีการ
ยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น  

 
 
 
 

การประเมินผลการ
ดำเนินงานและการบริหาร
จัดการพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา 

 
 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

  กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาทุกสามปี โดยคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง ซึ่งหากคณะผู้
ประเมินอิสระเห็นว่าผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาแต่ยังอยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุงได้ ก็ให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง แต่หากพ้ืนที่ใดไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ก็ให้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายให้มีการยุบเลิกพ้ืนที่นั้นตามขั้นตอนต่อไป 
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 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  หลักการเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงานของพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษาในร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่และอำนาจของ
คณะกรรมการนโยบายในร่างมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๔)  ดังนี้  
   “มาตรา ๖  ให้คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
     ฯลฯ    ฯลฯ 
     (๔) เสนอแนะแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเขต
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ และดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ใน
การดำเนินงานของเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแต่ละแห่งทุกสามปี  
     ฯลฯ    ฯลฯ” 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาหน้าที่และอำนาจของ

คณะกรรมการนโยบายแล้ว เห็นว่า รายละเอียดเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานของเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมทุกสามปีในร่างมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๔) เห็นสมควรให้นำเรื่องนี้ไปกำหนดเป็นมาตราเฉพาะ๑๑๔ 
ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ยกร่างเป็นหมวด ๕ การประเมินผลและการยุบเลิก เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขชื่อหมวดโดยตัด “และการยุบเลิก” ออก โดยในเนื้อหาของหมวดได้มี 
ร่างมาตรา ๓๙/๑ กำหนดกลไกการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาตามมาตรา ๑๔ (๒/๑) ซึ่งกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่า  ผลการดำเนินงานและการ
บริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษายังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่ยังสามารถปรับปรุงแก้ไขได้  
ก็ให้คณะผู้ประเมินอิสระรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง  
และที่ประชุมเห็นสมควรให้เพ่ิมเติมความว่า “ให้คณะกรรมการนโยบายแจ้งให้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่กำหนด” เพ่ือให้กระบวนการปรับปรุงแก้ไขมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น และหากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขในเวลาที่กำหนดได้ก็จะเข้าสู่เหตุของการยุบเลิกพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาต่อไป๑๑๕ ร่างฯ ที่ได้แก้ไขในวาระท่ีสองปรากฏดังนี้   

“หมวด ๕ 
การประเมินผลและการยุบเลิก  

   
 

 มาตรา ๓๙/๑  ให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๑๔ (๒/๑) ทุกสามปี โดยคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการ  
นโยบายแต่งตั้ง และให้จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการนโยบาย 

 
๑๑๔บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
๑๑๕บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๑ วันอังคาร ที่ ๖ ตุลาคม 

๒๕๖๑  
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 ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่าผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการ
ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ แต่ยังอยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุงได้ ก็ให้เสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการนโยบายพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง และให้คณะกรรมการนโยบายแจ้งให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่กำหนด  
 ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่าผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการยังไม่
สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ ได้ ให้คณะผู้ประเมินอิสระเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายให้มีการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น” 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   “มาตรา ๔๐  ให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการ

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๑๕ (๔) ทุกสามปี โดยคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการ  
นโยบายแต่งตั้ง และให้จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการนโยบาย 

     ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่าผลการดำเนินงานและการบริหาร
จัดการยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ แต่ยังอยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุงได้ ก็ให้เสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการนโยบายพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง และให้คณะกรรมการนโยบายแจ้ง  
ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่กำหนด  
      ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่าผลการดำเนินงานและการบริหาร
จัดการยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ ได้ ให้คณะผู้ประเมินอิสระ
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายให้มีการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น” 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   - ไม่มีการแก้ไข – 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเห็นว่าพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาใดมีเหตุควรยุบเลิกเนื่องจากไม่อาจดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ ได้ ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั้นตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กำหนด  
ในการนี้ ให้กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือไม่ให้ ได้รับผลกระทบจากการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาด้วย 

การยุบ เลิ ก พ้ืนที่ น วัตกรรมการศึกษาตามวรรคหนึ่ ง  
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เมื่ อ มี ก า ร ยุ บ เลิ ก พ้ื น ที่ น วั ต ก ร ร ม ก ารศึ ก ษ าแ ล้ ว  
ให้ สถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้ น พ้นจากการเป็น
สถานศึกษานำร่อง และกลับคืนสู่สถานะสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นอยู่แต่เดิม
ตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง 

การยุบเลิกพื้นที่
นวัตกรรม
การศึกษา 

 



 - ๑๑๙ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
   ในการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
หากปรากฏผลการประเมินว่าพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาใดไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้นตามเงื่อนไข
และเงื่อนเวลาที่กำหนด ในการนี้ให้กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและครู และบุคลากร
ทางการศึกษาไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการยุบเลิกด้วย  
 
 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  - ไม่มี -  
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างมาตรา ๔๐ กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการยุบเลิก
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของหมวด ๕ การประเมินผล ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว 
เห็นควรให้เพ่ิมเหตุที่คณะกรรมการนโยบายจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น และเพ่ิมการกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย  
เช่น ในกรณีที่มีการยุบเลิกกลางปีการศึกษา การให้นักเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางที่ปรับให้เหมาะสม
กับสถานศึกษานำร่องจนจบระดับชั้นการศึกษา เป็นต้น โดยให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้กำหนด
เงื่อนไขและเงื่อนเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม ซึ่งอาจกำหนดให้มีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาก็ได้ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการนโยบายกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของนักเรียน
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของพ้ืนที่นวัตกรรมที่ถูกยุบเลิกนั้น เพ่ือไม่ให้ได้รับ
ผลกระทบจากการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยให้คณะกรรมการนโยบายเสนอมาตรการ
คุ้มครองต่อคณะรัฐมนตรีไปพร้อมกับการพิจารณายุบเลิกพ้ืนที่ด้วย และที่ประชุมได้กำหนดเพ่ิมเติมให้
ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยว่า เมื่อมีการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแล้วก็ให้สถานศึกษานำร่องนั้นกลับคืนสู่
สถานะสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ เป็นอยู่แต่ เดิม   ทั้ งนี้  ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนดด้วย๑๑๖ อนึ่ง ร่างฯ ที่ได้แก้ไขในวาระท่ีสองปรากฏดังนี้   
    “มาตรา ๔๐  ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเห็นว่าพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาใดมีเหตุควรยุบเลิกเนื่องจากไม่อาจดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ ได้   
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ให้คณะกรรมการนโยบายอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้นก็ได้ตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กำหนด ในการนี้ให้กำหนด
มาตรการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือไม่ให้ได้รับ
ผลกระทบจากการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย 
      การยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  

 
 ๑๑๖บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๑ วันอังคาร ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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      ในกรณีที่เมื่อมีการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแล้วตามวรรคหนึ่ง  
ให้สถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น พ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่อง และกลับคืน
สู่สถานะสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นอยู่แต่เดิมตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง”  

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    “มาตรา ๔๑  ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเห็นว่าพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาใดมีเหตุควรยุบเลิกเนื่องจากไม่อาจดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ ได้  
ให้คณะกรรมการ นโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้นตามเงื่อนไข
และเงื่อนเวลาที่กำหนด ในการนี้ให้กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย 
      การยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  

   เมื่อมีการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษานำร่อง 
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น พ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่อง และกลับคืนสู่สถานะสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นอยู่แต่เดิมตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง” 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ประชุม 
ไม่ได้ทำการแก้ไขเพ่ิมเติมในร่างมาตรานี้ แต่ได้มีการอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องว่า ร่างมาตรานี้เป็น
การกำหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบในกรณีที่มี
การยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรม แต่ยังไม่รวมถึงกรณีที่พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาครบอายุตามร่างมาตรา ๒ 
ต่อมาจึงได้มีการเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๕๑ เพ่ือกำหนดมาตรการคุ้มครองกรณีดังกล่าวเอาไว้  ทั้งนี้ 
สำหรับรายละเอียดโปรดดูในส่วนของร่างมาตรา ๕๑ ต่อไป    
 

มาตรา ๔๒  ในกรณีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากรายงานของ
คณะผู้ประเมินอิสระว่าการดำเนินงานและบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึ กษ ามี ผลสั มฤทธิ์ ต ามวัตถุป ระสงค์ที่ ก ำหนดในมาตรา ๕  ให้
คณะกรรมการนโยบายดำเนินการตามมาตรา ๑๕ (๗) และ (๘) เพ่ือให้มีการ
ขยายผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อ่ืน 

การขยาย
ผลสัมฤทธิ์ของ
พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา 

 
 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
   ในการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
หากปรากฏผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาก็ให้ดำเนินการเพ่ือให้มีการ
ขยายผลไปใช้กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอื่นต่อไป  
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 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  -ไม่มี-   
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้พิจารณาร่างมาตรา ๓๗ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการแล้วเห็นว่า มีสาระสำคัญเป็นเรื่องของการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จึงเห็นสมควรนำมากำหนดไว้เป็นร่างมาตรา ๔๑  
ในหมวด ๕ การประเมินผล  ดังนี้  

 “มาตรา ๔๑   ให้ สำนั กงานจัดให้ มี การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
พระราชบัญญัตินี้เมื่อครบเจ็ดปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย และให้เสนอรายงานการประเมินผลดังกล่าวพร้อมรายงานผลการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาภายในหนึ่งปีนับแต่วันครบ
กำหนดเจ็ดปีดังกล่าว และให้เผยแพร่รายงานการประเมินผลนั้นให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย” 

   เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม 
ร่างมาตราดังกล่าว ไม่มีสภาพบังคับและขาดความชัดเจนว่า ถ้าพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ที่ดีจะดำเนินการอย่างไรต่อไป จึงเห็นควรให้ตัดร่างมาตรา ๔๑ ออก แล้วยกร่างเป็นร่างมาตรา ๔๑/๑ ว่า 
ในกรณีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากรายงานของคณะผู้ประเมินอิสระว่า การดำเนินงานและบริหาร
จัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ก็ให้คณะกรรมการนโยบาย
ดำเนินการตามมาตรา ๑๔ (๔) และ (๕) เพ่ือให้มีการขยายผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป๑๑๗ ร่างฯ ที่ได้แก้ไขในวาระที่สองปรากฏดังนี้  ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระ
ที่สามไม่มีการแก้เพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

    มาตรา ๔๑/๑  ในกรณีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากรายงานของ 
คณะผู้ประเมินอิสระว่าการดำเนินงานและบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึ กษามีผลสัมฤทธิ์ 
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในมาตรา ๕ ให้คณะกรรมการนโยบายดำเนินการตามมาตรา ๑๔ (๔)  
และ (๕) เพ่ือให้มีการขยายผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ต่อไป”  

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๔๒  ในกรณีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากรายงานของคณะผู้

ประเมินอิสระว่าการดำเนินงานและบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดในมาตรา ๕ ให้คณะกรรมการนโยบายดำเนินการตามมาตรา ๑๕ (๖) และ (๗) 
เพ่ือให้มีการขยายผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอื่น” 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   - ไม่มีการแก้ไข-  

 
๑๑๗บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๑ วันอังคาร ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๔๓  ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการนโยบาย

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๑๐ (๑) (๒) 
และ (๓) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๑๐  (๔ ) ซึ่ งต้ องไม่ เกินหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่ วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
กรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
 
 

องค์ประกอบของ
คณะกรรมการนโยบาย
ในวาระเริ่มแรก 

 
 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
   กำหนดบทเฉพาะกาลให้คณะกรรมการนโยบายในวาระเริ่มแรกประกอบด้วย
กรรมการโดยตำแหน่ง และให้ทำการประชุมภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
เพ่ือให้คณะกรรมการนโยบายสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเร็ว  
 
 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
“บทเฉพาะกาล 

   
 

  มาตรา ๓๔  ในวาระเริ่มแรก ซึ่งต้องไม่เกินสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๘ 
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายคนหนึ่ง 
เป็นรองประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัด
กระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ 
  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาแล้ว ทำการแก้ไขร่างฯ 

เพ่ือกำหนดฝ่ายเลขานุการฯ ของคณะกรรมการนโยบายในวาระเริ่มแรก ให้สอดคล้องกับการปรับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายตามร่างมาตรา ๙ ที่ไม่มีการจัดตั้งสำนักงานใหม่แล้ว๑๑๘

ปรากฏร่างจากการพิจารณาในวาระท่ีสองท่ีแสดงการแก้ไข ดังนี้ 
 “มาตรา ๔๒  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย

กรรมการตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ (๓) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้ 
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๔) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

   ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ”  

   ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาร่างมาตรานี้ใน
วาระที่สาม ที่ประชุมเห็นควรเพ่ิมความในวรรคสามเพ่ือกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายต้องทำการ
ประชุมภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามร่าง
พระราชบัญญัตินี้ได้โดยเร็ว เช่น การดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยเพ่ิมเป็น 
วรรคสาม ดังนี้  “ให้ มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายภายในหกสิบ วัน นับแต่ วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ”๑๑๙ 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 “มาตรา ๔๓  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา ประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๑๐ (๑) (๒) และ (๓) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบาย
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ตามมาตรา ๑๐ (๔) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

   ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้แทนกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

   ให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” 

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   -ไม่มีการแก้ไข-   

 

 
๑๑๘บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๑ วันอังคาร ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๑๑๙บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่  ๑๒ วันพฤหัสบดี  ท่ี ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑  



 - ๑๒๔ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๔  ให้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้มีการจัดตั้งโดย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็น
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

การรองรับพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา 
ที่จัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว 

 
 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

 กำหนดบทเฉพาะกาลให้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้มีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป  
 
 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
   “ม า ต ร า  ๓ ๖   ให้ เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เขตพ้ืนที่การศึกษาพิเศษ ออกตามความในมาตรา ๓๒ วรรคสองและวรรค
สาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ชื่อสมมุติ – ยัง
ไม่มี) เป็นเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้”  

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างใหม่เป็นร่างมาตรา ๔๗ เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณาในวาระที่สอง โดยได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับร่างมาตราอ่ืน ๆ เช่น การแก้ไขเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และกำหนดรองรับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่จัด
ตั้งอยู่ก่อนแล้วตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏร่างจากการพิจารณาในวาระที่สองที่แสดง
การแก้ไข ดังนี้ 

  “มาตรา ๔๗  ให้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้มีการจัดตั้งโดยประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

    ให้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามวรรคหนึ่งดำเนินการให้มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนดในพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ”  

    ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาร่างมาตรานี้ใน
วาระท่ีสามและไม่มีการแก้ไข 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   “มาตรา ๔๔  ให้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้มีการจัดตั้งโดยประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้” 
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   -ไม่มีการแก้ไข- 



 - ๑๒๕ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๔๔ ซึ่ง
ดำรงตำแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไป
พลางก่อน จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

การรองรับ
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
ของจังหวัดที่มีการ
แต่งตั้งตั้งไว้อยู่แล้ว 

 
 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

 กำหนดบทเฉพาะกาลให้คณะกรรมการขับเคลื่อนของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ที่ได้จัดตั้งอยู่ก่อนแล้วตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  ตามร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร

เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในวาระเริ่มแรกไว้ในร่างมาตรา ๓๔ ดังนี้  
  “มาตรา ๓๔  ในวาระเริ่มแรก ซึ่งต้องไม่เกินสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๘ 
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายคนหนึ่ง 
เป็นรองประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ 

    ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและอธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”  

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ฝ่ายเลขานุการฯ 

ได้ยกร่างมาตรา ๔๗ วรรคสอง เพ่ือให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ให้แล้วเสร็จภายในร้อยแปดสิบวัน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว 
เห็นควรให้แก้ไขหลักการในเรื่องนี้ เป็นกำหนดให้คณะกรรมการขับเคลื่อนของพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาที่ได้จัดตั้งอยู่ก่อนแล้วตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อน 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัตินี้  ๑๒๐ ปรากฏร่างจากการพิจารณา
ในวาระท่ีสองท่ีแสดงการแก้ไข ดังนี้ 

 
๑๒๐บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๑ วันอังคาร ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 



 - ๑๒๖ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 “มาตรา ๔๗  ให้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้มีการจัดตั้งโดยประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

   ให้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามวรรคหนึ่งดำเนินการให้มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนดในพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

   มาตรา ๔๗/๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๔๗ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้” 

  ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาร่างมาตรานี้  
ในวาระท่ีสามและไม่มีการแก้ไข 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   “มาตรา ๔๔  ให้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้มีการจัดตั้งโดยประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้” 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

   -ไม่มีการแก้ไข- 
 

มาตรา ๔๖  ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นสถานศึกษานำ
ร่องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ เป็นสถานศึกษานำร่องตามพระราชบัญญัตินี้ 

การรองรับ
สถานศึกษา 
นำร่องท่ีมี 
อยู่ก่อนแล้ว 

 
 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

 กำหนดบทเฉพาะกาลให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสถานศึกษานำร่องอยู่ก่อน
แล้วตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษานำร่องตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 
 
 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  -ไมมี่-  
 
 



 - ๑๒๗ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ฝ่ายเลขานุการฯ 

ได้ยกร่างมาตรา ๔๘ เพ่ือกำหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นสถานศึกษานำร่องอยู่ก่อนตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิกา รเป็นสถานศึกษานำร่องตามพระราชบัญญัตินี้ ๑๒๑ ปรากฏร่างจากการ
พิจารณาในวาระท่ีสองท่ีแสดงการแก้ไข ดังนี้ 

  “มาตรา ๔๘  ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นสถานศึกษานำร่องตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสถานศึกษานำร่อง 
ตามพระราชบัญญัตินี้”  

  ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาร่างมาตรานี้ใน
วาระท่ีสามและไม่มีการแก้ไข 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    “มาตรา ๔๖  ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นสถานศึกษานำร่องตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสถานศึกษานำร่อง 
ตามพระราชบัญญัตินี้” 

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

   -ไม่มีการแก้ไข- 
  

มาตรา ๔๗  ในระหว่างที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๘ วรรค
สอง ให้สถานศึกษานำร่องในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเป็นจำนวนไม่
น้อยกว่าเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่สถานศึกษาแห่งนั้นได้รับก่อนเป็นสถานศึกษานำร่อง 

การจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้แก่
สถานศึกษา 
นำร่องในระหว่าง
ที่ยังไม่มี
หลักเกณฑ์ 

 
 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

 กำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษานำร่อง
ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหลักเกณฑ์การคำนวณงบประมาณตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  -ไมมี่-  

 

 
๑๒๑บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๑ วันอังคาร ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 



 - ๑๒๘ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ฝ่ายเลขานุการฯ 

ได้ยกร่างมาตรา ๔๕ เพ่ือกำหนดบทเฉพาะกาลสำหรับวิธีการคำนวณเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาที่สถานศึกษานำร่องจะได้รับก่อนที่จะมีหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควรเรียงลำดับมาตราใหม่ ให้ เป็นร่างมาตรา ๔๘/๑๑๒๒  
ปรากฏร่างจากการพิจารณาในวาระท่ีสองท่ีแสดงการแก้ไข ดังนี้ 

  “มาตรา ๔๕ ๔๘/๑  ในระหว่างที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๘  
วรรคสอง ให้สถานศึกษานำร่องในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนรายหัวและ
งบประมาณท่ีสถานศึกษาแห่งนั้นได้รับก่อนเป็นสถานศึกษานำร่อง”  

  ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาร่างมาตรานี้ใน
วาระที่สาม และเห็นควรแก้ไขถ้อยคำให้สอดคล้องกับร่างมาตรา ๒๘ วรรคสอง และให้เป็นไปตาม
ข้อสังเกตของผู้แทนสำนักงบประมาณที่ได้ให้ไว้กับฝ่ายเลขานุการฯ โดยให้การคำนวณเงินอุดหนุน
ทั่วไปเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่สถานศึกษานำร่องจะได้รับในระหว่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ยังไมไ่ด้กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณข้ึนมานั้น ให้สถานศึกษานำร่องได้รับเป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่า  
“เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน” ที่สถานศึกษา
แห่ งนั้ น ได้ รับก่อน เป็ นสถานศึกษานำร่อง จากเดิมที่ ระบุ เป็ น  “เงิน อุดหนุนรายหั วและ
งบประมาณ”๑๒๓ ซ่ึงปรากฏร่างจากการพิจารณาในวาระท่ีสามที่แสดงการแก้ไข ดังนี้ 

  “มาตรา ๔๗  ในระหว่างที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง  
ให้สถานศึกษานำร่องในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป  
เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เงินอุดหนุนรายหัวและงบประมาณที่สถานศึกษาแห่ง
นั้นได้รับก่อนเป็นสถานศึกษานำร่อง” 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   “มาตรา ๔๗  ในระหว่างที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง  
ให้สถานศึกษานำร่องในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป
เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่สถานศึกษาแห่งนั้นได้รับก่อนเป็นสถานศึกษานำร่อง”  

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

   -ไม่มีการแก้ไข- 

 
๑๒๒บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๑ วันอังคาร ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๑๒๓บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่  ๑๒ วันพฤหัสบดี  ท่ี ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑  



 - ๑๒๙ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๘  ในกรณีที่สถานศึกษานำร่องต้องดำเนินการหรือ
ร่วมดำเนินการในโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจใดที่ ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน อยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษานำร่องแจ้งต่อ
คณะกรรมการขับเคลื ่อน พื ้นที ่นว ัตกรรมการศึกษาเพื ่อขอยกเว ้น ไม ่
ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการในโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจนั้น  ทั้งนี้ 
หากคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาพิจารณาแล้วเห็นควรให้
ยกเว้นก็ให้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจ
นั้น 

การขอยกเว้น  
ไม่ดำเนินการ 
ในโครงการ 
กิจกรรม หรือ
ภารกิจที่ไม่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา 

 

 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  กำหนดบทเฉพาะกาลให้สถานศึกษานำร่องสามารถขอยกเว้นไม่ดำเนิน

โครงการ กิจกรรม หรือภารกิจ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ที่ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้   
 

 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  ตามร่างฯ ที่ คณะรัฐมนตรีรับหลักการ ได้มีการกำหนดหลักการ 

ให้สถานศึกษานำร่องสามารถขอยกเว้นไม่ดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจ ที่ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้ในร่างมาตรา ๒๗ แต่ยังไม่มีการ
กำหนดบทเฉพาะกาลรองรับเรื่องดังกล่าวในวาระเริ่มแรกเอาไว้ ดังนี้ 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ฝ่ายเลขานุการฯ 

ได้ยกร่างมาตรา ๔๙ เพ่ือกำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจของ
สถานศึกษานำร่องที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑๒๔  

  “มาตรา ๔๙  ในกรณีที่สถานศึกษานำร่องต้องดำเนินการหรือร่วม
ดำเนินการในโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ หรือ
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้อำนวยการ
สถานศึกษานำร่องแจ้งต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือขอยกเว้นไม่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการใน
โครงการ กิจกรรม หรือภารกิจนั้น  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการขับเคลื่อนพิจารณาแล้วเห็นควรให้ยกเว้น
ก็ให้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจนั้น”  

 ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการดังกล่าวแต่ให้ระบุชื่อของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนให้เป็นชื่อเต็ม ซึ่งได้แก่ “คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”  

 
๑๒๔บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๑ วันอังคาร ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 



 - ๑๓๐ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๔๘  ในกรณีที่สถานศึกษานำร่องต้องดำเนินการหรือร่วม

ดำเนินการในโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ หรือ
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้อำนวยการ
สถานศึกษานำร่องแจ้งต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือขอยกเว้นไม่
ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการในโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจนั้น  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาพิจารณาแล้วเห็นควรให้ยกเว้นก็ให้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจนั้น”  

 
๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

   -ไม่มีการแก้ไข- 
  

มาตรา ๔๙  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้ข้าราชการ 
พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้น พ้ืนฐานตามที่ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม มาปฏิบัติหน้าที่ ใน
สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในระหว่างที่ ยั งไม่มีการดำเนินการตามวรรคหนึ่ ง  
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้างของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  
ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาปฏิบัติหน้าที่  
ในสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  
ไปพลางก่อน 

ผู้ปฏิบัติงานใน
สำนักงานบริหารพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา 
ในวาระเริ่มแรก 

 
 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

  กำหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือให้มีผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาในวาระเริ่มแรก 
 
 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  -ไม่มี-  
 
 
 
 



 - ๑๓๑ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาเพ่ิม

ร่างมาตรา ๕๐ เพ่ือให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน
บริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติ๑๒๕ ดังนี้ 

  “มาตรา ๕๐  ในวาระเริ่มแรก ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่ง
ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม มาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
ตามพระราชบัญญัตินี้”  

  ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาร่างมาตรานี้ใน
วาระที่สาม และเห็นควรกำหนดระยะเวลาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้เจ้าหน้าที่  
ในสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม มาปฏิบัติหน้าที่  
ในสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยให้มีคำสั่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ เพ่ือให้ในวาระเริ่มแรกมีผู้มาปฏิบัติงานในสำนักงานดังกล่าวโดยเร็ว  นอกจากนี้ เห็นควร
เพ่ิมความในวรรคสองเพ่ือรองรับกรณีที่ รัฐมนตรียังไม่มีคำสั่งตามวรรคหนึ่ ง ก็ให้ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสำนักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน๑๒๖ ปรากฏร่างแสดงการแก้ไขเป็นดังนี้ 

  “มาตรา ๔ ๙   ในวาระ เริ่ ม แรก  ภายในหกสิบ วันนั บแต่ วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ 
หรือลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม มา
ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  

    ในระหว่างที่ยังไม่มีการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสำนักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน” 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๔๙  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม มาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน
บริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  

 
๑๒๕บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๑ วันอังคาร ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๑๒๖บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่  ๑๒ วันพฤหัสบดี  ท่ี ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑  



 - ๑๓๒ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

    ในระหว่างที่ ยังไม่มีการดำเนินการตามวรรคหนึ่ ง ให้ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสำนักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาปฏิบัติหน้าที่  
ในสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน”  

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   -ไม่มีการแก้ไข- 
 

มาตรา ๕๐  ในวาระเริ่มแรก ให้สำนักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนั กงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

การจัดสรร
งบประมาณให้แก่
สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
ในวาระเริ่มแรก 

 

 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  กำหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือให้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดในวาระเริ่มแรก 
 

 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 ๒.๑ ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  -ไม่มี-  
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้เห็นควรเพ่ิม

ร่างมาตรา ๕๐ เพ่ือกำหนดให้ในวาระเริ่มแรก ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้แก่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา๑๒๗ ดังนี้ 

  “มาตรา ๕๐  ในวาระเริ่มแรก ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา” 

 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  “มาตรา ๕๐  ในวาระเริ่มแรก ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ

ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”  

 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   -ไม่มีการแก้ไข- 

 
๑๒๗บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่  ๑๒ วันพฤหัสบดี  ท่ี ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑  



 - ๑๓๓ -  
 
เจตนารมณพ์ระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๑  ก่อนพระราชบัญญัตินี้จะสิ้นผลใช้บังคับอย่าง
น้อยหนึ่งปี  ให้คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษากำหนด
มาตรการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา และสถานศึกษานำร่องเตรียมความพร้อมในการสิ้นสุดการเป็นพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา และกำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิเพ่ือไม่ให้นักเรียน
และครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบจากการที่พระราชบัญญัตินี้
สิ้นผลใช้บังคับ 

เมื่อพระราชบัญญัตินี้สิ้นผลใช้บังคับแล้ว ให้สถานศึกษานำ
ร่องพ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่อง และกลับคืนสู่สถานะสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่เป็นอยู่แต่เดิม 

การเตรียมความ
พร้อมในการส้ิน 
ผลบังคับใช้ของ
พระราชบัญญัติ  

 
 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

  กำหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสำหรับ
กรณีที่พระราชบัญญัติครบกำหนดระยะเวลาการบังคับใช้ และกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครอง
สิทธิของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่อาจได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดการเป็นพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 
 
 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 ๒.๑ ร่างที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
  -ไม่มี- 
 ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  -ไม่มี- (เพ่ิมในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ)  
 ๒.๓ ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

        -ไม่มี-  
 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   ในการพิจารณาร่างมาตรา ๔๑ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีประเด็นว่า 
ร่างมาตรานี้กำหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบสำหรับกรณีที่มีการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา แต่ยังไม่มีการกำหนดคุ้มครองสิทธิของ
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ครบกำหนดระยะเวลาบังคับใช้ตาม 
ร่างมาตรา ๒ เอาไว้  ซึ่งต่อมาเมื่อที่ประชุมพิจารณาเห็นควรให้คงหลักการการสิ้นผลใช้บังคับของ 
ร่างพระราชบัญญัตินี้ไว้ตามร่างมาตรา ๒ เดิม จึงมีมติให้เพ่ิมมาตรา ๕๑ ในบทเฉพาะกาล เพ่ือกำหนด
มาตรการคุ้มครองสิทธิของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไม่ให้ได้รับผลกระทบในกรณีที่
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พระราชบัญญัตินี้สิ้นผลใช้บังคับ รวมทั้งกำหนดสถานะทางกฎหมายของสถานศึกษานำร่องเมื่อ
พระราชบัญญัตินี้สิ้นผลใช้บังคับ๑๒๘ ปรากฏร่างที่เพ่ิมเติม ดังนี้ 

 “มาตรา ๕๑  ก่อนพระราชบัญญัตินี้จะสิ้นผลใช้บังคับอย่างน้อยหนึ่งปี ให้
คณะกรรมการนโยบายกำหนดมาตรการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการขับเคลื่อน และ
สถานศึกษานำร่องเตรียมความพร้อมในการสิ้นสุดการเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และกำหนด
หลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิเพ่ือไม่ให้นักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบจาก
การที่พระราชบัญญัตินี้สิ้นผลใช้บังคับ 

   เมื่อพระราชบัญญัตินี้สิ้นผลใช้บังคับแล้ว ให้สถานศึกษานำร่องพ้นจากการ
เป็นสถานศึกษานำร่อง และกลับคืนสู่สถานะสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นอยู่แต่เดิม” 
   ต่อมาคณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในวงงานของสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาร่างมาตรา ๕๑ ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว และเห็นควรให้ 
การอ้างถึงชื่อคณะกรรมการในบทเฉพาะกาล ให้อ้างอิงชื่อเต็ม เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการเขียนชื่อ
คณะกรรมการในบทเฉพาะกาลในร่างมาตรา ๔๓ ร่างมาตรา ๔๕ และร่างมาตรา ๔๘ ๑๒๙และ
คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๕๑ ตามความเห็นข้างต้น ปรากฏร่างที่แสดงการแก้ไข ดังนี้ 

 “มาตรา ๕๑  ก่อนพระราชบัญญัตินี้จะสิ้นผลใช้บังคับอย่างน้อยหนึ่งปี ให้
คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากำหนดมาตรการให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และสถานศึกษานำร่องเตรียมความพร้อมในการ
สิ้นสุดการเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และกำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิเพ่ือไม่ให้นักเรียน
และครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบจากการที่พระราชบัญญัตินี้สิ้นผลใช้บังคับ 

   เมื่อพระราชบัญญัตินี้สิ้นผลใช้บังคับแล้ว ให้สถานศึกษานำร่องพ้นจากการ
เป็ นสถานศึกษานำร่อง และกลับคืนสู่ สถานะสถานศึกษาขั้ น พ้ื นฐานที่ เป็ นอยู่ แต่ เดิ ม ”

 
๑๒๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๕ วันอังคาร ท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  
๑๒๙สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในวงงานของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
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บรรณานุกรม 
    

 
กฎหมาย 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

มติคณะรัฐมนตรี 
- เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย  
- เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมาย

ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
- เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเขตพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ตามท่ีคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเสนอ 
- เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการ

จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
 

บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ 
- ร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๘๗๖/

๒๕๖๑) 
 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา : ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... 
(เรื่องเสร็จที่ ๑๘๗๖/๒๕๖๑) 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ ที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๑ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ ที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๖๑ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ ที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๑ 
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- บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ ที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๕ วันอังคาร ที่ ๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที่ ๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้ งที่ ๗ วันอังคาร ที่ ๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดี ที่ 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๙ วันศุกร์ ที่ ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดี ที่ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๑ วันอังคาร ที่ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๒ วันพฤหัสบดี ที่ 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

-  บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

-  บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ วันอังคาร ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

-  บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

-  บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

-  บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ วันอังคาร ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
-  บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
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กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
พระราชบัญญัติ 

พ้ืนที่นวตักรรมการศึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญตัินีเ้รยีกวา่  “พระราชบญัญตัิพ้ืนที่นวตักรรมการศกึษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป  เป็นเวลาเจ็ดปี 
การขยายเวลาใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้   ให้กระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

โดยให้กระท าได้เพียงหนึ่งครั้งแต่ไม่เกินเจ็ดปี    
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“นวัตกรรมการศึกษา”  หมายความว่า  แนวคิด  วิธีการ  กระบวนการ  สื่อการเรียนการสอน  

หรือการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่  ซึ่งได้มีการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่นา่เชื่อถอืว่าสามารถส่งเสรมิ
การเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการศึกษา  และให้หมายความรวมถึงการน าสิ่งดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ 
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย 

้หนา   ๑๐๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



“พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา”  หมายความว่า  พ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นพื้นที่

ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา 

“ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา”  หมายความว่า  พัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้  สมรรถนะ  

ทักษะ  และเจตคติ 

“สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  หมายความว่า  โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระบบ  ระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน  ประเภทสามัญศึกษา  

“สถานศึกษาน าร่อง”  หมายความว่า  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือของเอกชน  ที่อยู่ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอนุมัติให้เป็นสถานศึกษาน าร่อง 

“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

“คณะกรรมการขับเคลื่อน”  หมายความว่า  คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

“คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  หมายความว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

“ก.ค.ศ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
การจดัตั้งพืน้ที่นวัตกรรมการศึกษา 

 
 

มาตรา ๕ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ของผู้เรียน  รวมทั้งเพ่ือด าเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น 

(๒) ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 

้หนา   ๑๐๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๓) กระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาน าร่อง ในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และ 

(๔) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการตีความหรือการวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  
การตีความจะต้องเอื้ออ านวยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการศึกษา  และมุ่งเน้นให้เกิดสัมฤทธิผลของ 
การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นส าคัญ  

มาตรา ๖ คณะรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายมีอ านาจก าหนดให้จังหวัดใด
เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาความเหมาะสมของการเป็นพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาโดยค านึงถึงความพร้อม  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  และโอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนประกอบด้วย  โดยอย่างน้อยจะต้องค านึงถึงผลการด าเนินการที่ผ่านมาของพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาอื่นที่มีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว 

การพิจารณาว่าจังหวัดใดมีความพร้อมเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด 

มาตรา ๗ จังหวัดใดประสงค์จะเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ให้คณะผู้เสนอโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือด าเนินการตามมาตรา  ๖   
โดยแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และ 
ภาคประชาสังคมที่เกีย่วข้อง  และแสดงใหเ้ห็นว่าจังหวัดนั้นมีความพรอ้มที่จะด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

จ านวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอ  หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด  ทั้งนี้  คณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดให้แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาก็ได้  

มาตรา ๘ การเสนอให้จัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา  ๗  วรรคสอง  ต้องกระท า
อย่างเปิดเผย  และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้  

(๑) รายชื่อคณะผู้เสนอ 

้หนา   ๑๐๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาน าร่อง 

(๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน 

(๔) แนวทางการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕ 

(๕) แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  

และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง 

(๖) ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง  และการวิเคราะห์ความพร้อมในการจัดตั้ง

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างรอบด้าน 

องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตาม  (๓)  ในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอาจมี

ความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์  ความพร้อม  และความจ าเป็นของแต่ละพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

มาตรา ๙ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเห็นว่าจังหวัดใดมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา

นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  คณะกรรมการนโยบายอาจให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ส ารวจความพร้อมของภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง  

ในการด าเนินการขอเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  ในกรณีที่มีความพร้อม

ตามมาตรา  ๖  ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศให้จังหวัดนั้นเป็นพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้   

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการนโยบายพ้ืนทีน่วตักรรมการศกึษา 

 
 

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา”  ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี  หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นรองประธานกรรมการ  

(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนเจ็ดคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ  

้หนา   ๑๐๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึง่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ  และ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา  การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 

การบริหาร  การเงิน  การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  การประเมินผล  กฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  หรือด้านอื่นอันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพใน 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  จ านวนไม่เกิน

แปดคน  เป็นกรรมการ   

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อ านวยการ

ส านักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 
นโยบายประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานเอกชน  

เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

(๖) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร่ ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้ง

อีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

้หนา   ๑๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑ 

(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที ่  มีความประพฤติเสื ่อมเสีย   หรือ 

หย่อนความสามารถ 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้แต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหนง่ที่ว่าง  หรือในกรณีที่แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวุฒเิพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งท่ีว่าง

หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น  อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ

ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนหรือเพ่ิมขึ้นก็ได้  และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ 

มาตรา ๑๕ คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศในการด าเนินการส่งเสริมให้มีพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา 

(๒) ให้ค าแนะน าแก่คณะรัฐมนตรีในการประกาศก าหนดให้จังหวัดใดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา  รวมทั้งประกาศยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  

(๓) ก าหนดนโยบาย  และก ากับดแูลการด าเนนิงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน  เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา  ๕  

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา  

(๕) ก าหนดแนวทางให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของหน่วยงาน

ทางการศึกษาหรือสถานศึกษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๖) ก าหนดมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษาน าร่อง 

้หนา   ๑๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๗) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีให้มีการน าแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

ไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและของเอกชน 

(๘) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือ
ค าสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยน าผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว 

(๙) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาน าร่อง  
(๑๑) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  การปฏิบัติงาน  การเงิน  

สิทธิประโยชน์  และการประเมินผล  ภายในสถานศึกษาน าร่อง 

(๑๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท าการแทนหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการนโยบาย

มอบหมาย 

(๑๓) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๔) หน้าที่และอ านาจอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการนโยบาย 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม  (๔)  

ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  

มาตรา ๑๖ การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการนโยบายต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง  

้หนา   ๑๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการนโยบาย  รองประธานกรรมการนโยบาย  กรรมการนโยบาย  

และอนุกรรมการที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง  ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามที่

คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๑๘ ให้จัดตั้งส านักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  ในส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย  รวมทั้ง

ให้มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานของพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา  และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย 

(๒) จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศในการด าเนินการส่งเสริมให้มีพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 

(๓) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา 

(๔) จัดท ามาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษาน าร่องเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 

(๕) รวบรวมข้อมูล  ศึกษา  และวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
รวมทั้งน าเสนอแนวทางการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

ต่อคณะกรรมการนโยบาย 

(๖) ก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๗) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของส านักงาน  หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 

หมวด  ๓ 
การบริหารพื้นทีน่วตักรรมการศึกษา 

 
 

มาตรา ๑๙ ในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา  คณะหนึ่ง  จ านวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน  ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  
และกรรมการอื่นซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  กรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทน

้หนา   ๑๐๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต
และพัฒนาครู  ผู้แทนองค์กรเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการ
และเลขานุการ  

องค์ประกอบของคณะกรรมการ  จ านวน  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มา  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการขับเคลื่อน  ให้เป็น ไปตามที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  โดยให้
พิจารณาจากค าขอจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา  ๗  และให้ค านึงถึงความหลากหลายและ
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีประกาศให้จังหวัดใดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแล้ว  ให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดของจังหวัดนั้น  ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการขับเคลื่อนตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง 

มาตรา ๒๐ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมีหน้าที่และ
อ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
(๒) ประสานให้หน่วยงานทางการศกึษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐและ

เอกชน  ด าเนินการร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงาน
ตาม  (๑) 

(๓) ประสานให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะให้การสนับสนุนทางเทคนิคในการจัดท า 
สื่อการสอน  จัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่  พัฒนาบุคลากร  จัดระบบการประเมินและวัดผล  และการอื่น
ที่จ าเป็นส าหรับพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๔) น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
ไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาน าร่องให้เหมาะสมกับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๕) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
น าร่องอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพใน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๖) จัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา  

้หนา   ๑๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ความช่วยเหลือ  และติดตามสถานศึกษาน าร่องเพ่ือให้จัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพและเกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา   

(๘) เสริมสร้างและเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ในการเป็นสถานศึกษาน าร่องหรือในการน านวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษา 

(๙) เ พ่ิมขีดความสามารถให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
เพื่อท าการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาหรือน านวัตกรรมการศึกษาไปใช้ 

(๑๐) จัดให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง   
(๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท าการแทนหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อน

มอบหมาย 
(๑๒) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารวมทั้งปัญหาและอปุสรรคในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตอ่

คณะกรรมการนโยบาย 
(๑๓) หน้าที่และอ านาจที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ

คณะกรรมการขับเคลื่อน 
(๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 
การด าเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๔)  (๖)  และ  (๑๐)  ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปรึกษาหารอืกบั

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
การออกแบบทดสอบตาม  (๖)  และการประเมินผลตาม  (๑๐)  ต้องสอดคล้องกับหลักสูตร

ตามมาตรา  ๒๕  
ในกรณีที่คณะกรรมการขับเคลื่อนเห็นว่าสถานศึกษาน าร่องใดมีความพร้อม  อาจมอบหมายหน้าที่

และอ านาจตาม  (๖)  ให้แก่สถานศึกษาดังกล่าวด าเนินการในส่วนของตนได้ 
มาตรา ๒๑ ให้น าความในมาตรา  ๑๒  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๔  มาใช้บังคับแก่การพ้นจาก

ต าแหน่งของกรรมการอื่นนอกจากกรรมการโดยต าแหน่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนโดยอนุโลม  
มาตรา ๒๒ ให้น าความในมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อน

โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓ ให้ประธานกรรมการขับเคลื่อน  กรรมการขับเคลื่อน  และอนุกรรมการที่

คณะกรรมการขับเคลื่อนแต่งตั้ง  ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  

้หนา   ๑๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๔ ให้ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษา  ท าหน้าที่รับผิดชอบ

งานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน  และให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดให้มีระบบข้อมูลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  รวมทั้งศึกษาและ

วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๒) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา 

(๓) จัดท ารายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด  โดยให้แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทราบด้วย  

(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนมอบหมาย  

ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือแก่

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๕ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานที่ได้รับการปรับเพื่อน าไปใช้

ตามมาตรา  ๒๐  (๔)  ต้องครอบคลุมสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และ

มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  

โดยต้องจัดสาระการเรียนรู้รายวิชาให้หลากหลายและสอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัดหรือ  

ความสนใจของผู้เรียน  และสภาพภูมิสังคม  

ในกรณีที่สถานศึกษาน าร่องต้องการปรับหลักสูตรเพ่ิมเติมจากหลักสูตรตามมาตรา  ๒๐  (๔)  

ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการขับเคลื่อน 

ให้ถือว่าการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

สถานศึกษาน าร่องที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนโดยไม่ใช้หลักสูตรตามมาตรา  ๒๐  (๔)  

หรือโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศต้องเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบาย   

การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหวา่งสถานศึกษาน ารอ่งและ

สถานศึกษาอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

้หนา   ๑๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๖ ในการด าเนินการตามมาตรา  ๒๕  คณะกรรมการขับเคลื่อน  หรือสถานศึกษา

น าร่อง  แล้วแต่กรณี  ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียน ผู้ปกครอง  ครู และบุคลากรทาง 

การศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนภาคเอกชน  และผู้แทนภาคประชาสังคม  ในพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาด้วย 

หมวด  ๔ 
สถานศึกษาน าร่อง 

 
 

มาตรา ๒๗ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแห่งใดประสงค์จะเป็น

สถานศึกษาน าร่อง  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ขอ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๒) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นสังกัด  

(๓) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน  ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  

แล้วแต่กรณี 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการขับเคลื่อนก าหนด 

มาตรา ๒๘ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  การจัดสรรงบประมาณเฉพาะใน 

ส่วนของเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่าใช้จ่ายด าเนินงานให้แก่

สถานศึกษาน าร่องตามมาตรา  ๒๗  (๑)  เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศกึษา  ให้จัดสรรเป็นเงินอุดหนนุทัว่ไป

ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือจัดสรรให้แก่สถานศึกษาน าร่องแต่ละแห่งโดยตรง  

ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามความจ าเป็นและความต้องการของสถานศึกษาน าร่อง  

การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามวรรคหนึ่งให้แก่สถานศึกษาน าร่อง

แต่ละแห่ง  ให้ค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยความเห็นชอบของ

ส านักงบประมาณ 

้หนา   ๑๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๙ การรับและการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคเพ่ือการศึกษาให้แก่

สถานศึกษาน าร่องที่เป็นสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรอื

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  โดยไม่ต้องน าส่งคลัง

เป็นรายได้แผ่นดิน   

การรับและการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินตามวรรคหนึง่  จะต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา

หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค  และต้องไม่มีเงื่อนไขเลือกปฏิบัติต่อผู้เรียนในการเข้าร่วม

กิจกรรม 

มาตรา ๓๐ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของสถานศึกษาน าร่องในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการนโยบายประสานงาน

กับกระทรวงการคลังเพ่ือให้คณะกรรมการนโยบายสามารถด าเนินการจัดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาน าร่องทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้เอง  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วย 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอแนะต่อ  ก.ค.ศ.  เพ่ือให้มีการออกกฎ  ก.ค.ศ.  

หรือหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไข  ส าหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเกี่ยวกบัการคัดเลือก  การบรรจุแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การเลื่อนเงนิเดอืน  และการประเมนิ

วิทยฐานะ  ให้เกิดความเหมาะสมกับการบริหารงานของสถานศึกษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประสานกับ

ส านักงาน  ก.ค.ศ.  

เมื่อได้มีการด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน ากฎ  ก.ค.ศ.  หรือ

หลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้กับสถานศึกษาน าร่องในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลในพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา  คณะกรรมการนโยบายอาจเสนอแนะต่อ  ก.ค.ศ.  ให้ตั้ง  อ.ก.ค.ศ.   ตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยเฉพาะก็ได้ 

้หนา   ๑๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หน่วยงานใดประสงค์จะด าเนินโครงการ  กิจกรรม  หรือภารกิจใด 

ซึ่งให้สถานศึกษาน าร่องเป็นผู้ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ  ให้หน่วยงานนั้นขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการขับเคลื่อนก่อนด าเนินการ 

มาตรา ๓๔ ในการจัดการเรียนการสอน  สถานศึกษาน ารอ่งอาจด าเนินการร่วมกับหนว่ยงาน

ของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  หรือภาคประชาสังคม  ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

ตามที่เห็นสมควร  

ในกรณีที่เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการขับเคลื่อนก่อน 

มาตรา ๓๕ สถานศึกษาน าร่องอาจใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในกรณีดังต่อไปนี้ได้  

(๑) จัดท า  คัดเลือก  จัดหา  หรือใช้ต ารา  สื่อการเรียนการสอน  หรือฐานข้อมูลในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับสถานศึกษานั้นโดยอิสระ  ทั้งนี้  ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรตามมาตรา  ๒๕ 

(๒) ร่วมกันจัดซื้อต ารา  สื่อการเรียนการสอน  หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อน ามาใช้ร่วมกันในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน 

มาตรา ๓๖ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการขับเคลื่อนอาจ

ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาโดยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถาบันอุดมศึกษา  

หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ก็ได้  

มาตรา ๓๗ ให้สถานศึกษาน าร่องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

และมีการประเมินเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  

ให้สถานศึกษาน าร่องรายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน  และให้คณะกรรมการขับเคลื่อนให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ  และแนะน า

สถานศึกษา  เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

มาตรา ๓๘ สถานศึกษาน าร่องที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด  ให้ถือว่าเป็นการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติแล้ว  

้หนา   ๑๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



สถานศึกษาน าร่องที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนขอให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  หน่วยงาน  

องค์กร  หรือสถาบันที่มีผลงานด้านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ให้ค าแนะน าใน

การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาน าร่องและแจ้งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนทราบ  

มาตรา ๓๙ สถานศึกษาน าร่องจะพ้นจากการเป็นสถานศึกษาน าร่องในกรณี  ดังต่อไปนี้  

(๑) สถานศึกษาน าร่องร้องขอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน  และคณะกรรมการขับเคลื่อน  

ให้ความเห็นชอบ  

(๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนมีมติให้พ้น  เพราะสถานศึกษาน าร่องแห่งนั้นไม่สามารถด าเนินการ

ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็น

สถานศึกษาน าร่อง 

(๓) ครบก าหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาน าร่องและไม่ประสงค์  

จะเป็นสถานศึกษาน าร่องต่อไป 

(๔) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด 

ในการพิจารณาตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน  

ผู้ปกครอง  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศึกษาน าร่อง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

และจะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อนักเรียนด้วย   

ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนก าหนดเงื่อนไขให้สถานศึกษาน าร่องปฏิบัติเพ่ือไม่ให้นักเรียนและครู

และบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบจากการพ้นจากการเป็นสถานศึกษาน าร่อง  

หมวด  ๕ 
การประเมินผล 

 
 

มาตรา ๔๐ ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

ตามมาตรา  ๑๕  (๔)  ทุกสามปี  โดยคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง  และให้จัดท า

รายงานเสนอคณะกรรมการนโยบาย 

ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่าผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการยั งไม่เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  แต่ยังอยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุงได้  ก็ให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย

้หนา   ๑๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



พร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง  และให้คณะกรรมการนโยบายแจ้งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับปรงุ

ตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่ก าหนด  

ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่าผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการยังไม่สามารถ

ด าเนินการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  ได้   ให้คณะผู้ประเมินอิสระเสนอต่อ

คณะกรรมการนโยบายให้มีการยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั้น 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเห็นว่าพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาใดมีเหตุควรยุบเลิก

เนื่องจากไม่อาจด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  ได้  ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้นตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ก าหนด  ในการนี้  

ให้ก าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบ

จากการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย 

การยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เมื่อมีการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแล้ว  ให้สถานศึกษาน ารอ่งในพ้ืนที่นวตักรรมการศึกษานัน้  

พ้นจากการเป็นสถานศึกษาน าร่อง  และกลับคืนสู่สถานะสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นอยู่แต่เดิม 

ตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากรายงานของคณะผู้ประเมินอิสระว่า 

การด าเนินงานและบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดใน

มาตรา  ๕  ให้คณะกรรมการนโยบายด าเนินการตามมาตรา  ๑๕  (๗)  และ  (๘)  เพ่ือให้มีการขยาย

ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๔๓ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ประกอบด้วย  

กรรมการตามมาตรา  ๑๐  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๐  (๔)   

ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อ านวยการ

ส านักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

้หนา   ๑๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๔ ให้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้มีการจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

อยู่ในวันก่อนวนัที่พระราชบัญญตัินีใ้ช้บังคับ  เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด

ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา  ๔๔  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั  

ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  

จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๔๖ ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นสถานศึกษาน าร่องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นสถานศึกษาน าร่องตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๔๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  ให้สถานศึกษาน าร่อง

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

ที่สถานศึกษาแห่งนั้นได้รับก่อนเป็นสถานศึกษาน าร่อง  

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่สถานศึกษาน าร่องต้องด าเนินการหรือร่วมด าเนินการในโครงการ  

กิจกรรม  หรือภารกิจใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  หรือส่งผลกระทบต่อการเรียน 

การสอน  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาน าร่องแจ้งต่อ

คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือขอยกเว้นไม่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการในโครงการ  

กิจกรรม  หรือภารกิจนั้น  ทั้งนี้  หากคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาพิจารณาแล้ว  

เห็นควรให้ยกเว้นก็ให้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการ  กิจกรรม  หรือภารกิจนั้น 

มาตรา ๔๙ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการสั่งให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานตามที่เห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม  มาปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ในระหว่างที่ยังไม่มีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สั่งให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส านักพัฒนานวตักรรมการจัดการศกึษา  ในส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  

มาตรา ๕๐ ในวาระเริ่มแรก  ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา 

มาตรา ๕๑ ก่อนพระราชบัญญัตินี้จะสิ้นผลใช้บังคับอย่างนอ้ยหนึ่งปี  ให้คณะกรรมการนโยบาย

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาก าหนดมาตรการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา  และสถานศึกษาน าร่องเตรียมความพร้อมในการสิ้นสุดการเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

และก าหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิเพ่ือไม่ให้นักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึ กษาได้รับ

ผลกระทบจากการที่พระราชบัญญัตินี้สิ้นผลใช้บังคับ 

เมื่อพระราชบัญญัตินี้สิ้นผลใช้บังคับแล้ว  ให้สถานศึกษาน าร่องพ้นจากการเป็นสถานศึกษาน าร่อง  

และกลับคืนสู่สถานะสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นอยู่แต่เดิม 

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรต้องพัฒนาการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอันเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาคนไทย  ให้มีคุณภาพ  มีความใฝ่รู้  มีความคิดสร้างสรรค์   
มีความสามารถในการสื่อสาร  สามารถอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้   มีความรู้ 
เท่าทันโลก  และมีทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน  และให้รัฐ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  ร่วมกันพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ า
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างแท้จริง  สมควรก าหนดให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิรูป
การบริหารและการจัดการการศึกษาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการน าร่องใน  
การกระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ า  รวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



























ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
เรื่องเสร็จที่ ๑๘๗๖/๒๕๖๑   

 
ร่าง 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 

เหตุผล 
 
  โดยที่สมควรต้องพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอันเป็นรากฐานสำคัญของ 
การพัฒนาคนไทย ให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร 
สามารถอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้ มีความรู้เท่าทันโลก และมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และให้รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างแท้จริง  สมควรกำหนดให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิรูป 
การบริหารและการจัดการการศึกษาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการนำร่อง 
ในการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
และวิธีการปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืน  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้   
 
 

 
 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. ....  

   
 

……………………….……...…. 
...…………………………….…. 
...……………………………….. 

 
  ……...............................................................................……….……………………………….. 
......................................... 
 
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 
  ……...............................................................................……….……………………………….. 
......................................... 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. ....”  
  
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป เป็นเวลาเจ็ดปี   
  การขยายเวลาใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
โดยให้กระทำได้เพียงหนึ่งครั้งแต่ไมเ่กินเจ็ดปี    
 
  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“นวัตกรรมการศึกษา” หมายความว่า  แนวคิด วิธีการ กระบวนการ สื่อการเรียนการสอน 
หรือการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งได้มีการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่น่าเชื่อถือว่าสามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการศึกษา และให้หมายความรวมถึงการนำสิ่งดังกล่าว 
มาประยุกตใ์ช้ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย  
  “พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” หมายความว่า  พ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนด 
ให้เป็นพ้ืนทีป่ฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา   
  “ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” หมายความว่า  พัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ 
สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ 

“สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า  โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระบบ  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภทสามัญศึกษา  



๒  

  “สถานศึกษานำร่อง” หมายความว่า  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของเอกชน ที่อยู่ในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอนุมัติให้เป็นสถานศึกษานำร่อง  
  “คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา่  คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา 
  “คณะกรรมการขับเคลื่อน” หมายความว่า  คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา   
  “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  “ก.ค.ศ.” หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

   
 

มาตรา ๕  พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
(๑) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพ่ือดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืน  
  (๒) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 
  (๓) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 

(๔) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการตีความหรือการวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับ
พระราชบัญญัตินี้ การตีความจะต้องเอ้ืออำนวยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการศึกษา และมุ่งเน้นให้เกิด
สัมฤทธิผลของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นสำคัญ  
 
  มาตรา ๖  คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายมีอำนาจกำหนดให้
จังหวัดใดเป็นพ้ืนทีน่วัตกรรมการศึกษาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาความเหมาะสม 
ของการเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยคำนึงถึงความพร้อม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
และโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนประกอบด้วย โดยอย่างน้อยจะต้องคำนึงถึงผลการ
ดำเนินการที่ผ่านมาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอ่ืนที่มีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว 
 การพิจารณาว่าจังหวัดใดมีความพร้อมเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด 
 



๓  

มาตรา ๗  จังหวัดใดประสงค์จะเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้คณะผู้เสนอ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือดำเนินการ
ตามมาตรา ๖ โดยแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง และแสดงให้เห็นว่าจังหวัดนั้นมีความพร้อมที่จะ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

จำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอ หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด  ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายอาจกำหนด 
ให้แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาก็ได้  

 
มาตรา ๘  การเสนอให้จัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗ วรรคสอง 

อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
(๑) รายชื่อคณะผู้เสนอ 
(๒) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสงคจ์ะเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่อง 
(๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน 
(๔) แนวทางการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ 
(๕) แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง  
  องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตาม (๓) ในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาอาจมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ ความพร้อม และความจำเป็นของแต่ละพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 
   
  มาตรา ๙  ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเห็นว่าจังหวัดใดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ คณะกรรมการนโยบายอาจให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสำรวจความพร้อมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการขอเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗  
และมาตรา ๘ ในกรณีที่มีความพร้อมตามมาตรา ๖ ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือประกาศให้จังหวัดนั้นเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้   
   

หมวด ๒ 
คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  

   
 

  มาตรา ๑๐  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา” ประกอบด้วย 
  (๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ 
  (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ  



๔  

  (๓) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนห้าคน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ  
  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารการเงิน หรือด้านอ่ืนอันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ จำนวน 
ไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด  
   

มาตรา ๑๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไมเ่คยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเ่คยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  

หรือหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(๖) ไมเ่คยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ

แผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำ
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

มาตรา ๑๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี  
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง 
เพ่ือดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 

มาตรา ๑๓  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือหย่อนความสามารถ 



๕  

มาตรา ๑๔  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ  
ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือในกรณีท่ีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนหรือเพ่ิมขึ้นก็ได้ และให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ 

 
  มาตรา ๑๕  คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในการดำเนินการส่งเสริมให้มีพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

(๒) ให้คำแนะนำแก่คณะรัฐมนตรีในการประกาศกำหนดให้จังหวัดใดเป็นพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งประกาศยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

(๓) กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๕  

(๔) กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา  
  (๕) กำหนดแนวทางให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของ
หน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
  (๖) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีให้มีการนำแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐและของเอกชน  

(๗) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยนำผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว   
  (๘) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษานำร่อง  

(๙) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั่วไปเก่ียวกับการบริหารจัดการ  
การปฏิบัติงาน การเงิน สิทธิประโยชน์ และการประเมินผล ภายในสถานศึกษานำร่อง  

(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการแทนหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ 
นโยบายมอบหมาย 

(๑๑) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๑๒) หน้าที่และอำนาจอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนด 
ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบาย 
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาตาม (๔) ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕  
 



๖  

  มาตรา ๑๖  การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
  คณะกรรมการนโยบายต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง  

 

มาตรา ๑๗  ให้ประธานกรรมการนโยบาย รองประธานกรรมการนโยบาย 
กรรมการนโยบาย และอนุกรรมการที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทน 
และสิทธิประโยชน์ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
 

มาตรา ๑๘  ให้จัดตั้งสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทำหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการและงานธุรการของ
คณะกรรมการนโยบาย รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานของ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย 

(๒) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในการดำเนินการส่งเสริมให้มีพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 

(๓) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

(๔) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
นำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 

(๕) กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
(๖) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
(๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่บัญญัติให้เป็นหน้าที่

และอำนาจของสำนักงาน หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
การบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

   
 

  มาตรา ๑๙  ในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา คณะหนึ่ง จำนวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่งจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ผู้แทนสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาครู ผู้แทนองค์กรเอกชน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  



๗  

องค์ประกอบของคณะกรรมการ จำนวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการขับเคลื่อน ให้เป็นไปตาม 
ทีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
โดยให้พิจารณาจากคำขอจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗ และให้คำนึงถึงความหลากหลาย
และการมสี่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีประกาศให้จังหวัดใดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแล้ว  
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดของจังหวัดนั้น ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการขับเคลื่อนตามวรรคหนึ่ง
เพ่ือเสนอคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง 
 
  มาตรา ๒๐  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อน 
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้  
  (๑) กำหนดยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา 
  (๒) ประสานให้หน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น
ของรัฐและเอกชน ดำเนินการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามยุทธศาสตร์ 
และแผนการดำเนินงานตาม (๑) 
  (๓) ประสานให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะให้การสนับสนุนทางเทคนิค 
ในการจัดทำสื่อการสอน จัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ พัฒนาบุคลากร จัดระบบการประเมินและวัดผล 
และการอ่ืนที่จำเป็นสำหรับพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
  (๔) นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานำร่องให้เหมาะสมกับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
  (๕) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษานำร่องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม
กับสภาพในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
  (๖) จัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา  
  (๗) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และติดตามสถานศึกษานำร่องเพ่ือให้
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา   
  (๘) เสริมสร้างและเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นท่ีนวัตกรรม
การศึกษาในการเป็นสถานศึกษานำร่องหรือในการนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษา 
  (๙) เพ่ิมขีดความสามารถให้แกห่น่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
เพ่ือทำการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาหรือนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ 
  (๑๐) จัดให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง   
  (๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการแทนหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนมอบหมาย 
  (๑๒) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาต่อคณะกรรมการนโยบาย 



๘  

  (๑๓) หน้าที่หรืออำนาจที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกำหนดให้เป็นหน้าที่
หรืออำนาจของคณะกรรมการขับเคลื่อน 
  (๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 
  การดำเนินการตาม (๑) (๒) (๔) (๖) และ (๑๐) ให้คณะกรรมการขับเคลื่อน
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
  การออกแบบทดสอบตาม (๖) และการประเมินผลตาม (๑๐) ต้องสอดคล้องกับ
หลักสูตรตามมาตรา ๒๕  
  ในกรณีที่คณะกรรมการขับเคลื่อนเห็นว่าสถานศึกษานำร่องใดมีความพร้อม   
อาจมอบหมายหน้าที่และอำนาจใน (๖) ให้แก่สถานศึกษาดังกล่าวดำเนินการในส่วนของตนได้ 
 

มาตรา ๒๑  ให้นำความในมาตรา ๑๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่ 
การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการอ่ืนนอกจากกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการขับเคลื่อน  
โดยอนุโลม  

 
มาตรา ๒๒  ให้นำความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๒๓  ให้ประธานกรรมการขับเคลื่อน กรรมการขับเคลื่อน และอนุกรรมการ  

ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
นโยบายกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  

 
มาตรา ๒๔  ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

ทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน และให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดให้มีการรวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
(๒) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา 
(๓) จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยให้แจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
ทราบด้วย  

(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการขับเคลื่อน
มอบหมาย  
 
  มาตรา ๒๕  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทีไ่ด้รับการปรับเพ่ือนำไปใช้
ตามมาตรา ๒๐ (๔) ต้องครอบคลุมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ โดยต้องจัดสาระการเรียนรู้รายวิชาให้หลากหลายและสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
หรือความสนใจของผู้เรียน และสภาพภูมิสังคม  



๙  

  ในกรณีท่ีสถานศึกษานำร่องต้องการปรับหลักสูตรเพ่ิมเติมจากหลักสูตรตามมาตรา ๒๐ (๔) 
ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการขับเคลื่อน 
  ให้ถือว่าการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  สถานศึกษานำร่องที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนโดยไมใ่ช้หลักสูตร 
ตามมาตรา ๒๐ (๔) หรือโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศต้องเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือขอ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย   
  การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษา
นำร่องและสถานศึกษาอ่ืนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
    
  มาตรา ๒๖  ในการดำเนินการตามมาตรา ๒๕ คณะกรรมการขับเคลื่อน  
หรือสถานศึกษานำร่อง แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียน ผู้ปกครอง  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทน 
ภาคประชาสังคม ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย 
 

หมวด ๔ 
สถานศึกษานำร่อง 
    

 
มาตรา ๒๗  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาแห่งใดประสงค์ 

จะเป็นสถานศึกษานำร่อง ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้  
(๑) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(๒) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นสังกัด  
(๓) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

บริหารสถานศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี 

เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน   
ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการขับเคลื่อนกำหนด 
 

มาตรา ๒๘  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ การจัดสรรงบประมาณเฉพาะ
ในส่วนของเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่
สถานศึกษานำร่องตามมาตรา ๒๗ (๑) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ให้จัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
ทั่วไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อจัดสรรให้แก่สถานศึกษานำร่องแต่ละแห่ง
โดยตรง  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษานำร่อง  
  การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามวรรคหนึ่งให้แก่
สถานศึกษานำร่องแต่ละแห่ง ให้คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
โดยความเห็นชอบของสำนักงบประมาณ  
 



๑๐  

มาตรา ๒๙  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคเพ่ือการศึกษาให้แก่สถานศึกษานำร่อง  
ถ้าเป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สถานศึกษานำร่องมีอำนาจนำไปใช้จ่ายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนกำหนด หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคได้ โดยไม่ต้องนำส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดิน  
 

  มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของสถานศึกษานำร่องในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการนโยบาย
ประสานงานกับกระทรวงการคลังเพ่ือให้คณะกรรมการนโยบายสามารถดำเนินการจัดให้มีระเบียบ
หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษานำร่องทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้เอง   
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

  มาตรา ๓๑  ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. เพ่ือให้มีการออก 
กฎ ก.ค.ศ. หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข สำหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน 
และการประเมินวิทยฐานะ ให้เกิดความเหมาะสมกับการบริหารงานของสถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา   

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประสานกับสำนักงาน ก.ค.ศ.  

เมื่อได้มีการดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
นำกฎ ก.ค.ศ. หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้กับสถานศึกษานำร่องในสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๓๒  ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา คณะกรรมการนโยบายอาจเสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. ให้ตั้ง อ.ก.ค.ศ. ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยเฉพาะก็ได้ 
 

  มาตรา ๓๓  ในกรณีท่ีหน่วยงานใดประสงค์จะดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจใด
ซึ่งใหส้ถานศึกษานำร่องเป็นผู้ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ ให้หน่วยงานนั้นขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนก่อนดำเนินการ 
 

มาตรา ๓๔  ในการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษานำร่องอาจดำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้ตามที่เห็นสมควร  
  ในกรณีที่เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนก่อน 
 
 



๑๑  

มาตรา ๓๕  สถานศึกษานำร่องอาจใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในกรณี
ดังต่อไปนี้ได้  

(๑) จัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูล 
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถานศึกษานั้นโดยอิสระ  ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับหลักสูตร 
ตามมาตรา ๒๕ 

(๒) ร่วมกันจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ร่วมกันในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการขับเคลื่อน 
 

มาตรา ๓๖  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อน
อาจดำเนินการทดสอบทางการศึกษาโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก็ได้  
 

  มาตรา ๓๗  ให้สถานศึกษานำร่องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา และมีการประเมินเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด  
  ให้สถานศึกษานำร่องรายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน และให้คณะกรรมการขับเคลื่อนให้คําปรึกษา 
ช่วยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

 

  มาตรา ๓๘  สถานศึกษานำร่องทีมี่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนตาม
หลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด ให้ถือว่าเป็นการผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติแล้ว  

สถานศึกษานำร่องที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 
ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนขอให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันที่มีผลงานด้านการรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ให้คำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษานำร่องและแจ้งให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนทราบ  

 
มาตรา ๓๙  สถานศึกษานำร่องจะพ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่องในกรณี

ดังต่อไปนี้  
(๑) สถานศึกษานำร่องร้องขอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน และคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนให้ความเห็นชอบ  
(๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนมีมตใิห้พ้น เพราะสถานศึกษานำร่องแห่งนั้น 

ไมส่ามารถดำเนินการให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในการเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่อง 



๑๒  

(๓) ครบกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่อง 
และไม่ประสงค์จะเป็นสถานศึกษานำร่องต่อไป 

(๔) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด 
ในการพิจารณาตาม (๑) และ (๒) ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนรับฟังความคิดเห็น

จากนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษานำร่อง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อนักเรียนด้วย   

ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกำหนดเงื่อนไขให้สถานศึกษานำร่องปฏิบัติเพื่อไม่ให้
นักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบจากการพ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่อง  
 

หมวด ๕ 
การประเมินผล 

   
 

มาตรา ๔๐  ให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๑๕ (๔) ทุกสามปี โดยคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการ 
นโยบายแต่งตั้ง และให้จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการนโยบาย 

ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่าผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการ 
ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ แต่ยังอยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุงได้ ก็ให้เสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการนโยบายพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง และให้คณะกรรมการนโยบายแจ้งให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่กำหนด  

ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่าผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการ 
ยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ ได้ ให้คณะผู้ประเมินอิสระเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายให้มีการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น 
 
 มาตรา ๔๑  ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเห็นว่าพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาใด 
มีเหตุควรยุบเลิกเนื่องจากไม่อาจดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ ได้ ให้คณะกรรมการ 
นโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้นตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลา 
ที่กำหนด ในการนี้ให้กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย 
 การยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 เมื่อมีการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษานั้น พ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่อง และกลับคืนสู่สถานะสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่เป็นอยู่แต่เดิมตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง  
 

มาตรา ๔๒  ในกรณีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากรายงานของคณะผู้ประเมินอิสระ
ว่าการดำเนินงานและบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด
ในมาตรา ๕ ให้คณะกรรมการนโยบายดำเนินการตามมาตรา ๑๕ (๖) และ (๗) เพื่อให้มีการขยาย
ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืน 



๑๓  

บทเฉพาะกาล 
    

 
  มาตรา ๔๓  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๑๐ (๑) (๒) และ (๓) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๑๐ (๔) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

ให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

มาตรา ๔๔  ให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้มีการจัดตั้งโดยประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัตินี้  

 
มาตรา ๔๕  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

จังหวัดของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๔๔ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  

 
มาตรา ๔๖  ให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นสถานศึกษานำร่องตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสถานศึกษานำร่อง 
ตามพระราชบัญญัตินี้  

 
มาตรา ๔๗  ในระหว่างที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ให้สถานศึกษา

นำร่องในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่สถานศึกษาแห่งนั้นได้รับก่อนเป็นสถานศึกษานำร่อง  

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่สถานศึกษานำร่องต้องดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ 

ในโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ หรือส่งผลกระทบ 
ต่อการเรียนการสอน อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษานำร่อง
แจ้งต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือขอยกเว้นไม่ดำเนินการหรือร่วม
ดำเนินการในโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจนั้น  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาพิจารณาแล้วเห็นควรให้ยกเว้นก็ให้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการ กิจกรรม 
หรือภารกิจนั้น 



๑๔  

มาตรา ๔๙  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม มาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานบริหารพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  

ในระหว่างที่ยังไม่มีการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสำนักพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการศึกษา ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน
บริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  
 
  มาตรา ๕๐  ในวาระเริ่มแรก ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้แก่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
........................................ 
       นายกรัฐมนตร ี
 



เรื่องเสร็จที่ ๑๘๗๖/๒๕๖๑ 
 

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... 

   
 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่  นร ๐๕๐๓/๒๗๔๒๐ ลงวันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๖๑ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ลงมติ 

๑. ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติเขตพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเสนอ ไปตรวจพิจารณา โดยให้ไป
ดำเนินการตามข้อสั่ งการของนายกรัฐมนตรี  ซึ่ งให้ รับ ฟังและน ำความเห็นจากภายนอก 
มาพิจารณาด้วย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและให้รับความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ และ
คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอิสระ
เพ่ือการปฏิ รูปการศึกษา ด่วนที่ สุ ด  ที่  ศธ ๐๓๑๑/๑๔๖ ลงวันที่  ๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๑)  
ไปประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งให้พิจารณาความเชื่อมโยงเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษากับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง 

๒. ให้คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเร่งรัดดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์
ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) และนำรายงานสรุปผลการรับ
ฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ไปเปิดเผยต่อประชาชน รวมทั้งจัดทำแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา  
และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แล้วส่งผลการ
ดำเนินการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการตรวจพิจารณาต่อไป 

๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
สำนักงาน ก.พ. และสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการด้วย 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ได้เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณา โดยมีผู้แทนคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสำนักงาน ก.พ.ร). ผู้แทนกระทรวงการคลัง (สำนักงาน
ปลัดกระทรวง) ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (สำนักงานปลัดกระทรวง) ผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.) และผู้แทนสำนักงานการตรวจ  
เงินแผ่นดินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควรจัดทำบันทึก
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติ ดังตอ่ไปนี้ 

 
 



 ๒ 

๑. หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ   
  ๑.๑ กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธาน
กรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา ๕) มีหน้าที่และอำนาจ 
ที่สำคัญในการให้คำแนะนำแก่คณะรัฐมนตรีในการกำหนดเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา กำหนด
นโยบาย กำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มี  
การนำแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษา  
หรือเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ตลอดจนเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ต่อคณะรัฐมนตรี 
เช่น แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา หรือแนวทาง
การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานหรือยุบเลิกเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นต้น (ร่างมาตรา ๖)  
  ๑.๒ กำหนดสาระในการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ดังนี้   

  (๑) กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
โดยต้องเป็นไปเพ่ือ ๑) เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ๒) ลดความเหลื่อมล้ำ  
ในการศึกษา ๓) รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาสังคม ร่วมกันจัดการศึกษา  
และ ๔) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา และดำเนินการให้มีการนำนวัตกรรมนั้นไป ใช้ 
ในสถานศึกษาอ่ืนในพื้นท่ีต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ร่างมาตรา ๗)  

(๒) กำหนดให้คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษากำหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(ร่างมาตรา ๗/๑) 

(๓) กำหนดให้ในแต่ละเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา มีคณะกรรมการบริหาร 
เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษานำร่อง ผู้แทนครู
และบุคลากรทางการศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้นตั้งอยู่ 
นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่สถานศึกษานำร่องตั้งอยู่ (ร่างมาตรา ๘) มีหน้าที่
และอำนาจประการสำคัญในการวางหลักเกณฑ์การกำหนดหลักสูตร และตำรา หรือสื่อการเรียนการสอน
ของสถานศึกษานำร่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษานำร่อง พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษานำร่อง ออกแบบทดสอบผู้เรียนซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  
ในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง ตลอดจนออก
ระเบียบต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงิน และการพัสดุของสำนักงาน  
หรือสถานศึกษานำร่อง เป็นต้น (ร่างมาตรา ๑๓)  

(๔) กำหนดให้การกำหนดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษานำร่องอย่างน้อยต้องครอบคลุมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติ  โดยต้อง 
จัดสาระสำคัญการเรียนรู้รายวิชาให้หลากหลายและสอดคล้องกับบุคลิก ลักษณะ ความถนัด  
หรือความสนใจของผู้เรียน (ร่างมาตรา ๑๓ วรรคสอง) 

 



 ๓ 

(๕) กำหนดให้แต่ละเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีสำนักงานคณะกรรมการ
บริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแห่งหนึ่ง  ทำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและธุรการของ 
คณะกรรมการบริหาร และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย โดยสำนักงาน
ดังกล่าวเป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจและมีฐานะเป็นนิติบุคคล (ร่างมาตรา ๑๖) 

๑.๓ กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานศึกษานำร่อง ดังนี้  
(๑) กำหนดให้สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา อาจขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร  
เพ่ือเป็นสถานศึกษานำร่องได้ (ร่างมาตรา ๒๖)  

(๒) ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง ในกรณีที่โครงการ กิจกรรม หรือ
ภารกิจใด อาจทำให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ 
คณะกรรมการบริหารอาจขอยกเว้นการดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจนั้น หรือให้ดำเนิน
โครงการ กิจกรรม หรือภารกิจที่คณะกรรมการบริหารกำหนดแทน แล้วแต่กรณี ได้ (ร่างมาตรา ๒๗) 
ให้สถานศึกษานำร่องแต่ละแห่งจัดหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ และจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรโดยสอดคล้องกับบุคลิก ลักษณะ ความถนัด หรือความสนใจของผู้เรียน และสภาพภูมิสังคม 
โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย (ร่างมาตรา ๒๘)  
นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษานำร่องอาจดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้  
(ร่างมาตรา ๓๐)  

(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคเพ่ือการศึกษาให้แก่สถานศึกษานำร่องในกรณีที่
เป็นสถานศึกษาของรัฐหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถนำไปใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
หลักสูตร หรือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน หรือตามวัตถุประสงค์
ของผู้บริจาคได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
(ร่างมาตรา ๓๑)  

(๔) คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการ นโยบาย จะมีมติให้จัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปแก่สถานศึกษานำร่องที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเพ่ือนำไปใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์อ่ืนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสม 
และจำเป็นก็ได้ (ร่างมาตรา ๓๓)   

 
๒. ข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีความเห็นสรุปได้ว่า อาจพิจารณาความเหมาะสม
ในการบรรจุเรื่องเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไว้ในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
และในกรณีที่ เห็นควรให้มีพระราชบัญญัติเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ควรพิจารณา 
เรื่องความสอดคล้องของภารกิจใหม่กับหน่วยงานของกระทรวงศึกษาที่มีอยู่เดิม เพ่ือไม่ให้เกิด 
ความซ้ำซ้อนและเป็นภาระงบประมาณ ควรพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมของสถานศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมให้มีความเหมาะสมเพ่ือป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้ำ การประเมินผล 
การดำเนินงานควรมีระบบการประเมินผลครูผู้สอนที่เป็นระบบ  นอกจากนี้ ควรสนับสนุนให้มีการ
พัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาที่ สามารถนำไปใช้ ได้ ในทุกพ้ืนที่ และต่อยอดให้ เหมาะสม กับ 
ความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ได้ 



 ๔ 

 ๒.๒ กระทรวงการคลัง มีความเห็นสรุปได้ว่า เห็นควรให้ตัดการกำหนดให้
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอำนาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุของสำนักงานฯ  
และของสถานศึกษานำร่อง (ร่างมาตรา ๑๓ (๔) และ (๕)) เนื่องจากขัดกับหลักการของกฎหมาย  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และเห็นควรให้พิจารณากรณีที่กำหนด 
ให้มีสำนักงานคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา เนื่องจากก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ  
 ๒.๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความเห็นสรุปได้ว่า เสนอให้เพ่ิม
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา ควรมีกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม รวมทั้ง
การนำนวัตกรรมจากสถานศึกษาต้นแบบไปขยายผลในวงกว้าง และควรสร้างความร่วมมือเฉพาะด้าน
สำหรับสถานศึกษานำร่อง โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมยินดีบูรณาการในเรื่องการพัฒนา
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่เด็กและเยาวชน 
   ๒.๔ สำนักงาน ก.พ. มีความเห็นสรุปได้ว่า การดำเนินการเขตพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาควรโปร่งใส เป็นธรรม กำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย มีระบบการประเมินผลที่
ชัดเจน และปรับระบบการบริหารงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบ
การเงิน พัสดุ งบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างหน่วยงาน การบริหารงานบุคคล เพ่ือให้
การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.๕ สำนักงบประมาณ มีความเห็นสรุปได้ว่า ควรกำหนดโครงสร้าง ภารกิจ และ
อำนาจหน้าที่ของเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้มีความชัดเจนเพราะอาจมีความซ้ำซ้อนกับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด การกำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการบริหาร
เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่เป็นภาระงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องในระยะยาว  
จึงเห็นควรให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยให้พิจารณาปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจของหน่วยงานที่มีอยู่ เดิมก่อน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของภารกิจและไม่เป็นภาระ
งบประมาณเพ่ิมขึ้น สำหรับการกำหนดให้การบริหารการเงินของสถานศึกษานำร่องเป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด และการกำหนดให้คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการนโยบายมีมติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษานำร่อง หากเป็นเงิน
งบประมาณแผ่นดินจะต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและรักษาวินัย
การเงินการคลังอย่างเคร่งครัดด้วย 
 ๒.๖  คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  (ตามหนังสือสำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๓๑๑/๑๔๖ ลงวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑) มีความเห็นสรุปได้ว่า กรณีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาซึ่งจะก่อให้เกิดภาระงบประมาณนั้น คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
ได้ เสนอร่างต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) และ
คณะกรรมการสภาการศึกษาแล้ว ได้ขอเสนอแนะว่า ให้จัดตั้ง “พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” แทน 
“เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” ซึ่งจะไม่มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา และไม่ทำให้ เกิดภาระงบประมาณ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสามารถ  
มาดำเนินการได้ในชั้นการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำหรับประเด็น 



 ๕ 

การขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังให้สถานศึกษานำร่องไม่ต้องนำส่งเงินบริจาคต่อคลัง  
เป็นรายได้แผ่นดิน (ร่างมาตรา ๓๑) นั้น กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
๓. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปประเทศเสนอแล้ว สรุปผล 
การพิจารณาได้ ดังต่อไปนี้ 
    ๓.๑ ชื่อของร่างพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา ๑)  
     ได้แก้ไขชื่อของร่างพระราชบัญญัติเป็น “ร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. ....” เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่เปลี่ยนจากการจัดตั้ง 
“เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” เป็น “พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
 ๓.๒ วันใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒)  
     ได้กำหนดให้ร่างพระราชบัญญัตินี้มีระยะเวลาการบังคับใช้เจ็ดปี ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้สามารถขยายระยะเวลาได้อีกหนึ่งครั้งแต่ไม่เกินเจ็ดปี 
โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ร่างพระราชบัญญัตินี้
เป็นกฎหมายทดลอง (Sandbox) การสร้างนวัตกรรมการศึกษาซึ่งจะต้องมีบทบัญญัติที่กำหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการบังคับใช้กฎหมาย (Sunset clause) ด้วย (ร่างมาตรา ๒) 
        ๓.๓ บทนิยาม (ร่างมาตรา ๓) 
   (๑) ได้เพ่ิมบทนิยามคำว่า “นวัตกรรมการศึกษา” และ “ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนถึงความหมายของถ้อยคำดังกล่าว ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” เพ่ือให้ชัดเจนว่า
หมายความถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และ เพ่ิม
บทนิยามคำว่า “ก.ค.ศ.” เพ่ือให้ชัดเจนว่าหมายความถึงคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 (๒) ได้แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคำว่า “เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” เป็น “พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา” เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ที่เป็นการจัดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา  
 (๓) ได้แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคำว่า “สถานศึกษา” เป็น “สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน” โดยให้หมายความเฉพาะโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประเภทสามัญศึกษา เพ่ือจำกัดประเภทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเป็นสถานศึกษานำร่องตามร่าง
พระราชบัญญัตินี้ได้ มิใช่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติทั้งหมด 
  (๔ ) ได้ แก้ ไข เพ่ิ ม เติ มบท นิ ย ามคำว่ า  “คณ ะกรรมการบริห าร” เป็ น 
“คณะกรรมการขับเคลื่อน” เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้นอกจากจะทำหน้าที่บริหารแล้วยังมีหน้าที่
เป็นผู้ร่วมดำเนินการและขับเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย  
จึงได้แก้ไขชื่อของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ดังกล่าว 
  (๕) ตัดบทนิยามคำว่า “สำนักงาน” และ “ผู้อำนวยการ” ออก เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักการที่จะไม่มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่นวัตกรรมในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาแล้ว 



 ๖ 

 ๓.๔ ผู้รักษาการ (ร่างมาตรา ๔)  
                          ได้ทำการแก้ไขผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้จากเดิมที่ให้นายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้รักษาการ ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องจากสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้
เป็นเรื่องการจัดการศึกษาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง (ร่างมาตรา ๔) 
 ๓.๕ การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (หมวด ๑)  
                       ได้แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๑ จากร่างเดิมที่เป็นหมวด “การจัดตั้งและการบริหารเขต
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” เป็น “การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และได้นำ
บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการนโยบาย ไปบัญญัติไว้เป็นหมวด ๒ “คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา” ส่วนบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ได้นำไปบัญญัติไว้
เป็นหมวด ๓ “การบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา”  สำหรับบทบัญญัติในหมวด ๑ มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้  
  (๑) แก้ไขการเรียงลำดับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
และแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคำเพ่ือให้เกิดความชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพ่ิมบทบัญญัติที่กำหนดแนวทาง
ในการตีความหรือการวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ จากการใช้บังคับร่างพระราชบัญญัตินี้ ว่าจะต้องเป็นไปโดย
เอ้ืออำนวยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการศึกษาและมุ่งเน้นให้เกิดสัมฤทธิผลของการจัดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา (ร่างมาตรา ๕)  
  (๒) การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ได้แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบาย
มีอำนาจกำหนดให้จังหวัดใดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายต้องพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมของจังหวัดตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด  โดยต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่ วม โอกาสที่จะ
ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และผลการดำเนินการที่ผ่านมาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอ่ืนที่มีการจัด
ตั้งอยู่ก่อนแล้วประกอบด้วย เพื่อให้การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความเหมาะสม ไม่มีการจัดตั้ง
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาข้ึนมามากจนเกินไป (ร่างมาตรา ๖) 
  (๓) เพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือกำหนดขั้นตอนการขอเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ โดยกำหนดให้มีคณะผู้เสนอขอจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาซึ่งมีจำนวนและคุณสมบัติแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเสนอขอจัดตั้งต่อคณะกรรมการนโยบาย  
ซึ่งการขอจัดตั้งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด  นอกจากนี้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายพิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดใดจำเป็นที่จะต้องพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ ก็อาจสั่งการให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสำรวจความพร้อมของ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการขอเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้ (ร่างมาตรา ๗ ร่างมาตรา ๘ และร่างมาตรา ๙) 
 ๓.๖ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (หมวด ๒) 
  (๑ ) ได้แก้ ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบาย โดยให้
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ ปรับปรุงองค์ประกอบในส่วนของกรรมการโดยตำแหน่ง
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากเดิมที่กำหนดไว้จำนวน 



 ๗ 

ไม่เกินห้าคน เป็นจำนวนไม่เกินเจ็ดคน พร้อมทั้งกำหนดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ซึ่งจะมาเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ร่างมาตรา ๑๐) 
  (๒) ได้แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง 
การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม รวมทั้งค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
(ร่างมาตรา ๑๑ ร่างมาตรา ๑๒ ร่างมาตรา ๑๓ ร่างมาตรา ๑๔ ร่างมาตรา ๑๖ และร่างมาตรา ๑๗)  
  (๓) ได้แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบาย โดยเพ่ิมหน้าที่
และอำนาจที่สำคัญ เช่น การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในการส่งเสริมให้มีพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษานำร่อง และการออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ ยวกับการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษานำร่อง เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น (ร่างมาตรา ๑๕) 
  (๔) เพ่ิมบทบัญญัติให้มีการจัดตั้งสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อทำหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการและงานธุรการของ
คณะกรรมการนโยบาย (ร่างมาตรา ๑๘) 
  อนึ่ง เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีระยะเวลาการใช้บังคับเป็นเวลาเจ็ดปี การจัดตั้ง
หน่วยงานภายในส่วนราชการระดับกรมตามขั้นตอนปกติอาจใช้ระยะเวลานาน  ดังนั้น เพ่ือให้มี
หน่วยงานทำหน้าที่โดยเร็วจึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอยกเว้นการดำเนินการตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ) เกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย  ทั้งนี้ ได้กำหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
สามารถสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปปฏิบัติงานในสำนักงานใหม่ได้โดยไม่ต้องเพ่ิมอัตรา จึงไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณ 
 ๓.๗ การบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (หมวด ๓) 
    (๑) ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในแต่ละ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งจำนวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย  
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนซึ่งไม่ได้กำหนดองค์ประกอบไว้แน่นอน
แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาครู ผู้แทน
องค์กรเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้คณะกรรมการขับเคลื่อนที่มีความเหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  สำหรับ
องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง
และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการขับเคลื่อน จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๑๙) 
   (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการขับเคลื่อน โดยเพ่ิมหน้าที่
และอำนาจที่สำคัญ เช่น การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา การประสานให้มีการร่วมกันขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามยุทธศาสตร์และแผน
ดังกล่าว และการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษานำร่องให้เหมาะสมกับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นต้น (ร่างมาตรา ๒๐) 



 ๘ 

   (๓) กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาทำหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน แทนการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการบริหาร 
เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (ร่างมาตรา ๒๔)  
    (๔) เพ่ิมบทบัญญัติเป็นแนวทางให้คณะกรรมการขับเคลื่อนใช้ในการพิจารณา
ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือควบคุมให้หลักสูตร
ที่มีการปรับยังคงความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของประเทศ รวมทั้งรับรองให้การจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนและเทียบวุฒิ
การศึกษาของผู้เรียนได้  นอกจากนี้ ในกรณีที่สถานศึกษานำร่องประสงค์จะจัดการเรียนการสอน 
โดยไม่ใช้หลักสูตรที่ได้รับการปรับหรือใช้หลักสูตรต่างประเทศก็สามารถกระทำได้โดยต้องเสนอ
คณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเสียก่อน แต่ในกรณีนี้  
จะไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (ร่างมาตรา ๒๕) 
 ๓.๘ สถานศึกษานำร่อง (หมวด ๔)  
    (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมการขอเป็นสถานศึกษานำร่องให้ชัดเจน โดยแยกกระบวนการ
ขอความเห็นชอบตามสังกัดของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน ซึ่งสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกแห่งที่ประสงค์จะเป็น
สถานศึกษานำร่องต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนกำหนด (ร่างมาตรา ๒๗)  
   (๒) กำหนดให้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษานำร่อง ในลักษณะของ
เงินอุดหนุนทั่วไป เฉพาะในส่วนของเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่สถานศึกษานำร่องเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โดยให้จัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไปดังกล่าวไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือดำเนินการจัดสรร
ให้แก่สถานศึกษานำร่องแต่ละแห่งโดยตรง  ทั้งนี้ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษานำร่อง
ในส่วนนี้มีความคล่องตัว โดยการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้แก่สถานศึกษานำร่องแต่ละแห่ง 
ให้คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยความเห็นชอบของ 
สำนักงบประมาณ (ร่างมาตรา ๒๘) 
  (๓) เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐของสถานศึกษานำร่องในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายประสานกับกระทรวงการคลัง
เพ่ือจัดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษานำร่องได้เอง  ทั้งนี้   
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ร่างมาตรา ๓๐) 
  (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษานำร่อง จากเดิมที่ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการขับเคลื่อนกำหนด ซึ่งจะกระทบต่อมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ และมีความแตกต่างกันในแต่ละ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย จึงได้แก้ไขโดยคงหลักการให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  



 ๙ 

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายเพ่ือการออกกฎ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ
แต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการประเมินวิทยฐานะ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวและเหมาะสมกับลักษณะการบริหารงานของสถานศึกษานำร่อง (ร่างมาตรา ๓๑)  
นอกจากนี้ ยังได้เพ่ิมเติมบทบัญญัติที่ให้คณะกรรมการนโยบายอาจเสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. ให้ตั้ง  
อ.ก.ค.ศ. สำหรับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาขึ้นคณะหนึ่ง เป็นการเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเพ่ือประโยชน์ 
ในการบริหารงานบุคคลในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาก็ได้ (ร่างมาตรา ๓๒) 
  (๕) แก้ไขเพ่ิมเติมให้สถานศึกษานำร่องอาจจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำรา 
สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้โดยอิสระ  โดยใช้ 
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพ่ือให้สถานศึกษานำร่องสามารถใช้ตำราหรือสื่อการเรียนการสอน
นอกเหนือจากบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดเอาไว้ได้ รวมทั้งบัญญัติ  
ให้ชัดเจนว่าสถานศึกษานำร่องสามารถนำเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาร่วมกันจัดซื้อตำรา 
หรือสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวเพ่ือใช้ร่วมกันในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้ โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการขับเคลื่อน (ร่างมาตรา ๓๕) 
  (๖) กำหนดให้สถานศึกษานำร่องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา การประเมินเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเฉพาะที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดซึ่งจะ
เหมาะสมกับการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาและลดขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานภายนอก  ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานศึกษานำร่องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ให้ถือว่าเป็นการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
แล้ว (ร่างมาตรา ๓๗ และร่างมาตรา ๓๘)  
  (๗) เพ่ิมบทบัญญัติกำหนดเหตุที่ ให้สถานศึกษานำร่องพ้นจากการเป็น
สถานศึกษานำร่อง โดยให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกำหนดเงื่อนไขให้สถานศึกษานำร่องปฏิบัติ  
เพ่ือไม่ให้นักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบจากการพ้นจากการเป็ น
สถานศึกษานำร่องด้วย (ร่างมาตรา ๓๙) 
 ๓.๙ เพิ่มหมวดว่าด้วยการประเมินผล (หมวด ๕)  
      โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาทุกสามปี โดยคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง หากพ้ืนที่ใด 
ไม่สามารถดำเนินการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ก็ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายให้มีการยุบเลิกพ้ืนที่นั้นตามข้ันตอนต่อไปได้ โดยต้องกำหนดมาตรการคุ้มครอง
สิทธิของนักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการยุบเลิกด้วย  
(ร่างมาตรา ๔๐ และร่างมาตรา ๔๑) และในกรณีที่ปรากฏผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาก็ให้ดำเนินการเพ่ือให้มีการขยายผลไปใช้กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานอื่นต่อไป (ร่างมาตรา ๔๒)  
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

 ๓.๑๐ บทเฉพาะกาล 
  ได้ กำหนดบท เฉพาะกาล เพ่ื อ ให้ เหมาะสมแก่ การดำเนิ นการต าม
พระราชบัญญัตินี้ โดยในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่ง 
และให้ทำการประชุมภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการ  
ตามกฎหมายโดยเร็ว (ร่างมาตรา ๔๓) และกำหนดรองรับให้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป  
(ร่างมาตรา ๔๔) โดยให้คณะกรรมการขับเคลื่อนของพ้ืนที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อน 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔๕) รวมทั้งกำหนดให้
สถานศึกษานำร่องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษานำร่องตามพระราชบัญญัตินี้
ต่อไป (ร่างมาตรา ๔๖) รวมทั้งกำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
นำร่องในช่วงแรกระหว่างที่ยังไม่มีการออกหลักเกณฑ์การคำนวณงบประมาณตามพระราชบัญญัตินี้ 
(ร่างมาตรา ๔๗) ตลอดจนกำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
ในวาระเริ่มแรก (ร่างมาตรา ๔๙) 
 นอกจากนี้ได้แก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคำและวรรคตอนในบันทึกหลักการและเหตุผล และ
ร่างพระราชบัญญัติให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
๔. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจะเป็นการเปิดโอกาสให้ สามารถทดลอง 
จัดการศึกษาที่มีอิสระในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่มีความคล่องตัว ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้อย่างเต็มที่ และเพ่ือให้มีการคิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งมีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งอ่ืน 
ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา กระจายอำนาจและให้ อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษา  
และสถานศึกษา ตลอดจนมีการสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อันจะเกิด
ผลดีที่จะสามารถแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาซึ่งวิธีการจัดการศึกษาในรูปแบบเดิมไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ เป็นไปโดยเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ และนำไปสู่การยกระดับ 
การจัดการศึกษาของประเทศอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพต่อไป  

 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



เรื่องเสร็จที่ ๑๘๗๖/๒๕๖๑ 
 

บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  

พ.ศ. .... 
   

 

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....  
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำบันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
โดยที่สมควรต้องพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอันเป็นรากฐานสำคัญ 

ของการพัฒนาคนไทย ให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่ อสาร 
สามารถอยู่และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้ มีความรู้เท่าทันโลก และมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และให้รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างแท้จริง  สมควรกำหนดให้มี พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิรูป 
การบริหารและการจัดการการศึกษาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการนำร่อง 
ในการกระจายอำนาจและให้ อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
และวิธีการปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืน  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้   

 

๒. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  ร่างพระราชบัญญัติ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... แบ่งออกเป็น ๕ หมวด  
และบทเฉพาะกาล รวมจำนวน ๕๐ มาตรา มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ระยะเวลาใช้บังคับร่างพระราชบัญญัตินี้  
 เนื่องจากร่างพระราชบัญญัตินี้มีขึ้นเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา สำหรับ

ทดลองการบริหารจัดการศึกษาจึ งต้องกำหนดระยะเวลาการทดลองให้ ชั ด เจน  โดย ให้  
ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลาเจ็ดปี และสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้อีก  
หนึ่งครั้งแต่ไม่เกินเจ็ดปีโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

๒.๒ หมวด ๑ การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 (๑) วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) คิดค้น 

และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
รวมทั้งเพ่ือดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืน ๒) ลดความเหลื่อมล้ำ  
ในการศึกษา ๓) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง 
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ ๔) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
(ร่างมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง) 



 ๒ 

 (๒) การกำหนดพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้มีอำนาจ

กำหนดให้จั งหวัดใดเป็ น พ้ืนที่ นวัตกรรมการศึกษาได้ โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา  
โดยคณะกรรมการนโยบายจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของจังหวัด ความพร้อม การมีส่วนร่วม 
และโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และต้องคำนึงถึงผลการดำเนินการที่ผ่านมาของพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาท่ีมีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้วด้วย (ร่างมาตรา ๖) 

 (๓) การขอเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 จังหวัดใดประสงค์จะเป็น พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้คณะผู้ เสนอ 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือดำเนินการ
ขอจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งคณะผู้เสนอจะต้องแสดงให้เห็นถึงความมีส่วนร่วมและความพร้อม
ของจังหวัดในการเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พร้อมทั้งดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด (ร่างมาตรา ๗ และร่างมาตรา ๘) 

๒.๓ หมวด ๒ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 (๑) ให้มีคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ  
(ร่างมาตรา ๑๐) โดยคณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ของประเทศในการดำเนินการส่งเสริมให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้คำแนะนำ 
ในการกำหนดและยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และกฎหมายลำดับรองต่าง ๆ  
เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๕)  

 (๒) ให้จัดตั้งสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นส่วนราชการ
ภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการ
ของคณะกรรมการนโยบาย (ร่างมาตรา ๑๘) 

๒.๔ หมวด ๓ การบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 ในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา จำนวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ และกรรมการอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้ แต่อย่างน้อยต้องมี
กรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่ ผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาครู ผู้แทนองค์กรเอกชน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา ๑๙) โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนมีหน้าที่และอำนาจทีส่ำคัญในการกำหนด
ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา นำหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานำร่องให้เหมาะสมกับพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของสถานศึกษานำร่องอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และจัดให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง 
(ร่างมาตรา ๒๐) 

 (๒) ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น ทำหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน (ร่างมาตรา ๒๔) 



 ๓ 

  ๒.๕ หมวด ๔ สถานศึกษานำร่อง 
 (๑) การเป็นสถานศึกษานำร่อง ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของเอกชน ที่อยู่ในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาซึ่งประสงค์จะเป็นสถานศึกษานำร่อง ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน แล้วแต่กรณี และเมื่อได้รับความเห็นชอบ 
จากหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือเป็นสถานศึกษานำร่อง  
(ร่างมาตรา ๒๗) 
 (๒) การจัดสรรงบประมาณเฉพาะในส่วนของเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่สถานศึกษานำร่องเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ให้จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือจัดสรร
ให้แก่สถานศึกษานำร่องแต่ละแห่งโดยตรง โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงบประมาณ (ร่างมาตรา ๒๘) ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุของสถานศึกษานำร่อง ให้คณะกรรมการนโยบายประสานงานกับกระทรวงการคลัง
เพ่ือออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษานำร่องขึ้นใช้เองทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วน  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ร่างมาตรา ๓๐) 
 (๓) การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษานำร่อง ให้คณะกรรมการนโยบาย
เสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. เพ่ือให้มีการออกกฎ ก.ค.ศ. หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข สำหรับ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ
แต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการประเมินวิทยฐานะ ให้เหมาะสมกับการบริหารงาน
ของสถานศึกษานำร่อง  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา คณะกรรมการนโยบายอาจเสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. ให้ตั้ง อ.ก.ค.ศ. สำหรับพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาโดยเฉพาะก็ได้ (ร่างมาตรา ๓๑ และร่างมาตรา ๓๒) 
 (๔) การจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูล
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานำร่อง ให้กระทำได้โดยอิสระ 
โดยใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ร่างมาตรา ๓๕) 
 (๕) การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด (ร่างมาตรา ๓๗ และร่างมาตรา ๓๘) 
 (๖) การพ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่อง สถานศึกษานำร่องจะพ้นจากการ
เป็นสถานศึกษานำร่อง เมื่อ ๑) สถานศึกษานำร่องนั้นร้องขอและคณะกรรมการขับเคลื่อน 
ให้ความเห็นชอบ ๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนมีมติให้พ้น เพราะสถานศึกษานำร่องแห่งนั้นไม่สามารถ
ดำเนินการให้เป็นตามวัตถุประสงค์หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่อง  
๓) ครบกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่องและไม่ประสงค์จะเป็น
สถานศึกษานำร่องต่อไป หรือ ๔) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด  ทั้งนี้   
ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกำหนดเงื่อนไขให้สถานศึกษานำร่องปฏิบัติ เพ่ือไม่ ให้นักเรียน  
และครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบจากการพ้นจากการเป็นสถานศึกษานำร่องด้วย 
(ร่างมาตรา ๓๙) 
 



 ๔ 

 ๒.๖ หมวด ๕ การประเมินผล 
  กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาทุกสามปี โดยคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งเป็นผู้ทำการประเมิน 
แล้วรายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือพิจารณา หากปรากฏ 
ผลการประเมินว่าพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาใดไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้  
ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้นตามเงื่อนไข
และเงื่อนเวลาที่กำหนด ในการนี้ให้กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการยุบเลิกด้วย (ร่างมาตรา ๔๐ และร่างมาตรา ๔๑) ในกรณีที่ 
ผลการประเมินปรากฏว่า การดำเนินงานและบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ 
ตามวัตถุประสงค์ของการเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้คณะกรรมการนโยบายดำเนินการเพ่ือให้มี
การขยายผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวไปใช้กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืนต่อไป (ร่างมาตรา ๔๒)  

๒.๗ บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๔๓ ถึงร่างมาตรา ๕๐) 
 กำหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับการดำเนินการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 
 (๑) ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบาย ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง 

และให้ทำการประชุมภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๔๓)  
 (๒) ให้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ ได้มีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้วตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป (ร่างมาตรา ๔๔)  
โดยให้คณะกรรมการขับเคลื่อนของพ้ืนที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔๕) รวมทั้งให้สถานศึกษานำร่อง 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว เป็นสถานศึกษานำร่องตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔๖) 

 (๓) กำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
นำร่องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหลักเกณฑ์การคำนวณงบประมาณตามพระราชบัญญัตินี้   
(ร่างมาตรา ๔๗)  

 (๔) กำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ในวาระเริ่มแรก โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี สั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม (ร่างมาตรา ๔๙)  

 
๓. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจะเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถทดลอง 
จัดการศึกษาที่มีอิสระในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่มีความคล่องตัว ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้อย่างเต็มที่ และเพ่ือให้มีการคิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งมีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งอ่ืน 
ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา ตลอดจนมีการสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา อันจะเกิดผลดี  



 ๕ 

ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาซึ่งวิธีการจัดการศึกษาในรูปแบบเดิมไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
เป็นไปโดยเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพ้ืนที่  และนำไปสู่การยกระดับการ 
จัดการศึกษาของประเทศอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพต่อไป  

 
     

 
 
 


