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อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.ประเสิรฐ  อินทร์รักษ,์ ผศ.วา่ท่ี พ.ต.ดร.นพดล  เจนอกัษร.  316  หนา้ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ  1) การบริหารจดัการศึกษาของประเทศไทย  2) การบริหารจดัการศึกษาของประเทศ  สปป.

ลาว  3) เปรียบเทียบการบริหารจดัการศึกษาของประเทศไทยและประเทศ  สปป.ลาว  ในประเด็นต่อไปน้ี  ดา้นนโยบายและแผนการบริหาร

การศึกษา ดา้นการจดัระบบการศึกษา  ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน  ดา้นการบริหารบุคลากร  ดา้นการบริหารงบประมาณและ

ทรัพยากร  ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เป็นการเปรียบเทียบ ในช่วงระยะเวลา  พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558  การเกบ็รวบรวม โดย  

การศึกษาเอกสาร  การสมัภาษณ์เชิงลึกและการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา  

ผลการวิจยั  พบวา่  1. การบริหารการศึกษาของไทย ทั้ง  6  ดา้น  พบวา่ ในดา้นนโยบายการศึกษามีการวางกรอบนโยบายท่ีชดัเจน

ดว้ยแผนการศึกษาชาติ  และมีการมอบนโยบายสนบัสนุนในการพฒันาการศึกษา โดยรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีการวางนโยบาย

เป็น  3  ระยะ  คือ  นโยบายทัว่ไป  นโยบายเฉพาะกิจ  และนโยบายเร่งด่วน ซ่ึงทาํใหก้ารดาํเนินการทางการศึกษาชดัเจนมากยิ่งข้ึน  ในดา้นระบบ

การศึกษาประเทศไทยมีการจดัการศึกษาแบ่งออกเป็น  3  ระบบ  คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั และ

การเรียนการสอน  มีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแกนหลกัในการจดัการศึกษาในระรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหก้บัเยาวชนของ

ชาติ  ดา้นการบริหารบุคลากรการบรรจุแต่งตั้งมีทั้งดาํเนินการโดยส่วนกลาง และส่วนกลางมอบอาํนาจใหส่้วนภูมิภาคดาํเนินการ มีการแบ่ง

ตาํแหน่งและวิทยฐานะท่ีชดัเจน  มีการเล่ือนขั้นเงินเดือนปีละ  2  คร้ัง  ดา้นการบริหารงบประมาณและทรัพยากร  โดยส่วนใหญ่รับงบประมาณ

จากรัฐบาลมีการแบ่งเป็นเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ และเงินรายไดแ้ผน่ดิน   ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการ

ประกนัคุณภาพภายในและการประเมินภายนอกโดยองคก์รอิสระ    

2. การบริหารการศึกษาของ  สปป.ลาว  พบวา่  ดา้นนโยบาย  สปป.ลาวมีการวางนโยบายในระยะยาว  ( 20 ปี)  มีการแบ่งดาํเนินการ

เป็น 4  ระยะ ๆ ละ  5  ปีและมีการประเมินเป็นระยะ  ดา้นการจดัระบบการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ระบบ  คือการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษา

นอกโรงเรียน  โดยการศึกษาตามอธัยาศยัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษาในระบบแบ่ง เป็นการศึกษาก่อนวยัเรียน   สามญั

ศึกษา   อาชีวศึกษาและการศึกษาชั้นสูง  การศึกษาเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน  การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน

ประกอบดว้ยหลกัสูตรการศึกษาแห่งชาติ  หลกัสูตรการศึกษาทอ้งถ่ิน  และหลกัสูตรนานาชาติ หรือหลกัสูตรสองภาษา  ดา้นบุคลากรมีการบรรจุ

โดยการสอบมีการกาํหนดวนัสอบเดียวกนัในทุกปีและดาํเนินการบรรจุใหท้นัก่อนการเปิดภาคเรียน  การเกษียณอายุของรัฐกรครูชายเม่ืออายุ  60 

ปี  และรัฐกรครูหญิงเม่ืออายุ  55  ปี   

3. การบริหารการศึกษาของประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว  มีการบริหารการศึกษาท่ีคลา้ยคลึงกนั

ในดา้น  1) ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา  ซ่ึงเนน้การพฒันาผลิตกาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ  เพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ในการแข่งขนักบันานานประเทศ  พฒันาการศึกษาใหมี้มาตรฐาน  2) ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการสอน เนน้การกาํหนดโครงสร้างหลกัสูตร

ท่ีชดัเจน  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพมีคุณธรรมและศีลธรรมเป็นคนดีเพื่อการพฒันาประเทศชาติในอนาคต   

3) ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยเนน้การประกนัคุณภาพภายในมีการกาํกบัติดตามและประเมินจากส่วนกลางเป็นระยะ ๆ   

ส่วนท่ีแตกต่างกนัมีดงัน้ี 1) ดา้นการจดัระบบการศึกษา โดยมีการแบ่งระบบและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ประเทศไทยแบ่งระบบการศึกษา

ออกเป็น  3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัแต่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

แบ่งการศึกษาออกเป็น  2  ระบบ  คือ  การศึกษาในระบบ  และการศึกษานอกระบบ  2) ดา้นการบริหารบุคลากร  มีความแตกต่างกนัในประเด็น

ของการสรรหาบรรจุแต่งตั้งโดยประเทศไทยมีการสอบบรรจุทั้งโดยส่วนกลางและการมอบอาํนาจใหแ้ต่ละเขตพื้นท่ีดาํเนินการ  การดาํเนินการ

สอบแลว้แต่กาํหนดวนัแตกต่างกนัไม่ระบุชดัเจน  แต่การจดัสอบบรรจุของ สปป.ลาวมีการจดัสอบโดยส่วนกลาง  และการสอบคดัเลือกพร้อม

กนัเป็นวนัเดียวและกาํหนดวนัชดัเจน  มีดาํเนินการบรรจุใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาแต่ละปี  และมีการดาํเนินการใหทุ้นการศึกษาจาก

ส่วนภูมิภาคเพื่อใหเ้รียนและกลบัไปบรรจุเป็นรัฐกรครูในทอ้งถ่ินของตนเอง  การกาํหนดตาํแหน่ง  วิทยฐานะ  การเล่ือนขั้นเงินเดือนโดยประเทศ

ไทยมีการประเมินเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนปีละ  2  คร้ัง  แต่ สปป.ลาวมีการประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือนปีละ  1  คร้ังและในการประเมินหากวา่

ประเมินไม่ผา่นกจ็ะขยายการเล่ือนขั้นออกไปเป็น 2 ปีคร้ังหรือใหเ้ปล่ียนตาํแหน่งไปทาํงานในหนา้ท่ีอ่ืนแทนการเป็นรัฐกรครู   การออกจาก

ราชการโดยในประเด็นของการเกษียณอายุราชการมีการกาํหนดอายุท่ีแตกต่างกนั คือประเทศไทยกาํหนดท่ีอายุ  60 ปีทั้งชายหญิง  แต่ของ สปป.

ลาวกาํหนดอายุการเกษียนท่ี  60 ปีสาํหรับเพศชายและ  55 ปีสาํหรับเพศหญิง  3) ดา้นการบริหารงบประมาณและทรัพยากร  ในประเด็นเร่ืองการ

ไดม้าซ่ึงงบประมาณประเทศไทยส่วนใหญ่ไดรั้บงบประมาณจากรัฐบาลแต่ประเทศ สปป.ลาวส่วนใหญ่จะไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก

ทางรัฐบาลและจากการช่วยเหลือหรือร่วมลงทุนกบัต่างประเทศ     
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SUNISA  KEAWKOON:  THE COMPARATIVE STUDY ON EDUCATIONAL ADMINISTRATION : BETWEEN 

THAILAND AND THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC .   THESIS  ADVISORS:  ASST.  PROF.  PRASERT  INTARAK,  

Ed.D. AND ASST.  PROF. MAJ. NOPADOL  CHENAKSARA, RTAR. Ph.D.  316  pp. 

The purposes of this research were to 1) identify educational administration  in  Thailand  2) identify educational 

administration in Lao  People’s  Democratic  Republic (Lao  P.D.R.) and 3) compare educational administration between Thailand and Lao 

P.D.R in the following issues : educational planning and policy, education system management, curriculum administration and instruction, 

personnel administration, budget and resources management, education  quality assurance and standard. This research was a comparison  

study. The  data  were  collected  during  B.E.2556 – 2558  by  documentary study,  in  dept  interview,  and  un off cursive  observation.  The 

data were analyzed by content analysis. 

 The findings of  this  research were  as  follows:   

 1.The educational  administration  in  Thailand  of  six  aspects  found  that: Thailand  had  a  clear  policy  which stated  in  

national  education  plan,  focused  on  the  education  development  policy.  This  policy  set  for  3  stages;  general  policy,  specific  policy,  

and  immediate  policy.  For  the  education  system  in  Thailand divided  into  3  systems; formal  education,  non  formal  education,  and  

informal  education.  There was  a  core  curriculum  for  basic  education  level.  The  personal  aspect; the recruitment  and  appointment  

were  made  by    central  office  and  local  office,  setting  a  clear  position  and  rank ,  salary  promotion system made for 2  times  a  year.  

The  budgeting  and  resources  aspect;  the  school  budgeting  was  separated  in  3 part:  government  budget,  extra  budget,  and  supporting  

budget.  For  the  aspect  of  education  quality  assurance  and  education  standard;  Thailand school had  internal assurance and  external  

assurance  by  independent  organization. 

 2. Educational  Administration  in  Lao  P.D.R  found  that,  there  were  20  year  education  plan  which  divided  into  4  stages 

(5  years  of  each  stage). There  were  2  education  systems;  formal  and  non  formal   education,  while  informal  education  was   a  part  

of  non formal   education. For the formal  education  was  separated  for  early  childhood  ,  academic  and  vocational  education  and  higher  

education.  The  education  was  focused  on   general  labor.  The curriculum  and  instruction  composed  of  national  curriculum,  local  

curriculum  and  international  curriculum  or  bilingual  study.  For  the  personal  aspect,  the  recruitment  was  made for nation wide  which  

fix  date  in  each  year  before  school  semester  started.  The  male  teachers  were  retired  at  60  years  old  while  a  female  at  55  years  

old. 

 3.  The  comparison  on  educational  administration  of  Thailand  and  Lao  P.D.R  found  that  Thailand  and  Lao  educational  

administration  had  same  issue  in  3  areas;  1)  they  had  same  policy  in  human  resources  which  related  with  national  needed  for  

world  competitive  and  education  standard  development,  2) the curriculum  and  instructional  focused   on  structure  of  curriculum  and  

moral  and  ethic, 3) the education  assurance  and  standard  was  focused  on  internal  control  and  external evaluation.  In  another  

dimension  of  the  differences  its found  that  1)  Thailand  education  systems  divided  into  3  systems  while  Lao  P.D.R  had  2  systems,  

2)  the   recruitment  process : Thailand  had  a  differences  process  form  Lao  P.D.R  where  Thailand  had  no  fix  of  date  for  recruitment  

while  Lao  made by  the  central  part  within  one  day  of  the  national  test.  The  appointment  was  done  before  school  semester  started,  

Lao  had  education  fund  for  local  students  to  study  in teacher  collages  and  after  graduated  they  had  to  work  in  their  home  town.  

For  the  salary  promotion:  Thailand  made  2  times  a  year while  Lao  P.D.R  did  it  once  a  year.  In  this  process  if  someone  was  

under  criteria   that  one  had  to  postpone  for  his  promotion  in  the  next  two  years  or  might  be  changed  to  another  job.  The  

retirement  process  of  both  countries  had  differences whereas  Thailand  got a  60  years  old  while  Lao  P.D.R  male  teacher  got  a  60  

years  old,  and  female  teacher  got  a  55  years  old  for  retirement, 3)  The school  financial; the school  in  Thailand  received from the  

government  only  while Lao  P.D.R  received from  government  and  funded  from  abroad. .     
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยใชก้ลไกความร่วมมือดา้นการศึกษาเป็นส่ิงจาํเป็นใน  

การสร้างอาเซียนสู่การเป็นประชาคมท่ีมีความมัน่คงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคม  

การศึกษาเป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพมนุษยเ์พื่อสร้างอนาคตท่ีรุ่งเรืองของอาเซียน  

ความเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง  ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทั้งในส่วนของปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง 

และเทคโนโลยี  ยอ่มมีผลกระทบต่อองคก์ารทั้งทางตรงและทางออ้ม  ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจยัและ  

ตวัแปรดงักล่าวมีลกัษณะท่ีเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  เช่นเดียวกบัการจดัการศึกษา

ก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ ดว้ยเช่นกนั ไม่วา่สถานการณ์ของโลกจะเปล่ียนไป เช่นไรก็

ตาม หน่วยงานราชการและภาคเอกชนก็ตอ้งปรับเปล่ียนไปตามกระแสของโลกตามยคุตามสมยั   

เช่นกนั สาํหรับในดา้นการศึกษา  การบริหารการศึกษา ก็ เป็นงานท่ีสาํคญัต่อ ประเทศชาติ เป็นอยา่ง

มาก เน่ืองจาก ถือไดว้า่การบริหารการศึกษาเป็นการบริหารแหล่งของการผลิต  “คน” อนัเป็น

ทรัพยากรท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดของประเทศชาติ  ดงันั้นการท่ีประเทศจะสามารถประสบความสาํเร็จ

ได้ส่ิงสาํคญัคือตอ้งมี ทรัพยากรคนท่ีมีประสิทธิภาพ  การ บริหารการศึกษาจึง เป็นส่ิงสาํคญั ยิง่ 

โดยเฉพาะเม่ือปัจจุบนัน้ีเรากาํลงัเป็นส่วนหน่ึงของ อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้(Assciation of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ

(The Bangkok Declaration ) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510  ปัจจุบนัประกอบดว้ยสมาชิก  10  ประเทศ  ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้0

1 ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  บูรไนดารุสซา

ราม  สาธารณรัฐสังคมคมนิยมเวยีดนาม  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สหภาพพม่า  และ

ราชอาณาจกัรกมัพชูา ตามลาํดบั  เพื่อจดัตั้งสมาคมความร่วมมือกนัในการเพิ่มอตัราการเจริญเติบโต  

ทางเศรษฐกิจ การพฒันาสังคม การพฒันาวฒันธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธาํรงรักษา

สันติภาพและความมัน่คง ในพื้นท่ีและเป็นการเปิดโอกาสใหค้ลายขอ้พิพาทระหวา่งประเทศสมาชิก

                                       
1
 ศูนยอ์าเซียนศึกษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  ข้อมูลพืน้ฐานอาเซียน,  เขา้ถึงเม่ือ 15  

มีนาคม  2558,  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.castu.org/CAS-TU/index.php/th/asean/2015-03-13-17-

00-19 
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อยา่งสันติของระดบัภูมิภาคของประเทศต่างๆ ในเอเชีย และนอกจากนั้นยงั มีวตัถุประสงคส์าํคญั

ประการหน่ึง  คือ  เพื่อใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในในดา้นของการพฒันาการศึกษา  ทั้งใน

รูปแบบของการฝึกอบรมและการวจิยัและส่งเสริมการศึกษา  การดาํเนินการดงักล่าวจะเป็นไปไดดี้

จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งทาํการศึกษาและติดตามความเคล่ือนไหวของการปฏิรูปการศึกษา  และ  

ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางการศึกษาของกลุ่มประเทศในสมาคม

อาเซียนนัน่เอง 

ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รือสมาคมอาเซียนนั้นมี 

ความคลา้ยคลึงกนัเชิงภูมิรัฐศาสตร์ซ่ึงอาจจาํแนกออกไดเ้ป็นประเทศบนผนืแผน่ดินใหญ่และประเทศ

หมู่เกาะ  ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศมี  

ความหลากหลายดา้นสังคม  วฒันธรรมภายในแต่ละประเทศ   ประเทศกาํลงัพฒันาหลายประเทศในโลก

ก็ไดเ้ร่ิมทาํการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพและศกัยภาพของพลเมืองในประเทศเฉกเช่น

ประเทศท่ีพฒันาแลว้หลายประเทศโดยไดใ้ชย้ทุธศาสตร์การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ  ทั้งในระบบทวภิาค  ไตรภาคี  อนุภูมิภาค  และระดบัโลกเพื่อหาแนวร่วมในการพฒันาความ

เขม้แขง็ของประเทศของตนหรือประเทศในกลุ่มเดียวกนั   

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รือสมาคมอาเซียนนั้น   

ไดก้าํหนดวสิัยทศัน์อาเซียน 2020 (พ.ศ.2563) มีเป้าหมายวา่ภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ.2563) อาเซียน

จะเป็น  

1.  วงสมานฉนัทแ์ห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้(A concert of southeast Asian Nation)  

2.  หุน้ส่วนเพื่อการพฒันาอยา่งมีพลวตั (A partnership in dynamic development)  

3.  มุ่งปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศภายนอก (An Outward-Looking ASEAN)  

4.  ชุมชนแห่งสังคมท่ีเอ้ืออาทร (A community of caring societies)  

ในการประชุม เม่ือวนัท่ี 7-8 ตุลาคม พ.ศ.2546 ไดมี้การประชุมผูน้าอาเซียนคร้ังท่ี  9 ท่ี

เกาะบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย  ผูน้าํอาเซียนไดล้งนามในปฏิญญาวา่ดว้ย  ความร่วมมืออาเซียน  
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(Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) 2เห็นชอบใหมี้การจดัตั้งประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี  ค.ศ.2020 หรือ พ.ศ.2563 โดยประชาคมอาเซียนน้ีจะ

ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั (pillars) คือ ประชาคมความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Security Community – 

ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community – AEC) และประชาคมสังคม  – 

วฒันธรรมอาเซียน  (ASEAN Socio – Cultural Community – ASCC) สาํหรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 2นั้น เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยมีเป้าหมายเพื่อ

ส่งเสริมอาเซียนใหเ้ป็นตลาด  และฐานผลิตเดียว  มีการเคล่ือนยา้ยสินคา้  บริการ  และการลงทุน  

แรงงานฝีมือ  และเงินทุนอยา่งเสรีภายในปี  พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) โดยกาํหนดยทุธศาสตร์หลกัไว้  4 

ดา้นคือ  

1.  มุ่งใหเ้กิดการไหลเวยีนอยา่งเสรีของสินคา้ การบริการ การลงทุน เงินทุน การพฒันา

ทางเศรษฐกิจ  และการลดปัญหาความยากจน  และความเหล่ือมลํ้าทางสังคมภายในปี  พ.ศ.2563 

(ค.ศ.2020)  

2.  มุ่งท่ีจะจดัตั้งใหอ้าเซียนเป็นตลาดเดียว และเป็นฐานการผลิตโดยจะริเร่ิมกลไก  และ

มาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบติัตามขอ้ริเร่ิมทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูแ่ลว้  

3.  ใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน  โดยเฉพาะประเทศกมัพชูา  

ลาว พม่า และเวยีดนาม เพื่อลดช่องวา่งของระดบัการพฒันาและช่วยใหป้ระเทศดงักล่าว  ไดเ้ขา้ร่วม

ในกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียน  

4.  ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค  ตลาดการเงิน  และ

ตลาดเงินทุน  การประกนัภยั  และภาษีอากร  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม  กรอบ

ความร่วมมือดา้นกฎหมาย การพฒันาความร่วมมือดา้นการเกษตรพลงังาน การท่องเท่ียว  การพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์โดยการยกระดบัการศึกษาและการพฒันาฝีมือ  

นอกจากน้ีตามปฏิญญาวา่ดว้ยความร่วมมือในอาเซียนฉบบัท่ี  2 (Bali Concord II)3 ยงั

ไดจ้ดัทาํขอ้ตกลงร่วมกนั  (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ดา้นคุณสมบติัในสาขา

วชิาชีพหลกั  7 สาขาดว้ยกนัคือ  วศิวกรรม  พยาบาล สถาปัตยกรรม  แพทย์ การสารวจ  ทนัตแพทย์ 

และนกับญัชี  ส่วนสาขาอ่ืนๆ  ยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา  ทั้งน้ีเพื่ออาํนวยความสะดวกในการ

                                       
2
 กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ, ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน 

ฉบับที ่ 2,  เขา้ถึงเม่ือ  25  พฤษภาคม  2558,  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.mfa.go.th/asean/contents/ 

files/other-20130527-164513-046340.pdf 

3 เร่ืองเดียวกนั 
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เคล่ือนยา้ยนกัวชิาชีพหรือแรงงานเช่ียวชาญ หรือผูมี้ความสามารถพิเศษของอาเซียนไดอ้ยา่งเสรี  แต่

ตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐานท่ีอาเซียนกาํหนด  เพราะฉะนั้นตลาดแรงงานในประเทศสมาชิก

อาเซียน จึงไดรั้บผลกระทบทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ โดยดา้นบวกคือทาํใหต้ลาดแรงงานใหญ่ข้ึน  

ทาํใหแ้รงงานในแต่ละประเทศมีโอกาสไดท้าํงานมากข้ึน  ส่วนดา้นลบคือ  มีการแข่งขนัระหวา่ง

แรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมากข้ึน  เน่ืองจากผลกระทบดงักล่าว  จะเป็นดา้นบวกหรือ

ดา้นลบมากกวา่นั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัความพร้อมของแรงงานในแต่ละประเทศ  

ส่วนประเทศไทยในดา้นการผลิตแรงงาน  ท่ีเป็นนกัวชิาชีพหรือแรงงานเช่ียวชาญ  

ตามท่ีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกาํหนดนั้น  กระทรวงศึกษาธิการยอ่มมีบทบาทท่ีสาคญัในการใช้

องคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ  ท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดา้นนโยบาย  เพื่อการกาํหนดทิศทางการผลิต

แรงงานท่ีเป็นนกัวชิาชีพหรือแรงงานเช่ียวชาญ  โดยเฉพาะสานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ซ่ึงมีมหาวทิยาลยัทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจาํนวนมาก  และสาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  ซ่ึงมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีเป็นจาํนวนมากเช่นกนั  เพราะฉะนั้นในคราวประชุม

อยา่งไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีดา้นการศึกษาของอาเซียน  (Statement of the Meeting of 

Ministers for Education in ASEAN Countries) เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2548 ท่ีกรุงเทพมหานคร

ไดมี้คาํแถลงร่วมกนัวา่จะใหค้วามสาํคญักบัการสร้างประชาคมอาเซียนท่ีแขง็แกร่ง  โดยใช้

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือใน 5 ประเด็น คือ  

1.  การปลูกฝังความเป็นอาเซียนในหมู่พลเมืองอาเซียน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่ม

เยาวชนควบคู่ กบัการเสริมสร้างความเขม้แขง็ในความหลากหลายทางวฒันธรรมและส่งเสริมความ

เขา้ใจ ในความหลากหลายทางวฒันธรรมและศาสนา  เพื่อสร้างสันติสุขและเสถียรภาพในอาเซียน  

รวมถึงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการกา้วยา่งเขา้สู่สังคมความรู้ใน

ศตวรรษท่ี  21 โดยมุ่งเนน้การศึกษาเพื่อปวงชน  (Education for all : EFA) ซ่ึงจะช่วยลดช่องวา่ง

ระดบัของการพฒันาระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน  

2.  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของอาเซียน  โดยดาํเนินมาตรการใน 

การส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งหมู่ประชาชนในอาเซียน  การกาํหนดช่องทางธุรกิจใหม่ๆ  ของ

อาเซียน  (ASEAN’s niche) ควบคู่กบัการสร้างภาพลกัษณ์ดา้นการศึกษาของอาเซียน  การดาํรง  

อตัลกัษณ์ของอาเซียนในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเตรียมประชาชนอาเซียน ใหมี้ความพร้อมท่ีจะเผชิญกบั

โลกาภิวตัน์และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี  และการส่งเสริมเร่ืองของอาเซียนศึกษา  โดยเฉพาะ

การจดัทาํดชันี  ขอ้มูลเอกสาร  (source books) และเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัอาเซียน  รวมถึงการสร้างความ

เขม้แขง็ของศูนยอ์าเซียนศึกษาดว้ย  
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3.  การเสริมสร้างขีดความสามารถดา้นการศึกษาของทรัพยากรมนุษยข์องอาเซียน  โดย

การแลกเปล่ียนครู /อาจารย์ /บุคลากรดา้นการศึกษาและนกัเรียน /นกัศึกษา /การฝึกอบรมครู  และ 

การพฒันาวชิาชีพครูดา้นภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  เพื่อขยายโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา   

การเตรียมความพร้อมใหป้ระชาชนอาเซียน  รับมือกบัความทา้ทายดา้นเทคโนโลยแีละการไหลบ่า

ของขอ้มูลข่าวสารและการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมสาํหรับนกัเรียน /นกัศึกษาท่ีมีความสามารถ

พิเศษ  

4.  การสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่เครือข่ายของมหาวทิยาลยัภายใตก้รอบเครือข่าย

มหาวทิยาลยัอาเซียน  (ASEAN University Network : AUN) โดยเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียนจะ

ดาํเนินงาน เพื่อส่งเสริมการยอมรับคุณวฒิุการศึกษาและปริญญาระหวา่งกนั  และการขยายหลกัสูตร

อาเซียนศึกษาบนอินเทอร์เน็ตใหแ้ก่นกัเรียนในวงกวา้งมากข้ึน  

5.  การประสานความร่วมมือระหวา่งอาเซียนกบัซีมีโอ  โดยเสนอใหมี้การประชุม  

ASED และใหจ้ดัคู่ขนานกบัการประชุม  SEAMEC เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ประเด็นแนวทางความร่วมมือ

ดา้นการศึกษา จะไดรั้บการเสนอเขา้สู่การพิจารณาของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน  

นอกจากนั้นในการประชุมรัฐมนตรีดา้นการศึกษาของอาเซียน  (ASEAN : Education 

Ministers Muting : ASED) และการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้  

(SEAMEO : Council Conference : SEAMEC) อีกหลายคร้ัง  พร้อมกบัย ํ้าประเด็นของความร่วมมือ

ดา้นการศึกษา ดงัน้ี  

1.  การส่งเสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียนและประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน  

2.  บรรจุเร่ืองการศึกษาไวใ้นกฎบตัรอาเซียนวา่  ‚เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยความ

ร่วมมือท่ีใกลชิ้ดยิง่ข้ึน ดา้นการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีพ และดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อ

เสริมสร้างพลงัประชาชนและเสริมสร้างความเขม้แขง็แก่ประชาคมอาเซียน  

3.  โครงการศึกษาวจิยัภายใตค้วามร่วมมือ East Asia Summit (EAS) ท่ีมุ่งใน 4 ดา้นคือ  

3.1  การยกระดบัมาตรฐานการเรียน การสอน  

3.2  การฝึกอบรมภาษาองักฤษ  

3.3  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา  

3.4  การฝึกอบรมดา้นเทคนิคและอาชีวศึกษา  

4.  การจดัทาํส่ือการเรียนการสอนดา้นอาเซียนศึกษา เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน ใน

ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  
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5.  ความร่วมมือดา้นการศึกษาในอนาคตท่ีจะตอ้งเนน้การศึกษาเพื่อปวงชน  (Education 

for all : EFA)  

6.  สร้างเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน  (ASEAN : University Network : AUN) ท่ีเป็น

มหาวทิยาลยัชั้นนาํในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องภูมิภาค  

7.  การสร้างเครือข่ายวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนมธัยมศึกษาของอาเซียน  

8.  ส่งเสริมการสร้างคุณภาพการศึกษา  เพื่อสนองตอบต่อเป้าหมายในการพฒันา

ประเทศ 3 ดา้น คือ  

8.1  การศึกษาดา้นภาษา  (Language Education) โดยท่ีประชุมไดรั้บทราบถึงความ

ทา้ทายในดา้นการสอน  โดยเฉพาะการสอนภาษาแม่  ภาษาประจาํชาติและภาษาองักฤษ  และ

ตระหนกัถึงความจาํเป็นในการแลกเปล่ียน  และเรียนรู้จากผูมี้ประสบการณ์  และการนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นการเรียนการสอนดา้นภาษา  

8.2  การศึกษาดา้นเทคนิคและอาชีวะ  (Vocational/Technical Education) ซ่ึงมี

บทบาทสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีประชุมจึงเห็นชอบท่ีจะใหมี้การศึกษาแนวทาง  

ท่ีจะก่อใหเ้กิดการแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบติัท่ีดีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  

8.3  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน  (School Leadership) ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญั  ใน

การส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียน  จึงควรเนน้เร่ืองการคดัเลือกและการฝึกอบรมผูบ้ริหารโรงเรียน  

โดยรัฐมนตรีศึกษาของสิงคโปร์ไดเ้สนอใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณแก่ผูบ้ริหารโรงเรียนจาํนวน  

2 คนเขา้ร่วมหลกัสูตร  International Leaders in Education Programme (iLeP) ณ สถาบนัฝึกอบรม

ครู(National Institute of Education) ของสิงคโปร์ในเดือนกนัยายน พ.ศ.2549 ฯลฯ  

จะเห็นไดว้า่การเป็นส่วนหน่ึงการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนทาํใหแ้ต่ละประเทศรวมทั้ง

ประเทศไทยตอ้งตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงซ่ึงกาํลงัจะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ในการรับมือและ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงน้ีมีจาํเป็นอยา่งมากท่ีเราจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการศึกษา

โดยเฉพาะการบริหารการศึกษาอนัเป็นหวัใจในการพฒันาการศึกษา และการพฒันาประเทศใหก้า้ว

พฒันาไปสู่ความเจริญและมัน่คง ซ่ึงตามแนวทางการพฒันาในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี  11 (พ.ศ.2555-2559) ซ่ึงประเทศไทยจะตอ้งเผชิญกบักระแสการเปล่ียนแปลงท่ี

สาํคญัทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็วและซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน  เป็นทั้งโอกาสและ

ความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศ  โดยเฉพาะขอ้ผกูพนัท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี  2558 จึง

จาํเป็นตอ้งนาํภูมิคุม้กนัท่ีมีอยูพ่ร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศใหเ้ขม้แขง็ข้ึนมาใชใ้นการ

เตรียมความพร้อมใหแ้ก่คน  สังคม  และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหส้ามารถปรับตวัรองรับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม  สามารถพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้ต่อไปเพื่อ
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ประโยชน์สุขท่ีย ัง่ยนืของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3

4  แต่ในสถานการณ์ความเป็น

จริงนั้น  การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยนืจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการเสริมสร้างทุนของ

ประเทศท่ีมีอยูใ่หเ้ขม้แขง็และมีพลงัเพียงพอในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาประเทศ  

โดยเฉพาะการพฒันาคนหรือทุนมนุษยใ์หเ้ขม้แขง็  พร้อมรับการเปล่ียนแปลงโลกในยคุศตวรรษท่ี  

21  และการเสริมสร้างปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบนั  ระบบ 

โครงสร้างของสังคมใหเ้ขม้แขง็ สามารถเป็นภูมิคุม้กนัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์การพฒันาท่ีผา่นมาส่งผลกระทบต่อคนและสังคมไทยหลายประการ  ดงัน้ี

4

5   

1.  โครงสร้างประชากรมีแนวโนม้ประชากรวยัสูงอายเุพิ่มข้ึน  ประชากรวยัเด็กและวยั

แรงงานลดลง ขณะท่ีการยา้ยถ่ินของประชากรส่งผลใหค้วามเป็นเมืองสูงข้ึน 

2.  คนไทยไดรั้บการพฒันาศกัยภาพทุกช่วงวยั  แต่ยงัมีปัญหาดา้นสติปัญญา  คุณภาพ

การศึกษาและมีพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพ 

3.  ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  การแพร่ระบาดของยาเสพติด  และการเพิ่มข้ึน

ของการพนนัเป็นปัญหาสาํคญัต่อคุณภาพชีวติของประชาชน 

4.  สังคมไทยเผชิญวกิฤตความเส่ือมถอยดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  มีการเปล่ียนแปลง

ทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย และมีแนวโนม้เป็นสังคมปัจเจกมากข้ึน 

5.  ส่ือมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของประชาชน  แต่ยงัมีบทบาทใน  

การส่งเสริม 

6.  บริบทการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกก่อใหเ้กิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งใน

ระดบัทวภิาคีและระดบัพหุภาคี  รวมทั้งความร่วมมือในประชาคมอาเซียนการพฒันาคุณภาพคน

ค่อนขา้งนอ้ย 

จากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงและปัจจยัเส่ียงในอนาคตท่ีคาดวา่จะเป็นอุปสรรค

สาํคญัในการพฒันาคน  การยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ  

บนหลกัการพื้นฐานสาํคญัท่ีคนไทยตอ้งมีความรู้  ใฝ่เรียนรู้ ตดัสินใจดว้ยความระมดัระวงั  มีสาํนึก

                                       
4
 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สาํนกันายกรัฐมนตรี.  

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับทีสิ่บเอด็ พ.ศ.2555 – 2559  (กรุงเทพฯ: สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554),  1- 2. 
5เร่ืองเดียวกนั,  39. 
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ในศีลธรรมและจริยธรรม  ดาํเนินชีวติดว้ยความเพียร  อดทน  มีสติใชปั้ญญา  จะนาํไปสู่ 

ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการมีภูมิคุม้กนัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง  สามารถ

ดาํเนินชีวติอยา่งสมดุลทุกดา้น จึงจาํเป็นตอ้งสร้างภูมิคุม้กนัใหค้นและสังคมไทย  ในประเด็นสาํคญั  

ดงัน้ี5

6 

1.  คนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ  ใหมี้การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองทั้งในเร่ืองการศึกษา  

ทกัษะการทาํงาน  และการดาํเนินชีวติ  เพื่อเป็นภูมิคุม้กนัสาํคญัในการดาํรงชีวติและปรับตวัใหท้นั

กบัการเปล่ียนแปลงของโลกในยคุศตวรรษท่ี  21 

2.  คนไทยตระหนกัถึงคุณค่าวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย สร้างจิตสานึกท่ีดี  มีค่านิยม

ท่ีพึงประสงคอ์ยูร่่วมกนัดว้ยความรัก  ความสามคัคี  เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั  บนความแตกต่าง

หลากหลายทางวฒันธรรม  เพื่อเป็นฐานในการกา้วไปสู่สังคมท่ีมีความใส่ใจและแบ่งปันต่อผูอ่ื้น  

ตลอดจนนาํไปสู่การสร้างและพฒันานวตักรรมและผลิตภณัฑท์างวฒันธรรมท่ีเช่ือมต่อกบั

เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศในอนาคต 

3.  สถาบนัทางสังคมมีความเขม้แขง็ทาํหนา้ท่ีและบทบาทของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม

กบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งสถาบนัครอบครัว สถาบนัศาสนา สถาบนัการศึกษา 

และชุมชนใหเ้ป็นสถาบนัหลกัในการพฒันาความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 

ดงันั้นจากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ในอนาคต  สะทอ้นใหเ้ห็น  

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดทั้งการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง  สถาบนัทางสังคม  และปัจเจกบุคคล  

จาํเป็นตอ้งเตรียมคนใหพ้ร้อมรับการเปล่ียนแปลงทั้งในระดบัโลกและภูมิภาค  โดยเฉพาะใน

ประชาคมอาเซียน  ดงันั้น  ช่วงแผนพฒันา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี  11 จึงมุ่งเนน้  

การพฒันาคนทุกช่วงวยัใหเ้ขา้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยนื ใหค้วามสาํคญักบัการนาํ

หลกัคิดหลกัปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศกัยภาพของคนในทุกมิติ  ทั้ง

ดา้นร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรง  มีสติปัญญาท่ีรอบรู้  และมีจิตใจท่ีสาํนึกในศีลธรรม  คุณธรรม  

จริยธรรม  และความเพียร  มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง  รวมทั้งการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มใน

สังคม และหนุนเสริมสถาบนัทางสังคมใหแ้ขง็แกร่งและเอ้ือต่อการพฒันาคน ให้สามารถแข่งขนั

และอยูร่่วมกบัประเทศอ่ืน ๆ ได ้  

 

 

                                       
6เร่ืองเดียวกนั, 43. 
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ปัญหาของการวจัิย 

 

จากศึกษา ผลรายงานการจดัอนัดบัขีดความสามารถการแข่งขนัโลก ประจาํปี 2555-

2556 จากเวทีเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum (WEF)7 ซ่ึงดา้นคุณภาพการศึกษา เป็น

หน่ึงในปัจจยัช้ีวดัขีดความสามารถทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ปรากฏวา่คุณภาพการศึกษา

ไทยอยูใ่นกลุ่มสุดทา้ยของอาเซียน โดยอยูอ่นัดบัท่ี 8 ส่วนระดบัโลก ไทยอยูอ่นัดบัท่ี 78 จาก 144 

ประเทศ   เม่ือศึกษา รายละเอียด 8 ประเทศในกลุ่มอาเซียน พบวา่ประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาดี

ท่ีสุด เรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย มีดงัน้ี อนัดบั 1 สิงคโปร์ อนัดบั 2 มาเลเซีย อนัดบั 3 บรูไน ดา

รุสซาลาม อนัดบั 4 ฟิลิปปินส์ อนัดบั 5 อินโดนีเซีย อนัดบั 6 กมัพชูา อนัดบั 7 เวยีดนาม และอนัดบั 

8 ไทย  ในส่วนของประเทศสิงคโปร์ ตอ้งถือวา่คุณภาพการศึกษาเป็นเลิศ เพราะอยูใ่นอนัดบัท่ี 3 

ของโลกดว้ย ขณะท่ีอนัดบั 1 เป็นของสวติเซอร์แลนด ์และอนัดบั 2 เป็นของฟินแลนด ์

ส่วนผลการจดัอนัดบัขีดความสามารถการแข่งขนัโลก ประจาํปี 2556-2557 ซ่ึง  WEF 

ประกาศผลโดยในปีน้ีมีประเทศ สปป.ลาว และสหภาพพม่า เขา้ร่วมสนามแข่งดว้ยเป็นคร้ังแรกนั้น 

ปรากฏวา่ในดา้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 7 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

จากทั้งหมด 10 ประเทศ  ส่วนระดบัโลก ไทยอยูอ่นัดบัท่ี 86 จากทั้งหมด 148 ประเทศ โดยอนัดบั 1 

ของโลก คือ ฟินแลนด ์สิงคโปร์อยูอ่นัดบั 3 ส่วนอนัดบัสุดทา้ยท่ี 148 คือ อียปิต์   เฉพาะประเทศใน

กลุ่มอาเซียน ในดา้นคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียงตามลาํดบัคุณภาพการศึกษาดีท่ีสุดไปหานอ้ย

ท่ีสุด มีดงัน้ี อนัดบั 1 สิงคโปร์ อนัดบั 2 บรูไน อนัดบั 3 มาเลเซีย อนัดบั 4 อินโดนีเชีย อนัดบั 5 

ฟิลิปปินส์ อนัดบั 6 ลาว อนัดบั 7 ไทย อนัดบั 8 เวยีดนาม อนัดบั 9 กมัพชูา และอนัดบั 10 พม่า 

ส่วนระดบัอุดมศึกษา จาก 148 ประเทศนั้น อนัดบั 1 ของโลก คือ สวติเซอร์แลนด ์

อนัดบั 2 ฟินแลนด ์อนัดบั 3 สิงคโปร์ ส่วนไทย อยูใ่นอนัดบั 78 และอนัดบัสุดทา้ยท่ี 148 คือ ลิเบีย

และเม่ือเปรียบเทียบเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน มีผลดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 สิงคโปร์ อนัดบั 2 มาเลเซีย 

อนัดบั 3 บรูไน อนัดบั 4 อินโดนีเซีย อนัดบั 5 ฟิลิปปินส์ อนัดบั 6 ลาว อนัดบั 7 กมัพชูา อนัดบั 8 

ไทย อนัดบั 9 เวยีดนาม และอนัดบั 10 พม่า ตามลาํดบั 

ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าว ถา้พิจารณาเฉพาะดชันีดา้นการศึกษาแลว้ จะเห็นวา่มีความน่า

วติกเป็นอยา่งยิง่ ดงัท่ีไดเ้ลือกมาแสดงใหเ้ห็นวา่ คุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยอยูท่ี่ 

อนัดบั 7 ของอาเซียนและคุณภาพของระบบอุดมศึกษา อยูท่ี่อนัดบั 8 แมว้า่ขีดความสามารถดา้น

คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์จะค่อนขา้งดี คืออยูท่ี่อนัดบั 5 ก็ตาม เม่ือวเิคราะห์วา่ไทยร่ํารวยเป็นท่ี 3 

                                       
7  “ไทยร้ังทา้ยอาเซียน, ”  มติชนสุดสัปดาห์  33, 1726  (กนัยายน  2556): 15.   
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ของอาเซียน โดยคิดจากตวัเลขค่า ผลิตภณัฑม์วลรวมต่อหวัประชากร ( GDP per Capita) กลบัจะ

เห็นวา่ประเทศท่ียากจนกวา่เราสามารถจดัการศึกษาไดดี้กวา่ ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกดว้ยก็คือ เขาจดั

ใหคุ้ณภาพของการศึกษาคณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์ของสิงคโปร์ ดีเป็นอนัดบั 1 ของโลก และทั้ง

การศึกษาพื้นฐานและอุดมศึกษาของไทย อยูอ่นัดบัตํ่ากวา่ลาว ขณะท่ีอุดมศึกษาเราก็แพท้ั้งลาวและ

กมัพชูา ดงันั้น ท่ีพดูวา่ไทยแพล้าวแลว้ทุกวนัน้ีกาํลงัจึงจะไม่ใช่คาํพดูเล่นๆ อีกต่อไป 

ในกลุ่มประเทศอาเซียนน้ีประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว  เป็นประเทศซ่ึงมีเขตพื้นท่ีติดต่อกนั  เป็นหน่ึงในกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน  มีความคลา้ยคลึง

กนัทั้งในดา้นบริบททางพื้นท่ี  วฒันธรรม  ภาษา  และมีความสัมพนัธ์กนัมาอยา่งต่อเน่ืองประเทศไทย

และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สถาปนาความสัมพนัธ์ทางการฑูตเม่ือวนัท่ี  19  

ธนัวาคม  พ.ศ.24938  โดยก่อนหนา้นั้น นายโง่น ชนะนิกร ผูแ้ทนรัฐบาลลาวประจาํสาํนกัขา้หลวงใหญ่

ฝร่ังเศส ไดท้าบทามผา่นกงสุลใหญ่ ณ เมืองไซ่ง่อน (ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นเมืองโฮจิมินห์) เสนอ

แลกเปล่ียนผูแ้ทนทางการทูตกบัไทย ซ่ึงฝ่ายไทยไดต้อบรับขอ้เสนอสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูต 

ตั้งแต่ 19 ธนัวาคม 2493 เป็นตน้ไป และแต่งตั้งนายประสิทธ์ิ นรินทรางกรู กงสุลใหญ่ ณ เมืองไซ่ง่อน 

เป็นอุปทูตประจาํลาวอีกตาํแหน่งหน่ึง   รัฐบาลไทยไดส่้งผูแ้ทนมาประจาํการท่ีเวยีงจนัทน์เป็นคร้ังแรก 

เม่ือเดือนกรกฎาคม 2494 โดยแรกเร่ิมมีสถานะเป็นสถานกงสุล จากนั้นในปี 2496 และในปี 2498 จึง

ไดรั้บการยกฐานะเป็นสถานอคัรราชทูต และสถานเอกอคัรราชทูต ตามลาํดบั โดยมีพลจตัวา สมยั  

แววประเสริฐ เป็นอคัรราชทูต และเอกอคัรราชทูต ณ เวยีงจนัทน์คนแรก   เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.

2499 พลจตัวา สมยั แววประเสริฐ เอกอคัรราชทูตในขณะนั้น ไดต้กลงซ้ือท่ีดินของนายบง สุวนันะวง 

พื้นท่ีประมาณ 3.75 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ถนน De Latter de Tassigny บา้นนาไฮ่เดียว ตาแสงวดัจนั แขวง

เวยีงจนัทน์ (ถนนไกสอน พมวหิาน บา้นสีบุนเฮือง เมืองไซเสดถา นครหลวงเวยีงจนัทน์ ในปัจจุบนั) 

และเม่ือการก่อสร้างอาคารแลว้เสร็จในปี 2500 สถานเอกอคัรราชทูตก็ไดใ้ชบ้ริเวณแห่งน้ีเป็นท่ีทาํการ

ตลอดมาจนถึงปัจจุบนั 

ดา้นความร่วมมือเพื่อการพฒันาประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวมีความร่วมมือกนัในหลาย ๆ ดา้น อาทิ  ความร่วมมือตามโครงการในพระราชดาํริ  

ความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คง  ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ  ความร่วมมือดา้นสังคมและ

วฒันธรรม  ความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวและกีฬา  ความร่วมมือดา้นการพฒันา  ฯลฯ  โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่  ในดา้นความร่วมมือดา้นการพฒันาทางวชิาการไทย – ลาว  ประเทศไทยและประเทศ

                                       
8 สถานเอกอคัรราชทูตไทย  ณ  เวยีงจนัทร์, 60  ปีความสัมพนัธ์  ไทย – ลาว, เขา้ถึงเม่ือ 

13  มีนาคม  2558,  เขา้ถึงไดจ้าก  http://vientiane.thaiembassy.org/th/60years_thai_laos/ 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดเ้ร่ิมความร่วมมือทางวชิาการอยา่งเป็นทางการ  มาตั้งแต่

ปี 2516   ภายใตก้ลไกการร่วมมือใน  2  ระดบั  ดงัน้ี  1)  การประชุมคณะกรรมาธิการความร่วมวา่

ดว้ยความร่วมมือไทย – ลาว (Joint Commission on Bilateral Cooperation between Thailand and 

Lao PDR)  ซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม  และ  

2)  การประชุมหารือเก่ียวกบัความร่วมมือทางวชิาการ  โดย มีผูอ้าํนวยการสาํนกังานความร่วมมือ

เพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ (สพร.) เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และมีเลขาธิการคณะกรรมการ

ร่วมมือลาว-ไทย กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมฝ่ายลาว   ความร่วมมือทางวชิาการ

ไทย-ลาว ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ สพร. แบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ ความร่วมมือแบบทวภิาคี 

ความร่วมมือในลกัษณะแผนงานความร่วมมือระยะยาว และความร่วมมือในลกัษณะพหุภาคี8

9  ดงัน้ี 

1.  การใหค้วามร่วมมือแบบทวภิาคี (Bilateral Cooperation Program) ในรูปของโครงการ

พฒันา การใหทุ้นการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในประเทศไทย การใหว้สัดุอุปกรณ์ และผูเ้ช่ียวชาญดา้น

ต่างๆ ในปัจจุบนัความร่วมมือทางวชิาการในกรอบทวภิาคี แก่ รัฐบาลลาว  มีดงัน้ี  ความร่วมมือดา้น

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์   ในแต่ละปี สพร. จะใหก้ารสนบัสนุนทุนศึกษาระดบัปริญญาโท และ

ฝึกอบรม/ดูงาน ภายใตค้วามร่วมมือทางวชิาการไทย – ลาว  ทุนศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตร

นานาชาติ ทุนฝึกอบรมภาษาองักฤษ และทุนฝึกอบรมหลกัสูตรนานาชาติ   

2.  ความร่วมมือในลกัษณะแผนงานความร่วมมือ   สพร.อยูใ่นระหวา่งการพฒันา

แผนงานความร่วมมือในลกัษณะแผนงาน ( Programme-based Approach) เพื่อสอดคลอ้งกบั

ปฏิญญาเวยีงจนัทน์เก่ียวกบัการรับความร่วมมือจากต่างประเทศของรัฐบาล สปป.ลาว ท่ีรัฐบาลไทย

ไดล้งนามใหส้ัตยาบนัต่อปฎิญญาดงักล่าว รวมทั้งสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลลาวท่ีตอ้งการ

จะพฒันาความร่วมมือกบัประเทศผูใ้หใ้นลกัษณะแผนงาน โดยในระยะแรกจะเร่ิมตน้ท่ีสาขาศึกษา 

ซ่ึงการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพฒันาประเทศทั้งในดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยทั้งสองฝ่ายได้

จดัประชุมเชิงปฎิบติัการเพื่อจดัทาํแผนงานความร่วมมือดา้นการศึกษา ( Country Programme for 

Education)  

3.  ความร่วมมือแบบพหุภาคี   ความร่วมมือไตรภาคีและภูมิภาค   รัฐบาลไทยร่วมกบั

แหล่งความร่วมมือต่างๆ และองคก์ารระหวา่งประเทศใหค้วามร่วมมือกบัรัฐบาล สปป.ลาว ในรูป

ของโครงการและทุนในสาขาตามท่ีทั้งสามฝ่ายเห็นชอบร่วมกนั การรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเป็นไปตาม

ขอ้ตกลงของประเทศผูใ้ห ้

                                       
9
 สถานเอกอคัรราชทูตไทย  ณ  เวยีงจนัทร์,  ความร่วมมือไทย – ลาว, เขา้ถึงเม่ือ  13  

มีนาคม  2558  เขา้ถึงไดจ้าก  http://vientiane.thaiembassy.org/th/cooperation/development.php 
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จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ในการจะพฒันาการศึกษาของไทยเราจึงควรใหค้วามสาํคญัใน

การศึกษาเร่ืองของการบริหารการศึกษาของประเทศเพื่อนบา้นเพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาประเทศ

ของเราเช่นเดียวกนั 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 

1. เพื่อทราบการบริหารจดัการศึกษาของประเทศไทยในประเด็นต่อไปน้ี  คือ  ดา้น

นโยบายและแผนการบริหารการศึกษา   ดา้นการจดัระบบการศึกษา  ดา้นการบริหารหลกัสูตรและ

การเรียนการสอน   ดา้นการบริหารบุคลากร  ดา้นการบริหารงบประมาณและทรัพยากร  ดา้นการ

ประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

2. เพื่อทราบการบริหารจดัการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวในประเด็นต่อไปน้ี  คือ  ดา้นนโยบายและแผนการบริหารการศึกษา  ดา้นการจดัระบบ

การศึกษา  ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน  ดา้นการบริหารบุคลากร  ดา้น  

การบริหารงบประมาณและทรัพยากร  ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

3. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจดัการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวในประเด็นต่อไปน้ี  คือ  ดา้นนโยบายและแผนการบริหารการศึกษา   

ดา้นการจดัระบบการศึกษา  ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน  ดา้นการบริหาร

บุคลากร  ดา้นการบริหารงบประมาณและทรัพยากร  ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 

 

ข้อคําถามของการวจัิย 

 

ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดขอ้คาํถามสาํหรับการวจิยัคร้ังน้ี คือ 

1. สภาพการบริหารจดัการศึกษาของประเทศไทยในประเด็นต่อไปน้ี  คือ ดา้นนโยบาย

และแผนการบริหารการศึกษา ดา้นการจดัระบบการศึกษา ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการเรียน

การสอน ดา้นการบริหารบุคลากร ดา้นการบริหารงบประมาณและทรัพยากร ดา้นการประกนั

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เป็นอยา่งไร 

2. สภาพการบริหารจดัการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในประเด็นต่อไปน้ี  คือ  ดา้นนโยบายและแผนการบริหารการศึกษา  ดา้นการจดัระบบการศึกษา  
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ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน  ดา้นการบริหารบุคลากร  ดา้นการบริหาร

งบประมาณและทรัพยากร  ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เป็นอยา่งไร 

3.  ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการบริหารจดั

การศึกษาท่ีเหมือนหรือแตกต่างดา้นใดบา้ง 

 

กรอบแนวคิดของการวจัิย 

 

การวจิยัเพื่อทราบการบริหารจดัการศึกษาของประเทศไทย  และการบริหารจดั

การศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ  

การบริหารจดัการศึกษาในประเด็นต่อไปน้ี  คือ ดา้นนโยบายและแผนการบริหารการศึกษา  ดา้น

การจดัระบบการศึกษา  ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน  ดา้นการบริหารบุคลากร  

ดา้นการบริหารงบประมาณและทรัพยากร  ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซ่ึง

สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 
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แผนภูมิที ่1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ท่ีมา  : ภาวดิา  ธาราศรีสุทธ์ิและวบิูลย ์ โตวณบุตร  หลกัและทฤษฎกีารบริหารการศึกษา

(กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2542). 

การบริหารการศึกษา 

ดา้นนโยบายและแผนการ

บริหารการศึกษา 

- ประเทศไทย 

- ส.ป.ป. ลาว 

การเปรียบเทียบการ

บริหารการศึกษาประเทศ

ไทยและประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

 

การบริหารการศึกษา 

ดา้นการจดัระบบการศึกษา 

ประเทศไทย 

- ประเทศไทย 

- ส.ป.ป. ลาว 

 

การบริหารการศึกษา 

ดา้นการบริหาร

หลกัสูตรและการเรียน

การสอน 

- ประเทศไทย 

- ส.ป.ป. ลาว 

การบริหารการศึกษา 

ดา้นการบริหารบุคคล 

- ประเทศไทย 

- ส.ป.ป. ลาว 

การบริหารการศึกษา 

ดา้นการบริหาร

งบประมาณและ

ทรัพยากร 

- ประเทศไทย 

- ส.ป.ป. ลาว 

การบริหารการศึกษา 

ดา้นการประกนัคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา 

- ประเทศไทย 

- ส.ป.ป. ลาว 
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 : “พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546, ”  

ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 120, ตอนท่ี 62 ก (6  กรกฎาคม  2646) 

 : “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542, ” ราชกจิจานุเบกษา  เล่มท่ี 116, ตอนท่ี 76 

ก (19  สิงหาคม  2542) 

 : “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545, ” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 

119, ตอนท่ี 123 ก (19 สิงหาคม 2542): 16 – 21. 

 : “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบบัท่ี  3) พ.ศ. 2553, ” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 

127, ตอนท่ี 45 ก (22 กรกฎาคม  2553): 1. 

 : กระทรวงศึกษาธิการ.  “แผนปฏิบติัราชการประจาํปี  2557  ของกระทรวงศึกษาธิการ” 

เมษายน  2556.   

 :  “กฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบ่งระดบัและการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบ  และ

การศึกษาตามอธัยาศยั  พ.ศ. 2546,” ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 120, ตอนท่ี 36 ก 6 (1  พฤษภาคม  

2546):  25 – 28.  

 :  “กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553, ” 

ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 127, ตอนท่ี 23 ก (2  เมษายน  2553):  22 – 35.  

 :  “กฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา ภายใน

สถานศึกษาระดบัการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546, ” ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 120, ตอนท่ี 74 ก (1  

สิงหาคม  2546):  3 – 7.  

: “กฎกระทรวง วา่ดว้ย ระบบ หลกัเกณฑ ์และ วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา ภายใน

สถานศึกษาระดบัการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2546, ” ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 120, ตอนท่ี 75 ก 

(8  สิงหาคม  2546):  10 – 13.  

:  สภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, “กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา, ” 

8 เมษา  2000.      

:  กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา  คู่มือการประกนัคุณภาพสถาบันการศึกษาข้ันสูง  

(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: ศูนยป์ระกนัคุณภาพการศึกษา, 2014), 1 -30. 

:  รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, “ดาํรัสวา่ดว้ยรัฐกรครู, ” 5 เมษายน  

2012. 

:  สภาแห่งชาติ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, “กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา (ฉบบั

ปรับปรุง) , ” 16  กรกฎาคม  2015     
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ข้อจํากดัของการวจัิย 

 

เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ  ผูว้จิยัจึงทาํการศึกษาเฉพาะกรณี

ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ผลการวจิยัคร้ังน้ีจึงมีขอ้จาํกดัใน

การสรุปอา้งอิงไปยงัประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ โดยการสรุปอา้งอิงกระทาํไดเ้ฉพาะกรณีท่ีมีบริบท

ใกลเ้คียงกนักบัการวจิยัคร้ังน้ีเท่านั้น 

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 

ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลของประเทศไทยในการบริหารการศึกษาก่อนการ

ปฏิรูประบบการศึกษา  2559 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษา  หมายถึง  การศึกษาวเิคราะห์หาจุดเหมือน  จุดต่างใน 

การบริหารการศึกษาของแต่ละประเทศในประเด็นต่อไปน้ี  คือ  ดา้นนโยบายและแผนการบริหาร

การศึกษา  ดา้นการจดัระบบการศึกษา  ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน  ดา้นการบริหาร

บุคลากร  ดา้นการบริหารงบประมาณ  และทรัพยากร  ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 

1. กรณศึีกษา 

กรณีศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ี  คือ  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของ

ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซ่ึงเป็นประเทศ ซ่ึงมีเขตพื้นท่ี

ชายแดนติดต่อกนั เป็นหน่ึงในกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน  มีความคลา้ยคลึงกนัทั้งในดา้นบริบท

ทางพื้นท่ี  วฒันธรรม  และภาษา  ในปี  พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558 
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2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูล  3  วธีิการ  คือ 

2.1 การศึกษาเอกสาร (documentary  study) 

2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) 

2.3 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) 

3. การตรวจสอบและการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัตรวจสอบขอ้มูลดว้ยวธีิการ 3 วธีิ คือ 

3.1  การใหบุ้คคลท่ีอยูใ่นสนามวจิยัตรวจสอบและรับรองความถูกตอ้งโดยการ

อ่านขอ้มูลท่ีผูว้จิยับนัทึกไว ้

3.2 การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (triangulation) ตามวธีิการของการตรวจสอบ 

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

3.3  การตรวจสอบขอ้มูลดว้ยการจาํแนกขอ้มูลออกเป็น  2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ขอ้มูล

ในส่วนท่ีเป็นความคิดเห็นหรือทศันะของผูใ้หข้อ้มูล  (evaluative data) และขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น

รายละเอียดหรือการเล่าเหตุการณ์  (descriptive data) ทั้งน้ีเพื่อสะดวกต่อการวเิคราะห์ขอ้มูลใหต้รง

กบัความเป็นจริง 

สาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารโดยใช้ การ

วเิคราะห์เน้ือหา  ( Content Analysis)  สาํหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต  และสัมภาษณ์   ผูว้จิยันาํมา

จดัระบบขอ้มูลและใหค้วามหมายของขอ้มูลเพื่อความสะดวกในการวเิคราะห์ 
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บทที ่ 2 

การบริหารการศึกษาของประเทศไทย 

 

การนาํเสนอในบทน้ี  เป็นการนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารการศึกษาของประเทศ

ไทยโดยนาํเสนอในส่วนท่ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานหรือบริบทของประเทศไทยและนาํเสนอในส่วนของ

การบริหารการศึกษา  ในประเด็นต่อไปน้ี  คือ  ดา้นนโยบายและแผนการบริหารการศึกษา  ดา้น  

การจดัระบบการศึกษา  ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน  ดา้นการบริหารบุคลากร  

ดา้นการบริหารงบประมาณและทรัพยากร  และดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

 

ข้อมูลพืน้ฐานประเทศไทย 

 

ขนาดและทีต่ั้ง 

  

 ประเทศไทยมีพื้นท่ีทั้งหมด 513,115.020 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 198,953 

ตารางไมล0์

1 (มีขนาดใกลเ้คียงกบัประเทศฝร่ังเศส หรือมลรัฐเทก็ซสัของสหรัฐอเมริกา) โดยตั้งอยูใ่จ

กลางของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีฐานะเสมือนประตูสู่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

และอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ( Gateway to Southeast Asia and the GMS: Greater Mekong Sub-

Region) 

 ประเทศไทยมีพรมแดนติดกบัประเทศพม่าทางทิศตะวนัตก มีพรมแดนติดกบัประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาวทางทิศเหนือ มีพรมแดนติดกบัประเทศกมัพชูาทางทิศ

ตะวนัออก และมีพรมแดนติดกบัประเทศมาเลเซียทางทิศใต ้โดยความยาวจากจุดเหนือสุดและใต้

สุดของประเทศมีระยะทาง 1,640 กิโลเมตร ในขณะท่ีความกวา้งจากจุดตะวนัตกสุดไปถึงจุด

                                                        
1
 กองประสานการลงทุน  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน,  ABOUT  AEC  ข้อมูลพืน้ฐานของประเทศไทย, เขา้ถึงเม่ือ  10  พฤษภาคม  2558, เขา้ถึง

ไดจ้าก http://th.aectourismthai.com/tourismhub/932 
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ตะวนัออกสุดของประเทศ มีระยะทาง 780 กิโลเมตร ทั้งน้ี ประเทศไทยมีเวลาแตกต่างจากเวลา

มาตรฐานกรีนิช 7 ชัว่โมง1

2 

 

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

 ลกัษณะภูมิประเทศโดยรวมของประเทศไทยประกอบดว้ย เทือกเขา ป่าไม ้เนินเขา ท่ี

ราบสูง ท่ีราบหุบเขา ท่ีราบลุ่มบริเวณแม่นํ้าใหญ่หลายสาย ทะเล ชายหาด และเกาะแก่งต่างๆ โดย

ประเทศไทยประกอบดว้ย 76 จงัหวดั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น

เมืองหลวงของประเทศ) ดงัน้ี 

1. ภาคกลาง มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ และบางจงัหวดัติดทะเลอ่าวไทย รวม 

25 จงัหวดั 

2. ภาคเหนือ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขา รวม 17 จงัหวดั 

3. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง รวม 20 จงัหวดั 

4. ภาคใต ้มีลกัษณะภูมิประเทศขนาบดว้ยทะเล โดยฝ่ังซา้ยติดทะเลอนัดามนั และฝ่ัง

ขวาติดทะเลอ่าวไทย รวม 14 จงัหวดั 

 นอกจากนั้น ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน ( Tropical Climate) โดย

แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ไดแ้ก่ ฤดูร้อน (ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ถึงพฤษภาคม อุณหภูมิโดยเฉล่ีย

ประมาณ 34 องศาเซลเซียส) ฤดูฝน (ระหวา่งเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม อุณหภูมิโดยเฉล่ียประมาณ 

29 องศาเซลเซียส) และฤดูหนาว (ระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม อุณหภูมิโดยเฉล่ียประมาณ 

20 องศาเซลเซียส)2

3 

 

ระบบการปกครอง 

 ประเทศไทยมีระบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มีกฎหมายสูงสุด คือ 

รัฐธรรมนูญ โดยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นองคพ์ระประมุขของประเทศ พระมหากษตัริยอ์งค์

ปัจจุบนัคือ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงไดมี้การฉลองทรงครองราชยค์รบ 60 

ปี ใน พ.ศ.2549 นบัไดว้า่เป็นพระมหากษตัริยเ์พียงองคเ์ดียวในโลกท่ีครองราชยย์าวนานท่ีสุด 

                                                        
2

 กองประสานการลงทุน  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน,  ABOUT  AEC  ข้อมูลพืน้ฐานของประเทศไทย, เขา้ถึงเม่ือ  10  พฤษภาคม  2558, เขา้ถึง

ไดจ้าก http://th.aectourismthai.com/tourismhub/932 
3

 เร่ืองเดียวกนั 
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ศาสนา 

 ประชากรในประเทศไทยมีสิทธิเสรีภาพในการนบัถือศาสนา และประชากรส่วนใหญ่

ของประเทศร้อยละ 90 นบัถือศาสนาพุทธ อีกร้อยละ 10 นบัถือศาสนาอ่ืนๆ อาทิ ศาสนาคริสต ์

อิสลาม พราหมณ์ และฮินดู เป็นตน้ 

 

จํานวนประชากร 

 ประเทศไทยมีจาํนวนประชากรทัว่ราชอาณาจกัร   ขอ้มูล  ณ เดือน ธนัวาคม 2558 

ทั้งหมด 65,729,098 คน แบ่งเป็นชายจาํนวน 32,280,886   คน และหญิงจาํนวน 33,448,212 คน3

4  

 

เศรษฐกจิ 

 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีขนาดผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ  (GDP) ในปี  พ.ศ.

2557  คิดเป็นมูลค่า 13,132,241 ลา้นบาท  ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบัสองของกลุ่มประเทศในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้สัดส่วนภาคการผลิตส่วนใหญ่อยูใ่นภาคอุตสาหกรรม ( 46%) ภาคบริการ (42%) 

และ ภาคการเกษตร (12%)5 

 มูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ.2557  อยูท่ี่ประมาณ 7,313,066.4 ลา้นบาท โดยสินคา้ส่งออก

ส่วนใหญ่ไดแ้ก่  อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต ์  เคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ   

นํ้ามนัสาํเร็จรูป  อญั มณีและเคร่ืองประดบั เมด็พลาสติก  เคมีภณัฑ ์ ผลิตภณัฑย์างพารา  รวมถึง

แผงวงจรไฟฟ้า โดยประเทศคู่คา้ท่ีสาํคญัของไทยไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น สหภาพยโุรป จีน และ

สิงคโปร์5

6 

                                                        
4สาํนกับริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง, ระบบสถิติทางการทะเบียน  จํานวน

ประชากรแยกรายอายุทัว่ประเทศ, เขา้ถึงเม่ือ  18  กุมภาพนัธ์  2559, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php 

5 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, บัญชีประชาชาติ : ผลติภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 

ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และรายได้ประชาติ (อนุกรมใหม่) ตามราคาประจําปี จําแนกตาม

สาขาการผลติ พ.ศ. 2548-2557, เขา้ถึงเม่ือ  18  กุมภาพนัธ์  2559, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries15.html 

6
 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย,์ TRADE  การค้าไทย,  เขา้ถึงเม่ือ  18  มิถุนายน  

2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www2.ops3.moc.go.th/ 
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 ดา้นขีดความสามารถทางการแข่งขนันั้น รายงานการจดัอนัดบัขีดความสามารถการ

แข่งขนัโลก ประจาํปี 2555-2556 จากเวทีเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum (WEF) ซ่ึง

ดา้นคุณภาพการศึกษา เป็นหน่ึงในปัจจยัช้ีวดัขีดความสามารถทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ 

ปรากฏวา่คุณภาพการศึกษาไทยอยูใ่นกลุ่มสุดทา้ยของอาเซียน โดยอยูอ่นัดบัท่ี 8 ส่วนระดบัโลก 

ไทยอยูอ่นัดบัท่ี 78 จาก 144 ประเทศ  เม่ือศึกษารายละเอียด 8 ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

รายงานการจดัอนัดบัขีดความสามารถการแข่งขนัโลก ประจาํปี 2556-2557 ซ่ึง  WEF 

มี ลาว และพม่า เขา้ร่วมสนามแข่งดว้ยเป็นคร้ังแรกนั้น ปรากฏวา่ในดา้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 7 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน จากทั้งหมด 10 ประเทศ  ส่วนระดบัโลก 

ไทยอยูอ่นัดบัท่ี 86 จากทั้งหมด 148 ประเทศ โดยอนัดบั 1 ของโลก คือ ฟินแลนด ์สิงคโปร์อยู่

อนัดบั 3 ส่วนอนัดบั สุดทา้ยท่ี 148 คือ อียปิต์    เฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ในดา้นคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียงตามลาํดบัคุณภาพการศึกษาดีท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด มีดงัน้ี อนัดบั 1 

สิงคโปร์ อนัดบั 2 บรูไน อนัดบั 3 มาเลเซีย อนัดบั 4 อินโดนีเชีย อนัดบั 5 ฟิลิปปินส์ อนัดบั 6 ลาว 

อนัดบั 7 ไทย อนัดบั 8 เวยีดนาม อนัดบั 9 กมัพชูา และอนัดบั 10 พม่า 

ส่วนระดบัอุดมศึกษา จาก 148 ประเทศนั้น อนัดบั 1 ของโลก คือ สวติเซอร์แลนด ์

อนัดบั 2 ฟินแลนด ์อนัดบั 3 สิงคโปร์ ส่วนไทย อยูใ่นอนัดบั 78 และอนัดบัสุดทา้ยท่ี 148 คือ ลิเบีย

และเม่ือเปรียบเทียบเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน มีผลดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 สิงคโปร์ อนัดบั 2 มาเลเซีย 

อนัดบั 3 บรูไน อนัดบั 4 อินโดนีเซีย อนัดบั 5 ฟิลิปปินส์ อนัดบั 6 ลาว อนัดบั 7 กมัพชูา   อนัดบั 8 

ไทย อนัดบั 9 เวยีดนาม และอนัดบั 10 พม่า ตามลาํดบั6

7 

 

สภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาประเทศไทย 

 

ด้านประชากร 

 โครงสร้างประชากรของประเทศไทยจากบทสรุปผูบ้ริหาร  สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 7

8 ได้

ดาํเนินการจดัทาํสาํมะโนประชากรและเคหะทุก 10  ปีตามขอ้เสนอแนะขององคก์ารสหประชาชาติ  

สาํหรับการจดัทาํของ ประเทศไทยในปี 2553 น้ี เป็นการจดัทาํสาํมะโนประชากร  คร้ังท่ี 11 ณ  วนัท่ี  

                                                        
7“ไทยร้ังทา้ยอาเซียน, ”  มติชนสุดสัปดาห์  33, 1726  (กนัยายน  2556): 15.   
8 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ  สาํมะโนประชากรและเคหะ .บทสรุปผูบ้ริหาร. ปีพ.ศ.2554 

เขา้ถึงเม่ือ  18  มิถุนายน  2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://popcensus.nso.go.th/file/popcensus-10-01-56-

T.pdf 



22 

1  กนัยายน  2553  ระบุวา่  จาํนวนประชาชากรและการกระจายตวั  ประเทศไทยมีประชากร (ผูท่ี้

อาศยัอยูใ่นประเทศไทย)  ณ วนัสาํมะโน คือวนัท่ี 1 กนัยายน 2553 จาํนวน  65.98 ลา้นคน มี

ประชากรหญิง 33.63 ลา้นคน  (ร้อยละ 50.9) และชาย 32.35 ลา้นคน (ร้อยละ 49.1) คิดเป็น

อตัราส่วนเพศ 96.2 (ชายต่อหญิง 100 คน) เม่ือพิจารณาการกระจายตวัของประชากร พบวา่  ประเทศ

ไทยมีประชากรอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลนอ้ยกวา่  นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 44.2 และ 55.8) ซ่ึง

สัดส่วน ของประชากรในเขตเทศบาลมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ  (จากปี 2533 และ 2543 เป็นร้อยละ 

29.4 และ 31.1 ตามลาํดบั) และเม่ือพิจารณาในระดบัภาค พบวา่  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี

ประชากรอาศยัอยูม่ากท่ีสุด  18.97 ลา้นคน (ร้อยละ 28.7) รองลงมา คือ ภาคกลาง  18.18 ลา้นคน 

(ร้อยละ 27.6) ภาคเหนือ 11.66 ลา้นคน (ร้อยละ 17.7) ภาคใต ้8.87 ลา้นคน (ร้อยละ 13.4) และ

กรุงเทพมหานคร 8.30 ลา้นคน (ร้อยละ 12.6) 

 อตัราการเพิ่มของประชากร  จากการทาํสาํมะโนประชากรทุก 10 ปี พบวา่ ประเทศไทย

มีจาํนวนประชากรเพิ่มข้ึนทุกรอบ โดยมีอตัรา การเพิ่มของประชากรแต่ละรอบแตกต่างกนั อยา่งไร

ก็ตาม พบวา่ อตัราการเพิ่มของประชากรในประเทศไทยไดล้ดลง  อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2503 เป็น

ตน้มา คือ อตัราการเพิ่ม  ของประชากรในระหวา่งปี 2503-2513 เป็น ร้อยละ 2.70 ต่อปี ระหวา่งปี 

2533-2543 เป็น ร้อยละ 1.05 ต่อปี และ  ระหวา่งปี 2543-2553 ลดลงเหลือ ร้อยละ 0.80 ตามลาํดบั 

ซ่ึงเป็นผลมาจากประเทศไทยมีอตัราการเกิดท่ีลดตํ่าาลงอยา่ง รวดเร็วและต่อเน่ือง 

 ดา้นการศึกษา  ประชากรกลุ่มอาย ุ 6-24 ปี เป็นวยัท่ีควรกาํลงั  ศึกษาอยูใ่นระดบัใดระดบั

หน่ึง พบวา่ ประชากรในวยัน้ี  ท่ีไม่ไดก้าํลงัเรียนหนงัสืออยู ่มีร้อยละ 29.4 เป็นเพศชาย  ร้อยละ 31.3 

และเพศหญิง ร้อยละ 27.5 ส่วนประชากร ในเขตเทศบาลท่ีไม่ไดก้าํลงัเรียนหนงัสือมีสัดส่วนสูงกวา่  

นอกเขตเทศบาลเล็กนอ้ย (ร้อยละ 30.9 และ 28.3 ตามลาํดบั)  ประชากรอาย ุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีสาํเร็จ

การศึกษา  ระดบัใดระดบัหน่ึง พบวา่ ประชากรท่ีสาํเร็จการศึกษาสูงกวา่  ระดบัประถมศึกษามี

ประมาณ ร้อยละ 46.5 ของประชากร  อาย ุ15 ปีข้ึนไปทั้งส้ิน ถา้เปรียบเทียบระหวา่งเพศ และ  เขต

การปกครอง พบวา่ เพศชายท่ีสาํเร็จการศึกษาสูงกวา่ ระดบัประถมศึกษามีสัดส่วนมากกวา่เพศหญิง 

และประชากร ในเขตเทศบาลสาํเร็จการศึกษาสูงกวา่ระดบัประถมศึกษา  มากกวา่ประชากรนอกเขต

เทศบาล (ร้อยละ 58.0 และ 36.7 ตามลาํดบั)  โดยภาพรวมประชากรอาย ุ 15 ปีข้ึนไปในประเทศไทย  

มีปีการศึกษาเฉล่ีย 8.1 ปี โดยประชากรในกรุงเทพมหานคร  มีปีการศึกษาเฉล่ียสูงสุด 10.8 ปี 

รองลงมาเป็น ภาคกลาง  (8.3 ปี) ภาคใต ้(7.8 ปี) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ( 7.2 ปี) และภาคเหนือ มี

ปีการศึกษาเฉล่ีย 7.1 ปี ซ่ึงตํ่ากวา่ภาคอ่ืนๆ 

 ดา้นการทาํงาน  ประชากรอาย ุ 15 ปีข้ึนไปท่ีมีงานทาํในรอบปีท่ีแลว้  มีจาํนวน 38.6 ลา้น

คน หรือร้อยละ 73.5 ของประชากร อาย ุ15 ปีข้ึนไป (ไม่รวมผูท่ี้ไม่ทราบวา่ทาํงานหรือไม่)  เป็นชาย 
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19.9 ลา้นคน (ร้อยละ 51.5) และหญิง 18.7 ลา้นคน (ร้อยละ 48.5) ผูมี้งานทาํส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.4 

ทาํงาน  นอกภาคเกษตรกรรม และทาํงานในภาคเกษตรกรรม  ร้อยละ 43.6 ผูมี้งานทาํส่วนใหญ่

ทาํงานในฐานะลูกจา้ง (ลูกจา้ง  รัฐบาล รัฐวสิาหกิจ และเอกชน) ร้อยละ 42.3 รองลงมา  เป็นผู ้

ประกอบธุรกิจส่วนตวัโดยไม่มีลูกจา้ง ร้อยละ 33.2 ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง ร้อย

ละ 22.2 โดยเพศชายทาํธุรกิจส่วนตวัโดยไม่มีลูกจา้งมากกวา่เพศหญิง  (ร้อยละ 38.7 และ 27.3 

ตามลาํดบั) ตรงกนัขา้มกบัเพศหญิง  จะช่วยธุรกิจในครัวเรือนมากกวา่ชาย (ร้อยละ 30.8 และ 14.0 

ตามลาํดบั) 

 หากเปรียบเทียบประชากรในเขตเมืองและชนบท  พบวา่  ประเทศไทยมีประชากรอยูใ่น

เขตเมืองร้อยละ  34.4  และคาดวา่แนวโนม้ของประชากรในเขตเมืองจะเพิ่มสูงในอนาคตเป็นร้อย

ละ  36.2  ในปี  พ.ศ. 2558  ร้อยละประชากรในเขตเมืองของไทยคลา้ยคลึงกบัประเทศกาํลงัพฒันา

ในกลุ่มอาเซียนหลายๆ  ประเทศ  ยกเวน้ประเทศมาเลเซียนและบรูไน  ท่ีอตัราส่วนสูงเกินร้อยละ  

60  ติดกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้  ในขณะท่ีสิงคโปร์มีประชากรอยูใ่นเขตเมืองร้อยละ  100  ทั้งน้ี

ประชากรของไทยซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นชนบทและนอกเขตเทศบาล  พบวา่  ส่วนใหญ่มีการศึกษาเพียง

แค่ระดบัประถมศึกษาและตํ่ากวา่เท่านั้น 

 ส่วนดา้นคุณภาพแรงงานไทยอาย ุ 15  ปีข้ึนไป  มีการศึกษาเฉล่ีย  6.6  ปี  ในขณะท่ี

ประเทศกลุ่มอาเซียน  เช่น  มาเลเซีย  มีจาํนวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวยัแรงงาน  9.5  ปี  สูง

ใกลเ้คียงกลุ่ม  OECD  ท่ีมีปีการศึกษาเฉล่ียอยูใ่นช่วง  9 – 13  ปี  จาํนวนปีการศึกษาเฉล่ียของ

ประชากรวยัแรงงานไทยเพิ่มข้ึนปีละ  0.1  และในปี พ.ศ. 2554  ไทยมีปีการศึกษาเฉล่ียของ

ประชากรอาย ุ 15  ปีข้ึนไป  8.2  ปี  และการศึกษาเฉล่ียของประชากรอาย ุ 15 – 59  ปี  9.1  ปี (สกศ. 

2555)  ซ่ึงยงัห่างจากเป้าหมายระดบัชาติท่ีจะใหเ้พิ่มเป็น  12  ปี  ในปี  พ.ศ. 2561 

 ในการพิจารณาการศึกษาของประชากรวยัแรงงานอาย ุ 25  ปีข้ึนไป  พบวา่ประชากรวยั

แรงงานของไทยมีการศึกษาโดยเฉล่ียไม่จบประถมศึกษา  ในขณะท่ีมาเลเซียและอินโดนีเซีย  

ประชากรวยัแรงงานโดยเฉล่ียจบระดบัประถมศึกษา  ส่วนจีนมีประชากรวยัแรงงานโดยเฉล่ียจบ

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ในขณะท่ีฟิลิปปินส์ประชากรอาย ุ 25  ปีข้ึนไปส่วนใหญ่จบมธัยมศึกษา

และอุดมศึกษา  พบวา่ ปี พ.ศ. 2549  ไทยมีประชากรวยัแรงงานอาย ุ 25  ปีข้ึนไปสาํเร็จการศึกษาตํ่า

ท่ีสุดในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย  เฉล่ียร้อยละ  32.2  และ  22.4  ตามลาํดบั  ซ่ึงตํ่า

กวา่หลายๆ  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  เช่น  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  และจีน  ส่วน

ประชากรท่ีมีการศึกษาถึงระดบัอุดมศึกษาของไทยอยูท่ี่ร้อยละ  12.8  สูงกวา่หลายประเทศ  เช่น  

มาเลเซีย  และอินโดนีเซีย 
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 ดา้นการมีงานทาํและการวา่งงาน  พบวา่  ประเทศไทยมีผูมี้งานทาํร้อยละ  56.4  ในขณะ

ท่ีมีผูว้า่งงานนอ้ยเพียงร้อยละ  1  ในการสาํรวจระดบัการศึกษาของผูว้า่งงาน  พบวา่  ผูส้าํเร็จ

ระดบัอุดมศึกษาวา่งงานมากท่ีสุดร้อยละ  2.1  หรือ  1.47  แสนคน  รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ร้อยละ  1.3  หรือ  8.3  หม่ืนคน  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายร้อยละ  1.2  ส่วนผูส้าํเร็จ

ระดบัประถมศึกษาและตํ่ากวา่วา่งงานนอ้ยไม่ถึงร้อยละ  1  (สสช., 2555) 

 1.2  ดา้นคุณภาพชีวติ  

 ประเทศไทยมีอนัดบัการพฒันามนุษย ์ ปี  พ.ศ. 2554  ท่ีจดัโดย  UNDP  อยูใ่น

ระดบักลางท่ีอนัดบั  103  จากทั้งหมด  187  ประเทศ  ตํ่ากวา่ประเทศในกลุ่มอาเซียน  เช่น  บรูไน  

และจีน  รวมทั้งมาเลเซียซ่ึงอนัดบัการพฒันามนุษยอ์ยูท่ี่  61  จดัเป็นกลุ่มการพฒันามนุษยร์ะดบัสูง 

 ในดา้นความยากจนประเทศไทยมีประชากรท่ียากจนมากร้อยละ  0.2  และเส่ียงต่อ

ความยากจนอีกร้อยละ  9.9  แต่ก็ยงัยากจนนอ้ยกวา่หลายๆ ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 1.3  ดา้นส่ือและเทคโนโลยี  

 ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต  และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของไทยยงัค่อนขา้งนอ้ย  โดยปี  พ.ศ. 

2553  ไทยมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต  ร้อยละ  21.2  เปรียบเทียบกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ส่วนใหญ่ซ่ึงมี

อตัราผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต  ร้อยละ  70  ส่วนการใชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูงของไทยและเพื่อนบา้น

ยงัคงตํ่าเพียง  4.6  เคร่ืองต่อประชากรร้อยคน  ในขณะท่ีประเทศพฒันาแลว้ส่วนใหญ่มีอตัราส่วน

ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากกวา่  20  เคร่ืองต่อประชากรร้อยคน  ในดา้นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

พบวา่  ไทยใชใ้นอตัราท่ีค่อนขา้งสูง  104  เคร่ืองต่อประชากร  100  คน  ใกลเ้คียงประเทศท่ีพฒันา

แลว้  ประเทศกลุ่มอาเซียนอ่ืนๆ  ท่ีใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากไดแ้ก่  มาเลเซีย  สิงคโปร์  และ

เวยีดนาม  โดยเฉพาะเวยีดนามมีอตัราส่วนเพิ่มข้ึนอยา่งวา้วกระโดด  จากปี  พ.ศ. 2550  ท่ีเคยมีผูใ้ช้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพียง  53  เคร่ืองต่อประชากร  100  คน  ก็เพิ่มเป็น  175  เคร่ืองต่อประชากร  100  

คน  ในปี  พ.ศ. 2553 

2.  สภาวการณ์ดา้นการศึกษา 

 2.1  โอกาสทางการศึกษา  

 ระบบการศึกษา  

 ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประเทศต่างๆ  ส่วนใหญ่ใชเ้วลาเรียนในรับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  (ไม่รวมระดบัก่อนประถมศึกษา)  10 – 1 3  ปี   สาํหรับประเทศไทยใชเ้วลาเรียน  12  ปี  

เช่นเดียวกบัเกาหลี  ญ่ีปุ่น  และสหรัฐอเมริกา  เป็นตน้  ฟิลิปปินส์ใชเ้วลานอ้ยท่ีสุด  10  ปี  จีน  พม่า  

และลาว  11  ปี  ส่วนมาเลเซีย  นิวซีแลนด ์ ออสเตรเลีย  เยอรมนี  และสหราชอาณาจกัร  ใชเ้วลา  

13  ปี 
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 เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษา  พบวา่  ระดบัก่อนประถมศึกษา  ระยะเวลาเรียน  1 – 4  

ปี  ประเทศไทยใชเ้วลา  3  ปี  เช่นเดียวกบัสหรัฐอเมริกา  เยอรมนี  ญ่ีปุ่น  และสิงคโปร์ประเทศท่ีใช้

เวลาเตรียมความพร้อม  1  ปี  ไดแ้ก่  ออสเตรเลีย  เกาหลี  และฟิลิปปินส์  ในขณะท่ีเดนมาร์ก  

ฟินแลนด ์ และสวเีดน  ใชเ้วลานานนบัถึง  4  ปี 

 ระดบัประถมศึกษาใชเ้วลาเรียน  4 – 7 ปี  โดยประเทศไทยใชเ้วลาเรียน  6  ปี  

เช่นเดียวกบัเกาหลี  ญ่ีปุ่น  สหรัฐอเมริกา  และแคนาดา  เป็นตน้  เยอรมนีใชเ้วลานอ้ยเพียง  4  ปี  

ส่วนออสเตรเลียใชเ้วลานานถึง  7  ปี  ระดบัมธัยมศึกษา  ใชเ้วลาเรียน  4 – 7  ปี  แบ่งเป็นระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้  2 – 6  ปี  และมธัยมศึกษาตอนปลาย  1 – 4  ปี  ประเทศไทยจะรับเด็กอาย ุ 12  

ปีและใชเ้วลาเรียน  6  ปี  แบ่งเป็นมธัยมศึกษาตอนตน้  3  ปี  และมธัยมศึกษาตอนปลาย  3  ปี  

เช่นเดียวกบัเกาหลี  ญ่ีปุ่น  อินโดนีเซีย  สหรัฐอเมริกา  และประเทศกลุ่มสแกนติเนเวยี  เป็นตน้  

ประเทศท่ีใชเ้วลาเรียนในระดบัน้ีนอ้ยมาก  ไดแ้ก่  สิงคโปร์และฟิลิปปินส์  ใชเ้วลาเพียง  4  ปี  ส่วน

เยอรมนีใชเ้วลามากท่ีสุดถึง  9  ปี 

 ดา้นการศึกษาภาคบงัคบั  ร้อยละ  80  ของประเทศต่างๆ  ทัว่โลกจดัการศึกษาให้

มธัยมศึกษาตอนตน้เป็นการศึกษาภาคบงัคบั  เช่นเดียวกบัประเทศไทย  และบางประเทศในกลุ่ม

อาเซียน  เช่น  ประเทศสิงคโปร์  จีน  อินโดนีเซีย  และเวยีดนาม  จดัการศึกษาภาคบงัคบั  9  ปี  หรือ

ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ในขณะท่ีกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้จดัการศึกษาภาคบงัคบั  10 – 12  ปี  อยู่

ท่ีระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  หรือมธัยมศึกษาตอนปลายบางชั้นเรียน 

 อตัราการเข้าเรียน 

 ประเทศไทยมีอตัราการเขา้เรียนในระดบัก่อนประถมศึกษาร้อยละ  96  ใน

ระดบัประถมศึกษา  ไทยมีอตัราการเขา้เรียนอยา่งหยาบและสุทธิร้อยละ  91  และร้อยละ  90  

ตามลาํดบั  ทุกประเทศท่ีนาํเสนอสนองเป้าหมายการประถมศึกษาอยา่งทัว่ถึง  (UPE)  สาํหรับระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ของไทยอตัราการเขา้เรียนอยูท่ี่ร้อยละ  92  ซ่ึงตํ่ากวา่เป้าหมายท่ีกาํหนดใหเ้ด็ก

ทุกคนตอ้งจบการศึกษาภาคบงัคบั  โดยมีอตัราส่วนเท่ากบัจีน  แต่นอ้ยกวา่มาเลเซีย  บรูไน  ส่วน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายอตัราของไทยอยูท่ี่ร้อยละ  63  ยงัห่างไกลจากเป้าหมายระดบัชาติท่ี

กาํหนดใหอ้ตัราการเขา้เรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสูงถึงร้อยละ  75  ในระดบัน้ีจะเห็นความ

แตกต่างกบัประเทศในกลุ่ม  OECD  ท่ีอตัราส่วนสูงร้อยละ  95  ข้ึนไป  โดยมีอตัราการเขา้เรียนใน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพร้อยละ  37  ของการเขา้เรียนร่วมในระดบัมธัยมศึกษา  ซ่ึงยงั

ห่างจากเป้าหมายระดบัชาติท่ีกาํหนดใหส้ัดส่วนสายอาชีวศึกษา :สายสามญัศึกษา  60:40  ประเทศท่ี

จดัสายอาชีพสูงถึงร้อยละ  60  คือสวเีดน  ท่ีเกินร้อยละ  50  ไดแ้ก่  จีน  ฟินแลนด ์ และเยอรมนั 
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 ส่วนระดบัอุดมศึกษาของไทยอตัราการเขา้เรียนค่อนขา้งสูงร้อยละ  45  ดีกวา่เพื่อน

บา้นทุกประเทศ  จาํแนกเป็นอุดมศึกษาท่ีเนน้ทฤษฎีเป็นฐาน  (อนุปริญญา  ปริญญาตรีและปริญญา

โท)  ร้อยละ  83  เนน้วชิาชีพ  (ปวส.)  ร้อยละ  16  ระดบัปริญญาเอกไม่ถึงร้อยละ  1  ตรงขา้มกบั

มาเลเซีย  สิงคโปร์  จีน  และลาวท่ีเยาวชนเลือกเรียนโปรแกรมเนน้การปฏิบติัมากกวา่ร้อยละ  40 

 

 เด็กท่ีอยูน่อกโรงเรียน  

 สถาบนัสถิติแห่งยเูนสโกหรือ  UIS  แบ่งเด็กท่ีอยูน่อกโรงเรียนในระดบัประถมศึกษา

และมธัยมศึกษาออกเป็น  3  กลุ่ม  คือ  1)  กลุ่มเด็กท่ีเคยเขา้เรียนแลว้ออกกลางคนั  2.  กลุ่มท่ีไม่เคย

เขา้เรียนแต่คาดหวงัวา่จะเขา้เรียนในอนาคต  3)  กลุ่มท่ีไม่เคยเขา้เรียนและไม่คาดหวงัวา่จะเขา้เรียน  

ประเทศไทยมีเด็กท่ีอยูน่อกโรงเรียนระดบัประถมศึกษาร้อยละ  10  เท่าค่าเฉล่ียทัว่โลก  ซ่ึงมีจาํนวน

มากถึง  586,000  คน  ในขณะท่ีมาเลเซียมีจาํนวนเพียง  192,000  คน  อินโดนีเซีย  389,000  คน 

 ในระดบัมธัยมศึกษา  ประเทศไทยมีเด็กท่ีอยูน่อกโรงเรียนร้อยละ  9  หรือ  280,000  

คน  นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียทัว่โลก  (ร้อยละ  17)  และนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียในระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

และแปซิฟิก  (ร้อยละ  14)  ในขณะท่ีมาเลเซียมีจาํนวนเพียง  106,000  คน 

 นกัศึกษาต่างชาติ  

 ดา้นนกัศึกษาต่างชาติ  ท่ีเขา้มาเรียนในประเทศไทยมีจาํนวน  16,361  คน  เปรียบเทียบ

กบัประเทศกลุ่มอาเซียน+6  ท่ีรับนกัศึกษาต่างชาติมาก  ไดแ้ก่  ออสเตรเลีย  (257,637  คน)  ญ่ีปุ่น  

(131,599  คน)  จีน  (61,211  คน)  เกาหลี  (50,030  คน)  และ  มาเลเซีย  (41,310  คน)  สิงคโปร์  

(40,401  คน)  นิวซีแลนด ์ (38,351  คน)  ส่วนนกัศึกษาไทยไปเรียนต่างประเทศ  24,805  คน  หรือ  

ร้อยละ  1.0  ของนกัศึกษาในประเทศโดยไปเรียนท่ีประเทศต่างๆ  ตามความนิยม  ไดแ้ก่  

สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจกัร  ออสเตรเลีย  ญ่ีปุ่น  และมาเลเซีย 

 สาํหรับสาขาวชิาท่ีนกัศึกษาต่างชาตินิยมเรียน  คิดเป็นร้อยละของนกัศึกษาต่างชาติ

ทั้งหมด  เรียงลาํดบัดงัน้ี  ธุรกิจและการบริหาร  ร้อยละ  23.0  วทิยาศาสตร์  ร้อยละ  15.0  

วศิวกรรมศาสตร์  การผลิต  และการก่อสร้าง  ร้อยละ  14.4  มนุษยศาสตร์และศิลปะ  ร้อยละ  13.95  

สังคมศึกษาและนิติศาสตร์  ร้อยละ  13.0  สาธารณสุขและสวสัดิการ  ร้อยละ  9.0  การศึกษา  ร้อย

ละ  3.0 

 2.2  ความเสมอภาคระหวา่งประเทศ  

 ในประเทศไทยไม่มีความแตกต่างระหวา่งเพศในการเขา้ศึกษาระดบัประถมศึกษา  

และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  แต่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัอุดมศึกษามีผูห้ญิงเขา้

เรียนมากกวา่ผูช้ายเล็กนอ้ย  ค่าดชันีความเสมอภาคระหวา่งเพศ  ( GPI)  ในระดบัมธัยมศึกษาตอน
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ปลายและระดบัอุดมศึกษา  อยูท่ี่  1.19  และ  1.31  ตามลาํดบัประเทศอาเซียนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง

ไทย  ไดแ้ก่  มาเลเซีย  และฟิลิปปินส์ 

 2.3  การมีส่วนร่วมทางการศึกษา  

 ภาคเอกชนของไทยมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษานอ้ยมากทุกระดบัการศึกษาโดยใน

ระดบัประถมศึกษามีสัดส่วน  ร้อยละ  18.2  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  และมธัยมศึกษาตอนปลาย  

ร้อยละ  12.6  และ  19.9  ตามลาํดบั  และระดบัอุดมศึกษาร้อยละ  17.6  ในขณะท่ีหลายประเทศ

ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากข้ึนเม่ือระดบัการศึกษาสูงข้ึน  เช่น สหราชอาณาจกัร  

ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  เกาหลี  และญ่ีปุ่น 

 ในหลายประเทศภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาสูงสุดคือ

เกาหลี  สดส่วนอยูท่ี่ร้อยละ  80.4  รองลงมาคือ  ญ่ีปุ่นร้อยละ  78.9  ฟิลิปปินส์  และอินโดนีเซีย  

ร้อยละ  65.9  และ  59.4  ตามลาํดบั 

 2.4  คุณภาพการศึกษา  

 - ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ( O-NET/GAT/PAT)  ของไทยผลทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ  ขั้นพื้นฐาน  ( O-NET)  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2554  

คะแนนเฉล่ียวชิาภาษาไทย  สังคมศึกษา  และวทิยาศาสตร์  มีแนวโนม้ลดลง  จากปีการศึกษา  2553  

โดยภาษาไทย  คะแนนเฉล่ียลดจากร้อยละ  42.6  เหลือร้อยละ  41.9  สังคมศึกษาลดลงจากร้อยละ  

46.5  เหลือร้อยละ  33.4  วทิยาศาสตร์ลดจากร้อยละ  30.9  เหลือร้อยละ  27.9  ส่วนวชิา

ภาษาองักฤษเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย  จากร้อยละ  19.2  เป็น  21.8  และคณิตศาสตร์  เพิ่มจากร้อยละ  15.0  

เป็นร้อยละ  22.7  ในปี  2554  สาํหรับการสอบความถนดัทัว่ไป  (GAT)  และความถนดัทางวชิาการ

และวชิาชีพ  (PAT)  คะแนนเตม็วชิาละ  300  คะแนน  พบวา่  ผลการสอบ  GAT  ปี  2554 คะแนน

เฉล่ียลดจาก  171.9  คะแนน  ในปี  2554  เหลือ  130.6  คะแนน  ในปี  2555   ส่วนผลการสอบ  

PAT  ทุกวชิามีคะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึง  (150  คะแนน)  โดยเฉพาะวชิาคณิตศาสตร์  

วทิยาศาสตร์  วศิวกรรมศาสตร์  และภาษา  คะแนนเฉล่ียนอ้ยมากและยงัลดลงจากปีท่ีผา่นมา 

 - ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษานานาชาติ  จากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา

นานาชาติ  โครงการ  PISA  2009  จาํนวน  65  ประเทศ  ในภาพรวม  พบวา่นกัเรียนไทยมีผลการ

ประเมินตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียนานาชาติ  (OECD)  ทุกวชิา  และมีแนวโนม้ผลการประเมินตํ่าลงทุกวชิาเม่ือ

เทียบกบัการประเมินคร้ังแรก  ( PISA  2000)  อยา่งไรก็ตามเม่ือเทียบกบั  PISA  2006  พบวา่  

นกัเรียนมีผลการประเมินเพิ่มสูงข้ึนเล็กนอ้ยในดา้นการอ่าน  ความสามารถในการอ่าน  มีคะแนน

เฉล่ีย  421  คะแนน  และวทิยาศาสตร์  มีคะแนนเฉล่ีย  425  คะแนน  ทั้งสองวชิาอยูใ่นระดบั  2  

การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉล่ีย  419  คะแนน  อยูใ่นระดบั  1  สาํหรับ  การประเมิน
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ผลสัมฤทธ์ิวชิาคณิตศาสตร์  -  วทิยาศาสตร์  ( TIMSS  2007)  ของนกัเรียนชั้น  ม.2  พบวา่  วชิา

คณิตศาสตร์ – วทิยาศาสตร์  ทั้ง  2  วชิาของไทยตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  500  คะแนน  ซ่ึงคณิตศาสตร์  ไทย

ได ้ 441  คะแนน  วทิยาศาสตร์  ไทยได ้ 471  คะแนน  ในขณะท่ีการแข่งขนัโอลิมปิกวชิาการ

สาํหรับเยาวชนผูมี้อจัฉริยะทางปัญญาใน  5  สาขาวชิา  ในปี  2554  ไทยไดเ้หรียญทองวชิา  

คณิตศาสตร์และฟิสิกส์  วชิาละ  3  เหรียญวชิาคอมพิวเตอร์  2  เหรียญ  วชิาเคมี  2  เหรียญ  วชิา

ชีววทิยา  2  เหรียญ 

 -  การจดัอนัดบัสถาบนัอุดมศึกษานานาชาติ  พบวา่  ปี พ.ศ. 2555  ไทยติดอนัดบั  200  

ข้ึนไป  อนัดบัมหาวทิยาลยัไทยยงัเป็นรองประเทศในภูมิภาคเอเชียดว้ยกนั  ทั้ง  ไตห้วนั  จีน  ญ่ีปุ่น

และสิง คโปร์  โดยมีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ติดอนัดบั  140  ของโลก  อนัดบั  16  ในเอเ ชีย  

อนัดบั  2  ของเอเชียตะวนัออกเฉียงไต ้ และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัติดอนัดบั  173  ของโลก  

อนัดบั  19  ในเอเชีย  อนัดบั  3  ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 2.5  ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา  

ตวัช้ีวดัดา้นครูและสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

-  อตัราส่วนนกัเรียนต่อครูของไทย  ปี  2552  ระดบัประถมศึกษามีอตัราส่วน  16 :1  ตํ่ากวา่

อตัราส่วนนกัเรียนต่อครูของโลก  25 :1  และของเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก  1 8:1  เม่ือ

เปรียบเทียบกบักลุ่มประเทศอาเซียน  พบวา่  ประเทศส่วนใหญ่จะมีค่าใกลเ้คียงกบัไทย  เช่น  

อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  และจีน  เท่ากนั  17 :1  โดยมาเลเซีย  ตํ่ากวา่ไทย  คือ  15 :1  ส่วนระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้  ไทยมีอตัราส่วนนกัเรียนต่อครู  20 :1  เท่ากบัเกาหลี  แต่สูงกวา่ค่าเฉล่ียของ

ประเทศเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก  16:1  และค่าเฉล่ียของโลก  18 :1  แต่เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม

ประเทศอาเซียน  พบวา่  ไทยมีอตัราส่วนนกัเรียนต่อครูระดบัมธัยมศึกษาตํ่ากวา่หลายประเทศ  เช่น  

ฟิลิปปินส์  39:1  พม่า  36:1  กมัพชูา  31:1  และลาว  22:1  แต่สูงกวา่เวยีดนาม  19:1  สิงคโปร์  และ

จีน  เท่ากนั  15 :1  และญ่ีปุ่น  14:1  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ไทยมีอตัราส่วนนกัเรียนต่อครู  

23:1  สูงกวา่ค่าเฉล่ียของประเทศเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก  16 :1  และค่าเฉล่ียของโลก  16:1  

เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มประเทศอาเซียนพบวา่ไทยมีอตัราส่วนนกัเรียนต่อครูระดบัมธัยมศึกษา

ใกลเ้คียงหลายประเทศ  เช่น  ลาว  24 :1  ฟิลิปปินส์  กมัพชูา  และเวยีดนาม  เท่ากนั  คือ  25 :1  

ประเทศท่ีมีค่านอ้ยกวา่ไทยมี  ญ่ีปุ่น  11 :1  อินโดนีเซีย  12 :1  สิงคโปร์  15 :1  จีน  และเกาหลี  คือ  

16:1 

-  ขนาดชั้นเรียน  ปี  2552  ระดบัประถมศึกษาของไทยมีค่าเฉล่ีย  19  คน  ขณะท่ีประเทศ

สมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ไม่มีขอ้มูลในส่วนน้ี  แต่ประเทศท่ีมีขอ้มูลมีขนาดชั้นเรียนมากกวา่ไทย  

เช่น  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  และญ่ีปุ่น  เท่ากนั  คือ  28  คน  เกาหลี  26  คน  จีน  37  คน  และ
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ฟิลิปปินส์  39  คน  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ขนาดชั้นเรียนของไทยอยูท่ี่  34  คน  เท่ากบัมาเลเซีย  

แต่ท่ีมีขนาดชั้นเรียนสูง  คือ  จีน  55  คน  ฟิลิปปินส์  54  คน  เป็นตน้ 

 -  จาํนวนชัว่โมงเรียนของนกัเรียนต่อปี  ปี  2552  แต่ละประเทศจะมีจาํนวนชัว่โมง

เรียนแตกต่างกนั  เช่น  ประเทศไทยมีจาํนวนชัว่โมงเรียนต่อปีในช่วงอาย ุ 9 – 11  ปี  คือ  2,400 – 

3,000  ชัว่โมงต่อปี  และช่วงอาย ุ 12- 14 ปี  คือ  3,000 – 3,600  ชัว่โมงต่อปี  ประเทศส่วนใหญ่ไม่

ค่อยมีขอ้มูลในส่วนน้ี  แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแตกต่างกนั  ฟิลิปปินส์  อาย ุ 9 – 11  ปี  มีจาํนวน  3,200  

ชัว่โมงต่อปี  อาย ุ 12 – 14  ปี  มีจาํนวน  4,400  ชัว่โมงต่อปี  มาเลเซีย  อาย ุ 9 – 11  ปี  จาํนวน  

2,891  ชัว่โมงต่อปี  อาย ุ 12 – 14  ปี  มีจาํนวน  3,690  ชัว่โมงต่อปี  เป็นตน้ 

 จาํนวนชัว่โมงสอนของครู  ปี  2552  จาํนวนชัว่โมงของครูต่อปีในประเทศไทย  ระดบั

ประถมศึกษา  740  ชัว่โมง  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  925  ชัว่โมง  ส่วนระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย  (สายสามญั)  มีจาํนวน  1,110  ชัว่โมงไดแ้ก่  ระดบัประถมศึกษาประเทศท่ีมีชัว่โมงสอนของ

ครูต่อปีมากกวา่  1,000  ชัว่โมงไดแ้ก่ฟิลิปปินส์  1,182  ชัว่โมงและอินโดนีเซีย  1,255  ชัว่โมง  

สาํหรับจาํนวนชัว่โมงสอนของครูต่อปี  ส่วนใหญ่มกัจะนอ้ยลงเม่ือชั้นเรียนระดบัสูงข้ึน  แต่ใน

ประเทศไทย  จาํนวนชัว่โมงกลบัเพิ่มข้ึน  ส่วนประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซีย  จาํนวนชัว่โมงจะ

เท่ากนัทั้ง  3  ระดบั  คือ  ฟิลิปปินส์  1,182  ชัว่โมง  มาเลเซีย  792  ชัว่โมง  ตามลาํดบั 

 อตัราเงินเดือนครู  ปี  2552  ประเทศไทย  มีอตัราเงินเดือนครูเท่ากนัทุกระดบัการศึกษา  

(ประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้  และมธัยมศึกษาตอนปลาย)  โดยครูท่ีริเร่ิมทาํงานจะไดรั้บ

อตัราเงินเดือน  5,966  PPP$  และอินโดนีเซีย  2,183  PPP$  แต่อตัราเงินเดือนสูงสุดทั้ง  3  ระดบั

ของประเทศไทยยงัตํ่ากวา่อตัราเงินเดือนเร่ิมตน้ทั้ง  3  ระดบัโดยเฉล่ียของครูระดบัประถมศึกษาใน

หลายประเทศ  เช่น  เกาหลี  30,522  PPP$  และญ่ีปุ่น  27,995  เป็นตน้ 

 ค่าใชจ่้ายเพื่อการสอนของครูต่อ  1  ชัว่โมง  สาํหรับประเทศไทย  ระดบัประถมศึกษา  

มีค่าใชจ่้ายเพื่อการสอนของครูต่อ  1  ชัว่โมงเท่ากบั  16  PPP$  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  13  PPP$  

และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  10  PPP$  ค่าใชจ่้ายเพื่อการสอนของครูต่อ  1  ชัว่โมง  ของ

ประเทศส่วนใหญ่จะเพิ่มข้ึนหรือเท่ากนัทุกระดบั  แต่ประเทศไทยค่าใชจ่้ายเพื่อการสอนของครูต่อ  

1  ชัว่โมงกลบัลดลง  เน่ืองมาจากชัว่โมงการสอนต่อปีจะเพิ่มข้ึนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  และ

มธัยมศึกษาตอนปลาย  ขณะท่ีประเทศส่วนใหญ่ชัว่โมงการสอนต่อปีจะลดลง  หรือเท่ากนัในทุก

ระดบั  เช่น  ฟิลิปปินส์  มีค่าใชจ่้ายเพื่อการสอนของครูต่อ  1 ชัว่โมง  เท่ากบั  5  PPP$  ในทุกระดบั  

อินโดนีเซีย  ระดบัประถมศึกษา  2 PPP$  มธัยมศึกษาตอนตน้  3  PPP$  และมธัยมศึกษาตอนปลาย  

3 PPP$  เป็นตน้ 
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อตัราการซํ้ าชั้น  ในปี  2552  ประเทศไทยมีนกัเรียนระดบัประถมศึกษาซํ้ าชั้น  ร้อยละ  

9  ซ่ึงสูงกวา่หลายประเทศ  อยา่งเช่น  อินโดนีเซีย  ร้อยละ  4  ฟิลิปปินส์  ร้อยละ  2  แต่นอ้ยกวา่

กมัพชูา  มีอตัราร้อยละ  11  ส่วนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ประเทศไทยมีอตัราซํ้ าชั้นร้อยละ  13  

ซ่ึงค่อนขา้งสูง  ส่วนฟิลิปปินส์  มีอตัราการซํ้ าชั้น  ร้อยละ  3  สิงคโปร์  ร้อยละ  1  ระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย  ไทยมีอตัราการซํ้ าชั้นร้อยละ  1  เท่ากบัหลายประเทศ  เช่น ฟิลิปปินส์  

อินโดนีเซีย  ลาว  เป็นตน้ 

อตัราการสาํเร็จการศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ปี  2552  ไทยมีอตัราการ

สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  สายสามญัศึกษา  ร้อยละ  29  ซ่ึงตํ่ากวา่หลายประเทศ  

เช่น  ญ่ีปุ่น  ร้อยละ  71  ฟิลิปปินส์  ร้อยละ  63  เกาหลี  ร้อยละ  62  เป็นตน้  สาํหรับสายอาชีวศึกษา  

ไทยมีอตัราการสาํเร็จการศึกษาอยูท่ี่ร้อยละ  16  อินโดนีเซีย  ร้อยละ  18  เป็นตน้  ส่วนอตัราการ

สาํเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ปี  2552  ประเทศท่ีมีอตัราการสาํเร็จการศึกษาสูง  คือ  

ออสเตรเลีย  ร้อยละ  62  ประเทศท่ีมีอตัราการสาํเร็จตํ่า  ไดแ้ก่  กมัพชูา  ร้อยละ  4  พม่า  ร้อยละ  10  

สาํหรับประเทศไทยมีอตัราการสาํเร็จการศึกษาในระดบัน้ีคือ  ร้อยละ  28 

อตัราการเรียนต่อระดบัอุดมศึกษา  ปี  2552  ไทยมีอตัราการเรียนต่อระดบัอุดมศึกษา  

สายสามญัศึกษา  ร้อยละ  56  ซ่ึงอยูใ่นระดบักลาง  ประเทศท่ีมีอตัราการเรียนต่อสูง  คือ  เกาหลี  

ร้อยละ  70  ส่วนประเทศท่ีมีอตัราการเรียนต่อตํ่า  ไดแ้ก่  จีน  ร้อยละ  16  อตัราการเรียนต่อ

ระดบัอุดมศึกษา  สายอาชีพ  ประเทศท่ีมีอตัราการเรียนต่อสูง  ไดแ้ก่  เกาหลี  และฟิลิปปินส์  ร้อย

ละ  36  เท่ากนั  สาํหรับประเทศไทยมีอตัราการเรียนต่ออยูร้่อยละ  17  ซ่ึงค่อนขา้งตํ่า  ส่วนประเทศ

ท่ีมีอตัราการเรียนต่อตํ่า  ไดแ้ก่  อินโดนีเซียร้อยละ  5  เป็นตน้ 

งบประมาณและค่าใชจ่้ายทางการศึกษา  สาํหรับงบประมาณทางการศึกษา  

ปีงบประมาณ  2552  ไดแ้ก่ 

-  ร้อยละของงบประมาณทางการศึกษาต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ  ( GDP)  

เป็นตวัช้ีวดัหน่ึงท่ีแสดงถึงภาพรวมของงบประมาณทางการศึกษาโดยร้อยละของงบประมาณทาง

การศึกษาต่อ  GDP  ของประเทศเวยีดนาม  สูงร้อยละ  5.3  ส่วนประเทศท่ีมีค่าตํ่า  คือ  กมัพชูา  ร้อย

ละ  1.6  ลาวร้อยละ  2.3  สาํหรับประเทศไทย  มีค่าอยูท่ี่  ร้อยละ  4.1 

-  งบประมาณทางการศึกษาคิดเป็นร้อยละของงบประมาณแผน่ดิน  ประเทศไทยมี

งบประมาณทางการศึกษาในทุกระดบัการศึกษาต่องบประมาณแผน่ดินทั้งหมด  ร้อยละ  20.3  มาก

ท่ีสุด  รองลงมาคือ  เวยีดนาม  ร้อยละ  19.8  ส่วนประกอบมีค่านอ้ย  คือ  บรูไน  ร้อยละ  8.5 

-  ค่าใชจ่้ายทางการศึกษาต่อหวัในระดบัประถมศึกษา  ญ่ีปุ่นมีค่าใชจ่้ายทางการศึกษา

ต่อหวัสูงคือ  7,213  PPP$  อินโดนีเซียมีค่าใชจ่้ายต่อหวันอ้ยท่ีสุด  คือ  305    PPP$  สาํหรับประเทศ
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ไทยมีค่าใชจ่้ายต่อตวัอยูท่ี่  1,918  PPP$  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑน์อ้ยระดบัมธัยมศึกษา  สิงคโปร์  มี

ค่าใชจ่้ายทางการศึกษาต่อหวัสูง  8,920  PPP$  นอ้ยท่ีสุด  คืออินโดนีเซีย  309  PPP$  สาํหรับ

ประเทศไทย  มีค่าอยูท่ี่  730  PPP$  อยูใ่นเกณฑน์อ้ย  ในระดบัอุดมศึกษา  ประเทศสิงคโปร์  มี

ค่าใชจ่้ายต่อหวัสูง  คือ  14,629  PPP$  ประเทศอินโดนีเซียมีค่าใชจ่้ายตํ่าเพียง  324   PPP$  สาํหรับ

ประเทศไทยมีค่าอยูท่ี่  1,784  PPP$  ซ่ึงนอ้ยกวา่หลายประเทศ 

 

โครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศไทย 

 

 การบริหารการศึกษาของประเทศไทยอยูภ่ายใตก้รอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย  พุทธศกัราช  2540 โดยไดก้าํหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในส่วนท่ีเก่ียวกบัการศึกษาไว้

ในมาตรา  81 ใหรั้ฐจดัการปรับปรุงการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคม  โดยจดัใหมี้กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ   ไดมี้การตราพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายแม่บทเช่ือมต่อกบับทบญัญติัในรัฐธรรมนูญและเป็นกรอบ

แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 25429 กาํหนดใหค้นไทยทุกคนมีสิทธิและ

โอกาสในการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่  12 ปีจากรัฐอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่

เก็บค่าใชจ่้ายโดยรัฐตอ้งจดับริการเป็นพิเศษใหแ้ก่ผูพ้ิการ  ผูด้อ้ยโอกาส  และผูมี้ความสามารถพิเศษ  

ทั้งน้ี มาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  กาํหนดใหก้ารจดัการศึกษายดึหลกัการศึกษา

ตลอดชีวติสาํหรับประชาชน ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  ตลอดจนการพฒันาสาระและ

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   หมวด  4 วา่ดว้ยแนวทางการจดัการศึกษามี

เจตนารมณ์ใหมี้การปฏิรูปการเรียนรู้  โดยยดึหลกัใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง

ได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด โดยเนน้ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้  และการบูร

ณาการความรู้ ดว้ยหลกัสูตรท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัวยัและศกัยภาพของผูเ้รียน  มุ่งพฒันาคนใหมี้

ความสมดุล  ทั้งดา้นความรู้  ความคิด ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผดิชอบต่อสังคม  มี

หลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรทอ้งถ่ินสาํหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํหรับระดบัอุดมศึกษานั้นมี

                                                        
9 “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542, ” ราชกจิจานุเบกษา  เล่มท่ี 116, ตอน

ท่ี 76 ก (19  สิงหาคม  2542) 
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ส่วนเนน้เพิ่มเติมดา้นการพฒันาวชิาการ  วชิาชีพชั้นสูงและการคน้ควา้วจิยัเพื่อพฒันาความรู้และ

พฒันาสังคม 

ในการบริหารการศึกษาของประเทศไทยมีการดาํเนินงานอยูภ่ายใตห้น่วยงานหลกัคือ  

กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงไดก้าํหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ยทุธศาสตร์และเป้าประสงคไ์วด้งัน้ี 

วสัิยทศัน์ 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเนน้พฒันาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสใหค้นไทยได้

เรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งทัว่ถึงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อใหเ้ป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ มี

คุณธรรม จริยธรรม  

พนัธกจิ 

1.ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

2.เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอยา่งเสมอภาค 

3.พฒันาระบบบริหารจดัการการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 

1.  การพฒันาคุณภาพการศึกษาทุกระดบัทุกประเภท  

2.  การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอยา่งเสมอภาค 

3.  การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวชิาชีพครูใหเ้ป็นวชิาชีพชั้นสูง 

4.  การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ระดบัอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพใหส้อดคลอ้ง

กบัตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5.  การพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหก้ารศึกษาทดัเทียมกบันานาชาติ 

6.  การสนบัสนุนการวจิยัและพฒันา และบริการทางวชิาการ เพื่อสร้างนวตักรรมและ

การพฒันาประเทศ 

7.  การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเ์พื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคม

อาเซียน 

8. การพฒันาประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการ 

เป้าประสงค์ 

1.ประชาชนไดรั้บการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ 

2.นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 และ

นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 หรือเทียบเท่า ไดรั้บเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (แทบ็เล็ต) 

และมีเน้ือหา ท่ีเหมาะสมตามหลกัสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
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3.ประชาชนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ มีความตระหนกัร่วมอนุรักษแ์ละทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมไทย 

4.นกัเรียน นกัศึกษาทุกกลุ่ม ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิท่ีกาํหนด

ไว ้

5.ประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดรั้บการพฒันาศกัยภาพและยกระดบั

คุณภาพชีวติ 

6.ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาตามเส้นทางวชิาชีพทั้งระบบเตม็ตาม

ศกัยภาพ เพื่อยกระดบัเขา้สู่มาตรฐานวชิาชีพชั้นสูง 

7.กาํลงัคนระดบักลางและระดบัสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบั

สากล 

8.ประชาชนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

9.นกัศึกษาท่ีกาํลงัจะจบการศึกษามีโอกาสเขา้ถึงแหล่งทุน และมีทางเลือกท่ีจะ

ประกอบธุรกิจสร้างตวั 

10.หน่วยงานมีระบบบริหารและการจดัการความรู้รองรับการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

11.ผลงานการศึกษาและวจิยัเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพไดรั้บการ

พฒันา 

12.ผลงานวจิยัและนวตักรรมท่ีไดรั้บการเผยแพร่ นาํไปใชป้ระโยชน์ หรือต่อยอดใน

เชิงพาณิชย ์

13.นกัเรียน นกัศึกษา ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์ และพฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภูมิภาค 

14.หน่วยงานมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

โครงสร้างการบริหารการศึกษา 

การจดัการศึกษาของประเทศไทยตามพระราชบญัญติัระเบียบการบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 255610  มาตรา  6  ใหจ้ดัระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ดงัน้ี 

                                                        
10

 “พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546., ”  

ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 120, ตอนท่ี 62 ก (6  กรกฎาคม  2646) : 2. 
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1. ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 

2. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาท่ีเป็นนิติ

บุคคล 

หมวด 1  การจดัระเบียบส่วนราชการในส่วนกลาง 10

11   ส่วนท่ี 1  บททัว่ไป  มาตรา  9  

ใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง  ดงัน้ี   

1 สาํนกังานปลดักระทรวง     

2 ส่วนราชการท่ีมีหวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรา  10  การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญติัน้ี  โดยมีหวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  ดงัน้ี 

1.  สาํนกังานรัฐมนตรี 

2. สาํนกังานปลดักระทรวง 

3. สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4. สาํนกังานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หมวดท่ี  2  การจดัระเบียบบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา  มาตรา  33  แกไ้ข

เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 255312  

กล่าววา่  การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหย้ดึเขตพื้นท่ีการศึกษา  โดยคาํนึงถึงระดบั

ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จาํนวนสถานศึกษา  จาํนวนประชากร  วฒันธรรม  และความเหมาะสม

ดา้นอ่ืนดว้ย  เวน้แต่การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษา 

ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยคาํแนะนาํของสภาการศึกษามีอาํนาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อการบริหารและการจดัการศึกษาขั้น

พื้นฐานแบ่งเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

ในกรณีท่ีสถานศึกษาใดจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดบัประถมศึกษาและระดบั

มธัยมศึกษาการกาํหนดใหส้ถานศึกษาแห่งนั้นอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษาใด  ใหย้ดึระดบัการศึกษา

                                                        
11
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ของสถานศึกษานั้นเป็นสาํคญั ทั้งน้ี  ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยคาํแนะนาของ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในกรณีท่ีมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์การจดัการศึกษาหรือมีเหตุผลความจาํเป็นอยา่ง

อ่ืนตามสภาพการจดัการศึกษาบางประเภท  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจประกาศ

กาํหนดใหข้ยายการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นท่ีการศึกษาหน่ึงไปในเขตพื้นท่ี

การศึกษาอ่ืนได ้

มาตรา 34 ใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นท่ีการศึกษา ดงัน้ี 

1. สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

หมวด  3  การจดัระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษาระดบั

ปริญญาท่ีเป็นนิติบุคคล12

13 

มาตรา 40 ระเบียบปฏิบติัราชการหรือระเบียบปฏิบติังานของสถานศึกษาของรัฐท่ีจดั

การศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญาท่ีเป็นนิติบุคคลทั้งท่ีเป็นสถานศึกษาในสังกดัและท่ีเป็น

สถานศึกษาในกาํกบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการดงักล่าว 

 

 

การบริหารการศึกษาของประเทศไทย 

 

 การบริหารการศึกษาของประเทศไทยนาํเสนอ ในประเด็นต่อไปน้ี  คือ  ดา้นนโยบาย

และแผนการบริหารการศึกษา   ดา้นการจดัระบบการศึกษา  ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการเรียน

การสอน   ดา้นการบริหารบุคลากร  ดา้นการบริหารงบประมาณและทรัพยากร  ดา้นการควบคุม  

กาํกบั  ติดตาม  ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 

การบริหารการศึกษาของไทยด้านนโยบายและแผนการจัดการศึกษา 

 

ประเทศไทยไดมี้การจดัทาํแผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 2545-2559) เป็นแผนระยะ

ยาว 15 ปี โดยการนาํสาระตามบทบญัญติัท่ีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ  พระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล  โดยเป็นแผนยทุธศาสตร์ช้ีนาํในการจดัทาํและดาํเนินการแผนต่าง  ๆ 

                                                        
13 เร่ืองเดียวกนั  หนา้ 14 
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อยา่งต่อเน่ืองสอดคลอ้งกนัทั้งประเทศ  ไดแ้ก่  แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แผนพฒันาการ

อาชีวศึกษาแผนพฒันาการอุดมศึกษา  ตลอดจนแผนปฏิบติัการในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและใน

ระดบัสถานศึกษา  ในการพฒันาสังคมใหเ้ป็นสังคมแห่งความรู้  นาํพาไปสู่ระบบเศรษฐกิจ

ฐานความรู้  ใหค้นไทยทั้งปวงไดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนัในการเรียนรู้  ฝึกอบรมไดต้ลอดชีวติ  และมี

ปัญญาเป็นทุนไวส้ร้างงานสร้างรายได้  พาประเทศใหร้อดพน้จากวกิฤตเศรษฐกิจและสังคม  พร้อม

ทั้งสอดรับกบัวสิัยทศัน์การพฒันาระยะยาว  20 ปีของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบั

ท่ี 9 กบัพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  พ .ศ . 2542 รวมทั้งพระราชบญัญติัและระเบียบ 

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การดาํเนินการจดัทาํแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัน้ี อยูบ่นพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดาํรัสองคส์มเด็จพระเจา้อยูห่วัในรัชกาลปัจจุบนั  ท่ียดึทางสายกลางบน

พื้นฐานของความสมดุลพอดี  รู้จกัประมาณอยา่งมีเหตุผล  มีความรอบรู้เท่าทนัโลก  เป็นแนวทางใน

การดาํเนินชีวติเพื่อมุ่งใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและความอยูดี่มีสุขของคนไทย  โดยยดึ “คน” เป็น

ศูนยก์ลางการพฒันา  เพื่อใหค้นไทยมีความสุข  พึ่งตนเองและกา้วทนัโลก  โดยยงัรักษาเอกลกัษณ์

ความเป็นไทยไว ้สามารถเลือกใชค้วามรู้และเทคโนโลยไีดอ้ยา่งคุม้ค่า  เหมาะสม  มีระบบภูมิคุม้กนั

ท่ีดี มีความยดืหยุน่พร้อมรับการเปล่ียนแปลง ควบคู่ไปกบัการมีคุณธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 2545-2559) อาศยักรอบแนวคิดในการเป็นแผนบูรณา

การแบบองคร์วม การพฒันาชีวติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  ตลอดจนการพฒันาสังคมใหเ้ขม้แขง็และ

มีดุลยภาพซ่ึงการเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์นั้น  หมายถึง การเป็นคนดีและมีความสุข  สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  

จิตใจสติปัญญา  ความรู้ คุณธรรม  มีจริยธรรมในการดาํรงชีวติ  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี

ความสุขในขณะท่ีการพฒันาสังคมใหเ้ขม้แขง็และมีดุลยภาพนั้น  หมายถึง  การพฒันาสังคมใหมี้

ลกัษณะ 3ประการต่อไปน้ี คือ 

1. สังคมคุณภาพ ท่ีมีความเท่ียงธรรม มัน่คงโปร่งใส ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพสมบูรณ์ 

2. สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ท่ีทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และ

พร้อมท่ีจะเรียนรู้อยูเ่สมอ 

3. สังคมแห่งความสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั  เป็นสังคมท่ีมุ่งฟ้ืนฟูสืบสานและ

ธาํรงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ ศิลปะและวฒันธรรมไทย 

แผนการศึกษาแห่งชาติ ไดก้าํหนดวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการไว ้3 ประการคือ 

1. การพฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุล 

2. การสร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 
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3. การพฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพฒันาคนและสร้างสังคม

คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

อน่ึงในดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการพฒันาคนอยา่งรอบดา้นและ

สมดุลนั้นแผนการศึกษาแห่งชาติ ไดก้าํหนดแนวนโยบายเพื่อการดาํเนินการรองรับ 4 ประการ คือ 

1. การพฒันาทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวติใหมี้โอกาสเขา้ถึงการเรียนรู้ 

2. การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

3. การปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลกัษณะท่ี

พึงประสงคใ์นระบบวถีิชีวติท่ีดีงาม 

4. การพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพึ่งพาตนเอง  และเพิ่ม

สมรรถนะการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 

สาํหรับวตัถุประสงคใ์นการสร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมคุณธรรม  ภูมิปัญญา และการ

เรียนรู้นั้น แผนการศึกษาแห่งชาติ ไดก้าํหนดแนวนโยบายเพื่อการดาํเนินการ 3 ประการ คือ 

1. การพฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้  ความคิด  ความประพฤติและ

คุณธรรมของคน 

2. การส่งเสริมการวจิยัและพฒันา และ 

3. การสร้างสรรค ์ประยกุตใ์ชแ้ละเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้ 

สาํหรับวตัถุประสงคใ์นการพฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคม  แผนการศึกษาแห่งชาติมี

แนวนโยบายเพื่อการดาํเนินการ 4 ประการคือ 

1. การส่งเสริมและสร้างสรรคทุ์นทางสังคม วฒันธรรม  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  บน

ฐานของศาสนา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย 

2. การจาํกดั ลด ขจดัปัญหาทางโครงสร้างท่ีก่อใหเ้กิด  และ/หรือ คงไวซ่ึ้งความยากจน

ขดัสน ดอ้ยทั้งโอกาสและศกัด์ิศรีของคนและสังคมไทย เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

3. การพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาและการพฒันาประเทศ 

4. การจดัระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

เพื่อพฒันาคนและสังคมไทย 

ทั้งน้ี  นอกจากการกาํหนดเป้าหมายและกรอบการดาํเนินงานสาํหรับแต่ละ

แนวนโยบายในแต่ละวตัถุประสงคข์า้งตน้แลว้  แผนการศึกษาแห่งชาติ  ยงักาํหนดใหมี้ยทุธศาสตร์

การดาํเนินงานท่ีมีหลกัการกาํหนดโครงสร้างการบริหารแผน เพื่อใหก้ารดาํเนินงานตามแผนเป็นไป

อยา่งสมบูรณ์สัมพนัธ์เป็นกระบวนการเช่ือมโยงโดยรวมทั้งหมดภายใตแ้นวนโยบายขา้งตน้  โดยให้

หน่วยงานและองคก์รทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  สถานศึกษา  ประชาชน 
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องคก์รประชาคมตลอดจนองคก์รอิสระและองคก์รวชิาชีพ  เขา้มามีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัในการนาํ

วตัถุประสงคแ์นวนโยบาย  เป้าหมายและกรอบการดาํเนินงานนั้น  มากาํหนดเป็นแผนพฒันาฯ  5 ปี 

และแผนปฏิบติัการของหน่วยงานในระดบัพื้นท่ี  โดยใหมี้แผนงานหรือโครงการรองรับ  ตาม

สมรรถนะและสถานภาพแห่งความรับผดิชอบแห่งตน 

ตวัอยา่งประการหน่ึงของความกา้วหนา้ในดา้นแผนพฒันาการศึกษาซ่ึงต่อเน่ืองจาก

การมีแผนการศึกษาแห่งชาตินั้น  เห็นไดจ้ากการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ฉบบัท่ี 

9 (พ.ศ.2545-2549) ซ่ึงเป็นการวางแผนในบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการวางแผนการพฒันา

การศึกษาระดบัอุดมศึกษาฉบบัก่อน  ๆ อนัเน่ืองมาจากบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ  ฉบบั พ.ศ. 2540 

และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 นัน่คือ การวางแผนในระบบเปิดท่ีจดัใหมี้การ

ระดมความคิดและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยา่งกวา้งขวางซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต  

บนหลกัการสาํคญั  4 ประการ  คือ การเป็นแผนยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งสนองตอบต่อนโยบายของ

รัฐบาลและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  การเป็นแผนปฏิรูปอุดมศึกษาตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ โดยนาํหลกัการและแนวปฏิบติัในการพฒันาอุดมศึกษาท่ีกาํหนด

ไวม้าเป็นกรอบนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันา  การเป็นแผนท่ีใหส้ถาบนัอุดมศึกษายดึปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและมีเป้าหมายการพฒันาอุดมศึกษาร่วมกนั  มีการพฒันาระบบการวางแผน  การ

บริหารแผนและการติดตามประเมินผลแผนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนการเป็น

แผนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ  ท่ีมุ่งใหม้หาวทิยาลยัและสถาบนัทุก

แห่งมีระบบการบริหารท่ีคล่องตวั มีอิสระสมบูรณ์ 

แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ฉบบัท่ี  9 (พ.ศ. 2545-2549) มีการกาํหนด

วตัถุประสงคเ์ป้าหมาย และยทุธศาสตร์การพฒันาอุดมศึกษา ในการบรรลุวสิัยทศัน์ 4 ประการดงัน้ี 

1. การผลิตผูท่ี้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นผูน้าํมีจิตสาํนึกในการสร้างงานของ

ตนเอง มีความคิดและวจิารณญาณ มีความริเร่ิมสร้างสรรค์  มีวนิยั มีความรับผดิชอบสูง  นาํไปสู่การ

พฒันาประเทศได ้

2. การเป็นการศึกษาของปวงชน  กระจายโอกาสสู่ปวงชนทุกระดบัทุกอาชีพ  ให้

สามารถเขา้ศึกษาในหลกัสูตรทั้งเพื่อรับปริญญาและไม่รับปริญญา  จากการจดัการศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

3. การมีเอกภาพเชิงนโยบายและมาตรฐาน  สถาบนัอุดมศึกษาระดบัปริญญาเป็นนิติ

บุคคลสามารถพฒันาระบบบริหารและการจดัการท่ีเป็นของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถ

ตรวจสอบได้ ภายใตก้ลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเหมาะสม  และสามารถพฒันายกระดบัให้

ทดัเทียมกบัสากลและเป็นศูนยก์ารศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบา้น 
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4. การมีพนัธกิจในการใหก้ารศึกษาชั้นสูงทางวชิาการและวชิาชีพ  จดัฝึกอบรมและ

พฒันาทกัษะท่ีเป็นความตอ้งการในการพฒันาทอ้งถ่ิน ชุมชนและประเทศชาติ  มีการวจิยัและพฒันา

องคค์วามรู้ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  จดับริการ

วชิาการและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) : ฉบบัสรุป  ไดก้ล่าว

เก่ียวกบัแผนการศึกษาไวว้า่ 

แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนท่ีบูรณาการ  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  และกีฬา  กบั

การศึกษาทุกระดบั  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ของ

ประเทศ  ของหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศ  และเช่ือมโยงการพฒันาการศึกษากบัการพฒันาดา้น

ต่าง ๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  วฒันธรรม  ส่ิงแวดลอ้ม  วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี เป็นตน้  โดยคาํนึงพึงการพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติและใหค้วามสาํคญั

ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  เพื่อใหค้นไทยไดเ้รียนรู้

ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ 

เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

จากปรัชญาพื้นฐานและกรอบแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้  เจตนารมณ์ของแผนการศึกษา

แห่งชาติน้ีจึงมุ่ง  1.  พฒันาคนไทยใหเ้ป็น “มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  

ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง

มีความสุข”  และ 2.  พฒันาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมท่ีมีความเขม้แขง็  มีการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและมีดุลย

ภาพใน  3  ดา้น  คือ  เป็นสังคมคุณภาพ  สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และสังคมสมานฉนัท์

และเอ้ืออาทรต่อกนั 

มุ่งพฒันาคนไทยใหเ้ป็นคนดี  เก่ง  และมีความสุข  คนดี  คือคนท่ีดาํเนินชีวติอยา่งมี

คุณภาพ  มีจิตใจท่ีดีงาม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้งทั้งจิตใจและ

พฤติกรรมท่ีแสดงออก  เช่น  มีวนิยั  ประหยดั  มีความเอ้ืออาทร  เก้ือกลู  มีเหตุผล  รู้หนา้ท่ี  ซ่ือสัตย ์ 

พากเพียร  ขยนั  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวติ  รักประเทศ  รักชาติ  ภูมิใจในความเป็นไทย  มีวถีิ

ประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอ่ื้น  มีความเสียสละรักษาส่ิงแวดลอ้ม  สามารถ

อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติสุข  ยดึมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น

ประมุข  รังเกียจการทุจริต  และต่อตา้นการซ้ือเสียง 

คนเก่ง  คือ  คนท่ีมีสมรรถภาพสูสในการดาํเนินชีวติ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี  มี

ความสามารถดา้นใดดา้นหน่ึง  หรือรอบดา้น  หรือความสามารถพิเศษเฉพาทาง  เช่น  ทกัษะและ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  ความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร์  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มี
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ความสามารถดา้นภาษา  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  มีภาวะผูน้าํ  รู้จกัตนเอง  ควบคุมตนเองได ้ เป็นตน้  

เป็นคนกา้วทนัโลก  ทนัเหตุการณ์  ทนัเทคโนโลย ี สามารถใชส้ติและปัญญาในการเผชิญและพิชิต

ปัญหา  พฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ และทาํประโยชน์ใหเ้กิดแก่ตน  สังคม และประเทศชาติได ้

คนมีความสุข  คือ  คนท่ีมีสุขภาพทั้งกายและจิต  เป็นคนร่าเริง  แจ่มใส  ร่างกาย

แขง็แรง  จิตใจเขม้แขง็  มีมนุษยสัมพนัธ์  มีความรักต่อทุกสรรพส่ิง  มีอิสรภาพปลอดภยัจากการตก

เป็นทาสของอบายมุข  ไดท้าํในส่ิงท่ีตนสนใจตามความตอ้งการ  สามารถเรียนใหรู้้ความจริง  บรรลุ

ความดีความงาม  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และสามารถดาํรงชีวติอยา่งพอเพียงร่วมกบั

ผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีดุลยภาพ 

สังคมคุณภาพ  มุ่งมัง่ท่ีจะสร้างและพฒันาใหค้นไทยทุกคนมีโอกาส  มีความเสมอภาค  

และสามารถพฒันาตนเองเตม็ตามศกัยภาพเพื่อเป็นคนดี  คนเก่ง  และคนมีความสุข  เป็นสังคมท่ีมี

การพฒันาทางเศรษฐกิจเขม้แขง็และแข่งขนัได ้ และมีเสถียรภาพ  เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีการ

พฒันาอยา่งสมดุลกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ท่ีสามารถเช่ือมโยงเขา้สู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  รักษาและฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและสมดุล  มีชีวติอยูร่่วมกบั

ธรรมชาติไดอ้ยา่งกลมกลืนและเก้ือกลู  สังคมคุณภาพตอ้งเป็นสังคมซ่ึงส่งเสริม  “ธรรมรัฐ”  และ 

“สังคมประชาธรรม”  ซ่ึงทุกคนสามารถเขา้ถึงบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งทัว่ถึง

และเป็นธรรม  มีระบบการเมืองการปกครองท่ีเปิดกวา้ง  โปร่งใส  และอาํนวยใหเ้กิดการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการกาํหนดและตดัสินใจในกิจกรรมทางการเมือง  และกิจกรรมสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตนเอง  และชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งกวา้งขวาง 

สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  จะสร้างโอกาสใหค้นไทยทุกคนมีการเรียนรู้

ตลอดชีวติ  ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  ใหก้า้วทนักบัโลกยคุขอ้มูลข่าวสารและวทิยาการสมยัใหม่  มี

การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  ใหทุ้กองคก์รและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมท่ีจะเรียน

รู้อยูเ่สมอ  มุ่งใหบุ้คคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์รชุมชน  องคก์ร

เอกชน  องคก์รวชิาชีพ  สถาบนัทางศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบนัทางสังคมอ่ืน ซ่ึง

สนบัสนุนหรือจดัการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของแหล่งการเรียนรู้  เพื่อพฒันาสังคมใหเ้ป็นสังคมแห่ง

ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ยิง่ข้ึนต่อไป 

สังคมแห่งความสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั  เป็นสังคมซ่ึงมุ่งฟ้ืนฟู  สิบสาน  และ

ธาํรงไวซ่ึ้งคุณค่า  เอกลกัษณ์  ศิลปะและวฒันธรรมของไทย  ท่ีช่วยเหลือเก้ือกลูและพึ่งพากนัไวใ้ห้

มัน่คง  รักษาไวซ่ึ้งสถาบนัครอบครัว  มีการพฒันาเครือข่ายชุมชนใหเ้ขม้แขง็  สร้างจิตสาํนึกแห่ง

ความเป็นไทยใหม้ากยิง่ข้ึน  มีเจตคติ  และค่านิยมของสังคมท่ีคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นแกน
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หลกัของสังคม  และใหค้วามสาํคญักบัการดูแลผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมและคนยากจน  คาํนึงถึง

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยมี์ความยติุธรรมและความเสมอภาคทัว่หนา้กนั 

 

วตัถุประสงค์  แนวนโยบาย  เป้าหมายและกรอบการดําเนินงานของแผนการศึกษา

แห่งชาติ 

แผนการศึกษาแห่งชาติไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ แนวนโยบาย  เป้าหมาย  และกรอบ

ดาํเนินงานไวด้งัน้ี 

วตัถุประสงคท่ี์  1พฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลกัของการพฒันา 

แนวนโยบาย 1.1  พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดบัและประเภท

การศึกษา 

แนวนโยบาย 1.2  ปลูกฝังและเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  

ค่านิยม  มีจิตสาํนึกและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีระเบียบวนิยั  มีจิตสาธารณะ  คาํนึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมและยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุขและรังเกียจการทุจริต  ต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 

แนวนโยบาย  1.3  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหป้ระชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดตลอด

ชีวติไดมี้โอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้  โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการหรือทุพพล

ภาพ  ยากจนอยูใ่นทอ้งถ่ินทุรกนัดาร 

แนวนโยบาย 1.4  ผลิตและพฒันากาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 

และเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัและร่วมมือกบันานาประเทศ 

แนวนโยบาย  1.5  พฒันามาตรฐานและระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  ทั้งระบบ

ประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก 

แนวนโยบาย 1.6  ผลิตและพฒันาครู  คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษาใหมี้

คุณภาพและมาตรฐาน  มีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

วตัถุประสงค ์ 2  สร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมคุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

แนวนโยบาย 2.1  ส่งเสริมการจดัการศึกษา  อบรม  และเรียนรู้ของสถาบนัศาสนา  

และสถาบนัทางสังคม  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

แนวนโยบาย  2.2  ส่งเสริมสนบัสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา  และการเรียนรู้ประวติัศาสตร์  

ศิลปะ  วฒันธรรม  พลศึกษา  กีฬาเป็นวถีิชีวติอยา่งมีคุณภาพ และตลอดชีวติ 
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แนวนโยบาย  2.3  ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพื่อสร้างองคค์วามรู้  นวตักรรม  และ

ทรัพยสิ์นทางปัญญา  พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้และสร้างกลไกการนาํผลการวจิยัไปใช้

ประโยชน์ 

วตัถุประสงค ์ 3  พฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพฒันาคน  และ

สร้างสังคมคุณธรรม  ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

แนวนโยบาย  3.1  พฒันาและนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อการพฒันาคุณภาพ  

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

แนวนโยบาย  3.2  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการโดยเร่งรัดกระจายอาํนาจการ

บริหารและจดัการศึกษาไปสู่สถานศึกษา  เขตพื้นท่ี  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

แนวนโยบาย  3.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน  ประชาชน  ประชาสังคม  

และทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจดัการศึกษา  และสนบัสนุนส่งเสริมการศึกษา 

แนวนโยบาย  3.4  ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และลงทุนเพื่อการศึกษา  ตลอดจน

บริหารจดัการ และใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

แนวนโยบาย  3.5  ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา  พฒันาความ

เป็นสากลของการศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  และเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของ

ประเทศภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์  ขณะเดียวกนัสามารถอยูร่่วมกนักบัพลโลกอยา่งสันติสุข  มีการ

พึ่งพาอาศยัและเก้ือกลูกนั 

นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลประเทศไทย   

รัฐบาลไดก้ล่าวถึงนโยบายทางดา้นการศึกษาของไทยไวต้ามคาํแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรี13

14 พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  แถลงต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  วนั

ศุกร์ท่ี  12  กนัยายน  พ.ศ.2557  ไดป้ระกาศไวใ้นคาํแถลงนโยบายขอ้ท่ี 4  การศึกษาและเรียนรู้  การ

ทะนุบาํรุงศาสนา  ศิลปะและวฒันธรรม   

รัฐบาลจะนาํการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  ความภาคภูมิใจในประวติัศาสตร์และ

ความเป็นไทยมาใชใ้นการสร้างสังคมใหเ้ขม้แขง็อยา่งมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กนัดงัน้ี 

1.  จดัใหมี้การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยใหค้วามสาํคญัทั้งการศึกษาใน

ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกนั  เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยใหส้ามารถเรียนรู้  พฒันา

                                                        
14สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  “คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอก

ประยทุธ์  จนัทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  แถลงต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  วนัศุกร์ท่ี 12  กนัยายน  

2557,”  กนัยายน  2557. 
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ตนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพประกอบอาชีพและดาํรงชีวติไดโ้ดยมีความใฝ่รู้และทกัษะท่ีเหมาะสม  เป็น

คนดีมีคุณธรรม  สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้  โดยเนน้การเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาอาชีพในพื้นท่ี  ลด

ความเหล่ือมลํ้า  และพฒันากาํลงัคนใหเ้ป็นท่ีตอ้งการเหมาะสมกบัพื้นท่ี  ทั้งในดา้นการเกษตร  

อุตสาหกรรม  อุตสาหกรรม  และธุรกิจบริการ 

2.  ในระยะเฉพาะหนา้  จะเปล่ียนการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการศึกษาให้

สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นของผูเ้รียนและลกัษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา  และปรับปรุงและบูรณา

การระบบการกูย้มืเงินเพื่อการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผูย้ากจนหรือดอ้ยโอกาส  

จะจดัระบบการสนบัสนุนใหเ้ยาวชนและประชาชนทัว่ไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งใน

ระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจะพิจารณาจดัใหมี้คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหน่ึง 

3.  ใหอ้งคก์รภาคประชาสังคม  เอกชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชน

ทัว่ไปมีโอกาสร่วมจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทัว่ถึง  และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการ

เรียนรู้  กระจายอาํนาจการบริหารจดัการศึกษาสู่สถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา  และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามศกัยภาพและความพร้อม  โดยใหส้ถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและ

บริหารจดัการไดอ้ยา่งอิสระและคล่องตวัข้ึน 

4.  พฒันาคนทุกช่วงวยัโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  เพื่อใหส้ามารถมีความรู้และ

ทกัษะใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพไดห้ลากหลายตามแนวโนม้การจา้งงานในอนาคตปรับ

กระบวนการเรียนรู้และหลกัสูตรใหเ้ช่ือมโยงกบัภูมิสังคม  โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเขา้

ดว้ยกนัเพื่อใหเ้อ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ  การใฝ่รู้  การแกปั้ญหา  การรับฟัง

ความเห็นผูอ่ื้น  การมีคุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็นพลเมืองดี  โดยเนน้ความร่วมมือระหวา่ง

ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและนอกโรงเรียน 

5.  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดบัวทิยาลยัชุมชน  เพื่อสร้างแรงงานท่ีมีทกัษะ

โดยเฉพาะในทอ้งถ่ินท่ีมีความตอ้งการแรงงาน  และพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเ้ช่ือมโยง

กบัมาตรฐานวชิาชีพ 

6.  พฒันาระบบการผลิตและพฒันาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวญิญาณของความเป็นครู  

เนน้ครูผูส้อนใหมี้วฒิุตรงตามวชิาท่ีสอน  นาํเทคโนโลยสีารสนเทศและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมาใช้

ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เช่น  การเรียนทางไกล  

การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้  รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอ้น

ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนและพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

7.  ทะนะบาํรุงและอุปถมัภพ์ระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนบัสนุนใหอ้งคก์รทาง

ศาสนาเขา้มามีบทบาทสาํคญัในการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวติ  
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สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉนัทใ์นสังคมไทยอยา่งย ัง่ยนื  และมีส่วนร่วมในการพฒันา

สังคมตามความพร้อม 

8.  อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  และเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม  ภาษาไทย  และภาษาถ่ิน  ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวฒันธรรมไทย  เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจ

ในประวติัศาสตร์และความเป็นไทย  นาํไปสู่การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในระดบัประชาชน  

ระดบัชาติ  ระดบัภูมิภาค  และระดบันานาชาติ  ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ประเทศ 

9.  สนบัสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นและ

วฒันธรรมสากล  และการสร้างสรรคง์านศิลปะและวฒันธรรมท่ีเป็นสากล  เพื่อเตรียมเขา้สู่เสาหลกั

วฒันธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก 

10.  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสาํนึกท่ีดี  รวมทั้งสนบัสนุนการผลิตส่ือคุณภาพเพื่อเปิด

พื้นท่ีสาธารณะใหเ้ยาวชนและประชาชนไดมี้โอกาสแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์

 

นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปีงบประมาณ  2558 มีนโยบายแบ่งออกเป็น 3  

แบบ คือ  นโยบายทัว่ไป  นโยบายเฉพาะ(ดาํเนินการเห็นผลใน 1 ปี)  และนโยบายเร่งด่วน 

(ดาํเนินการใหเ้ห็นผลใน  3  เดือน)  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

5  นโยบายทัว่ไป  ไดแ้ก่ 

1. การพฒันาและปฏิรูปการศึกษาจะตอ้งยดึหลกัการมีส่วนร่วม  การกระจายอาํนาจ  

และความตอ้งการของทุกภาคส่วนในสังคม  มีความสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาและเพิ่ม

ศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ  รวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภา

นิติบญัญติัแห่งชาติ  และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นท่ียอมรับและ

เกิดความมัน่คงย ัง่ยนืในระบบการศึกษาของไทย 

2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย  จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการสร้าง

ความเท่าเทียมและเป็นธรรม  โดยการนอ้มนาํแนวทางการพฒันาระบบการจดัการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาสมยัใหม่เขา้มาประยกุตใ์ช ้ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกลุ่มไดมี้โอกาสเขา้ถึงองคค์วามรู้ไดโ้ดยสะดวก  และสามารถ

พฒันาและประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ในการดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  รวมทั้งเป็นการยกระดบั

คุณภาพการศึกษาอยา่งเท่าเทียม 

3. การพฒันาระบบการจดัการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตรทางการศึกษา  จะตอ้งให้

ความสาํคญักบัการยกระดบัความรู้ใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐานสากล  ควบคํ่าไปกบัการส่งเสริม
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การเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และปลูกฝังคุณธรรม  การสร้างวนิยั  ปลูกฝังอุดมการณ์ความยดึมัน่ใน

สภาบนัชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์ การมีจิตสาธารณะ  ความตระหนกัถึงผลประโยชน์ของ

ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน  และเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในหลกัประชาธิปไตย  เคารพ

ความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด  อุดมการณ์และความเช่ือ  

รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวฒันธรรมและขนบประเพณีอนัดีงามของไทย 

4. การส่งเสริมและและยกสถานะของครูซ่ึงเป็นบุคลากรหลกัในระบบการศึกษา  

จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการสร้างเสริมใหว้ชิาชีพครูเป็นวชิาชีพชั้นสูงในสังคม  เป็นบุคลากรท่ี

ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม  มีภูมิความรู้และทกัษะในการ

ส่ือสารถ่ายทอดความรู้ท่ีเหมาะสม  มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู  ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวติท่ี

ดีสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบนั 

5. การบริหารและการปฏิบติัราชการกระทรวงในทุกระดบั  จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบั

การบูรณาการการปฏิบติัของทุกหน่วยงานในสังกดัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัและประสาน

สอดคลอ้งกบัหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งเป็นไปตาม

หลกัธรรมาภิบาล  ปราศจากการทุจริตคอรัปชัน่  ตลอดจนใหค้วามสาํคญักบัการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบังานดา้นการศึกษาท่ีถูกตอ้ง  รวดเร็ว  และตรงกบัความตอ้งการของสังคม 

 

7  นโยบายเฉพาะ (ดาํเนินการใหเ้ห็นผลใน  1 ปี)  ไดแ้ก่ 

1. การพฒันาการศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหา

และการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

 เป้าหมายในการดาํเนินนโยบาย 

1.1 การพฒันาการศึกษาและพฒันารูปแบบการจดัการศึกษามีความเหมาะสมกบั

พื้นท่ี 

1.2 สามารถยกระดบัคุณภาพการศึกษาโดยอาศยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การศึกษาสมยัใหม่เขา้มาประยกุตใ์ช ้ และแกไ้ขปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออก และเขียนไม่ได้

ของนกัเรียนในพื้นท่ีอยา่งจริงจงั 

1.3 สามารถพฒันาระบบการใหค้่าตอบแทน  ส่ิงจูงใจและสวสัดิการ  สาํหรับ

บุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีเส่ียงภยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.4 มีมาตรการดา้นความปลอดภยัท่ีชดัเจนสาํหรับนกัเรียน  นกัศึกษา  ครูอาจารย ์ 

และสถานศึกษาโดยการบูรณาการแผนและการปฏิบติัร่วมกบัหน่วยความมัน่คงในพื้นท่ี 
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1.5 มีกิจกรรมสนบัสนุนการพฒันาการศึกษาและการจดัการศึกษาโรงเรียนเอกชน

ในพื้นท่ีเส่ียงภยั  รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  เพิ่มพนูประสบการณ์  เปิดโลกทศัน์และสร้าง

ความหวงั  การยดึมัน่ในหลกัคุณธรรมและสถาบนัหลกัของชาติ  ใหก้บันกัเรียนนกัศึกษาในพื้นท่ี

จงัหวดัชายแดนใตอ้ยา่งต่อเน่ือง 

1.6 สามารถเสริมสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหก้บัองคก์ารระหวา่งประเทศ

โดยเฉพาะองคก์ารสหประชาชาติและยเูนสโก ้ ประเทศกลุ่มประชาชาติมุสลิม  ประเทศเพื่อนบา้น  

และส่ือมวลชน  อยา่งต่อเน่ือง 

2. การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ. 2558 และการดาํรงความ

ต่อเน่ืองภายหลงัการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

  เป้าหมายในการดาํเนินนโยบาย 

2.1 โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน  นกัเรียน  นกัศึกษา  

ครูอาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา  มีความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ใน พ.ศ. 2558 

2.2 มีกิจกรรมการเรียนรู้  ขยายความสัมพนัธ์และพฒันาความร่วมมือทาง

การศึกษา  และการแลกเปล่ียนทางการศึกษากบัประเทศสมาชิกอาเซียนอยา่งต่อเน่ือง 

2.3 สามารถพฒันาและเสริมทกัษะดา้นภาษาองักฤษและภาษาประเทศสมาชิก

อาเซียน  สร้างความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน  การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายใน

ลกัษณะพหุสังคมวฒันธรรมและใหค้วามเคารพในอุดามการณ์ความเช่ือบนพื้นฐานของหลกั

มนุษยชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ ใหก้บันกัเรียน  นกัศึกษา  ครูอาจารย ์ และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกระดบั  ใหเ้ห็นผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

3. การพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัและสนบัสนุนการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื 

เป้าหมายในการดาํเนินนโยบาย 

3.1 มีแนวทางการส่งเสริมและดาํเนินการเพื่อปรับสัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษาและ

สามญัศึกษาใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการกาํลงัคนในตลาดแรงงานรองรับการพฒันาประเทศ 

3.2 มีแนวทางพฒันาหลกัสูตร  ระบบการจดัการศึกษา  และบุคลากรทางการ

ศึกษา  รองรับทิศทางการพฒันาประเทศโดยใชว้ทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ีและนวตักรรมเป็นฐาน

การพฒันา 

3.3 มีกิจกรามท่ีเป็นการส่งเสริมการวจิยั  พฒันา  และการสร้างนวตักรรมใน

สถาบนัการศึกษา  เพื่อการนาํไปใชป้ระโยชน์และสร้างมูลค่าสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ 
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3.4 มีแผนงานและโครงการเพื่อส่งเสริมการผลิตกาํลงัคนดา้นการอาชีวศึกษา

ตอบสนองต่อภาคการผลิตสินคา้และอาหาร  ภาคการท่องเท่ียว  ภาคการบริการ  ภาคการขนส่ง  

บุคลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาล  และอ่ืน ๆ ในสาขาท่ีมีความขาดแคลน  ใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ  โดยใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมและการจดัทาํความตกลงร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชนในการสนบัสนุนการผลิต  การ

พฒันาระบบการจดัการ  และการพฒันากาํลงัคนทั้งระบบ 

3.5 มีกิจกรรมเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และพฒันาต่อยอด

ความรู้เพื่อใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ วสิาหกิจ  การประกอบอาชีพ  และดาํเนินธุรกิจ  ควบคู่ไป

กบัการเผยแพร่องคค์วามรู้และแนวทางการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชก้บัการ

ดาํเนินชีวติประจาํวนัในการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอยา่งเป็นรูปธรรม 

4. การมุ่งเนน้การผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพ 

 เป้าหมายในการดาํเนินนโยบาย 

4.1 มีแนวทางการพฒันาระบบการผลิตครูใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการและ

เหมาะสมกบัอตัรากาํลงัขา้ราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  และปรับระบบการรับรอง

มาตรฐานวชิาชีพครูใหเ้อ้ือต่อการเพิ่มโอกาสใหมี้บุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม

เขา้มาในระบบการศึกษา 

4.2 ระบบการบริหารงานบุคคล  การยา้ยบรรจุ  และการประเมินวทิยฐานะของครู

และบุคลากรทางการศึกษา  มีมาตรฐานระดบัสากล  สามารถเพิ่มศกัยภาพในการใหก้ารศึกษาและ

ลดภาระงานท่ีไม่จาํเป็นรวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานตามภารกิจหลกั 

4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวญิญาณความเป็นครู  การเป็นครูมืออาชีพ  

และยดึมัน่ในจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

4.4 สามารถกาํหนดแนวทางการพฒันาตามเส้นทางวชิาชีพและความกา้วหนา้ใน

หนา้ท่ีการงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ  มีระบบสนบัสนุนการพฒันาตนเองและการแลกเปล่ียนเรียนรู้

อยา่งต่อเน่ือง  โดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นระบบคลงัความรู้  การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้  และการประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

4.5 มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติครู  อาจารย ์ และบุคลากร

ทางการศึกษา  โดยการพฒันาระบบสวสัดิการท่ีมุ่งการแกไ้ขปัญหาและใหก้ารช่วยเหลือท่ีย ัง่ยนื  

และใหค้วามสาํคญักบัการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินอยา่งเป็นระบบ 

5. การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาใหท้นัสมยั 

  เป้าหมายในการดาํเนินนโยบาย 
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5.1 นอ้มนาํแนวทางพฒันาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมา

เป็นหลกัในการดาํเนินแผนงานและโครงการในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การศึกษา 

5.2 การดาํเนินแผนงานและโครงการในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการศึกษาจะตอ้งพิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมกบัหลกัสูตรและระดบัการเรียนการ

สอน  ความคุม้ค่า  ความจาํเป็นในการลดอุปสรรคและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ  การยกระดบั

คุณภาพการศึกษา  รวมทั้งความเท่าเทียมและครอบคลุมพื้นท่ี 

5.3 มีแผนงานและโครงการในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุน

การเรียนการสอนอยา่งเตม็รูปแบบ  โดยขยายโรงเรียนนาํร่องในการจดัทาํหอ้งเรียน  Smart  

Classroom  ออกสู่ส่วนภูมิภาคมากข้ึน 

5.4 สามารถใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและบูรณาการ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายต่าง ๆ เช่ือมโยงกบัสถิติขอ้มูลทางการศึกษา  และประมวลผลขอ้มูล

ท่ีจาํเป็นสาํหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปี

งบประมาณ  2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ 

  เป้าหมายในการดาํเนินนโยบาย 

6.1 สามารถถ่ายทอดนโยบายพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัดา้นการศึกษาลงสู่แผนปฏิบติัราชการประจาํปี  เพื่อใหก้ารนาํสู่การปฏิบติัสามารถ

ดาํเนินการไดอ้ยา่งชดัเจนและติดตามความกา้วหนา้ในการดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

6.2 สามารถส่ือสารถ่ายทอดใหทุ้กหน่วยงานและบุคลากรทุกระดบัมีความรู้และ

ความเขา้ใจในสาระสาํคญัของแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ  2558  และพฒันาตวัชีวดัท่ี

ชดัเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั  ภายในช่วงเดือนแรกของ

ปีงบประมาณ  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการในภาพรวมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั 

6.3 หน่วยงานส่วนกลางสามารถใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรอยา่งเพียงพอในการ

ปฏิบติัราชการตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ  2558  ของหน่วยปฏิบติัในระดบัพื้นท่ี 

6.4 มีระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และการรายงานใหมี้

ประสิทธิภาพ  เพื่อใหก้ารไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว  เพื่อการทบทวนและปรับปรุง

การดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายไดท้นัต่อเหตุการณ์ 
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6.5 สามารถติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลปฏิบติัราชการและผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  และสามารถกาํหนดมาตรการเพื่อปรับปรุง

กระบวนการปฏิบติังานและแกไ้ขปัญหาอยา่งทนัต่อสถานการณ์  มีระบบวเิคราะห์ประสิทธิภาพ

การใชจ่้ายงบประมาณและจดัทาํแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีระบบการกาํกบัดูแลเพื่อใหเ้กิด

ความโปร่งใส  และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใหก้ารเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

7. การดาํเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา 

  เป้าหมายในการดาํเนินนโยบาย 

7.1 มีความกา้วหนา้ในการดาํเนินการตามแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบั

ปรับปรุง  คร้ังท่ี  2  และเป็นไปตามเป้าหมายเม่ือส้ินสุดแผนฯปี พ.ศ. 2559  และสามารถดาํเนินการ

จดัทาํร่างแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติในหว้งระยะเวลาต่อไป 

7.2 มีแผนงานและโครงการในการจดัและส่งเสริมการศึกษา  โดยเฉพาะการ

ดาํเนินการต่อเน่ืองของการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบใหเ้ช่ือมโยงกนัทั้งการปฏิรูปหลกัสูตรและการ

ปฏิรูการเรียนการสอนกบัการเรียนรู้ยคุใหม่  ปฏิรูประบบการผลิตและพฒันาครู   การพฒันา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับการปฏิรูปการเรียนรู้  การยกระดบัคุณภาพการศึกษา

สู่มาตรฐานสากล  และการส่งเสริมใหเ้อกชนมีส่วนร่วมในการจดัและสนบัสนุนการศึกษา 

7.3 สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูป

แห่งชาติ  สภานิติบญัญติัแห่งชาติ  และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี  ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  และ

สามารถสรุปรายไตรมาส  รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปล่ียนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้าง  

ระบบงาน  กฎหมาย  ระบบการบริหารจดัการ  และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

 10  นโยบายเร่งด่วน (ดาํเนินการใหเ้ห็นผลใน 3 เดือน) 

1. เร่งสาํรวจและใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยา  รวมทั้งฟ้ืนฟูโรงเยน  สถานศึกษา  

นกัเรียน  นกัศึกษา  ครูอาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์

อุทกภยั  โดยเร็ว 

2. เร่งแกไ้ขความรุนแรงและเหตุทะเลาะววิาทของนกัศึกษาอาชีวะศึกษาอยา่งเป็น

ระบบและต่อเน่ือง 

3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  ปรับภาพลกัษณ์  และกาํหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้

นกัเรียนนกัศึกษาพอ่แม่และผูป้กครอง  มีความยนิดีและส่งเสริมใหบุ้ตรหลานเขา้รับการศึกษาใน

สายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากข้ึน  โดยเฉพาะวชิาชีพท่ีขาดแคลนและเป็นความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 
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4. ทบทวนหลกัสูตร  การเรียนการสอน  เพื่อใหผู้เ้รียนพฒันากระบวนการคิด  

วเิคราะห์  มีเวลาทาํกิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้  ความสามารถ  ทกัษะ  และประสบการณ์  รวมทั้ง

ปลูกฝังในเร่ืองค่านิยมหลกั  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สร้างวนิยั  จิตสาํนึกความรับผดิชอบต่อสังคม  

การยดึมัน่ในสถาบนัชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 

5. เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหวัแก่นกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งของภาครัฐและเอกชน  การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนกัเรียนสายอาชีพ  อาชีวศึกษา  

และการช่วยแหลือเด็กยากจน  พิการ  และดอ้ยโอกาส 

6. เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา  โดยเฉพาะ

การจดัทาํขอ้ตกลงระหวา่งผูป้ระกอบการธุรกิจเอกชนในการใหก้ารสนบัสนุนรับนกัเรียนนกัศึกษา

เขา้ทาํงานหลกัสาํเร็จการศึกษา  และการสนบัสนุนอ่ืน ๆ ใหเ้พิ่มมากข้ึน 

7. เร่งปรับปรุงระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวชิาชีพครูใหเ้อ้ือต่อการ

เพิ่มโอกาสใหมี้บุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเขา้มาในระบบการศึกษาเพิ่มมาก

ข้ึน  เพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  และครูสาขาขาด

แคลนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

8. เร่งทบทวนมาตรการการจดักิจรรมรับนอ้งของนกัเรียนนกัศึกษาใน

สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ และมาตรการติดตามควบคุม  การลกัลอบจดักิจกรรมรับนอ้งทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบนัการศึกษา  ใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีสร้างสรรค ์ ปลอดภยั  ปราศจากการใชค้วาม

รุนแรง  การละเมิดและคุกคามทางเพศรวมทั้งไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดี

งาม  และเป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยชน  โดยใหมี้ผลบงัคบัใชใ้หทุ้กสถาบนั  การศึกษายดึถือเป็น

แนวปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

9. เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภยัสาํหรับสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เก่ียวกบัการ

จดักิจกรรมทศันศึกษานอกสถานศึกษา  และมาตรการความปลอดภยัในการเดินทางและการขนส่ง

เป็นหมู่คณะของนกัเรียน  นกัศึกษา  ครูอาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา  โดยใหมี้ผลบงัคบัใช้

ใหทุ้กสถาบนัการศึกษายดึเป็นแนวปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

10. เร่งดาํเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการศึกษา

ทั้งท่ีเป็นหน่วยรับผดิชอบหลกัและหน่วยสนบัสนุน  ใหเ้ห็นผลในทางปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  

และเป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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การบริหารการศึกษาของไทยด้านการจัดระบบการศึกษา 

 

การจดัระบบการศึกษาของประเทศไทยไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ.  254215    หมวด 3  ระบบการศึกษา   มาตรา  15 วา่  การจดัการศึกษามีสามรูปแบบ  

คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั 

1. การศึกษาในระบบ  เป็นการศึกษาท่ีกาํหนดจุดมุ่งหมาย  วธีิการศึกษา  หลกัสูตร  

ระยะเวลาของการศึกษา  การวดัและประเมินผล  ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการสาํเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

2. การศึกษานอกระบบ  เป็นการศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่ในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย  

รูปแบบ  วธีิการจดัการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวดัและประเมินผล  ซ่ึงเป็นเง่ือนไข

สาํคญัของการสาํเร็จการศึกษา  โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

สภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

3. การศึกษาตามอธัยาศยั  เป็นการศึกษาท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ  

ศกัยภาพ  ความพร้อม  และโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดลอ้ม  ส่ือ  

หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ  

 สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือสามรูปแบบก็ได ้ ใหมี้การ

เทียบโอนผลการเรียนท่ีผูเ้รียนสะสมไวใ้นรูปแบบเดียวกนัหรือต่างรูปแบบได ้ ไม่วา่จะเป็นผลการ

เรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบตามอธัยาศยั  การฝึก

อาชีพ  หรือจากประสบการณ์การทาํงาน 

 การแบ่งระดบัการศึกษาไดถู้กกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  

254216    หมวด 3  ระบบการศึกษา  มาตรา  16   และเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบ่งระดบั

และประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2546  และกฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบ่งระดบัและการ

เทียบระดบัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  พ.ศ.2546  โดยไดแ้บ่งไวด้งัน้ี   

 มาตรา  16  การศึกษาในระบบมีสองระดบั  คือ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา 

 การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดว้ย  การศึกษาซ่ึงไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีก่อน

ระดบัอุดมศึกษา  การแบ่งระดบัและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดใน

                                                        
15

 “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542., ” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 116, 

ตอนท่ี 76 ก (19  สิงหาคม  2542) : 5. 
16

  เร่ืองเดียวกนั 
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กฎกระทรวง การศึกษาระดบัอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดบั  คือ  ระดบัตํ่ากวา่ปริญญา  และระดบั

ปริญญา 

 การแบ่งระดบัหรือการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยัให้

เป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

 กฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบ่งระดบัและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 254617  

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  การศึกษาในระบบท่ีเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้บ่งออกเป็น  3  ระดบั  ดงัน้ี 

1. การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา  โดยปกติเป็นการจดัใหแ้ก่เด็ก ท่ีมีอายสุามปีถึง

หกปี  เพื่อเป็นการวางรากฐานชีวติและการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ  

สติปัญญา  อารมณ์  บุคลิกภาพ  และการอยูร่่วมในสังคม 

2. การศึกษาระดบัประถมศึกษา  เป็นการศึกษาท่ีมุ่งวางรากฐานเพื่อใหผู้เ้รียนได้

พฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ทั้งในดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้และความสามารถขั้น

พื้นฐาน  โดยปกติใชเ้วลาเรียนหกปี 

3. การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  แบ่งเป็นสองระดบั  ดงัน้ี 

ก. การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  เป็นการศึกษาทีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นดา้นต่าง ๆ ต่อจากระดบัประถมศึกษา  เพื่อใหรู้้ความตอ้งการ  ความ

สนใจและความถนดัของตนเองทั้งในดา้นวชิาการและวชิาชีพ  ตลอดจนความสามารถในการ

ประกอบการงานและอาชีพตามควรแก่วยั  โดยปกติใชเ้วลาเรียนสามปี 

ข. การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้

ศึกษาตามความถนดัและความสนใจ  เพื่อเป็นพื้นฐานสาํหรับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ  

รวมทั้งการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรมและทกัษะทางสังคมท่ีจาํเป็น  โดยปกติใชเ้วลาเรียนสามปี 

 ขอ้  2  การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายตามขอ้ 1(3) (ข)  แบ่งเป็นสองประเภท  

ดงัน้ี 

                                                        
17 “กฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบ่งระดบัและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.

2546,” ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 120, ตอนท่ี 36 ก 6 (1  พฤษภาคม  2546):  23 – 24.  
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1. ประเภทสามญัศึกษา   เป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนตามความถนดั  ความ

สนใจ  ศกัยภาพและความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น  เพื่อเป็นพื้นฐานสาํหรับการศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษา 

2. ประเภทอาชีวศึกษา  เป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะในการ

ประกอบอาชีพใหเ้ป็นกาํลงัแรงงานท่ีมีฝีมือ  หรือศึกษาต่อในระดบัอาชีพชั้นสูงต่อไป 

การศึกษาระดบัอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดบั  คือ  ระดบัตํ่ากวา่ปริญญา  และระดบั

ปริญญา 

 

การแบ่งระดับหรือการเทยีบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

การแบ่งระดบัหรือการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยัให้

เป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบ่งระดบัและการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั  พ.ศ. 254618    รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีวา่การ

ทบวงมหาวทิยาลยัออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้  1  การศึกษานอกระบบใหแ้บ่งออกเป็นสองระดบั  ดงัน้ี 

1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบ่งออกเป็นสามระดบั  คือ 

1.1  การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา 

1.2  การศึกษาระดบัประถมศึกษา 

1.3  การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  แบ่งออกเป็นสองระดบั  คือ  การศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้  และการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยแบ่งออกเป็นประเภทสามญั

ศึกษา  และประเภทอาชีวศึกษา 

2 การศึกษาระดบัอุดมศึกษา  แบ่งออกเป็นสองระดบั  คือ 

2.1  การศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญา 

2.2  การศึกษาระดบัปริญญา 

                                                        
18 “กฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบ่งระดบัและการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบ  และ

การศึกษาตามอธัยาศยั  พ.ศ. 2546,” ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 120, ตอนท่ี 36 ก 6 (1  พฤษภาคม  

2546):  25 – 28.  
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ขอ้  2  การศึกษานอกระบบท่ีจดัเป็นหลกัสูตรเฉพาะหรือหลกัสูตรฝึกอบรมตามความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  และการศึกษาตามอธัยาศยั  ผูเ้รียนอาจนาํผลการเรียน  ความรู้และ

ประสบการณ์มาเทียบระดบัการศึกษากบัการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบตามขอ้ 1 ได ้

การศึกษาภาคบังคับ 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542    มาตรา 17 กาํหนดไวว้า่ ใหมี้การศึกษาภาค

บงัคบัจาํนวนเกา้ปี  โดยใหเ้ด็กซ่ึงมีอายยุา่งเขา้ปีท่ีเจด็  เขา้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายยุา่ง

เขา้ปีท่ีสิบหก  เวน้แต่สอบไดช้ั้นปีท่ีเกา้ของการศึกษาภาคบงัคบั18

19  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการนบัอายใุห้

เป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 

สถานทีจั่ดการศึกษาในระดับต่าง ๆ  

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  กาํหนดเก่ียวกบัสถานท่ีการจดัการศึกษาในระดบั  

ต่าง ๆ ไวด้งัน้ี19

20  

สถานท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การจดัการศึกษาปฐมวยั  และการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจ้ดัในสถานศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. สถานพฒันาเด็กปฐมวยั  ไดแ้ก่  ศูนยเ์ด็กเล็ก  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ศูนยพ์ฒันาเด็ก

ก่อนเกณฑข์องสถาบนัศาสนา  ศูนยบ์ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความ

ตอ้งการพิเศษ  หรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

2. โรงเรียน  ไดแ้ก่  โรงเรียนของรัฐ  โรงเรียนเอกชน  และโรงเรียนท่ีสังกดัสถาบนั

พุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน ๆ 

3. ศูนยก์ารเรียน  ไดแ้ก่  สถานท่ีเรียนท่ีหน่วยงานจดัการศึกษานอกโรงเรียน  บุคคล  

ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชีพ  

สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล  สถาบนัทางการแพทย ์  สถานสงเคราะห์  และ

สถาบนัสังคมอ่ืนเป็นผูจ้ดั 

การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาใหจ้ดัในมหาวทิยาลยั  สถาบนั  วทิยาลยั  หรือ

หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน  ทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกบัสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา  

กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษานั้น และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

                                                        
19 “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542, ” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 116, ตอน

ท่ี 76 ก (19  สิงหาคม  2542): 6. 
20

 เร่ืองเดียวกนั, 6 - 7 
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การจดัการอาชีวศึกษา  การฝึกอบรมวชิาชีพใหจ้ดัในสถานศึกษาของรัฐ  สถานศึกษา

ของเอกชน  สถานประกอบการ  หรือโดยความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบัสถานประกอบการ  

ทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

กระทรวง  ทบวง  กรม  รัฐวสิาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  อาจจดัการศึกษาเฉพาะ

ทางตามความตอ้งการและความชาํนาญของหน่วยงานนั้นได ้ โดยคาํนึงถึงนโยบายและมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ  ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

จากท่ีกล่าวมาอาจสรุปไดว้า่  ระบบการศึกษาของประเทศไทย  แบ่งออกเป็น  3  ระบบ  

คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  โดยการศึกษาในระบบ  

แบ่งออกเป็น  2  ระดบั  คือ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  และการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ระดบั  คือ  ระดบัตํ่ากวา่ปริญญา  และระดบัปริญญา 

 

การบริหารการศึกษาด้านการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544 

ใหเ้ป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกาํหนดจุดหมาย  และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย

และกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา  มีคุณภาพชีวติท่ีดีและมีขีด

ความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก  พร้อมกนัน้ีไดป้รับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรใหมี้

ความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจทางการศึกษาใหท้อ้งถ่ินและสถานศึกษา

ไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ  และความตอ้งการ

ของทอ้งถ่ิน20

21  

จากการวจิยั และติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรในช่วงระยะ  6 ปีท่ีผา่นมา 21

22  พบวา่ 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 มีจุดดีหลายประการ  เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจาย

อาํนาจทางการศึกษาทาํใหท้อ้งถ่ินและสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทสาํคญัในการพฒันา

หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  และมีแนวคิดและหลกัการในการส่งเสริมการ

                                                        
21

 สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2542 

22
 สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2546 ก., 2546 ข., 2548 ก., 2548 ข.;  

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547  

สาํนกัผูต้รวจราชการและติดตามประเมินผล, 2548 

สุวมิล วอ่งวาณิช และนงลกัษณ์   วรัิชชยั, 2547; Nutravong, 2002; Kittisunthorn, 2003 
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พฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วมอยา่งชดัเจน  อยา่งไรก็ตาม  ผลการศึกษาดงักล่าวยงัไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ประเด็นท่ีเป็นปัญหาและความไม่ชดัเจนของหลกัสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสาร

หลกัสูตร กระบวนการนาํหลกัสูตรสู่การปฏิบติั และผลผลิตท่ีเกิดจากการใชห้ลกัสูตร  ไดแ้ก่ ปัญหา

ความสับสนของผูป้ฏิบติัในระดบัสถานศึกษาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาส่วน

ใหญ่กาํหนดสาระและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไวม้าก  ทาํใหเ้กิดปัญหาหลกัสูตรแน่น  การวดัและ

ประเมินผลไม่สะทอ้นมาตรฐาน  ส่งผลต่อปัญหาการจดัทาํเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาและการ

เทียบโอนผลการเรียน  รวมทั้งปัญหาคุณภาพของผูเ้รียนในดา้นความรู้  ทกัษะ ความสามารถและ

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์นัยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 

นอกจากนั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554)ได้

ช้ีใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้  มี

คุณธรรม และมีความรอบรู้อยา่งเท่าทนั  ใหมี้ความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ และ

ศีลธรรม  สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงเพื่อนาํไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมัน่คง  แนวการ

พฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนใหมี้พื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม  มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมี

สมรรถนะ  ทกัษะและความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวติ  อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ

แบบยัง่ยนื  23 ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันา

เยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษท่ี  21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม  รักความเป็นไทย  ใหมี้

ทกัษะการคิดวเิคราะห์  สร้างสรรค์  มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  และ

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ 24 

จากขอ้คน้พบในการศึกษาวจิยัและติดตามผลการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศกัราช  2544   ท่ีผา่นมาประกอบกบัขอ้มูลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี  

10 เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาคนในสังคมไทย  และจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันา

เยาวชนสู่ศตวรรษท่ี  21 จึงเกิดการทบทวนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544  เพื่อ

นาํไปสู่การพฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ท่ีมีความเหมาะสม  

ชดัเจน ทั้งเป้าหมายของหลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  และกระบวนการนาํหลกัสูตรไปสู่

การปฏิบติัในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  โดยไดมี้การกาํหนดวสิัยทศัน์  จุดหมาย

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน  

                                                        
23 สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 
24 กระทรวงศึกษาธิการ, หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551  

(กรุงเทพ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2553), 2. 
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เพื่อใชเ้ป็นทิศทางในการจดัทาํหลกัสูตร  การเรียนการสอนในแต่ละระดบั  นอกจากนั้นไดก้าํหนด

โครงสร้างเวลาเรียนขั้นตํ่าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง  

และเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดต้ามความพร้อมและจุดเนน้  อีกทั้งไดป้รับ

กระบวนการวดัและประเมินผลผูเ้รียน  เกณฑก์ารจบการศึกษาแต่ละระดบั  และเอกสารแสดง

หลกัฐานทางการศึกษาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้  และมีความชดัเจนต่อการนาํไป

ปฏิบติั 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  น้ี จดัทาํข้ึนสาํหรับทอ้งถ่ิน

และสถานศึกษาไดน้าํไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา  และจดัการ

เรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้คุณภาพดา้น

ความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวติในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง  และแสวงหาความรู้

เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารน้ี  ช่วยทาํใหห้น่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งในทุกระดบัเห็นผลคาดหวงัท่ีตอ้งการในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีชดัเจนตลอด

แนว ซ่ึงจะสามารถช่วยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัทอ้งถ่ินและสถานศึกษาร่วมกนัพฒันา

หลกัสูตรไดอ้ยา่งมัน่ใจ  ทาํใหก้ารจดัทาํหลกัสูตรในระดบัสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็น

เอกภาพยิง่ข้ึน  อีกทั้งยงัช่วยใหเ้กิดความชดัเจนเร่ืองการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  และช่วย

แกปั้ญหาการเทียบโอนระหวา่งสถานศึกษา  ดงันั้นในการพฒันาหลกัสูตรในทุกระดบัตั้งแต่

ระดบัชาติจนกระทัง่ถึงสถานศึกษา  จะตอ้งสะทอ้นคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ี

กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจดัการศึกษา

ทุกรูปแบบ และครอบคลุมผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การจดัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัได้  

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระดบัชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตอ้งร่วมรับผดิชอบ  โดยร่วมกนัทาํงาน

อยา่งเป็นระบบ  และต่อเน่ือง  ในการวางแผน  ดาํเนินการ  ส่งเสริมสนบัสนุน  ตรวจสอบ  ตลอดจน

ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อพฒันาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้

วสัิยทศัน์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน  ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติ

ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย  ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทย

และเป็นพลโลกยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและ
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การศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่  ทุกคนสามารถเรียนรู้และ

พฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

หลกัการ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้เป็นเป้าหมายสาํหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  และคุณธรรมบน

พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่ง

เสมอภาคและมีคุณภาพ 

3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอาํนาจ  ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้  เวลาและการ

จดัการเรียนรู้ 

5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาสาํหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 

จุดหมาย 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา  มี

ความสุขมีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพื่อใหเ้กิดกบัผูเ้รียน  

เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวนิยัและ

ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี  และมี

ทกัษะชีวติ 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 

4. มีความรักชาติ  มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยดึมัน่ในวถีิชีวติ

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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5. มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษแ์ละพฒันา

ส่ิงแวดลอ้มมีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม  และอยูร่่วมกนัในสังคม

อยา่งมีความสุข 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียน

ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ ดงัน้ี 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั  5 ประการ 

ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมใน

การใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเขา้ใจ  ความรู้สึก  และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน

ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม  รวมทั้งการ

เจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง  ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ย

หลกัเหตุผลและความถูกตอ้งตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร  ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง

ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์  การคิดสังเคราะห์  

การคิดอยา่งสร้างสรรค์  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อนาํไปสู่การสร้างองค์

ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง  

ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล  คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ  

เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง  ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้  ประยกุต์

ความรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง  ๆ 

ไปใชใ้นการดาํเนินชีวติประจาํวนั  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การทาํงาน  และ

การอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล  การจดัการปัญหาและ

ความขดัแยง้ต่าง  ๆ อยา่งเหมาะสม  การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
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5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก  และใช้  

เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ  และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม  ใน

ดา้นการเรียนรู้  การส่ือสารการทาํงาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์  ถูกตอ้ง  เหมาะสม  และมี

คุณธรรม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค์ เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ

พลโลก ดงัน้ี 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 

3. มีวนิยั 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

6. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

นอกจากน้ี  สถานศึกษาสามารถกาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิ่มเติมให้

สอดคลอ้งตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความสมดุล  ตอ้งคาํนึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุ

ปัญญาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงกาํหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ดงัน้ี 

1. ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร์ 

3. วทิยาศาสตร์ 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

6. ศิลปะ 
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7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

8. ภาษาต่างประเทศ 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาํคญัของ

การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้  ปฏิบติัได้ มีคุณธรรมจริยธรรม  

และค่านิยมท่ีพึงประสงคเ์ม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไก

สาํคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ  เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นใหท้ราบวา่

ตอ้งการอะไร  จะสอนอยา่งไร  และประเมินอยา่งไร  รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  

ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดบัชาติ  ระบบการตรวจสอบเพื่อ

ประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิงสาํคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนให้

มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้กาํหนดเพียงใด 

ตัวช้ีวดั 

ตวัช้ีวดัระบุส่ิงท่ีนกัเรียนพึงรู้และปฏิบติัได้  รวมทั้งคุณลกัษณะของผูเ้รียนในแต่ละ

ระดบัชั้นซ่ึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  นาํ ไปใช้

ในการกาํหนดเน้ือหา จดัทาํหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน  และเป็นเกณฑส์าํคญัสาํหรับการ

วดัประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน 

1. ตวัช้ีวดัชั้นปี  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชั้นปีในระดบัการศึกษาภาค

บงัคบั(ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3) 

2. ตวัช้ีวดัช่วงชั้น  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

(มธัยมศึกษาปีท่ี 4- 6) 

 

 

สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้  ประกอบดว้ย  องคค์วามรู้  ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ซ่ึงกาํหนดใหผู้เ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจาํเป็นตอ้ง

เรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี 

องค์ความรู้ ทกัษะสําคัญและคุณลกัษณะในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

วทิยาศาสตร์  : การนาํความรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นการศึกษา  

คน้ควา้หาความรู้และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  การคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล  คิดวเิคราะห์คิด

สร้างสรรค ์และจิตวทิยาศาสตร์ 
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สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  : การอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่ง

สันติสุข  การเป็นพลเมืองดีศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนาการเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม ความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย 

ศิลปะ  : ความรู้และทกัษะในการคิดริเร่ิม  จินตนาการสร้างสรรคง์านศิลปะ   

สุนทรียภาพและการเห็นคุณค่าทางศิลปะ 

ภาษาไทย : ความรู้ ทกัษะและวฒันธรรมการใชภ้าษาเพื่อ  การส่ือสาร  ความช่ืนชมการ

เห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย และภูมิใจในภาษาประจาํชาติ 

ภาษาต่างประเทศ  : ความรู้  ทกัษะ เจตคติ และวฒันธรรมการใชภ้าษาต่างประเทศใน

การส่ือสาร การแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี:  ความรู้ ทกัษะ และเจตคติในการทาํงาน การจดัการการ

ดาํรงชีวติ การประกอบอาชีพและการใชเ้ทคโนโลย ี

สุขศึกษาและพลศึกษา  : ความรู้  ทกัษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามยั

ของตนเองและผูอ่ื้น  การป้องกนัและปฏิบติัต่อส่ิงต่าง  ๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพอยา่งถูกวธีิและทกัษะใน

การดาํเนินชีวติ 

คณิตศาสตร์  : การนาํความรู้   ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการ

แกปั้ญหา การดาํเนินชีวติและศึกษาต่อ การมีเหตุมีผลมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์พฒันาการคิดอยา่ง

เป็นระบบและสร้างสรรค ์

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

ระดับการศึกษา 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัระดบัการศึกษาเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

1. ระดบัประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6) การศึกษาระดบัน้ีเป็นช่วงแรกของ

การศึกษาภาคบงัคบั  มุ่งเนน้ทกัษะพื้นฐานดา้นการอ่าน  การเขียน  การคิดคาํนวณ  ทกัษะการคิด

พื้นฐานการติดต่อส่ือสาร  กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม  และพื้นฐานความเป็นมนุษย์  การพฒันา

คุณภาพชีวติอยา่งสมบูรณ์และสมดุลทั้งในดา้นร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวฒันธรรม  

โดยเนน้จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
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2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 – 3) เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษา

ภาคบงัคบั  มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดส้าํรวจความถนดัและความสนใจของตนเอง  ส่งเสริมการพฒันา

บุคลิกภาพส่วนตน  มีทกัษะในการคิดวจิารณญาณ  คิดสร้างสรรค์  และคิดแกปั้ญหา  มีทกัษะในการ

ดาํเนินชีวติ มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  มีความรับผดิชอบต่อสังคม  มี

ความสมดุลทั้งดา้นความรู้ความคิด  ความดีงาม  และมีความภูมิใจในความเป็นไทย  ตลอดจนใชเ้ป็น

พื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 – 6) การศึกษาระดบัน้ีเนน้การ

เพิ่มพนูความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น  สนองตอบความสามารถ  ความถนดั  และความสนใจของ

ผูเ้รียนแต่ละคนทั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพ  มีทกัษะในการใชว้ทิยาการและเทคโนโลยี  ทกัษะ

กระบวนการคิดขั้นสูง  สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการ

ประกอบอาชีพ  มุ่งพฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน  สามารถเป็นผูน้าํ  และผูใ้หบ้ริการ

ชุมชนในดา้นต่าง ๆ 

การจัดเวลาเรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดก้าํหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นตํ่า

สาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้

ตามความพร้อมและจุดเนน้  โดยสามารถปรับใหเ้หมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพ

ของผูเ้รียน ดงัน้ี 

1. ระดบัชั้นประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายปี  โดยมี

เวลาเรียนวนัละ ไม่เกิน 5 ชัว่โมง 

2. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายภาค  

มีเวลาเรียนวนัละไม่เกิน  6 ชัว่โมง คิดนํ้าหนกัของรายวชิาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต  ใชเ้กณฑ์ 40 ชัว่โมง

ต่อภาคเรียนมีค่านํ้าหนกัวชิา เท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 

3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 - 6) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายภาค  

มีเวลาเรียน  วนัละไม่นอ้ยกวา่  6 ชัว่โมง คิดนํ้าหนกัของรายวชิาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต  ใชเ้กณฑ์ 40 

ชัว่โมงต่อภาคเรียน มีค่านํ้าหนกัวชิา เท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 

โครงสร้างเวลาเรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กาํหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน  ดงัน้ี 

ตารางท่ี  1  โครงสร้างเวลาเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสารการเรียนรู้ / 

กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ระดบั
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ตอนตน้ มธัยมศึกษา 

ตอนปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก) 

120 
(3 นก) 

120 
(3 นก) 

240 
(6 นก) 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก) 
120 

(3 นก) 
120 

(3 นก) 
240 

(6 นก) 

วยิาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
120 

(3 นก) 
120 

(3 นก) 
120 

(3 นก) 
240 

(6 นก) 

สังคมศึกษาศาสนา

และวฒันธรรม 
80 80 80 80 80 80 

120 

(3 นก) 
120 

(3 นก) 
120 

(3 นก) 
240 

(6 นก) 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
80 80 80 80 80 80 

80 
(2 นก) 

80 
(2 นก) 

80 
(2 นก) 

120 
(3 นก) 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
80 

(2 นก) 
80 

(2 นก) 
80 

(2 นก) 
120 

(3 นก) 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
40 40 40 80 80 80 

80 
(2 นก) 

80 
(2 นก) 

80 
(2 นก) 

120 
(3 นก) 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
120 

(3 นก) 
120 

(3 นก) 
120 

(3 นก) 
240 

(6 นก) 

รวมเวลาเรียน

(พื้นฐาน) 
800 800 800 800 800 800 

880 
(21 

นก) 

880 
(21 นก) 

880 
(21 นก) 

1,560 
(39 นก) 

กิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน 
120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

รายวิชา / กิจกรรมท่ี

สถานศึกษาจดัเพ่ิมเติมตาม

ความพร้อมและจุดเนน้ 

ปีละไม่เกิน  80  ชัว่โมง ปีละไม่เกิน240  ชัว่โมง 

ไม่นอ้ยกวา่ 

1,560  

ชัว่โมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1000  ชัว่โมงต่อปี ไม่เกิน 1200 ชัว่โมงต่อปี 
รวม 3 ปีไม่

นอ้ยกวา่ 3,600 

ชัว่โมง 

การกาํหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน  และเพิ่มเติม  สถานศึกษาสามารถดาํเนินการ  

ดงัน้ี 
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ระดบัประถมศึกษา  สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้

ตามความเหมาะสม  ทั้งน้ี ตอ้งมีเวลาเรียนรวมตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน  และ

ผูเ้รียนตอ้งมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด 

ระดบัมธัยมศึกษา  ตอ้งจดัโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดและ

สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารจบหลกัสูตร  

สาํหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม  ทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  ใหจ้ดัเป็นรายวชิา

เพิ่มเติมหรือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัความพร้อม  จุดเนน้ของ

สถานศึกษาและเกณฑก์ารจบหลกัสูตร  เฉพาะระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-3 สถานศึกษาอาจจดัให้

เป็นเวลาสาํหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีกาํหนดไวใ้นชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ปี

ละ 120  ชัว่โมง และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 จาํนวน 360 ชัว่โมงนั้น เป็นเวลาสาํหรับปฏิบติักิจกรรม

แนะแนวกิจกรรมนกัเรียน  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ในส่วนกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณประโยชน์ใหส้ถานศึกษาจดัสรรเวลาใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี 

ระดบัประถมศึกษา (ป.1-6) รวม 6 ปี จาํนวน 60 ชัว่โมง 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3) รวม 3 ปี จาํนวน 45 ชัว่โมง 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) รวม 3 ปี จาํนวน 60 ชัว่โมง 

การจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   

การจดัการศึกษาบางประเภทสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  เช่น การศึกษาเฉพาะทาง  

การศึกษาสาํหรับผูมี้ความสามารถพิเศษ  การศึกษาทางเลือก  การศึกษาสาํหรับผูด้อ้ยโอกาส  

การศึกษาตามอธัยาศยัสามารถนาํหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปรับใชไ้ดต้ามความ

เหมาะสม  กบัสภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  โดยใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  

ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

การจัดการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการสาํคญัในการนาํหลกัสูตรสู่การปฏิบติั  หลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะสาํคญัและ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน เป็นเป้าหมายสาํหรับพฒันาเด็กและเยาวชน 

ในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณสมบติัตามเป้าหมายหลกัสูตร  ผูส้อนพยายามคดัสรร

กระบวนการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้โดยช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ผา่นสาระท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร  8 กลุ่ม
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สาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  พฒันาทกัษะต่างๆ  อนัเป็น

สมรรถนะสาํคญัใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 

1. หลกัการจดัการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้

สมรรถนะสาํคญั  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  โดยยดึหลกัวา่  ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด  เช่ือวา่ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา

ตนเองได้ ยดึประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน  กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน  สามารถ

พฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทาง

สมองเนน้ใหค้วามสาํคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม 

2. กระบวนการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะนาํพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้ท่ีจาํเป็น

สาํหรับผูเ้รียน  อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด

กระบวนการทางสังคม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา  กระบวนการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง  กระบวนการปฏิบติั  ลงมือทาํจริง  กระบวนการจดัการ  กระบวนการวจิยั

กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัยกระบวนการเหล่าน้ีเป็น

แนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน พฒันาเพราะจะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิด

การเรียนรู้ไดดี้  บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร  ดงันั้น ผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจใน

กระบวนการเรียนรู้ต่าง  ๆ เพื่อใหส้ามารถเลือกใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

3. การออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  

แลว้จึงพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยเลือกใชว้ธีิสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  

การวดัและประเมินผล เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นหลกัการพื้นฐานสองประการคือ

การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสินผลการเรียน ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน

ใหป้ระสบผลสาํเร็จนั้น  ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดัเพื่อใหบ้รรลุตาม

มาตรฐานการเรียนรู้  สะทอ้นสมรรถนะสาํคญั  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนซ่ึงเป็น
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เป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่วา่จะเป็นระดบัชั้นเรียน  ระดบั

สถานศึกษาระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  และระดบัชาติ  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  เป็น

กระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดง

พฒันาการ ความกา้วหนา้  และความสาํเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน  ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  แบ่งออกเป็น  4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัชั้นเรียน  ระดบั

สถานศึกษาระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การประเมินระดบัชั้นเรียน  เป็นการวดัและประเมินผลท่ีอยูใ่นกระบวนการจดัการ

เรียนรู้ผูส้อนดาํเนินการเป็นปกติและสมํ่าเสมอ  ในการจดัการเรียนการสอน  ใชเ้ทคนิคการประเมิน

อยา่งหลากหลาย เช่น การซกัถาม การสังเกต  การตรวจการบา้น  การประเมินโครงงาน  การประเมิน

ช้ินงาน/ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน  การใชแ้บบทดสอบ  ฯลฯ โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิด

โอกาสใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง  เพื่อนประเมินเพื่อน  ผูป้กครองร่วมประเมิน  ในกรณีท่ีไม่ผา่น

ตวัช้ีวดัใหมี้การสอนซ่อมเสริม 

การประเมินระดบัชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบวา่  ผูเ้รียนมีพฒันาการความกา้วหนา้ใน

การเรียนรู้  อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่  และมากนอ้ยเพียงใด  มีส่ิงท่ี

จะตอ้งไดรั้บการพฒันาปรับปรุงและส่งเสริมในดา้นใด  นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลใหผู้ส้อนใช้

ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนดว้ย ทั้งน้ีโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

2. การประเมินระดบัสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาดาํเนินการเพื่อตดัสิน

ผลการเรียนของผูเ้รียนเป็นรายปี /รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน  

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  นอกจากน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา วา่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่  ผูเ้รียนมีจุดพฒันา

ในดา้นใดรวมทั้งสามารถนาํผลการเรียนของผูเ้รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกบัเกณฑร์ะดบัชาติ  

ผลการประเมินระดบัสถานศึกษาจะเป็นขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย  หลกัสูตร 

โครงการ หรือวธีิการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจดัทาํ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ผูป้กครองและชุมชน 

3. การประเมินระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัเขต

พื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใชเ้ป็น

ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตามภาระความรับผดิชอบ  
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สามารถดาํเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบมาตรฐานท่ีจดัทาํและ

ดาํเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดั  ในการดาํเนินการ

จดัสอบ นอกจากน้ียงัไดจ้ากการตรวจสอบทบทวนขอ้มูลจากการประเมินระดบัสถานศึกษาในเขต

พื้นท่ีการศึกษา 

4. การประเมินระดบัชาติ  เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนทุกคนท่ีเรียน

ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 เขา้

รับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดบัต่าง  ๆ

เพื่อนาํไปใชใ้นการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา  ตลอดจนเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการ

ตดัสินใจในระดบันโยบายของประเทศ 

ขอ้มูลการประเมินในระดบัต่าง  ๆ ขา้งตน้  เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการ

ตรวจสอบทบทวนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ถือเป็นภาระความรับผดิชอบของสถานศึกษาท่ีจะตอ้ง

จดัระบบดูแลช่วยเหลือ  ปรับปรุงแกไ้ข  ส่งเสริมสนบัสนุนเพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ

บนพื้นฐานความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีจาํแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ  ไดแ้ก่ กลุ่ม

ผูเ้รียนทัว่ไป  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า  กลุ่ม

ผูเ้รียนท่ีมีปัญหาดา้นวนิยัและพฤติกรรม  กลุ่มผูเ้รียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาทาง

เศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา  เป็นตน้ ขอ้มูลจากการประเมินจึงเป็น

หวัใจของสถานศึกษาในการดาํเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนไดท้นัท่วงที  ปิด โอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการ

พฒันาและประสบความสาํเร็จในการเรียนสถานศึกษาในฐานะผูรั้บผดิชอบจดัการศึกษา  จะตอ้ง

จดัทาํระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ีเป็นขอ้กาํหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบติัร่วมกนั 

เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียน 

1. การตดัสิน การใหร้ะดบัและการรายงานผลการเรียน 

1.1 การตดัสินผลการเรียน 

ในการตดัสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การอ่าน  คิดวเิคราะห์และ

เขียนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้น ผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงการพฒันาผูเ้รียน

แต่ละคนเป็นหลกั  และตอ้งเก็บขอ้มูลของผูเ้รียนทุกดา้นอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองในแต่ละภาค

เรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาจนเตม็ตามศกัยภาพ 

ระดบัประถมศึกษา 
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1. ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

2. ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั  และผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา

กาํหนด 

3. ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา 

4. ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน  และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท่ี์

สถานศึกษากาํหนด  ในการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  และกิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

ระดบัมธัยมศึกษา 

1. ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวชิา ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวชิานั้น ๆ 

2. ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั  และผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา

กาํหนด 

3. ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา 

4. ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน  และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท่ี์

สถานศึกษากาํหนด  ในการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  และกิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

การพิจารณาเล่ือนชั้นทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  ถา้ผูเ้รียนมี

ขอ้บกพร่องเพียงเล็กนอ้ย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา่สามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมได้  ให้

อยูใ่นดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผอ่นผนัใหเ้ล่ือนชั้นได้  แต่หากผูเ้รียนไม่ผา่นรายวชิาจาํนวนมาก  

และมีแนวโนม้วา่จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน  สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาใหเ้รียนซํ้ าชั้นได ้ ทั้งน้ีใหค้าํนึงถึงวฒิุภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

1.2 การใหร้ะดบัผลการเรียน 

ระดบัประถมศึกษา ในการตดัสินเพื่อใหร้ะดบัผลการเรียนรายวชิา  สถานศึกษา

สามารถใหร้ะดบัผลการเรียนหรือระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียน  เป็นระบบตวัเลข  ระบบ

ตวัอกัษร ระบบร้อยละ และระบบท่ีใชค้าํสาํคญัสะทอ้นมาตรฐาน 

การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้น  

ใหร้ะดบัผลการประเมินเป็น ดีเยีย่ม ดี และผา่น 

การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  จะตอ้งพิจารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม  

การปฏิบติักิจกรรมและผลงานของผูเ้รียน  ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด  และใหผ้ลการเขา้ร่วม

กิจกรรมเป็นผา่นและไม่ผา่น 
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ระดบัมธัยมศึกษา  ในการตดัสินเพื่อใหร้ะดบัผลการเรียนรายวชิา  ใหใ้ชต้วัเลข

แสดงระดบัผลการเรียนเป็น 8 ระดบั 

การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้น  

ใหร้ะดบัผลการประเมินเป็น ดีเยีย่ม ดี และผา่น 

การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  จะตอ้งพิจารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม  

การปฏิบติักิจกรรมและผลงานของผูเ้รียน  ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด  และใหผ้ลการเขา้ร่วม

กิจกรรมเป็นผา่นและไม่ผา่น 

 1.3 การรายงานผลการเรียน 

การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารใหผู้ป้กครองและผูเ้รียนทราบ

ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งสรุปผลการประเมินและจดัทาํ

เอกสารรายงานใหผู้ป้กครองทราบเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง การรายงานผลการ

เรียนสามารถรายงานเป็นระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียนท่ีสะทอ้นมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

2.  เกณฑก์ารจบการศึกษา 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กาํหนดเกณฑก์ลางสาํหรับการจบ

การศึกษาเป็น  3  ระดบั คือ ระดบัประถมศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  และระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

2.1 เกณฑก์ารจบระดบัประถมศึกษา 

1. ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐาน และรายวชิา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลา

เรียนท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนด 

2. ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวชิาพื้นฐาน  ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ี

สถานศึกษากาํหนด 

3. ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียนในระดบัผา่นเกณฑ์

การประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

4. ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑก์าร

ประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

5. ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์าร

ประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

2.2 เกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
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1. ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน  81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิา

พื้นฐาน63 หน่วยกิต และรายวชิาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

2. ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  77 หน่วยกิต  โดยเป็น

รายวชิาพื้นฐาน 63 หน่วยกิต และรายวชิาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่ 14 หน่วยกิต 

3. ผูเ้รียนมีผลการประเมิน  การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  ในระดบัผา่น  เกณฑ์

การประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

4. ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ในระดบัผา่นเกณฑก์าร

ประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

5. ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์าร

ประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

2.3 เกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1. ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติม  ไม่นอ้ยกวา่  81 หน่วยกิต โดยเป็น

รายวชิาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต และรายวชิาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

2. ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  77 หน่วยกิต  โดยเป็น

รายวชิาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต และรายวชิาเพิ่มเติม ไม่นอ้ยวา่ 38 หน่วยกิต 

3. ผูเ้รียนมีผลการประเมิน  การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  ในระดบัผา่นเกณฑ์

การประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

4. ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ในระดบัผา่นเกณฑก์าร

ประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

5. ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์าร

ประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

สาํหรับการจบการศึกษาสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  เช่น  การศึกษาเฉพาะทาง  

การศึกษาสาํหรับผูมี้ความสามารถพิเศษ  การศึกษาทางเลือก  การศึกษาสาํหรับผูด้อ้ยโอกาส  

การศึกษาตามอธัยาศยัใหค้ณะกรรมการของสถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา  และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

ดาํเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัเกณฑใ์นแนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 

การบริหารการศึกษาของไทยด้านการบริหารบุคลากร 
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การบริหารการศึกษาของไทยดา้นบุคคล  ประเทศไทยไดก้าํหนดการบริหารบุคลากร

ไวใ้นกฎหมายหลายฉบบั  ไดแ้ก่ 

1.  พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และแกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2  พ.ศ.2551)  (ฉบบัท่ี  3  พ.ศ. 2553) 

2.  พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  และแกไ้ขเพิ่มเติม 

3.  พ.ร.บ.เงินเดือน  เงินวทิยฐานะ และเงินประจาํตาํแหน่ง 

4.  กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการศึกษา 

พ.ศ.2550 

5.  กฎ ก.ค.ศ. 

6.  ระเบียบ ก.ค.ศ. 

 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ไดก้าํหนดเร่ืองการบริหารงานบุคลากร

ไวใ้นหมวด  7  ครู  คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา  ดงัน้ี24

25 

มาตรา 52  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ให้  กระทรวง  ส่งเสริมใหมี้ 

ระบบ กระบวนการผลิต การพฒันา ครู  คณาจารย ์และ บุคลากรทางการศึกษา ใหมี้คุณภาพ และ 

มาตรฐานท่ีเหมาะสม กบัการเป็น วชิาชีพชั้นสูง โดยการกาํกบั และ ประสานให ้สถาบนั ท่ีทาํหนา้ท่ี 

ผลิต และ พฒันาครู คณาจารย ์รวมทั้ง บุคลากรทางการศึกษาใหมี้ ความพร้อม และ มีความเขม้แขง็  

ในการเตรียม บุคลากรใหม่ และ การพฒันา บุคลากรประจาํการ  อยา่งต่อเน่ือง   รัฐ พึงจดัสรร 

งบประมาณ และ จดัตั้ง กองทุนพฒันาครู คณาจารย ์และ บุคลากรทางการศึกษา อยา่งเพียงพอ 

มาตรา 53  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ใหมี้ องคก์รวชิาชีพครู 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ ผูบ้ริหารการศึกษา มีฐานะเป็น องคก์รอิสระ ภายใตก้ารบริหาร ของ สภา

วชิาชีพ  ในกาํกบั ของ กระทรวง มีอาํนาจหนา้ท่ี กาํหนดมาตรฐานวชิาชีพ ออกและเพิกถอน  

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ กาํกบัดูแลการปฏิบติั ตามมาตรฐาน และ จรรยาบรรณ ของ วชิาชีพ  

รวมทั้ง การพฒันาวชิาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ  ผูบ้ริหารการศึกษาให ้ครู ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ทั้งของ รัฐ และ เอกชน ตอ้งมี  

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ตามท่ีกฎหมายกาํหนดการจดัใหมี้  องคก์รวชิาชีพครู ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์และ วธีิการ

                                                        
25 “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542, ” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 116, ตอน

ท่ี 76 ก (19  สิงหาคม  2542): 15 – 16. 

http://www.tamanoon.com/eduact/section/section4.htm
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ในการ ออก และ เพิกถอน ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  ใหเ้ป็นไป ตามท่ีกฎหมายกาํหนดความใน 

วรรคสอง ไม่ใชบ้งัคบั แก่  บุคลากรทางการศึกษา ท่ีจดั การศึกษาตามอธัยาศยั สถานศึกษา ตาม  

มาตรา 18 (3) ผูบ้ริหารการศึกษา  ระดบัเหนือเขตพื้นท่ีการศึกษา และ วทิยากรพิเศษทางการศึกษา

ความในมาตราน้ี ไม่ใชบ้งัคบั แก่ คณาจารย ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และ ผูบ้ริหารการศึกษาในระดบั 

อุดมศึกษาระดบัปริญญา 

มาตรา 54 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ใหมี้ องคก์รกลางบริหารงาน

บุคคล ของ ขา้ราชการครู  โดยให ้ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ทั้งของ หน่วยงานทางการศึกษา  

ในระดบัสถานศึกษาของรัฐ และ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็น ขา้ราชการ ในสังกดั  องคก์รกลาง

บริหารงานบุคคล ของ ขา้ราชการครู โดยยดึหลกั การกระจายอาํนาจ  การบริหารงานบุคคล สู่เขต

พื้นท่ีการศึกษา และ สถานศึกษา ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไป ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

มาตรา 55 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ใหมี้ กฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือน  

ค่าตอบแทน สวสัดิการ และ สิทธิประโยชน์เก้ือกลูอ่ืน  สาํหรับ ขา้ราชการครู และ บุคลากรทางการ

ศึกษา เพื่อใหมี้ รายไดท่ี้เพียงพอ และ  เหมาะสม กบั ฐานะทางสังคม และ วชิาชีพใหมี้ กองทุน

ส่งเสริมครู คณาจารย ์และ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อ จดัสรรเป็นเงินอุดหนุน งานริเร่ิมสร้างสรรค์  

ผลงานดีเด่น และ เป็นรางวลัเชิดชูเกียรติ ครู คณาจารย ์และ บุคลากรทางการศึกษา  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไป 

ตามท่ีกาํหนด ใน กฎกระทรวง 

มาตรา 56 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  การผลิตและพฒันา คณาจารย ์

และ บุคลากรทางการศึกษา การพฒันา มาตรฐาน และ  จรรยาบรรณของวชิาชีพ และ การ

บริหารงานบุคคล ของ ขา้ราชการ หรือ พนกังานของรัฐ  ในสถานศึกษา  ระดบัปริญญา ท่ีเป็น นิติ

บุคคล ใหเ้ป็นไป ตาม กฎหมายวา่ดว้ย การจดัตั้งสถานศึกษา แต่ละแห่ง และ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

มาตรา 57 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ให้ หน่วยงานทางการศึกษา 

ระดม ทรัพยากรบุคคล ในชุมชน ใหมี้ส่วนร่วม ในการ จดัการศึกษา  โดยนาํ ประสบการณ์ ความ

รอบรู้ ความชาํนาญ และ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของ บุคคลดงักล่าว  มาใช ้เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ ทาง

การศึกษา และ ยกยอ่งเชิดชู ผูท่ี้ส่งเสริม และ สนบัสนุนการจดัการศึกษา 

ความหมาย 

ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และแกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2  พ.ศ.2551)  (ฉบบัท่ี  3  พ.ศ. 2553)  ไดบ้ญัญติัไวใ้น มาตราท่ี  4  วา่ 

http://www.tamanoon.com/eduact/section/section18.htm
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“ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  หมายถึง บุคคลซ่ึงไดรั้บการบรรจุและ

แต่งตั้งตามพระราชบญัญติั พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และ

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2  พ.ศ.2551)  (ฉบบัท่ี  3  พ.ศ. 2553)  ใหรั้บราชการโดยไดรั้บเงินเดือนจาก

เงินงบประมาณแผน่ดิน  งบบุคลากรท่ีจ่ายในลกัษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬา  กระทรวงวฒันธรรม  หรือกระทรวงอ่ืนท่ีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 

“ขา้ราชการครู”  หมายความวา่  ผูท่ี้ประกอบวชิาชีพซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียน

การสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

“คณาจารย์” หมายความวา่บุคลากรซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการสอนและการวจิยัใน

สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญาของรัฐ 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาผูบ้ริหารการศึกษารวมทั้ง

ผูส้นบัสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผูท้าหนา้ท่ีใหบ้ริการหรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการ

เรียนการสอนการนิเทศการบริหารการศึกษาและปฏิบติังานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา 

“วชิาชีพ” หมายความวา่  วชิาชีพครู  วชิาชีพบริหารการศึกษาและวชิาชีพบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน 

“เขตพื้นท่ีการศึกษา” หมายความวา่เขตพื้นท่ีการศึกษาตามประกาศกระทรวง 

“หน่วยงานการศึกษา” หมายความวา่ 

1. สถานศึกษา 

2. สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. สาํนกังานการศึกษานอกโรงเรียน 

4. แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5. หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตาม

ประกาศกระทรวงหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาํหนด 

“สถานศึกษา” หมายความวา่สถานพฒันาเด็กปฐมวยัโรงเรียนศูนยก์ารศึกษาพิเศษศูนย์

การศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยัศูนยก์ารเรียนวทิยาลยัวทิยาลยัชุมชนสถาบนัหรือสถานศึกษา

ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนของรัฐท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีหรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาตามกฎหมายวา่

ดว้ยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง 

“ส่วนราชการ” หมายความวา่หน่วยงานของรัฐท่ีมีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรม 

“หวัหนา้ส่วนราชการ ” หมายความวา่ปลดักระทรวงเลขาธิการอธิบดีหรือตาํแหน่งท่ี

เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า 

“กระทรวง” หมายความวา่กระทรวงศึกษาธิการ 
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“รัฐมนตรีเจา้สังกดั” หมายความวา่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงในกระทรวงท่ีมีขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูใ่นสังกดั 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

 

การแบ่งโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ  แบ่งโครงสร้างการบริหารดงัน้ี 

1. สาํนกังานนายกรัฐมนตรี (ส่วนราชการท่ีไม่เป็นนิติบุคคลข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ) 

2. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

2.1 สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

(คณะกรรมการ) 

2.2 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร (คณะกรรมการ) 

2.3 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (คณะกรรมการ) 

3. สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (คณะกรรมการ) 

4. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คณะกรรมการ) 

5. สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (คณะกรรมการ) 

6. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (คณะกรรมการ) 

7. องคก์รมหาชน 

7.1 สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา (สคพ) 

7.2 โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 

7.3 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 

8. องคก์รในกาํกบั 

8.1 สาํนกังานเลขานุการคุรุสภา 

8.2 สาํนกังานส่งสเริมสวสัดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

8.3 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 

8.4 สาํนกังานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) 

 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254726  และแกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2  พ.ศ. 2551)27  (ฉบบัท่ี  3  พ.ศ. 2553)28  ไดบ้ญัญติัไวใ้น  หมวดท่ี  1  

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มาตรา  7   

ใหมี้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะ

หน่ึง เรียกวา่  “คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ” เรียกโดยยอ่วา่  “ก.ค.ศ.” 

ประกอบดว้ย  

1. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ  

2. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ  

3. กรรมการโดยตาํแหน่งจาํนวนแปดคน  ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

ปลดักระทรวงวฒันธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ  ก.ค.ศ. และ

เลขาธิการคุรุสภา  

4. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนเกา้คนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลท่ีมีความรู้  

ความเช่ียวชาญ  และประสบการณ์สูงทางดา้นการศึกษา  ดา้นการบริหารงานบุคคล  ดา้นกฎหมาย  

ดา้นการบริหารการจดัการภาครัฐ ดา้นการบริหารองคก์ร  ดา้นการศึกษาพิเศษ  ดา้นการบริหารธุรกิจ  

หรือดา้นเศรษฐศาสตร์  ดา้นการผลิตและพฒันาครู  และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศหรือดา้นการ

บริหารจดัการความรู้หรือดา้นการวจิยัและประเมินผล ดา้นละหน่ึงคน  

5. กรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง

จาํนวนสิบสองคน ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูอ้านวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษาฝ่ายละหน่ึงคน  ผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน

ในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนดซ่ึงสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษาฝ่ายละหน่ึงคน ผูแ้ทน5  ขา้ราชการครูจาํนวนหา้

                                                        
26

 “พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547, ”   

ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 121, ตอนพิเศษ 79 ก(23  ธนัวาคม  2547): 22.  
27

 “พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.

2551, ”  ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 125, ตอนท่ี 36 ก(20  กุมภาพนัธ์  2551): 28.  

28
 “พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบบัท่ี  3) พ.ศ.

2553, ”  ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 127, ตอนท่ี 45 ก(22  กรกฎาคม 2553): 7-11.  
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คน ซ่ึงเลือกจากขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจาํนวนสามคน  ขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาจาํนวนหน่ึงคน  และขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจาํนวนหน่ึงคน  ผูแ้ทนขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ  สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สังกดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

หรือสังกดักระทรวงวฒันธรรมจาํนวนหน่ึงคนและผูแ้ทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษาฝ่ายละหน่ึง

คน  

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการไดม้าของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุตาม  4. และกรรมการผูแ้ทน

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม 5. ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ.  

ใหเ้ลขาธิการ  ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการและใหเ้ลขาธิการ  ก.ค.ศ. แต่งตั้งขา้ราชการใน

สาํนกังาน ก.ค.ศ. เป็นผูช่้วยเลขานุการไม่เกินสองคน  

มาตรา 8 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี  

1. มีสัญชาติไทย  

2. มีอายไุม่ต ํ่ากวา่สามสิบหา้ปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจด็สิบปีบริบูรณ์  

3. ไม่เป็นผูด้ารงตาํแหน่งทางการเมือง  

4. ไม่เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

5. ไม่เป็นเจา้หนา้ท่ี ท่ีปรึกษา หรือผูมี้ตาํแหน่งบริหารในพรรคการเมือง  

6. เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย์  ความยติุธรรม  และไม่เคยมีประวติั

เส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ  

มาตรา  9 กรรมการผูแ้ทนผูอ้านวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั  

ดงัต่อไปน้ี  

1. มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  และไม่เคยถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพ มาก่อน  

2. เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย์  ความยติุธรรม  และไม่เคยมีประวติั

เส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ  

มาตรา  10 กรรมการผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเรียกช่ือ

อยา่งอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนดตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี  

1. มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  และไม่เคยถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพ มาก่อน  
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2. มีประสบการณ์ดา้นการบริหารในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หา้ปี  

3. เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย์  ความยติุธรรม  และไม่เคยมีประวติั

เส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ  

มาตรา 11 กรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี  

1. มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  และไม่เคยถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพ มาก่อน  

2. มีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอนในวทิยฐานะไม่ตํ่ากวา่ครูชาํนาญการหรือ

เทียบเท่าหรือมีประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบหา้ปี  

3. เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย์  ความยติุธรรม  และไม่เคยมีประวติั

เส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

มาตรา 12 กรรมการผูแ้ทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี  

1. มีวฒิุการศึกษาไม่ต่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  

2. มีประสบการณ์ดา้นสนบัสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผูท้าหนา้ท่ีใหบ้ริการ  หรือปฏิบติังาน

เก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  การบริหารการศึกษา  และปฏิบติังานอ่ืน

ในหน่วยงานการศึกษา เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบหา้ปี 

3. เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย์  ความยติุธรรม  และไม่เคยมีประวติั

เส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

มาตรา  13 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  และกรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละส่ีปี  และอาจไดรั้บแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ไดอี้ก  แต่จะ

ดารงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินกวา่สองวาระมิได ้

มาตรา 21 ใหมี้คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเขต  

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  เรียกโดยยอ่วา่  “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา”  

และคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเรียกโดยยอ่วา่  “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ” สาํหรับแต่ละเขต

พื้นท่ีการศึกษา แลว้แต่กรณีซ่ึงประกอบดว้ย  

1. ประธานอนุกรรมการซ่ึงอนุกรรมการเลือกกนัเองจากผูท้รงคุณวฒิุตาม 3. ในการน้ี  

ใหถื้อวา่อนุกรรมการผูท้รงคุณวฒิุตาม 3. มีจาํนวนเท่าท่ีมีอยู ่ 
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2. อนุกรรมการโดยตาํแหน่งจาํนวนสองคน ไดแ้ก่ ผูแ้ทน ก.ค.ศ. และผูแ้ทนคุรุสภา  ซ่ึง

คดัเลือกจากผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ  หรือประสบการณ์ดา้นการบริหารงานบุคคล  ดา้นการศึกษา

ดา้นกฎหมาย หรือดา้นการเงินการคลงั  

3. อนุกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนส่ีคน  ซ่ึงคดัเลือกจากผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ  

หรือประสบการณ์ดา้นการบริหารงานบุคคล  ดา้นการศึกษา  ดา้นกฎหมาย  และดา้นการเงินการคลงั

ดา้นละหน่ึงคน  

4. อนุกรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ประถมศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  แลว้แต่กรณี  จาํนวนสามคน  ประกอบดว้ย   ผูแ้ทน

ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษาจาํนวนหน่ึงคน  ผูแ้ทนขา้ราชการครูจาํนวนหน่ึงคน  และผูแ้ทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

จาํนวนหน่ึงคน  ใหผู้อ้านวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  

อนุกรรมการตาม  2. ซ่ึงเป็นผูแ้ทน  ก.ค.ศ. และอนุกรรมการตาม  3. ตอ้งไม่เป็นขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  ส่วนอนุกรรมการตาม  2. ซ่ึงเป็นผูแ้ทนคุรุสภาตอ้งเป็นสมาชิกคุรุสภาและ

เป็นผูมี้ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งน้ี 

อนุกรรมการตาม  2. และ 3. ตอ้งไม่เป็นผูด้ารงตาํแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ี ท่ีปรึกษา หรือผูมี้ตาํแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 14  

คุณสมบติัอ่ืน  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการไดม้า  วาระการดารงตาํแหน่งและการพน้จากตาํแหน่งของ

อนุกรรมการตาม 2. 3. และ 4. ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

มาตรา  24 ใหผู้อ้านวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผูบ้ริหารราชการใน

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

อาํนาจหน้าทีบุ่คลากรแต่ละตําแหน่ง 

มาตรา 19 ให ้ก.ค.ศ. มีอาํนาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

1. เสนอแนะและใหค้าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบายการผลิตและการ

บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ี  

2. กาํหนดนโยบาย  วางแผน  และกาํหนดเกณฑอ์ตัรากาํลงัของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งใหค้วามเห็นชอบจาํนวนและอตัราตาํแหน่งของหน่วยงานการศึกษา  

10  
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3. เสนอแนะและใหค้าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีค่าครองชีพเปล่ียนแปลงไป

มาก หรือการจดัสวสัดิการหรือประโยชน์เก้ือกลูสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายงั

ไม่เหมาะสมเพื่อใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณาในอนัท่ีจะปรับปรุงเงินเดือน  เงินวทิยฐานะ  เงินประจาํ

ตาํแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ  สวสัดิการ หรือประโยชน์เก้ือกลูสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหเ้หมาะสม  

4. ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขการบริหารงาน

บุคคล ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กฎ ก.ค.ศ. เม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี

และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ 

5. พิจารณาวนิิจฉยัตีความปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ี  เม่ือ 

ก.ค.ศ.มีมติเป็นประการใดแลว้ใหห้น่วยงานการศึกษาปฏิบติัตามนั้น  

6. พฒันาหลกัเกณฑ์  วธีิการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  รวมทั้งการพิทกัษ์

ระบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

7. กาํหนดวธีิการและเง่ือนไขการจา้งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีใน

ตาํแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา  รวมทั้งกาํหนดอตัราเงินเดือนหรือ

ค่าตอบแทน  

8. ส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันา  การเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ  และการยกยอ่งเชิดชู

เกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

9. ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกลูอ่ืนแก่ขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

10. พิจารณาตั้ง  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  และคณะอนุกรรมการอ่ืนเพื่อปฏิบติั

หนา้ท่ีตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย  

11. ส่งเสริม  สนบัสนุน  ประสานงาน  ใหค้าปรึกษา  แนะนาและช้ีแจงดา้นการ

บริหารงานบุคคลแก่หน่วยงานการศึกษา  

12. กาํหนดมาตรฐาน  พิจารณา และใหค้าแนะนาเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวนิยั  การ

ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกขต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 11  

13. กาํกบั ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการ

ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานดา้นการบริหารงานบุคคล  

ตรวจสอบและปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี  ในการน้ีใหมี้อาํนาจเรียกเอกสารและหลกัฐานจาก

หน่วยงานการศึกษาใหผู้แ้ทนของหน่วยงานการศึกษา  ขา้ราชการ  หรือบุคคลใด  มาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  

และใหมี้อาํนาจออกระเบียบขอ้บงัคบั  รวมทั้งใหส่้วนราชการ  หน่วยงานการศึกษา  ขา้ราชการหรือ
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บุคคลใดรายงานเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยูใ่น

อาํนาจหนา้ท่ีไปยงั ก.ค.ศ.  

14. ในกรณีท่ีปรากฏวา่ส่วนราชการ  หน่วยงานการศึกษา  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  

คณะอนุกรรมการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี  ไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีหรือ

ปฏิบติัการโดยไม่ถูกตอ้งและไม่เหมาะสม  หรือปฏิบติัการโดยขดัหรือแยง้กบักฎหมาย  กฎ ก.ค.ศ. 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ วธีิการและเง่ือนไขตามท่ี  ก.ค.ศ. กาํหนด ให้ ก.ค.ศ. มีอาํนาจยบัย ั้ง

การปฏิบติัการดงักล่าวไวเ้ป็นการชัว่คราว  เม่ือ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแลว้  ใหส่้วนราชการ

หน่วยงานการศึกษา  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  คณะอนุกรรมการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัตาม

พระราชบญัญติัน้ีปฏิบติัไปตามนั้น  

15. พิจารณารับรองคุณวฒิุของผูไ้ดรั้บปริญญา  ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  หรือคุณวฒิุ

อยา่งอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ

การกาํหนดอตัราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนท่ีควรไดรั้บ  

16. กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมในเร่ืองการปฏิบติัการต่างๆ  ตามท่ีกาํหนดใน

พระราชบญัญติัน้ี  

17. พิจารณาจดัระบบทะเบียนประวติัและแกไ้ขทะเบียนประวติัเก่ียวกบัวนั  เดือน ปี

เกิด และควบคุมการเกษียณอายขุองขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

18. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 

มาตรา 20 ใหมี้สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เรียก

โดยยอ่วา่  “สาํนกังาน  ก.ค.ศ.” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เรียกโดยยอ่วา่  “เลขาธิการ  ก.ค.ศ.” ซ่ึงมีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและ

บริหารราชการของสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สาํนกังาน ก.ค.ศ. มีอาํนาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  

1. เป็นเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานในหนา้ท่ีของ ก.ค.ศ.  

2. วเิคราะห์และวจิยัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและการจดัระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา  

3. ศึกษา  วเิคราะห์เก่ียวกบัมาตรฐาน  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

4. พฒันาระบบขอ้มูล  และจดัทาํแผนกาํลงัคนสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  
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5. ศึกษา วเิคราะห์  เสนอแนะนโยบาย  ประสานงานและดาํเนินการเก่ียวกบัการพฒันา

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

6. ศึกษา วเิคราะห์  วจิยั และบริหารเงินทุน  ตลอดจนสวสัดิการขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

7. กาํกบั ติดตาม  และตรวจสอบการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ีของหน่วยงาน

การศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา  

8. จดัทาํรายงานประจาํปีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเสนอ ก.ค.ศ.  

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี กฎหมายอ่ืน  หรือตามท่ี  ก.ค.ศ. 

มอบหมาย 

มาตรา 23 ให ้อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีอาํนาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  

1. พิจารณากาํหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  รวมทั้งการกาํหนดจาํนวนและอตัราตาํแหน่งและเกล่ีย

อตัรากาํลงัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย การบริหารงานบุคคล  ระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี  ก.ค.ศ. 

กาํหนด  

2. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

3. ใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัการพิจารณาความดีความชอบของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ผูบ้ริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  และขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

4. พิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองการดาํเนินการทางวนิยั  การออกจากราชการ  การอุทธรณ์  และ

การร้องทุกขต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี  

5. ส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันา  การเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ  การปกป้องคุม้ครอง

ระบบคุณธรรม  การจดัสวสัดิการ  และการยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  

6. กาํกบั  ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

7. จดัทาํและพฒันาฐานขอ้มูลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน

การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 15  
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8. จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.  

9. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเร่ืองการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีไม่อยู่

ในอาํนาจและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารของหน่วยงานการศึกษา  

10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี  กฎหมายอ่ืน  หรือตามท่ี  ก.ค.

ศ. มอบหมาย 

มาตรา  24 ใหผู้อ้านวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผูบ้ริหารราชการใน

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

เขตพื้นท่ีการศึกษา และมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

1. รับผดิชอบในการปฏิบติังานราชการท่ีเป็นอาํนาจและหนา้ท่ีของ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี

การศึกษาและตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย  

2. เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง  และการบริหารงานบุคคลในเร่ืองอ่ืนท่ีอยูใ่นอาํนาจ

และหนา้ท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  

3. พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษาใน

หน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  และขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

4. จดัทาํแผนและส่งเสริมการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

หน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

5. จดัทาํทะเบียนประวติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

6. จดัทาํมาตรฐานคุณภาพงาน  กาํหนดภาระงานขั้นตํ่า  และเกณฑก์ารประเมินผลงาน

สาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

7. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจดัทาํรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ  

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป 16  

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี กฎหมายอ่ืน  หรือตามท่ี  ก.ค.ศ. 

มอบหมาย 

มาตรา 26 ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา  มีอาํนาจและหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงาน

บุคคลสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดงัต่อไปน้ี  

1. กาํกบั  ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย  กฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา กาํหนด  



84 

2. เสนอความตอ้งการจาํนวนและอตัราตาํแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา  

3. ใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 17  

4. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี กฎหมายอ่ืน  หรือตามท่ี  อ.ก.ค.

ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย  ใหน้าํความในมาตรา  16 มาใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการสถานศึกษา

โดยอนุโลม 

มาตรา 27 ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอาํนาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  

1. ควบคุม  ดูแลใหก้ารบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบาย  กฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษากาํหนด  

2. พิจารณาเสนอความดีความชอบของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา  

3. ส่งเสริม สนบัสนุนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมี้การ

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

4. จดัทาํมาตรฐานภาระงานสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา  

5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี  กฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี  อ.ก.ค.

ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 

ปัจจุบนั  ตามคาํสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 10/2559 ลงวนัท่ี 21 

มีนาคม 2559  เร่ือง การขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 28

29  ได้

กาํหนดใหมี้คณะกรรมการการศึกษาธิการจงัหวดั  เรียกโดยยอ่วา่  กศจ. 

คณะกรรมการการศึกษาธิการจงัหวดั    มีอาํนาจหนา้ท่ี   

                                                        
29

 “คาํสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  10/2559  เร่ือง  การขบัเคล่ือนการ

ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค, ”  ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 133, ตอนพิเศษ 68 ง 

(21 มีนาคม  2559): 1 - 5.  
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1. จดัตั้ง ยบุ  รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประสาน 

ส่งเสริม และ  สนบัสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานและส่งเสริมองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ใหส้ามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา  ของบุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์ร

วชิาชีพ สถาบนัศาสนาสถานประกอบการ และ  สถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในรูปแบบท่ี

หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  กบัอาํนาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

ทั้งน้ี ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

2. กาํหนดใหโ้อนอาํนาจหนา้ท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ย  

ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอาํนาจหนา้ท่ีของ กศจ. 

2.1 พิจารณากาํหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสาํหรับขา้ราชการครูและ

บุคลากร ทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งการกาํหนดจาํนวนและอตัราตาํแหน่งและเกล่ีย

อตัรากาํลงั ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. 

กาํหนด 

2.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

2.3 ใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัการพิจารณาความดีความชอบของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา และขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.4 พิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองการดาํเนินการทางวนิยั การออกจากราชการ การ

อุทธรณ์ และการร้องทุกขต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

2.5 ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันา การเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ การปกป้อง

คุม้ครองระบบ  คุณธรรม การจดัสวสัดิการ และการยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในหน่วยงาน การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.6 กาํกบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู

และบุคลากร ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.7 จดัทาํและพฒันาฐานขอ้มูลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

หน่วยงาน การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.8 จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและ

บุคลากร ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. 



86 

2.9 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเร่ืองการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี

ไม่อยูใ่น อาํนาจและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารของหน่วยงานการศึกษา 

2.10 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี กฎหมายอ่ืน หรือ

ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 

การกาํหนดตําแหน่งและวทิยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และแกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2  พ.ศ.2551)  (ฉบบัท่ี  3  พ.ศ. 2553)  ไดบ้ญัญติัไวใ้น  หมวดท่ี  3  การกาํหนด

ตาํแหน่ง วทิยฐานะ  และการไดรั้บเงินเดือน เงินวทิยฐานะ และเงินประจาํ  มาตรา  38  กาํหนดไว้

ดงัน้ี 

ตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี  3 ประเภท  ดงัน้ี 

ก. ตาํแหน่งซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็นผูส้อนในหน่วยงานการศึกษาไดแ้ก่ตาํแหน่งดงัต่อไปน้ี 

1. ครูผูช่้วย 

2. ครู 

3. อาจารย ์

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์

5. รองศาสตราจารย ์

6. ศาสตราจารย ์

ตาํแหน่งใน 1. และ 2. จะมีในหน่วยงานการศึกษาใดก็ไดส่้วนตาํแหน่งใน  3. ถึง 6. 

ใหมี้ในหน่วยงานการศึกษาท่ีสอนระดบัปริญญา 

ข. ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษาไดแ้ก่ตาํแหน่งดงัต่อไปน้ี 

1. รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

2. ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

3. รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5. ตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

ตาํแหน่งผูบ้ริหารใน  1. และ 2. ใหมี้ในสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาตาม

ประกาศกระทรวงตาํแหน่งผูบ้ริหารใน 3. และ 4. ใหมี้ในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค. ตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษานิเทศก ์
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2. ตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตามท่ี ก .ค.ศ. กาํหนดหรือตาํแหน่งของขา้ราชการท่ี 

ก.ค.ศ. นาํมาใชก้าํหนดใหเ้ป็นตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญติั

น้ี 

มาตรา 39 ใหต้าํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดงัต่อไปน้ีเป็นตาํแหน่ง

ท่ีมีวทิยฐานะไดแ้ก่ 

ก. ตาํแหน่งครูมีวทิยฐานะดงัต่อไปน้ี 

1. ครูชาํนาญการ 

2. ครูชาํนาญการพิเศษ 

3. ครูเช่ียวชาญ 

4. ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

ข. ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษามีวทิยฐานะดงัต่อไปน้ี 

1. รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการ 

2. รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 

3. รองผูอ้าํนวยการเช่ียวชาญ 

4. ผูอ้าํนวยการชาํนาญการ 

5. ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 

6. ผูอ้าํนวยการเช่ียวชาญ 

7. ผูอ้าํนวยการเช่ียวชาญพิเศษ 

ค. ตาํแหน่งผูบ้ริหารการศึกษามีวทิยฐานะดงัต่อไปน้ี 

1. รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชาํนาญการพิเศษ 

2. รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวชาญ 

3. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวชาญ 

4. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวชาญพิเศษ 

ง. ตาํแหน่งศึกษานิเทศกมี์วทิยฐานะดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษานิเทศกช์าํนาญการ 

2. ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

3. ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ 

4. ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญพิเศษ 

จ. ตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนดใหมี้วทิยฐานะ 

 มาตรา  40  ใหต้าํแหน่งคณาจารยด์งัต่อไปน้ีเป็นตาํแหน่งทางวชิาการ 
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1. อาจารย ์

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์

3. รองศาสตราจารย ์

4. ศาสตราจารย ์

การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หมวด4  การบรรจุและการแต่งตั้ง 

มาตรา45การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อแต่งตั้งใหด้ารงตาํแหน่งใดใหบ้รรจุและแต่งตั้งจากผูส้อบแข่งขนัไดส้าํหรับตาํแหน่งนั้นโดย

บรรจุและแต่งตั้งตามลาดบัท่ีในบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้

ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ามาใชบ้งัคบัสาํหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้รับ

ราชการตามมาตรา50มาตรา51มาตรา52มาตรา58มาตรา64มาตรา65มาตรา66และมาตรา67 

การเลือ่นข้ันเงินเดือน 

มาตรา  72 ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโดยยดึหลกัการปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นท่ี

ประจกัษถื์อวา่ผูน้ั้นมีความชอบสมควรไดรั้บบาํเหน็จความชอบซ่ึงอาจเป็นบนัทึกคาชมเชยรางวลั

เคร่ืองเชิดชูเกียรติหรือการเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือการบริหารงานบุคคลในเร่ืองอ่ืนทั้งน้ีใหเ้ป็นไป

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก.ค.ศ. กาํหนด 

มาตรา  73 การเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

ผูบ้งัคบับญัชาแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาโดยการพิจารณาใหย้ดึหลกัคุณธรรมมีความเท่ียง

ธรรมเปิดเผยโปร่งใสและพิจารณาจากผลการปฏิบติังานเป็นหลกัและความประพฤติในการรักษา

วนิยัคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพทั้งน้ีภายใตบ้งัคบัมาตรา74  การเล่ือนขั้นเงินเดือน

ตามวรรคหน่ึงใหพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนเป็นหลกัตามแนวทางการจดั

การศึกษาท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเล่ือนขั้น

เงินเดือนใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ.  

ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาไม่สั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูใ้ดใหผู้บ้งัคบับญัชาแจง้ใหผู้น้ั้นทราบพร้อมเหตุผลท่ีไม่เล่ือนขั้นเงินเดือน 

การเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเม่ือไดด้าํเนินการ

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามวรรคสามแลว้ใหผู้มี้อาํนาจตามมาตรา53เป็นผูส้ั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน

39   
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มาตรา 74 ให ้ก.ค.ศ. กาํหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของตาํแหน่งขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในตาํแหน่งท่ีมีวทิยฐานะเพื่อใหป้ฏิบติังานบงัเกิดผลดีและมีความกา้วหนา้

และไดม้าตรฐานงานของทางราชการทั้งน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

มาตรา  75 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคมี์

ผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจกัษใ์หก้ระทรวงเจา้สังกดัส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาดาํเนินการ

ยกยอ่งเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณีเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานก .ค.ศ. อาจกาํหนดใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูท่ี้มีผลงานหรือผลการ

ปฏิบติังานดีเด่นหรือผูท่ี้ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติใหไ้ดรั้บเงินวทิยพฒัน์ไดต้ามระเบียบท่ีก .ค.ศ. 

กาํหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา  76  ใหส่้วนราชการและหน่วยงานการศึกษามีหนา้ท่ีจดัสวสัดิการใหแ้ก่

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความเหมาะสมกบัฐานะทางสังคมและวชิาชีพเพื่อ

เสริมสร้างแรงจูงใจใหป้ฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรา 77 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดถึงแก่ความตายอนัเน่ืองมาจาก

การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหจ้ดัสวสัดิการแก่ครอบครัวตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก .ค.ศ. กาํหนด

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี   คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแ้ก่ผูน้ั้นเป็น

กรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญก็ได ้

มาตรา 78 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งตาม

มาตรา45หรือมาตรา50   ก่อนการมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติัใหผู้บ้งัคบับญัชาแจง้ภาระงาน

มาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวชิาชีพจรรยาบรรณวชิาชีพเกณฑก์ารประเมินผลงานระเบียบแบบ

แผนหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัราชการบทบาทหนา้ท่ีของขา้ราชการในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดีทั้งน้ี

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

มาตรา  79 ใหผู้บ้งัคบับญัชาปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาและมี

หนา้ท่ีพฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาเพื่อใหมี้ความรู้ทกัษะเจตคติท่ีดีคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพท่ีเหมาะสมในอนัท่ีจะทาใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและความกา้วหนา้แก่ราชการทั้งน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

มาตรา 80 ใหมี้การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งใหด้ารง

ตาํแหน่งบางตาํแหน่งและบางวทิยฐานะเพื่อเพิ่มพนูความรู้ทกัษะเจตคติท่ีดีคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพท่ีเหมาะสมในอนัท่ีจะทาํใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและความกา้วหนา้แก่ราชการทั้งน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก.ค.ศ. กาํหนด 
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มาตรา 81 ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีในการส่งเสริมสนบัสนุนผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาโดย

การใหไ้ปศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบติังานวจิยัและพฒันาตามระเบียบท่ีก .ค.ศ. กาํหนด  ในกรณี

ท่ีมีความจาเป็นหรือเป็นความตอ้งการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา

หรือวชิาชีพหรือคุณวฒิุขาดแคลนผูบ้งัคบับญัชาอาจส่งหรืออนุญาตใหข้า้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาลาไปศึกษาฝึกอบรมหรือวจิยัโดยอนุมติัก .ค.ศ. หรืออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี

ไดรั้บมอบหมายโดยใหถื้อเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและมีสิทธิไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนในระหวา่ง

ลาไปศึกษาฝึกอบรมหรือวจิยัแลว้แต่กรณีทั้งน้ีภายใตบ้งัคบัมาตรา 73 วรรคสาม 

การออกจากราชการ 

หมวด 8  การออกจากราชการ 

มาตรา 107 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเม่ือ 

1. ตาย 

2. พน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

3. ลาออกจากราชการและไดรั้บอนุญาตใหล้าออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา108 

4. ถูกสั่งใหอ้อกตามมาตรา  49 มาตรา 56 วรรคสองวรรคสามหรือวรรคหา้มาตรา  103

มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 หรือมาตรา 185  

5. ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

6. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวน้แต่ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ารงตาํแหน่งอ่ืนท่ีไม่

ตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตามมาตรา109 

วนัออกจากราชการตาม 4. 5. และ 6. ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. วางไว ้

การต่อเวลาราชการใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีตอ้งออกจากราชการ

ตาม 2. รับราชการต่อไปจะกระทามิได ้

มาตรา  108  นอกจากกรณีตามวรรคส่ีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ด

ประสงคจ์ะลาออกจากราชการใหย้ืน่หนงัสือขอลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อใหผู้มี้อาํนาจตาม

มาตรา 53 เป็นผูพ้ิจารณาอนุญาต 

การบริหารการศึกษาของไทยด้านการบริหารงบประมาณ  และทรัพยากร 

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.254230 และแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

254531 มาตรา 39 ใหก้ระทรวงศึกษาธิการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้น

                                                        
30 “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542, ” ราชกจิจานุเบกษา  เล่มท่ี 116, ตอน

ท่ี 76 ก (19  สิงหาคม  2542): 12. 
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วชิาการ งบประมาณ  การบริหารบุคคล  และการบริหารทัว่ไป  ไปยงัคณะกรรมการและสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีโดยตรง  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอาํนาจ

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง   

หมวดท่ี  8  ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

มาตรา  58  ใหมี้การระดมทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ  การเงิน  และ

ทรัพยสิ์น ทั้งจากรัฐ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  บุคคล ครอบครัว  ชุมชน องคก์รชุมชนเอกชน  

องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสังคมอ่ืน และต่างประเทศ

มาใชจ้ดัการศึกษาดงัน้ี  

1. ใหรั้ฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยอาจจดัเก็บ

ภาษีเพื่อการศึกษาไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

2. ใหบุ้คคล  ครอบครัว  ชุมชน องคก์รชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอกชน  

องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบนัสังคมอ่ืน  ระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  บริจาคทรัพยสิ์นและ

ทรัพยากรอ่ืนใหแ้ก่สถานศึกษา  และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม

และความจาเป็น  

ทั้งน้ี ใหรั้ฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ส่งเสริมและใหแ้รงจูงใจในการระดม

ทรัพยากรดงักล่าว  โดยการสนบัสนุน  การอุดหนุนและใชม้าตรการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษี  ตาม

ความเหมาะสมและความจาเป็น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

มาตรา 59 ใหส้ถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล  มีอาํนาจในการปกครอง  ดูแล บารุง

รักษา ใช ้และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ทั้งท่ีเป็นท่ีราชพสัดุ  ตามกฎหมายวา่

ดว้ยท่ีราชพสัดุ  และท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืน  รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากบริการของสถานศึกษา  และเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบาย วตัถุประสงค ์และภารกิจหลกัของสถานศึกษา 

บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ี์สถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลไดม้าโดยมีผูอุ้ทิศให้  หรือ

โดยการซ้ือหรือแลกเปล่ียนจากรายไดข้องสถานศึกษา  ไม่ถือเป็นท่ีราชพสัดุ  และใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ

ของสถานศึกษา  

บรรดารายไดแ้ละผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล  รวมทั้ง

ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากท่ีราชพสัดุ  เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผดิสัญญาลาศึกษา  และเบ้ียปรับท่ีเกิดจาก

                                                                                                                                                               
31

 “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545, ” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 

119, ตอนท่ี 123 ก (19 สิงหาคม 2542): 19. 
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การผดิสัญญาการซ้ือทรัพยสิ์นหรือจา้งทาของท่ีดาํเนินการโดยใชเ้งินงบประมาณไม่เป็นรายไดท่ี้

ตอ้งนาส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงัและกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ 

บรรดารายไดแ้ละผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐท่ีไม่เป็นนิติบุคคล  รวมทั้ง

ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากท่ีราชพสัดุ  เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผดิสัญญาลาศึกษา  และเบ้ียปรับท่ีเกิดจาก

การผดิสัญญาการซ้ือ 

ทรัพยสิ์นหรือจา้งทาของท่ีดาํเนินการโดยใชเ้งินงบประมาณใหส้ถานศึกษาสามารถ

จดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาของสถานศึกษานั้น  ๆ ไดต้ามระเบียบท่ีกระทรวงการคลงั

กาํหนด 

มาตรา 60 ใหรั้ฐจดัสรรงบประมาณแผน่ดินใหก้บัการศึกษาในฐานะท่ีมีความสาํคญั

สูงสุดต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศโดยจดัสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดงัน้ี  

1. จดัสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปเป็นค่าใชจ่้ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียนการศึกษาภาค

บงัคบัและการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัโดยรัฐและเอกชนใหเ้ท่าเทียมกนั  

2. จดัสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูย้มืใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได้

นอ้ยตามความเหมาะสมและความจาเป็น  

3. จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษใหเ้หมาะสม  และ

สอดคลอ้งกบัความจาเป็นในการจดัการศึกษาสาํหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่ม

ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี โดยคาํนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

และความเป็นธรรม ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  

4. จดัสรรงบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการ และงบลงทุนใหส้ถานศึกษาของรัฐตาม

นโยบายแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ  และภารกิจของสถานศึกษา  โดยใหมี้อิสระในการบริหาร

งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งน้ี ใหค้าํนึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทาง

การศึกษา  

5. จดัสรรงบประมาณในลกัษณะเงินอุดหนุนทัว่ไปใหส้ถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของ

รัฐท่ีเป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาในกาํกบัของรัฐหรือองคก์ารมหาชน  

6. จดัสรรกองทุนกูย้มืดอกเบ้ียตํ่าใหส้ถานศึกษาเอกชน เพื่อใหพ้ึ่งตนเองได ้ 

7. จดัตั้งกองทุนเพื่อพฒันาการศึกษาของรัฐและเอกชน 

มาตรา 61 ใหรั้ฐจดัสรรเงินอุดหนุนการศึกษาท่ีจดัโดยบุคคล  ครอบครัว  องคก์รชุมชน  

องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบนัสังคมอ่ืน  ตามความ

เหมาะสมและความจาเป็น  
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มาตรา  62 ใหมี้ระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  การใชจ่้ายงบประมาณการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการศึกษา  แนวการจดั

การศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ี

ตรวจสอบภายนอก    หลกัเกณฑ์ และวธีิการในการตรวจสอบ  ติดตามและการประเมิน  ใหเ้ป็นไป

ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงและมาตรา  60 กาํหนดใหรั้ฐจดัสรรงบประมาณแผน่ดิน  ใหก้บั

การศึกษาในฐานะท่ีมีความสาํคญัสูงสุดต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศ  ในลกัษณะเงินอุดหนุน  

(รายหวั) เป็นค่าใชจ่้ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียนการศึกษาภาคบงัคบั และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

รวมทั้งมาตรา  47 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 

กาํหนดใหส้ถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนิติบุคคล  ซ่ึงตอ้ง

รับผดิชอบต่อการดาํเนินการตามนิติกรรมท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาตามกฎหมายและหน่วย

ตรวจสอบภายใน  สถานศึกษาเป็นหน่วยงานยอ่ยท่ีจะตอ้งปฏิบติังานการเงินและบญัชีสาํหรับ

หน่วยงานยอ่ย พ.ศ.2515 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2559 

จากงบประมาณโดยสังเขป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของสาํนกังบประมาณ 

สาํนกันายกรัฐมนตรี  ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2559  ซ่ึง

จดัทาํข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี  11  (พ.ศ. 2555 -2559)  

นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ.2558 -2564)แผนแม่บทระดบัชาติและนโยบายสาํคญัของรัฐบาล 

เพื่อขบัเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลควบคู่ไปกบัการสร้างเสถียรภาพในทุกมิติทั้งดา้นการเมืองความ

มัน่คง เศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรมดว้ยการนอ้มนาํยทุธศาสตร์พระราชทาน “เขา้ใจเขา้ถึง 

พฒันา”และ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาเป็นหลกัในการปฏิบติั

เพื่อใหป้ระเทศมัน่คง ประชาชนมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 8ยทุธศาสตร์และรายการค่าดาํเนินการภาครัฐ ภายใต้

ยทุธศาสตร์และรายการค่าดาํเนินการภาครัฐ ประกอบดว้ยแผนงานรวม 51 แผนงาน   ยทุธศาสตร์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงบประมาณของการศึกษาของประเทศไทย  ไดแ้ก่   

ยทุธศาสตร์ขอ้ท่ี  1.ยทุธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศ 

จดัสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อวางรากฐานการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศ โดยเร่งรัด

และผลกัดนัใหมี้การพฒันาคนตลอดทุกช่วงชีวติ สร้างอาชีพและรายไดท่ี้มัน่คงและย ัง่ยนืแก่

เกษตรกรและผูมี้รายไดน้อ้ย ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พฒันาและเพิ่มรายไดจ้าก

การท่องเท่ียวและบริการ พฒันาเศรษฐกิจดิจิทลัส่งเสริมเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ พฒันาระบบ

บริหารจดัการขนส่งสินคา้และบริการของประเทศ ส่งเสริมการบริหารจดัการนํ้าอยา่งบูรณาการ 
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เร่งรัดประยกุตใ์ชง้านวจิยัและพฒันาไปสู่การปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาสาํคญัเร่งด่วนของประเทศ

อยา่งย ัง่ยนื ขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสใน

การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตอยา่งเป็นระบบทั้งน้ี ได้

จดัสรรงบประมาณไวเ้ป็นจาํนวนทั้งส้ิน  247,342.7ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1ของวงเงิน

งบประมาณ โดยจาํแนกตามแผนงาน 

1.1  แผนงานเร่งรัดและผลกัดนัการพฒันาคนตลอดช่วงชีวติ จาํนวน 10,187.3 ลา้น

บาท เพื่อเร่งรัดและผลกัดนัใหป้ระชาชนกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการพฒันาท่ีเหมาะสมตามช่วงวยั มี

คุณภาพชีวติท่ีดีมีศกัยภาพเพิ่มข้ึน ส่งเสริมการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด/ปฐมวยัใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการ

สนบัสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 135,768รายสนบัสนุนเงินอุดหนุนอาหารกลางวนัและ

อาหารเสริม (นม) ยกระดบัมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 7 ทัว่ประเทศ ส่งเสริมเด็กวยัเรียน/นกัศึกษา

ใหมี้ทกัษะชีวติ ทกัษะวชิาชีพ โดยใหค้วามสาํคญักบัการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีอยา่งมี

คุณภาพ สนบัสนุนการบริการชุมชนผา่นศูนยซ่์อมสร้างเพื่อชุมชน และศูนยอ์าชีวะอาสาตลอดจน

ขยายโอกาสการศึกษาวชิาชีพและทกัษะวชิาชีพใหแ้ก่ประชาชน รวมทั้งสนบัสนุนการศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาตรีตามโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงทุน ส่งเสริมการพฒันาและดูแลผูสู้งอาย ุเสริมสร้าง

เครือข่ายใหมี้ศกัยภาพในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพตามกลุ่มวยัตลอดจน

ส่งเสริมระบบการออมผา่นกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงในชีวติหลงัวยั

ทาํงาน 

4. ยทุธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวติ 

จดัสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อสนบัสนุนการขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพ

การศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้น

พื้นฐานในระดบัก่อนประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนปลายโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย พฒันาดา้น

สาธารณสุขเพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง 

พฒันาระบบประกนัสุขภาพทุกระบบใหมี้ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเท่าเทียมกนั เสริมสร้าง

สวสัดิการสังคมและยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวยัใหมี้คุณภาพชีวติดีข้ึนและ

สามารถเขา้ถึงบริการทางสังคมอยา่งมีคุณภาพ ทัว่ถึงและเท่าเทียมรวมทั้งป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดในทุกระดบั เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการและคุม้ครองแรงงานทั้งในและนอก

ระบบ ส่งเสริมการมีงานทาํและยกระดบัทกัษะฝีมือและศกัยภาพแรงงานไทยทั้งระบบ ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยโ์ดยเร่งรัดออกใบอนุญาตและจดัทาํฐานขอ้มูลเพื่อการ

บริหารจดัการแรงงานต่างดา้วอยา่งเป็นระบบ ควบคู่กบัการเร่งรัดป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้

มนุษยเ์พื่อใหป้ระเทศไทยไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศอนุรักษส่์งเสริมและพฒันาศาสนา
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ศิลปะและวฒันธรรมเพื่อปลูกฝังเด็ก เยาวชน และประชาชนใหมี้ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม มี

ค่านิยมท่ีพึงประสงคแ์ละจิตสาํนึกท่ีดีงามตามแบบอยา่งวฒันธรรมไทยส่งเสริมและพฒันาการกีฬา

และนนัทนาการใหเ้ด็ก เยาวชน คนพิการ และประชาชนไดรั้บการสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพ

ทางกายและจิตใจท่ีดีตลอดจนเพิ่มศกัยภาพนกักีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพในระดบัสากล 

ทั้งน้ีไดจ้ดัสรรงบประมาณไวเ้ป็นจาํนวนทั้งส้ิน 994,414.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.6 ของ

วงเงินงบประมาณ โดยจาํแนกตามแผนงาน ดงัน้ี 

4.1 แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา จาํนวน 425,669.9 ลา้นบาท 

เพื่อใหค้นไทยทุกกลุ่ม ทุกวยัไดมี้โอกาสเขา้ถึงบริการทางการศึกษาในสาขาต่างๆ ท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานอยา่งทัว่ถึง เป็นธรรม และต่อเน่ือง ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบในดา้นคุณภาพ

ครู หลกัสูตร หอ้งเรียนและการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการศึกษาโดยพฒันานโยบายแผน และคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานโรงเรียนในทุกระดบั ผลิตและพฒันาศกัยภาพครูใหมี้

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพสนบัสนุนการบริการงานวชิาการแก่หน่วยงานและ

ประชาชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระดบัพื้นท่ีจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัให้

ครอบคลุมผูย้ากไร้ผูด้อ้ยโอกาสจดัสรรกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินกูย้มืเพื่อ

การศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคตในสาขาท่ีเป็นความตอ้งการของประเทศ ฝึกอบรมวชิาชีพระยะ

สั้นแก่ผูส้าํเร็จอาชีวศึกษาใหมี้คุณภาพมาตรฐานมีงานทาํและดาํรงชีวติอยูไ่ดใ้นสังคมตลอดจน

สนบัสนุนใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมในการผลิตและพฒันากาํลงัคน โดยผลิตบณัฑิตสาขาท่ีขาด

แคลนทั้งดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยวีทิยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และเร่งรัดผลิตแพทย์

และพยาบาลเพิ่มใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและทิศทางการพฒันาประเทศ 

4.2 แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 89,527.8 ลา้นบาทเพื่อให้

ประชากรวยัเรียนตั้งแต่ระดบัก่อนประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามญัและสาย

อาชีพไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย รวมทั้งสนบัสนุน

ค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ เพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาของผูป้กครอง 

การบริหารงบประมาณ 

การบญัชีสาํหรับหน่วยงานยอ่ย  พ.ศ. 2515 เป็นระบบบญัชีท่ีกระทรวงการคลงั

กาํหนดใหห้น่วยงานยอ่ยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีมีการรับและการนาส่งเงินรายได้

แผน่ดินและ /หรือมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  โดยท่ีงบประมาณดงักล่าวนั้น  หน่วยงานยอ่ยมิไดเ้บิก

ตรงกบักรมบญัชีกลาง คลงัจงัหวดั หรือคลงัอาํเภอ สามารถบนัทึกรายการเก่ียวกบัการเงินใหเ้ป็นไป

ในทางเดียวกนั  ทาํใหต้รวจสอบและควบคุมเงินท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบได้  โดยกาํหนดวธีิปฏิบติั

เก่ียวกบัการบญัชีของหน่วยงานยอ่ยเป็นระบบบญัชีคู่  ซ่ึงไดร้วมสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้และ  ขั้น
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ปลายไวใ้นสมุดเงินสดแบบหลายช่องเพียงเล่มเดียว และกาํหนดใหมี้การจดัทาํทะเบียนคุมเงินแต่ละ

ประเภทประกอบดว้ย ทั้งน้ี เพื่อใหส้ามารถควบคุมการใชจ้่ายเงินแต่ละประเภทไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

สภาพปัจจุบนัสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดด้าํเนินการในการบริหารงบประมาณท่ีไดรั้บมี  3 ประเภท  ดงัน้ี  เงิน

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรายไดแ้ผน่ดิน 

หลกัการบริหารงบประมาณ 

หลกัในการบริหารงบประมาณการเงินของสถานศึกษา  ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา  จะตอ้ง

ดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดข้องการเงินแต่ละประเภท ดงัน้ี 

 

เงินนอกงบประมาณ  

เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินท่ีมีกฎหมายกาํหนดไม่ตอ้งนาส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน  

หรือเงินไดรั้บอนุญาตใหเ้ก็บไวใ้ชจ่้ายไดต้าม พ.ร.บ.วธีิการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 24 ไดแ้ก่  

1. เงินรายได้สถานศึกษา  

เงินรายไดส้ถานศึกษา  หมายถึงรายไดต้ามมาตรา  59 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ซ่ึงเกิดจาก  

1.1 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาท่ีเป็นท่ีราชพสัดุ  ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุและท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืน  

1.2 การบริการทางการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม่ขดัหรือแยง้  กบันโยบาย  

วตัถุประสงค ์และภารกิจหลกัของสถานศึกษา  

1.3 เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผดิสัญญาลาศึกษา  และเบ้ียปรับท่ีเกิดจาก  ผดิสัญญาการซ้ือ

ทรัพยสิ์นหรือจา้งทาของท่ีดาํเนินการโดยใชเ้งินงบประมาณ  

1.4 เงินอ่ืนๆ  ท่ีสถานศึกษารับไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ  เช่น รายไดจ้ากการ  ขายอาหาร  เงินบา

รุงการศึกษา เงินผา้ป่า เงินจากการจดังานเล้ียงศิษยเ์ก่า เงินท่ีเรียกเก็บ จากนกัเรียนเป็นตน้  

1.5 เงินท่ีมีผูม้อบให ้ไดแ้ก่  

เงินบริจาคท่ีระบุวตัถุประสงค ์ 

เงินบริจาคท่ีไม่ไดร้ะบุวตัถุประสงค ์ 

1.6 ค่าขายแบบรูปรายการ แยกพิจารณาได ้2 กรณี  

เงินท่ีไดรั้บจากการขายแบบรูปรายการท่ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้งินงบประมาณแผน่ดิน  หรือ

ไดรั้บจากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานถือวา่เป็นทรัพยสิ์นของแผน่ดิน  ตอ้งนาส่ง

คลงัเป็นไดแ้ผน่ดิน  
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เงินท่ีไดรั้บจากการขายแบบรูปรายการท่ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้งินรายไดส้ถานศึกษาถือเป็น

รายไดส้ถานศึกษาท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งนาส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน  

1.7 เงินอุดหนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

1.8 เงินหลกัประกนัสัญญาท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไม่รับคืนเม่ือพน้กาํหนดผกูพนัตาม

สัญญา 

การรับเงิน  สถานศึกษาตอ้งออกใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ผูช้าระเงินทุกคร้ัง  โดยใช้

ใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ  ซ่ึงเป็นใบเสร็จรับเงินท่ีสถานศึกษาเบิกจากส่วนราชการ  ผู ้

เบิก 

 

การบริหารการศึกษาของไทยด้านการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ไดก้าํหนดการบริหารการศึกษาดา้นการ

ประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไวใ้น หมวด 6  มาตรฐาน และ การประกนัคุณภาพ 

การศึกษา   

มาตรา 47 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  ใหมี้ ระบบการประกนั

คุณภาพการศึกษา  เพื่อ พฒันาคุณภาพ และ  มาตรฐานการศึกษา ทุกระดบั ประกอบดว้ย  ระบบการ

ประกนัคุณภาพภายใน  และ ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก  ระบบ หลกัเกณฑ ์และ วธีิการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา ใหเ้ป็นไป ตามท่ีกาํหนด ใน กฎกระทรวง 

มาตรา 48 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ให ้หน่วยงานตน้สังกดั และ 

สถานศึกษา จดัใหมี้ ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และ ใหถื้อวา่ การประกนัคุณภาพ

ภายใน เป็นส่วนหน่ึง ของ กระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีตอ้งดาํเนินการ อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการ

จดัทาํ  รายงานประจาํปี  เสนอต่อ หน่วยงานตน้สังกดั  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ  เปิดเผยต่อ 

สาธารณชน  เพื่อนาํไปสู่ การพฒันาคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษา และ เพื่อรองรับ  การประกนั

คุณภาพภายนอก 

มาตรา  49 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542ใหมี้  สาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  มีฐานะเป็น  องคก์ารมหาชน ทาํหนา้ท่ี พฒันาเกณฑ ์

วธีิการประเมิน คุณภาพภายนอก และ ทาํการประเมินผล  การจดัการศึกษา เพื่อใหมี้ การตรวจสอบ

คุณภาพ ของ สถานศึกษา โดยคาํนึงถึง  ความมุ่งหมาย และ หลกัการ และ แนวการจดัการศึกษา ใน

แต่ละระดบั ตามท่ีกาํหนดไวใ้น  พระราชบญัญติัน้ีใหมี้ การประเมินผลคุณภาพภายนอก ของ  

สถานศึกษาทุกแห่ง อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง ในทุก หา้ปี นบัตั้งแต่ การประเมินคร้ังสุดทา้ย และ เสนอผล

การประเมิน ต่อ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ สาธารณชน 
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มาตรา  50 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542ให ้สถานศึกษา ใหค้วาม

ร่วมมือ  ในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบั  สถานศึกษา ตลอดจนให ้

บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้ง ผูป้กครอง และ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง กบั สถานศึกษา 

ใหข้อ้มูลเพิ่มเติม ในส่วนท่ีพิจารณาเห็นวา่  เก่ียวขอ้งกบั การปฏิบติัภารกิจ ของสถานศึกษา ตามคาํ

ร้องขอ ของ  สาํนกังานรับรองมาตรฐาน และ ประเมินคุณภาพการศึกษา  หรือ  บุคคล หรือ 

หน่วยงานภายนอก ท่ีสาํนกังานดงักล่าวรับรอง ท่ีทาํการประเมินคุณภาพภายนอก  ของ สถานศึกษา

นั้น 

มาตรา 51  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  ในกรณีท่ี ผลการประเมิน

ภายนอก ของ สถานศึกษาใด ไม่ไดต้ามมาตรฐาน ท่ีกาํหนด ให ้สาํนกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา จดัทาํขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ข ต่อ หน่วยงานตน้สังกดั เพื่อให ้

สถานศึกษา ปรับปรุงแกไ้ข ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด หากมิไดด้าํเนินการ ดงักล่าว ให ้สาํนกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานต่อ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ ดาํเนินการใหมี้การปรับปรุง

แกไ้ข 

กฎกระทรวง  วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546   หมวด 1  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา 

กฎกระทรวงน้ี  “การประเมินคุณภาพภายใน ” หมายความวา่ การประเมินคุณภาพการ

จดัการศึกษาการติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนดสาํหรับการประกนัคุณภาพภายใน ซ่ึงกระทาํโดยบุคลากรของ

สถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลสถานศึกษา 

“การประเมินคุณภาพภายนอก ” หมายความวา่ การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา

การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงกระทาํโดย

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือผูป้ระเมิน

ภายนอก 

“การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ” หมายความวา่ กระบวนการติดตาม

ตรวจสอบความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา และจดัทาํรายงานการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

“การพฒันาคุณภาพการศึกษา ” หมายความวา่ กระบวนการพฒันาการศึกษาเขา้สู่

คุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา การ
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จดัระบบและโครงสร้าง การวางแผน และการดาํเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสาํนึกใหเ้ห็น

วา่การพฒันาคุณภาพการศึกษาจะตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองและเป็นความรับผดิชอบรวมกนัของ

ทุกคน 

“สาํนกังาน” หมายความวา่ สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(องคก์ารมหาชน) 

ระบบการประกนัคุณภาพภายในเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันามาตรฐาน

การศึกษาทุกระดบั ตอ้งประกอบดว้ย  

1. การประเมินคุณภาพภายใน  

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 3. การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกนัคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุ่งพฒันาคุณภาพ

การศึกษาทุกระดบั ตอ้งประกอบดว้ย  

1. การประเมินคุณภาพภายนอก  

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ใหส้ถานศึกษาดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปีโดยเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ทั้งน้ี ดว้ยการสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดัและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ใหส้ถานศึกษาจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาและเปิดเผย

รายงานนั้นต่อสาธารณชน 

สถานศึกษาตอ้งนาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการ

จดัทาํแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

หมวด 2การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ส่วนท่ี 1การศึกษาขั้นพื้นฐานขอ้ 8 การประกนัคุณภาพภายในท่ีกาํหนดในส่วนน้ี ให้

ใชบ้งัคบัแก่การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ไม่รวมถึงการจดัการอาชีวศึกษาขอ้ 9 ใหมี้

คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ” 

ประกอบดว้ย  1. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตาม 3. ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ  2. 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรองประธานกรรมการ  3. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ

ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผูมี้ความรู้

ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในดา้นการจดัการศึกษาการบริหารสถานศึกษา 

หรือการประเมินการจดัการศึกษา จาํนวนไม่เกินเกา้คนเป็นกรรมการซ่ึงในจาํนวนน้ีจะตอ้งแต่งตั้ง
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จากบุคคลท่ีไม่เป็นขา้ราชการหรือพนกังานมหาวทิยาลยัท่ีมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํจาํนวนไม่

นอ้ยกวา่หา้คนใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งขา้ราชการของสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงดูแลงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 

ขอ้ 10 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี  1. 

มีสัญชาติไทย 2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  3. ไม่

เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ีไ ด้กระทาํ

โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  4. ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน กรรมการหรือผูด้าํรงตาํแหน่งซ่ึงรับผดิชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษา

พรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีพรรคการเมืองขอ้ 11 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง

คราวละส่ีปีในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระ ใหแ้ต่งตั้งผูอ่ื้นดาํรงตาํแหน่ง

แทนเวน้แต่วาระของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเหลือไม่ถึงเกา้สิบวนัจะไม่แต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ

แทนก็ได ้และใหผู้ไ้ดรั้บแต่งตั้งแทนตาํแหน่งท่ีวา่งนั้นอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่อง

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึง ไดแ้ต่งตั้งไวแ้ลว้ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพิ่มข้ึน ใน

ระหวา่งท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยูใ่นตาํแหน่ง ใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งอยูใ่น

ตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดแ้ต่งตั้งไวแ้ลว้เม่ือครบกาํหนดตาม

วาระในวรรคหน่ึง หากยงัมิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุข้ึนใหม่ใหก้รรมการผูท้รงคุณวฒิุ

ซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้นอยูใ่นตาํแหน่งเพื่อดาํเนินงานต่อไปจนกวา่กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ

ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหม่เขา้รับหนา้ท่ีขอ้ 12 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุพน้จากตาํแหน่งเม่ือ  1. ตาย 2. ลาออก  3. รัฐมนตรีใหอ้อกเพราะบกพร่องต่อหนา้ท่ี มี

ความประพฤตเส่ือมเสีย หรือหยอ่นความสามารถ  4. ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มอยา่ง

หน่ึงอยา่งใดตามขอ้ 10ขอ้ 13 คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมี

อาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. วางระเบียบหรือออกประกาศกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนั

คุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาการประกนัคุณภาพ

ภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2. 

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาโดยใหน้าํผลการประเมิน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  3. แต่งตั้งคณะทาํงาน

เพื่อดาํเนินการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4. ปฏิบติัการอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายขอ้ 14 ใหส้ถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐานจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ

ประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  1. กาํหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  2. จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ  4. ดาํเนินงานตาม

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  5. จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  6. 

จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  7. จดัทาํรายงาน

ประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  8. จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง

การดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ใหส้ถานศึกษายดึหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนบัสนุน และกาํกบัดูแลของหน่วยงานตน้

สังกดัสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไม่สามารถปฏิบติังานบางประการตามท่ีกาํหนดในวรรคหน่ึงไดใ้ห้

หน่วยงานตน้สังกดัหรือสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา แลว้แต่กรณี ประกาศผอ่นผนัการปฏิบติัและ

วางแนวทางในการประกนัคุณภาพภายในใหเ้หมาะสมกบัสภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

นั้นแลว้รายงานใหรั้ฐมนตรีทราบ 

ขอ้ 15 การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ้ 14 1. ตอ้งสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลกัษณ ะของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนด และตอ้งครอบคลุมสาระการเรียนรู้และ

กระบวนการเรียนรู้รวมทั้งคาํนึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ินดว้ยขอ้ 16 การจดัทาํ

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ้ 14 2.ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี  1. ศึกษาสภาพ

ปัญหาและความตอ้งการท่ีจาํเป็นของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ  2. กาํหนดวสิัยทศัน์พนัธกิจ 

เป้าหมาย และความสาํเร็จของการพฒันาไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม  3. กาํหนดวธีิดาํเนินงานท่ี

มีหลกัวชิา ผลการวจิยั หรือขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์อา้งอิงไดใ้หค้รอบคลุมการพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ การวดั

และประเมินผล การพฒันาบุคลากร และการบริหารจดัการ เพื่อนาํไปสู่มาตรฐานการศึกษาท่ี

กาํหนดไว้ 4. กาํหนดแหล่งวทิยาการภายนอกท่ีใหก้ารสนบัสนุนทางวชิาการ  5. กาํหนดบทบาท

หนา้ท่ีใหบุ้คลากรของสถานศึกษาและผูเ้รียนรับผดิชอบและดาํเนินงานตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  6. กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผูป้กครองและ

องคก์รชุมชน 7. กาํหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  8. จดัทาํแผนปฏิบติั

การประจาํปีขอ้ 17 ใหส้าํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาวเิคราะห์วจิยั และเผยแพร่นวตักรรมเก่ียวกบั

รูปแบบและเทคนิควธีิการประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริม สนบัสนุน และร่วม

พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขอ้ 18 ใหห้น่วยงานตน้สังกดัของ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกสาม

ปีและแจง้ผลใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบรวมทั้งใหเ้ปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาต่อสาธารณชน 

หมวด 3  การประกนัคุณภาพภายนอกขอ้ 37 การประกนัคุณภาพภายนอกใหค้าํนึงถึง

จุดมุ่งหมายและหลกัการ ดงัต่อไปน้ี  

1. เพื่อใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษา  

2. ยดึหลกัความเท่ียงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลกัฐานขอ้มูลตามสภาพความเป็น

จริงและมีความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้ 

3. สร้างความสมดุลระหวา่งเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายและหลกัการศึกษา

ของชาติ โดยใหมี้เอกภาพเชิงนโยบาย ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกาํหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันา

คุณภาพการศึกษาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของสถานศึกษาและผูเ้รียน  

4. ส่งเสริม สนบัสนุน และร่วมมือกบัสถานศึกษาในการพฒันาระบบการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ และพฒันาการจดัการศึกษาของรัฐ

เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ

สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน  

6. ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวชิาการ เอกลกัษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์พนัธกิจ

และเป้าหมายของสถานศึกษา 

ขอ้ 38 ในการประกนัคุณภาพภายนอก ใหส้าํนกังานทาํการประเมินคุณภาพภายนอก

สถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลกัเกณฑใ์นเร่ือง ดงัต่อไปน้ี  

1. มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยผลการจดการศึกษาในแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา  

2. มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการบริหารจดัการศึกษา  

3. มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

4. มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งทาํการ

ประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอ่ืนเพิ่มเติมจากมาตรฐานท่ีกาํหนดในวรรคหน่ึง ให้

สาํนกังานประกาศกาํหนดมาตรฐานอ่ืนไดโ้ดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

ขอ้ 39 วธีิการในการประกนัคุณภาพภายนอก ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีสาํนกังาน

กาํหนด 

ขอ้ 40 ในกรณีท่ีผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวา่ ผลการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาไดไ้ม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน ใหส้าํนกังานแจง้เป็นหนงัสือพร้อมแสดงเหตุผลท่ีไม่ผา่น
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เกณฑม์าตรฐานแก่หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษานั้น และใหส้ถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไ้ข

โดยจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพและดาํเนินการตามแผน เพื่อขอรับการประเมินใหม่ภายในสองปีนบั

แต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการประเมินคร้ังแรกใหส้ถานศึกษาเสนอแผนพฒันาคุณภาพต่อสาํนกังานเพื่อ

พิจารณาอนุมติัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการประเมินตามวรรคหน่ึง 

ขอ้ 41 ในกรณีท่ีสถานศึกษาไมดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในกาํหนดเวลาตามขอ้ 40

ใหส้าํนกังานรายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานตน้สังกดัอ่ืน แลว้แต่กรณี เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

กฎกระทรวง  วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546  หมวด  2  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพ 

ขอ้  3  ใหส้ถานศึกษาจดัโครงสร้างการบริหารท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา

ตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ขอ้ 4  ใหส้ถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอ้ 5  ใหส้ถานศึกษาจดัระบบสารสนเทศท่ีมีขอ้มูลอยา่งเพียงพอต่อการดาํเนินงาน

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ขอ้  6  ใหส้ถานศึกษากาํหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษาท่ีครอบคลุมสาระ

การเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  และผลการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพผูเ้รียน  สถานศึกษา  

ทอ้งถ่ินและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอ้  7  ใหส้ถานศึกษาจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

ขอ้  8  ใหส้ถานศึกษาดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

รวมทั้งมีการกาํกบั  ติดตาม  การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  และบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

ขอ้  9  ใหค้ณะบุคคลตามขอ้  43.  ดาํเนินการตรวจสอบ  ทบทวน  และรายงานการ

ดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา  ใหใ้ชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเหมาะสม  โดยดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง  

เพื่อนาํผลไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ขอ้  10  ใหส้ถานศึกษาจดัใหผู้เ้รียนทุกคนในทุกระดบัช่วงชั้นท่ีหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานกาํหนด  ไดรั้บการประเมินผลสัมฤทธ์ิในวชิาแกนหลกัและคุณลกัษณะท่ีสาํคญัดว้ย

กระบวนการและวธีิการท่ีไดม้าตรฐาน 

ขอ้  11  ใหส้ถานศึกษาจดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี  โดยระบุความสาํเร็จ

ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  พร้อมหลกัฐานขอ้มูลและ
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ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิตามขอ้  10  เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ

เปิดเผยต่อสาธารณชน 

ขอ้ 12  ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งเสริม  สนบัสนุน  

และร่วมดาํเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   

ขอ้ 13  ใหส้าํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาดาํเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

สถานศึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี  และรายงานผลใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดั

ทราบ 

ขอ้ 14  ใหห้น่วยงานตน้สังกดัศึกษา  วเิคราะห์  วจิยั  และเผยแพร่นวตักรรมเก่ียวกบั

รูปแบบและเทคนิควธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  รวมทั้งกาํกบั  

สนบัสนุน  ส่งเสริม  ติดตาม  ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

ขอ้ 15  ในวาระเร่ิมแรก  ท่ียงัมิไดมี้การจดัตั้งสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหบ้รรดา

อาํนาจของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นอาํนาจของหน่วยงานตน้สังกดัระดบัจงัหวดั 

การประเมินคุณภาพภายนอก” หมายความวา่ การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาการ

ติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงกระทาํโดยสาํนกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือผูป้ระเมินภายนอก 

ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ใหมี้สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองคก์ารมหาชนทาํหนา้ท่ีพฒันาเกณฑ ์วธีิการประเมินคุณภาพ

ภายนอก และทาํการประเมินผลการจดัการศึกษาเพื่อใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 

โดยใหมี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกหา้ปี

นบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

หมวด 3 การประกนัคุณภาพภายนอก 

ขอ้ 37 การประกนัคุณภาพภายนอกใหค้าํนึงถึงจุดมุ่งหมายและหลกัการ ดงัต่อไปน้ี  

1. เพื่อใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษา  

2. ยดึหลกัความเท่ียงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลกัฐานขอ้มูลตามสภาพความเป็น

จริงและมีความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้ 

3. สร้างความสมดุลระหวา่งเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายและหลกัการศึกษา

ของชาติ โดยใหมี้เอกภาพเชิงนโยบาย ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกาํหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันา

คุณภาพการศึกษาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของสถานศึกษาและผูเ้รียน  
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4. ส่งเสริม สนบัสนุน และร่วมมือกบัสถานศึกษาในการพฒันาระบบการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ และพฒันาการจดัการศึกษาของรัฐ

เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ

สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน  

6. ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวชิาการ เอกลกัษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์พนัธกิจ

และเป้าหมายของสถานศึกษา 

ขอ้ 38 ในการประกนัคุณภาพภายนอก ใหส้าํนกังานทาํการประเมินคุณภาพภายนอก

สถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลกัเกณฑใ์นเร่ือง ดงัต่อไปน้ี  

1. มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยผลการจดการศึกษาในแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา  

2. มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการบริหารจดัการศึกษา  

3. มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

4. มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งทาํการ

ประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอ่ืนเพิ่มเติมจากมาตรฐานท่ีกาํหนดในวรรคหน่ึง ให้

สาํนกังานประกาศกาํหนดมาตรฐานอ่ืนไดโ้ดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

ขอ้ 39 วธีิการในการประกนัคุณภาพภายนอก ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีสาํนกังาน

กาํหนดใหส้ถานศึกษาใหค้วามร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวขอ้ง

กบัสถานศึกษา ตลอดจนใหบุ้คลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูป้กครองและผูท่ี้มี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาใหข้อ้มูลเพิ่มเติม 

มาตรฐานการศึกษา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  

2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาลท่ีไดแ้ถลง  ต่อ

รัฐสภาต่างมีอุดมการณ์และหลกัการการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งความรู้  

และเพื่อใหค้นไทยทั้งปวงไดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนัทางการศึกษา พฒันาคนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอด  

ชีวติ อนัเป็นเง่ือนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ท่ีพึงประสงค ์

อุดมการณ์สาํคญัของการจดัการศึกษา คือ การจดัใหมี้การศึกษาตลอดชีวติและการ  

สร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาท่ี  สร้างคุณภาพชีวติและสังคมบูรณาการ

อยา่ง สมดุลระหวา่ง ปัญญาธรรม คุณธรรม และวฒันธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวติเพื่อคนไทยทั้ง

ปวง  มุ่งสร้างพื้นฐานท่ีดีในวยัเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมตั้ งแต่วยัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน และพฒันาความรู้ความสามารถ เพื่อการทาํงานท่ีมีคุณภาพ โดยใหส้ังคมทุกภาคส่วนมีส่วน
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ร่วมใน การจดัการศึกษาไดต้รงตามความตอ้งการของผูเ้รียน และสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งมัน่ใจ

วา่ การศึกษาเป็นกระบวนการของการพฒันาชีวติและสังคม เป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาประเทศ

อยา่ง ย ัง่ยนื สามารถพึ่งตนเอง และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามอุดมการณ์และหลกัการในการจดัการศึกษา ดงักล่าว จึงไดก้าํหนด  

มาตรฐานและตวับ่งช้ีไว ้3 มาตรฐานและ 11 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  

มาตรฐานท่ี 2 แนวการจดัการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 

 

มาตรฐาน 1 คุณลกัษณะของคนไทยทีพ่งึประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  

คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

เป้าหมายของการจดัการศึกษาอยูท่ี่การพฒันาคนไทยทุกคนใหเ้ป็น  “คนเก่ง คนดี และ

มี ความสุข” โดยมีการพฒันาท่ีเหมาะสมกบัช่วงวยั  พฒันาคนตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  

ตรงตามความตอ้งการ  ทั้งในดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา ความรู้และทกัษะคุณธรรม  

และจิตสาํนึกท่ีพึงประสงค ์และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข 

 ตัวบ่งช้ี  

1.1 กาํลงักาย กาํลงัใจท่ีสมบูรณ์ 

1.1.1 คนไทยมีสุขภาพกายและจิตท่ีดีมีพฒันาการดา้นร่างกายจิตใจ  สติปัญญา  

เจริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์ตามเกณฑก์ารพฒันาในแต่ละช่วงวยั  

1.2 ความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นและเพียงพอในการดาํรงชีวติและการพฒันาสังคม  

1.2.1 คนไทยไดเ้รียนรู้เตม็ตามศกัยภาพของตนเอง  

1.2.2 คนไทยมีงานทาํและนาํความรู้ไปใชใ้นการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้  

สังคม  

1.3 ทกัษะการเรียนรู้และการปรับตวั  

1.3.1 คนไทยสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้  รู้ทนัโลก  รวมทั้งมี  

ความสามารถในการใชแ้หล่งความรู้ และส่ือต่าง ๆ เพื่อพฒันาตนเองและสังคม  

1.3.2 คนไทยสามารถปรับตวัได้  มีมนุษยสัมพนัธ์ดี  และสามารถทาํงานร่วมกบั  

ผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  

1.4 ทกัษะทางสังคม  
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1.4.1 คนไทยเขา้ใจและเคารพในธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้มและสังคม  มีทกัษะและ  

ความสามารถท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวติในสังคมอยา่งมีความสุข  

1.4.2 คนไทยมีความรับผดิชอบ  เขา้ใจ  ยอมรับ  และตระหนกัในคุณค่าของ  

วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั  สามารถแกปั้ญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติ

วธีิ  

1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

1.5.1 คนไทยดาํเนินชีวติโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต  

1.5.2 คนไทยมีความรับผดิชอบทางศีลธรรมและสังคม  มีจิตสาํนึกในเกียรติภูมิ

ของ ความเป็นคนไทย  มีความภูมิใจในชนชาติไทย  รักแผน่ดินไทย  และปฏิบติัตนตาม  ระบอบ 

ประชาธิปไตย เป็นสมาชิกท่ีดี เป็นอาสาสมคัร เพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลโลก 

 

มาตรฐานที ่2 แนวการจัดการศึกษา  

จดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนเป็นสาํคญัและการบริหารโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 

การจดัการกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ผูเ้รียนเห็นแบบอยา่งท่ีดีไดฝึ้ก

การคิด ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลายตรงตามความตอ้งการ  และมีความสุขในการ

เรียนรู้ ครู คณาจารยรู้์จกั  ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  เตรียมการสอนและใชส่ื้อท่ีผสมผสานความรู้สากล

กบัภูมิ ปัญญาไทย  จดับรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  จดัหาและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

และ พฒันาความคิดของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค ์

ความสาํเร็จของการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัข้ึนอยูก่บั  1. ปัจจยั

ดา้น บุคคล ไดแ้ก่ ผูเ้รียน ครู คณาจารย์ ผูบ้ริหาร ผูป้กครองและสมาชิกชุมชน  และ 2. ปัจจยัดา้น 

การบริหาร ไดแ้ก่ หลกัการบริหารจดัการและหลกัธรรมาภิบาล  

 

ตัวบ่งช้ี  

2.1 การจดัหลกัสูตรการเรียนรู้  และสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตาม  

ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  

2.1.1 มีการจดัหลกัสูตรท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มผูเ้รียนทุกระบบ  

สอดคลอ้งตามความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน  

2.1.2 ผูเ้รียนมีโอกาส/สามารถเขา้ถึงหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีจดัไวอ้ยา่งทัว่ถึง  

2.1.3 องคก์รท่ีใหบ้ริการทางการศึกษามีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคาร  

สถานท่ี มีการส่งเสริมสุขภาพอนามยั และความปลอดภยั  
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2.1.4 มีการพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้  ส่ือเพื่อการเรียนรู้ลากรใหบ้ริการ  

เทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตน้เอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

2.2 มีการพฒันาผูบ้ริหาร ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบ  และ

มีคุณภาพ 

 2.2.1 ผูบ้ริหาร ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาอยา่ง  เป็น

ระบบต่อเน่ือง เพื่อสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการและวชิาชีพ  

 2.2.2 ผูบ้ริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม  มีความพึง  

พอใจในการทาํงาน และผกูพนักบังานมีอตัราการออกจากงานและอตัราความผดิทางวนิยัลดลง  

 2.2.3 มีแนวโนม้ในการรวมตวัจดัตั้งองคก์รอิสระเพื่อสร้างเกณฑม์าตรฐานเฉพาะ  

กลุ่ม  และติดตามการดาํเนินงานของบุคลกรและสถานศึกษา  และติดตามการดาํเนินงานของ  

บุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองคค์วามรู้ท่ีหลายหลาย  

2.3 มีการบริหารจดัการท่ีใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน  

 2.3.1 องคก์ร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ตามสภาพทอ้งถ่ิน  

สภาพปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงผูเ้รียน  

 2.3.2 ผูรั้บบริการ /ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจดับริการทาง  

การศึกษาของสถานศึกษา  

 2.3.3 มีการกาํหนดระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ  

บริหาร การศึกษา  เพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพ  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

ได ้

มาตรฐานที ่3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  

การสร้างวถีิการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ใหเ้ขม้แขง็ 

การเรียนรู้  ความรู้ นวตักรรม  ส่ือ และเทคโนโลยี  เป็นปัจจยัสาํคญัของการพฒันาสู่

สังคม  แห่งความรู้  การส่งเสริมและสร้างกลไกเพื่อใหค้นไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกท่ีจะ

เขา้ถึงปัจจยั และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติดว้ยรูปแบบและวธีิการท่ีหลากหลาย  โดยการไดรั้บ

ความร่วมมือ  จากทุกภาคส่วนของสังคม  จะนาํมาซ่ึงการพฒันาคุณภาพประสิทธิภาพ  และขีด

ความสามารถของ คนไทยในการพฒันาประเทศรวมทั้งการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ  

ตัวบ่งช้ี  

3.1 การบริการวชิาการและสร้างความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนใหเ้ป็น

สังคม แห่ง การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  
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 3.1.1 สถานศึกษาร่วมมือกบับุคลากรและองคก์รในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  ทุก 

ระดบั  ร่วมจดัปัจจยัและกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  และใหบ้ริการทางวชิาการท่ีเป็น

ประโยชน์  แก่พฒันาคนในชุมชน  เพื่อใหส้ังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา  และคนไทยมีการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ  

 3.1.2 ชุมชนซ่ึงเป็นท่ีตั้งขององคก์รท่ีใหบ้ริการทางการศึกษามีสถานภาพเป็น

สังคม แห่งการเรียนรู้ /สังคมแห่งความรู้  มีความปลอดภยั  ลดความขดัแยง้  มีสันติสุข  และมีการ

พฒันา กา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง  

3.2 การศึกษาวจิยั สร้างเสริม สนบัสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้  

 3.2.1 ศึกษาวจิยั สาํรวจ จดัหา และจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติทุกรูปแบบ  

 3.2.2 ระดมทรัพยากร  (บุคลากร  งบประมาณ  อาคารสถานท่ี  ส่ิงอาํนวยความ  

สะดวก ภูมิปัญญาและอ่ืน  ๆ) และความร่วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา  ในการสร้าง  

กลไกการเรียนรู้ทุกประเภท เพื่อใหค้นไทยสามารถเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ตลอด  

ชีวติไดจ้ริง เขา้ถึงแหล่ง การเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวติไดจ้ริง  

 3.2.3 ศึกษาวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่และการพฒันาประเทศ  

3.3 การสร้างและการจดัการความรู้ในทุกระดบัทุกมิติของสังคม  

 3.3.1 ครอบครัว ชุมชน องคก์รทุกระดบั และองคก์รท่ีจดัการศึกษามีการสร้าง  และ

ใชค้วามรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จนกลายเป็นวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ 
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บทที ่ 3 

การบริหารการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

 การนาํเสนอในบทน้ี  เป็นการนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา ของประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยนาํเสนอในส่วนท่ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานหรือบริบทของ

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และนาํเสนอในส่วนของการบริหารการศึกษา   

ในประเด็นต่อไปน้ี  คือ  ดา้นนโยบายและแผนการบริหารการศึกษา  ดา้นการจดัระบบการศึกษา  

ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน  ดา้นการบริหารบุคลากร  ดา้นการบริหาร

งบประมาณและทรัพยากร  และดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

 

ข้อมูลพืน้ฐานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

ขนาดและทีต่ั้ง 

  

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  หรือเรียกวา่  สปป.ลาว  ( The  Lao  People’s  

Democratic  Republic / Lao  P.D.R.)  คือช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการของประเทศลาว  ซ่ึงเป็นประเทศ

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื้นท่ี  236,800  ตารางกิโลเมตร  อยูร่ะหวา่งละติจูดท่ี  14 – 23  องศา

เหนือ  และลองติจูดท่ี  100 – 108  องศาตะวนัออก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.

ลาว)  เป็นประเทศเพื่อนบา้นท่ีใกลชิ้ดกบัไทยทั้งในเชิงประวติัศาสตร์  ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์  เช้ือชาติ  

ศาสนาและวฒันธรรม  มีเขตแดนติดต่อกบัไทยทั้งทางบกและทางนํ้าเป็นแนวยาวถึง  1,810 

กิโลเมตร  ทางทิศตะวนัตก และมีพรมแดนติดจีนและพม่าทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ติดต่อกบั

เวยีดนามทางทิศตะวนัออก  ติดต่อกบักมัพชูาทางทิศใต ้ เป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกทะเล ( Land 

Lock)   แต่สามารถเป็นจุดเช่ือมต่อ (land link) ดา้นการคมนาคมขนส่งจากไทย ไปประเทศท่ีสามใน

อนุภูมิภาค ผา่นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ขา้มแม่นํ้าโขงทั้ง 4 แห่ง ไดแ้ก่หนองคาย-เวยีงจนัทน์  

(8 เมษายน 2537) มุกดาหาร-สะหวนันะเขต( 20 ธนัวาคม 2549) นครพนม-คาํม่วน( 11 พฤศจิกายน 

2554) เชียงราย-บ่อแกว้( 11 ธนัวาคม 2556) และในอนาคตอนัใกลจ้ะมีสะพานแห่งท่ี 5 ท่ี บึงกาฬ-

บอลิคาํไซ และแห่งท่ี 6 ท่ี อุบลราชธานี-สาละวนั ซ่ึงขณะน้ีกาํลงัอยูใ่นช่วงการศึกษาความเป็นไป
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ไดข้องโครงการ ในภาษาองักฤษ  คาํวา่ประเทศลาว  สะกดวา่  “ Laos”  ส่วนคาํวา่ลาวท่ีหมายถึง  

คนลาว  และภาษาลาวใชเ้ป็นภาษาองักฤษวา่  “Lao”1   

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  17 แขวงไดแ้ก่ 

พงสาลี หลวงนํ้าทา บ่อแกว้ หวัพนั หลวงพระบาง เชียงขวาง อุดมไซ ไซยะบุลี เวยีงจนั บอลิคาํไซ 

คาํม่วน สะหวนันะเขต สาละวนั จาํปาสัก เซกอง อดัตะปือ  ไชยสมบูรณ์  และ 1 นครหลวง  

(นครหลวงเวยีงจนัทน์)   

 แขวงท่ีมีพื้นท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ แขวงสะหวนันะเขต (21,774 ตารางกิโลเมตร)  

 แขวงท่ีมีพื้นท่ีเล็กท่ีสุด คือ นครหลวงเวยีงจนัทน์ (3,960 ตารางกิโลเมตร) 2 

 เมืองหลวงของประเทศ  คือ  นคหลวงเวยีงจนัทร์  ตั้งอยูใ่นลุ่มแม่นํ้าโขงเป็นเมืองหลวง

ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นเขตการปกครองพิเศษ  เรียกวา่  นคร

หลวงเวยีงจนัทร์  (เดิมเรียกวา่กาํแพงนครเวยีงจนัทร์)  อยูต่รงขา้มกบัจงัหวดัหนองคาย  มีประชากร

ประมาณ  725,000  คน 

   ประเทศแขวงสาํคญัต่าง ๆ ของประเทศลาว  ซ่ึงเทียบไดก้บัจงัหวดัประเทศไทยเรา  มี

ดงัน้ี  แขวงสะหวดันะเขต  เป็นแขวง (จงัหวดั)  ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศเม่ือปี  2558  

ประมาณ  900,000  คน  อยูต่รงขา้มกบัจงัหวดัมุกดาหาร   แขวงท่ีมีประชากรนอ้ยท่ีสุด  คือ  แขวง 

เซกอง  ประมาณ  90,000  คน   ประชากรทั้งประเทศปี  2558  มีประชากร  6.77  ลา้นคน2

3 

 แขวงจาํปาสัก  เป็นแขวง (จงัหวดั)  มีพื้นท่ีติดต่อกบัจงัหวดัอุบลราชธานี มีประชากร

มากเป็นอนัดบัสามของประเทศ  คือ  ประชากร  ประมาณ  625,746  คน   

 แขวงหลวงพระบาง  เป็นแขวงท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบัส่ี  อยูท่างเหนือของ สปป.

ลาว  มีประชากรประมาณ  423,346  คน   

 ในปี  2541  ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก  จากองคก์ารยเูนสโก ้ 

(UNESCO)  จึงทาํใหเ้มืองหลวงพระบางเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย  มีความโดดเด่น  เก่ียวกบัการอนุรักษ์

โบราณสถาน  เช่น  วดัเก่าแก่ท่ีสาํคญั  พระราชวงัเจา้มหาชีวติ  และส่ิงปลูกสร้างท่ีสาํคญัทาง

                                                        
1สถานเอกอคัรราชทูตไทย  ณ  เวยีงจนัทร์, ข้อมูลพืน้ฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว,  เขา้ถึงเม่ือ  18  กุมภาพนัธ์  2559, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://vientiane.thaiembassy.org/th/about/ 
2เร่ืองเดียวกนั 
3
 เร่ืองเดียวกนั 
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ประวติัศาสตร์  รวมทั้งธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้มท่ีงดงาม  ควรค่าแก่การอนุรักษใ์หค้งไว ้ ปัจจุบนัเป็น

แหล่งท่องเท่ียวระดบันานาชาติ 

 ธงชาติ 

 ธงชาติลาวท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัมีช่ือเรียกวา่  ธงดวงเดือน  เร่ิมใชม้าตั้งแต่วนัท่ี  2  

ธนัวาคม  พ.ศ. 2518  ซ่ึงเป็นวนัสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ออกแบบข้ึนในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี  2  โดย  มหาสิลา  วรีะวงส์  นกัปราชญผ์ูย้ิง่ใหญ่ของชาวลาว  

เป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ธงของประเทศท่ีปกครองดว้ยรัฐบาลคอมมิวนิสต ์ ลกัษณะเป็นธงพื้นสีคราม

แถบแดง  และวงเดือนสีขาวอยูก่ึ่งกลางของธงชาติ  ความกวา้งของธงเท่ากบัสองส่วนสามของความ

ยาว  ความกวา้งขอบแถบสีแดงแต่ละขา้งเท่ากบัก่ึงหน่ึงของแถบสีคราม  และวงเดือนสีขาวกวา้ง

เท่ากบัส่ีส่วนหา้ของความกวา้งแถบสีคราม   

 ภาษาราชการ  คือ  ภาษาลาว  

 วนัชาติ  คือ  วนัท่ี  2  ธนัวาคม 

 วนัสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัไทย  คือ  วนัท่ี  19  ธนัวาคม  พ.ศ.2493   

(ค.ศ.1950) 

 การเมืองการปกครอง 

  ประธานประเทศ  พลโทจูมมาลี ไซยะสอน 

  รองประธานประเทศ  นายบุนยงั วอละจิด 

  ประธานสภาแห่งชาติ  นางปานี ยาท่อตู ้

  นายกรัฐมนตรี  นายทองสิง ทาํมะวง3

4 

 

 ประมุขของ สปป.ลาว คือ ประธานประเทศ ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของสภาแห่งชาติ โดย

ไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของสมาชิกสภาท่ีเขา้ประชุม ประธานประเทศมีอาํนาจลง

นามประกาศใชก้ฎหมายท่ีผา่นความเห็นชอบของสภาแห่งชาติ แต่งตั้ง หรือยา้ยเจา้แขวงตามท่ี

นายกรัฐมนตรีเสนอ และใหนิ้รโทษกรรม เป็นตน้  

 รัฐธรรมนูญกาํหนดใหรั้ฐบาลเป็นผูว้างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ดูแลเร่ืองการป้องกนัประเทศ การทาํความตกลงกบัต่างประเทศ เสนองบประมาณใหส้ภาแห่งชาติ

พิจารณาอนุมติั (ปีงบประมาณของสปป.ลาวเร่ิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม- 30 กนัยายนของปีถดัไป) รวมทั้ง

                                                        
4
 สถานเอกอคัรราชทูตไทย  ณ  เวยีงจนัทร์, คณะรัฐบาล,  เขา้ถึงเม่ือ  18  กุมภาพนัธ์  

2559, เขา้ถึงไดจ้าก  http://vientiane.thaiembassy.org/th/about/cabinet.php 
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รายงานผลการปฏิบติังานใหส้ภาแห่งชาติและประธานประเทศทราบ หวัหนา้ฝ่ายบริหารคือ

นายกรัฐมนตรี ซ่ึงมาจากการแต่งตั้งของประธานประเทศ โดยผา่นความเห็นชอบของสภาแห่งชาติ 

วาระของรัฐบาลเท่ากบัวาระของสภาแห่งชาติ 

 การบริหารทอ้งถ่ินของ สปป.ลาว มี 3 ระดบั คือ แขวง (เทียบเท่าจงัหวดั) เมือง 

(เทียบเท่าอาํเภอ) และบา้น (เทียบเท่าหมู่บา้น) 

 ผูบ้ริหารสูงสุดในแต่ละระดบั ไดแ้ก่ เจา้แขวง เจา้เมือง และ นายบา้น ตามลาํดบั  

 องคก์รดา้นนิติบญัญติัของ สปป.ลาว คือ สภาแห่งชาติ ซ่ึงเป็นสภาเด่ียว ( unicameral) 

สมาชิก สภาแห่งชาติมาจากการเลือกตั้งของประชาชน วาระดาํรงตาํแหน่ง 5 ปี ชุดปัจจุบนัเป็นชุดท่ี 

6 ไดรั้บเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2549 (ค.ศ. 2006) มีสมาชิก 115 คน ในจาํนวนน้ีเป็นผูห้ญิง 29 

คน ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติตอ้งมีอาย ุ 18 ปีข้ึนไป และผูมี้สิทธิไดรั้บเลือกตั้งไดต้อ้งมี

อาย ุ21 ปีข้ึนไป ทั้งน้ี สมาชิกสภาแห่งชาติชุดท่ี 7 ซ่ึงเลือกตั้งในปี 2554 มีสมาชิกเพิ่มเป็น 130 คน4

5 

 สภาแห่งชาติ สปป.ลาว ประชุมสมยัสามญั ( ordinary session) ปีละ 2 คร้ัง ในช่วงตน้ปี 

(หรือปลายปี) และกลางปี สภาแห่งชาติมีอาํนาจหนา้ท่ี พิจารณาร่างกฎหมายท่ีรัฐบาลเสนอ และ

อนุมติัโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าท่ีผลิตไฟฟ้าไดม้ากกวา่ 50,000 กิโลวตัต ์

 ในช่วงท่ีปิดสมยัประชุม คณะกรรมการประจาํสภาแห่งชาติ ( Standing Committee) จะ

ทาํหนา้ท่ีแทนสภาแห่งชาติ คณะกรรมการประจาํสภาแห่งชาติชุดปัจจุบนัมี นางปานี ยาท่อตู ้

ประธานสภาแห่งชาติเป็นประธานโดยตาํแหน่ง และนายไซสมพอน พมวหิาน รองประธานสภา

แห่งชาติเป็นรองประธานโดยตาํแหน่ง คณะกรรมการประจาํสภาแห่งชาติ มีอาํนาจแต่งตั้งโยกยา้ยผู ้

พิพากษา และเปิดสมยัประชุมสภา 

 ศาลของ สปป.ลาว ประกอบดว้ย ศาลประชาชนสูงสุด ศาลอุทธรณ์ ศาลประชาชนแขวง 

ศาลประชาชนเมือง และศาลทหาร โดยศาลประชาชนสูงสุดเป็นองคก์รพิพากษาสูงสุด ทาํหนา้ท่ี

ตรวจตราคาํตดัสินของศาลประชาชนทอ้งถ่ินและศาลทหาร ก่อนปี 2523 รัฐธรรมนูญยงัไม่มีมาตรา

เก่ียวกบัศาล ศาลเป็นเพียงกรมหน่ึงในกระทรวงยติุธรรม และเพิ่งแยกเป็นอิสระเม่ือปี 2546 การ

แต่งตั้งประธานศาลประชาชนสูงสุดตอ้งเสนอใหส้ภาแห่งชาติเห็นชอบ คนปัจจุบนั คือ นายคาํมี  

ไซยะวง 

 

 

                                                        
5
 สถานเอกอคัรราชทูตไทย  ณ  เวยีงจนัทร์, คณะรัฐบาล,  เขา้ถึงเม่ือ  18  กุมภาพนัธ์  

2559, เขา้ถึงไดจ้าก  http://vientiane.thaiembassy.org/th/about/ 
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 ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ 

  สกุลเงิน   กีบ    อตัราแลกเปล่ียนเม่ือพฤษภาคม 2558    

    ประมาณ 250 กีบ : 1 บาท 

 GDP  11.7 พนัลา้น USD (ปี 2558) 

 GDP per capita 1,697 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2558) 6 

 ทรัพยากรสาํคญั  ไม ้แหล่งนํ้าผลิตไฟฟ้า ยปิซัม่ ดีบุก ทองคาํ อญัมณี ขา้ว 

ขา้วโพด เหล็ก ถ่านหิน  

 อุตสาหกรรมหลกั  เหมืองแร่ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงันํ้า ไมแ้ปรรูป 

อุตสาหกรรมการเกษตร ก่อสร้าง เคร่ืองนุ่งห่ม ท่องเท่ียว  

 สินคา้ส่งออกท่ีสาํคญั  สินแร่ เศษโลหะ ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูป ผลิตภณัฑไ์ม  ้

 ตลาดส่งออกท่ีสาํคญั  ไทย จีน เวยีดนาม ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น  

 สินคา้นาํเขา้ท่ีสาํคญั  นํ้ามนัเช้ือเพลิง รถยนต ์รถจกัรยานยนตแ์ละส่วนประกอบ 

เคร่ืองจกัรกล เหล็ก  

 ตลาดนาํเขา้ท่ีสาํคญั  ไทย จีน เวยีดนาม เกาหลี สิงคโปร์ 

 สินคา้สาํคญัท่ีไทยส่งออกไปลาว  นํ้ามนัสาํเร็จรูป รถยนตแ์ละส่วนประกอบ 

เหล็ก เคมีภณัฑ ์เคร่ืองจกัรกล ไก่สดแช่แขง็ เคร่ืองสาํอาง อญัมณีและเคร่ืองประดบั ผลิตภณัฑ์

พลาสติก สินคา้ปศุสัตว ์

 สินคา้สาํคญัท่ีลาวส่งออกไปไทย  เช้ือเพลิง สินแร่โลหะ เคร่ืองจกัรไฟฟ้า ไมซุ้ง 

ไมแ้ปรรูป ผกัและผลไม ้พืช ปุ๋ย ลวดและสายเคเบิล เคร่ืองจกัรไฟฟ้า ผลิตภณัฑพ์ลาสติก กาแฟ  

 การลงทุนของไทยในลาว  ไทยเป็นนกัลงทุนต่างชาติอนัดบั 3 ในลาว(รองจากจีนและ

เวยีดนาม) เม่ือพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนสะสมในช่วงปี 2553-2557 จาํนวน 115 โครงการ มูลค่า

รวม 1,515.12 ลา้นดอลลาห์สหรัฐ ในสาขาสาํคญั ไดแ้ก่ พลงังานไฟฟ้า ขนส่งและโทรคมนาคม 

ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ธนาคาร อุตสาหกรรมไมแ้ปรรูป เคร่ืองนุ่งห่ม และหตัถกรรม 6

7  

 

 

                                                        
6สถานเอกอคัรราชทูตไทย  ณ  เวยีงจนัทร์, ข้อมูลพืน้ฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว,  เขา้ถึงเม่ือ  18  กุมภาพนัธ์  2559, เขา้ถึงไดจ้าก  http://vientiane.thaiembassy. 

org/th/about/ 
7

 เร่ืองเดียวกนั 
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 สถิติเศรษฐกจิของ สปป.ลาว 

 อตัราขยายตวัของ GDP  7.4 % (ปี 2558)8 

 รายรับของรัฐบาล   ประมาณ 34,000 ลา้นบาท 

 รายจ่ายของรัฐบาล   ประมาณ 42,000 ลา้นบาท 

 การลงทุนจากต่างประเทศ (ปีงบประมาณ 2552 ตั้งแต่ตุลาคม 2551-กนัยายน 2552) 208 

โครงการ มูลค่าประมาณ 4,313 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ สาขาท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เหมือนแร่ 

บริการ เกษตรกรรม และการผลิตไฟฟ้า ตามลาํดบั 

 ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ มูลค่ารวม 559.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 18,452 

ลา้นบาท) จาํนวน 549 โครงการ แบ่งเป็นความช่วยเหลือใหเ้ปล่า 382.7 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

(ประมาณ 12,600 ลา้นบาท) จาํนวน 497 โครงการ และเงินกู ้176.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 

8,825 ลา้นบาท) จาํนวน 52 โครงการ 

 อตัราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 5.5  

 นบัตั้งแต่ท่ีไดส้ถาปนาเป็นประเทศเอกราชในปี  2518 ส.ป.ป.ลาว ใหค้วามสาํคญักบั

การศึกษาเร่ือยมา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประถมศึกษา  เทคนิคศึกษา  และการรู้หนงัสือของ

ประชาชนท่ีมีอาย ุ14-15 ปี แนวทางดงักล่าวยงัสานต่อ แมเ้ม่ือ ส.ป.ป.ลาวไดเ้ร่ิมการปฏิรูปเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ  จากระบบท่ีมีการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นการดาํเนินนโยบายตลาดเสรี  ในปี 

2529 ทวา่ดว้ยจุดเนน้ท่ีแตกต่างไปจากอดีต  คือ เป็นการเนน้การศึกษาเพื่อพฒันาทุนมนุษยแ์ละ

แกปั้ญหาความยากจนเพื่อก่อใหเ้กิดความเจริญอยา่งย ัง่ยนืและพฒันาอยา่งรวดเร็ว  โดยมีการจดัทาํ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

ซ่ึงกาํหนดใหก้ารศึกษาเป็นความจาํเป็นทางสังคมท่ีจะตอ้งฝึกใหป้ระชาชนพฒันาไปในลกัษณะท่ี

สอดรับกบัการปรับตวัสู่ระบบเศรษฐกิจท่ีอิงกลไกตลาด  ทั้งน้ี แนวทางการพฒันาการศึกษาของ  

ส.ป.ป. ลาว มีการปรับปรุงเป็นลาํดบัในการยกระดบัการศึกษาแห่งชาติใหสู้งข้ึนเป็นแนวทางหลกั

ประการหน่ึงในการพฒันาและทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการผลิต  ใหส้อดรับกบัเป้าหมายในการมุ่ง

ยกระดบัความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น  ในปี 2536 มีการกาํหนดแนวทางในการพฒันา

การศึกษา 3 แนวทางคือ 

                                                        
8
 สถานเอกอคัรราชทูตไทย  ณ  เวยีงจนัทร์, สถิติเศรษฐกจิของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว,  เขา้ถึงเม่ือ  18  กุมภาพนัธ์  2559, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://vientiane.thaiembassy.org/th/about/ 
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 1. การพฒันาในแนวทางท่ีเรียกวา่  การศึกษาสาํหรับทุกคน  (Education For All) และให้

การศึกษาไดรั้บความสาํคญัในเชิงนโยบายเป็นลาํดบัตน้ เพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 

 2. การยกระดบัคุณภาพการศึกษาอยา่งจริงจงัและการสร้างความร่วมมือระหวา่ง

การศึกษาในระบบโรงเรียนกบัการศึกษาในสังคมและครอบครัว และ 

 3. การปรับปรุงและพฒันาการศึกษาใหท้นัสมยัในทุกระดบัทั้งสามญัศึกษาและ

อาชีวศึกษาทั้งในส่วนของภาครัฐและในส่วนของภาคเอกชน  ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ใน

ลกัษณะท่ีสอดรับความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 ต่อมา  ในปี 2540 คณะกรรมการวางแผนรัฐแห่ง  ส.ป.ป.ลาว (State Planning Committee 

of  Lao PDR) ไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยร์ะยะกลาง  2540-2543 ข้ึนเพื่อเป็นกรอบ

แนวทางกวา้ง ๆ ในการจดัลาํดบัความสาํคญัการดาํเนินการต่างๆ  ในการพฒันาการศึกษาใหส้อดรับ

กบัแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศ  โดยมีปรัชญาวา่  “จะส่งเสริมการพฒันาอยา่งเป็น

องคร์วมและบูรณาการซ่ึงครอบคลุมวธีิการต่าง  ๆ หลากหลายในลกัษณะท่ีสอดรับกนัระหวา่งภาค

ส่วนต่าง ๆ” โครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยก์าํหนดแนวทางใหภ้าคการศึกษาเนน้ความสนใจและ

แนวทางการปรับปรุงไปท่ี 3 ส่วนหลกั คือ 

 1.  ความสามารถของผูบ้ริหารในทุกระดบั 

 2.  คุณภาพของครูในทุกระดบั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัจงัหวดั และ 

 3.  แรงจูงใจจากชุมชน โดยเฉพาะอยา่งในพื้นท่ีห่างไกลความเจริญและในบรรดาชน

กลุ่มนอ้ยต่าง ๆ 

 ในปัจจุบนัเม่ือเขา้สู่ศตวรรษท่ี  21 แนวทางการพฒันาการศึกษาของ  ส.ป.ป. ลาว เป็น

การดาํเนินการตามกรอบนโยบายทางการศึกษาช่วง 5 ปีตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2548 ซ่ึงแบ่งวตัถุประสงค์

ออกไดเ้ป็น 4 ส่วนหลกั ดงัน้ี 

 1.  การเขา้ถึงการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั ประกอบดว้ย 

 1.1  การขยายโรงเรียนใหเ้พิ่มมากข้ึน 

 1.2  การฟ้ืนฟูและบูรณะโรงเรียนท่ีมีอยูแ่ลว้ 

 1.3  การยกระดบับทบาทของภาคเอกชน 

 1.4   การจดัทาํโครงการเฉพาะซ่ึงมุ่งใหก้ลุ่มประชาชนท่ีเสียเปรียบทางสังคมเขา้ถึง

การศึกษามากข้ึน 

 1.5  การศึกษาความเป็นไปไดส้าํหรับการศึกษาแบบเปิด 

 1.6  การขยายโอกาสสาํหรับการศึกษานอกระบบ 
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 2.  การยกระดบัคุณภาพทางการศึกษา ประกอบดว้ย 

 2.1  การยกระดบัคุณภาพครูทุกระดบัผา่นโครงการฝึกอบรมทั้งก่อนท่ีจะเป็นครูและ

เม่ือเป็นครูแลว้ 

 2.2  การยกระดบัคุณภาพหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาทัว่ไป  และ

อาชีวศึกษา 

 2.3  การพฒันาเคร่ืองมืออุปกรณ์การเรียนการสอนใหมี้คุณภาพและใหส้ามารถผลิต

ไดเ้องในระดบัจงัหวดั 

 3.  การปรับปรุงความเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ในระบบการศึกษาใหส้อดคลอ้งกนั 

 3.1  การศึกษาความเป็นไปไดส้าํหรับการศึกษาทางไกลและการทาํใหก้ารศึกษาสอด

รับกบัสังคมมากข้ึน 

 3.2  การปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดรับกบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 

 3.3  การจดัตั้งกองทุนในการส่งเสริมใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมในการศึกษามากข้ึน 

 3.4  การนาํการแนะแนวมาใชใ้นการใหค้วามช่วยเหลือต่าง ๆ แก่นกัเรียน 

 3.5  การกระชบัความเช่ือมโยงระหวา่งสถาบนัการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและ

ภาคเอกชน 

 4.  การทาํใหก้ารบริหารจดัการและการวางแผนแขง็แกร่งมากข้ึน 

 4.1  การเพิ่มความแขง็แกร่งในการวางแผนปฏิบติัการและการวางแผนพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์

 4.2  การกระชบัเครือข่ายทางการศึกษาท่ีมีอยูแ่ลว้ในระดบักลางและระดบัจงัหวดัให้

เขม้แขง็มากข้ึน 

 4.3  การยกระดบัความสามารถดา้นงบประมาณและการคลงั 

 4.4  การบริหารจดัการโครงการลงทุน การกาํกบัดูแลและการยกระดบัความสามารถ

ในการประสานงานภายในกระทรวงศึกษาฯ 

 ทั้งน้ี  ส.ป.ป. ลาว ไดมี้การจดัทาํแผนพฒันาการศึกษา  2544-2548 โดยกาํหนดเป้าหมาย

ดาํเนินการไว ้15 ประการดงัน้ี 

 1. การขยายการดูแลเด็กก่อนวยัเรียน  โดยการส่งเสริมการประสานงานระหวา่งภาครัฐ

ชุมชน และภาคเอกชนในการจดัตั้งโรงเรียนสาํหรับเด็กก่อนวยัเรียนใหเ้พิ่มมากข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ  

5  ต่อปี 

 2. การบงัคบัใชก้ารศึกษาภาคบงัคบัระดบัประถมศึกษา  โดยตั้งเป้าใหอ้ตัราการเขา้เรียน

สุทธิเพิ่มจากร้อยละ 77 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 85 ในปี 2548 
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 3. การดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองในการขยายจาํนวนโรงเรียนระดบัประถมศึกษาในพื้นท่ี

ชนกลุ่มนอ้ยและพื้นท่ีชนบทห่างไกลความเจริญ  โดยอาศยัการสอนคละระดบัชั้นและการจดักลุ่ม

โรงเรียนใหส้อดรับกบัความจาํเป็นขั้นพื้นฐาน 

 4. การสร้างเง่ือนไขท่ีเหมาะสมต่อการลดอตัราการเรียนซํ้ าชั้นและการลาออกกลางคนั

ใหเ้หลืออยา่งนอ้ยร้อยละ 2 และร้อยละ 3 ต่อปีตามลาํดบั 

 5. การปรับเครือข่ายมธัยมศึกษาโดยการขยายจาํนวนโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

ทัว่ประเทศและทาํใหก้ารเขา้เรียนโดยรวมเพิ่มข้ึนจากร้อยละ  45 ในปี 2543 เป็นร้อยละ  52 ในปี 

2548  ขยายจาํนวนโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายพร้อมกบัการพฒันาหลกัสูตรและกลุ่มวชิา

แกนต่างๆ ตลอดจนการเพิ่มอตัราการเขา้เรียนโดยรวมจากร้อยละ 22 ในปี 2543 เป็นร้อยละ  24 ในปี 

2548 

 6. การเพิ่มอตัราการรู้หนงัสือ  ในกลุ่มประชากรวยั  15-40 ปี จากร้อยละ  80 ในปี ในปี 

2543  เป็นร้อยละ  85 ในปี 2548 และเพิ่มอตัราการรู้หนงัสือ  ในกลุ่มประชากรวยั  15 ปีข้ึนไป จาก

ร้อยละ 74  ในปี ในปี 2543 เป็นร้อยละ 80 ในปี 2548 

 7. การดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองในการยกระดบัผูรู้้หนงัสือรายใหม่  ๆ อยา่งนอ้ยร้อยละ  

30  ใหเ้รียนจบชั้นประถมศึกษา สาํหรับการยกระดบัสู่มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายนั้น  ยงัคง

เนน้ท่ีการตอบสนองต่อความจาํเป็นท่ีแทจ้ริงและเง่ือนไขต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจสังคมต่อไป 

 8. การปรับปรุงคุณภาพการฝึกครูระดบัประถมและมธัยมศึกษา ยกระดบัครูท่ีไม่เคยผา่น

การฝึกอบรมใหมี้คุณสมบติัขั้นพื้นฐานท่ีจาํเป็น  อีกทั้งจดัใหมี้วชิาบงัคบัและวชิาเลือกต่าง  ๆ เพิ่ม

มากข้ึนในหลกัสูตรการฝึกอบรมครู 

 9. การปรับปรุงสมรรถนะของผูฝึ้กอบรมครูตั้งแต่ระดบัวทิยาลยัครู  โรงเรียนฝึกอบรม

ครูไปจนถึงสถาบนัการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัวทิยาลยัครู  และโรงเรียน

ฝึกอบรมครูนั้น เนน้ดา้นภาษาองักฤษ ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยทีางการศึกษาขั้นสูง 

 10. การส่งเสริมและขยายโรงเรียนระดบัอาชีวศึกษาและโรงเรียนเทคนิคต่าง  ๆ ของ

ภาคเอกชนใหส้ามารถรับนกัเรียนไดเ้พิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัระบบของภาครัฐ 

 11. การส่งเสริมโรงเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีอยูต่ามภูมิภาคต่าง  ๆ ทัว่ประเทศใหแ้ขง็แกร่ง

มากข้ึน 

 12. การส่งเสริมใหเ้ด็กนกัเรียนหญิงและชนกลุ่มนอ้ยต่าง ๆ เขา้เรียนในระดบัอุดมศึกษา

มากข้ึน และเพิ่มสัดส่วนนกัเรียนต่อจาํนวนประชากรทั้งหมดจาก 350/100,000 คน ในปี 2543 เป็น  

450/100,000 คน ในปี 2548 

 13. การกาํหนดภาระงานของผูบ้ริหารทางการศึกษาและท่ีปรึกษาต่าง ๆ 
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 14. การทาํใหร้ะบบสารสนเทศดา้นการบริหารจดัการทางการศึกษาบูรณาการกนัอยา่ง

กระชบัแน่นมากข้ึน 

 15. การพยายามเพิ่มสัดส่วนงบประมาณของภาครัฐดา้นการศึกษาจากร้อยละ 13 ในปี 

2543เป็นร้อยละ 14 ภายในปี 2548 

 

 

กฎหมายว่าด้วยการศึกษา(ฉบับปรับปรุง)  แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 8

9 

 

ภาคที1่ บทบัญญตัิทัว่ไป 

 มาตรา  1  (ปรับปรุง) จุดประสงค ์

 กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา กาํหนด หลกัการ ระเบียบการและมาตรการต่างๆ เก่ียวกบั การ

คุม้ครอง ติดตาม  ตรวจตราความเคล่ือนไหวเก่ียวกบังานดา้นการศึกษา  เพี่อพฒันา การทาํงาน

ดงักล่าวใหไ้ดม้าตรฐาน มีคุณภาพ  มีความย ัง่ยนื เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์  สร้างคนใหก้ลายเป็น

พลเมืองดี มีคุณสมบติัศีลธรรมปฏิวติั มีความรู้ ความสามารถ มีวชิาชีพและความชาํนาญงาน

ประกอบส่วนเขา้ในการปกปักรักษาและสร้างประเทศชาติ ทาํใหป้ระชาชนหลุดพน้ออกจากความ

ยากจน เศรษฐกิจสังคม มีการขยายตวัและอุดมสมบูรณ์ 

 มาตรา  2  การศึกษา  

 การศึกษา  คือ  กระบวนววิฒัน์ แห่งการเรียน-การสอนทางดา้นวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ 

สังคม และการคน้ควา้ทฤษฎี พฤติกรรม เพื่อสร้างคนใหมี้การขยายตวัรอบดา้น มีคุณสมบติั

ศีลธรรมปฏิวติั มีความรู้ความสามารถ มีวชิาชีพ มีสุขภาพ พลานามยั มีความศิวไิลซ์ทางดา้นจิตใจ 

มีศิลปะมีระเบียบวนิยั มีนํ้าใจรักประเทศชาติ รักระบอบประชาธิปไตยประชาชน เพื่อสนองความ

ตอ้งการ ของภารกิจปกปักรักษาและสร้างประเทศชาติ 

 มาตรา  3  การอธิบายศพัท ์

 คาํศพัทต่์าง  ๆ  ท่ีนาํใชใ้นกฎหมายฉบบัน้ีมีความหมายดงัน้ี  

 1.  การศึกษาในโรงเรียน หมายถึง  รูปแบบการศึกษาหน่ึงท่ีมีการจดัตั้งการเรียนการ

สอนอยูใ่นโรงเรียนอยา่งมีระบบต่อเน่ือง มีการกาํหนดเวลาเรียน และมีเน้ือในหลกัสูตรท่ีถูกตอ้ง

ตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาแห่งชาติ 

                                                        
9สภาแห่งชาติ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, “กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา  

(ฉบบัปรับปรุง), ” 16  กรกฎาคม  2015 
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 2.  การศึกษานอกโรงเรียน  หมายถึง  รูปแบบการศึกษาหน่ึงท่ีดาํเนินการเรียนการสอน

อยูน่อกหลกัสูตรปกติรวมทั้งการศึกษาทางไกล โดยไม่จาํกดัเวลา สถานท่ี อาย ุเพศ วยั และอาชีพ 

เพื่อสร้างเง่ือนไขและโอกาส ใหพ้ลเมืองทุกคน ไดศึ้กษาร่ําเรียน และยกระดบัความรู้ตลอดชีวติ 

 3.  การศึกษาตามอธัยาศยั  หมายถึง  การเรียน การคน้ควา้ดว้ยตนเอง ดว้ยหลายรูปการ 

รวมทั้งผา่นส่ือต่างๆ โดยไม่จาํกดักาลเวลา เน้ือใน และสถานท่ีเรียน 

 4.  แองฟอกมาติก  หมายถึง  เทคโนโลย ีขอ้มูลข่าวสาร( ICT) 

 5.  ผูท่ี้มีปัญหา  หมายถึง  ผูท่ี้ถูกกกัขงั ดดัสร้าง บาํบดั  

 6.  หลกัสูตรเช่ือมต่อหรือต่อเน่ืองหมายถึงหลกัสูตรวชิาเฉพาะใดหน่ึงท่ีมีการเช่ือมต่อ

หรือต่อเน่ืองจากระดบัตํ่าหาสูงและจะใชเ้วลาเรียนสั้นกวา่หลกัสูตรปกติ 

 7.  ชีวทศั  หมายถึง  การสอนใหรู้้ดูคนในทางท่ีถูกตอ้ง  

 8.  โลกทศั  หมายถึง  การสอนใหรู้้ดูโลกในทางท่ีถูกตอ้ง  

 มาตรา  4   นโยบายเก่ียวกบัการศึกษา  

 รัฐถือเอาหนา้ท่ีทางการศึกษาเป็นงานใจกลางของการพฒันา ทรัพยากรมนุษย ์ถือสาํคญั

การพฒันาคนทางดา้นคุณสมบติัศีลธรรมปฏิว ั ติ ชีวทศั และโลกทศั วทิยาศาสตร์และกา้วหนา้ ก็คือ

สร้างคนใหมี้ความรู้ ความสามารถ รู้คน้คิด มีวชิาชีพ สร้างสังคมใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาทีละขั้น 

 รัฐเอาใจใส่ขยายการศึกษาก่อนวยัเรียนและ ส่งเสริมสุขภาพ  โภชนาการขั้นพื้นฐานใน

โรงเรียน  และกาํหนดเอาการศึกษาภาคบงัคบัเป็นการศึกษาท่ีไม่ไดเ้สียค่า  ยกเวน้กรณีท่ีไดก้าํหนด

ไวต่้างหากปฏิบติัการศึกษาชั้นปฐมสมบูรณ์ภาคบงัคบัใหส้าํเร็จตามจุดหมาย 

 รัฐเพิ่มทวกีารลงทุนใหแ้ก่การศึกษา ใหมี้คุณภาพ ขยายตวัอยา่งทัว่ถึง  พร้อมกนันั้นก็เอา

ใจใส่  ในการสร้าง  การพฒันาและมีนโยบายต่อครู  บุคลากร  กรการศึกษาและผูเ้รียนอยา่ง

เหมาะสม   

 รัฐ และสังคมตั้งหนา้พฒันาการศึกษาแห่งชาติใหมี้คุณภาพ สร้างโอกาสใหป้ ระชาชน

ไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง โดยเฉพาะประชาชนท่ีอยูเ่ขตห่างไกลสอกหลีก  แม่หญิง เด็กนอ้ย และ

ผูด้อ้ยโอกาส พร้อมทั้งสร้างเง่ือนไขใหพ้ลเมืองลาวไดร่ํ้าเรียนวชิาชีพมากข้ึน 

 รัฐส่งเสริมและชุกยู ้(สนบัสนุน)ใหบุ้คคล การจดัตั้งต่างๆรวมทั้งเอกชนภายในและ

ต่างประเทศ ลงทุนเขา้ในการพฒันาการศึกษาแห่งชาติดว้ยนโยบายต่าง ๆ อยา่งเช่น  นโยบาย

สินเช่ือ ยกเวน้หรือผอ่นภาษี อากร ตามระเบียบกฎหมาย 

 มาตรา  5  หลกัการของการศึกษา  

  การศึกษาตอ้งปฏิบติัตามหลกัการศึกษาดงัน้ี  
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  1.  การศึกษาตอ้งเดินตามทิศสังคมนิยม มีลกัษณะชาติ มหาชน วทิยาศาสตร์และ

ทนัสมยั 

  2.  การศึกษาสามญัตอ้งติดพนัธ์กบัอาชีพวศึ์กษา  

  3.  การศึกษาอยูใ่นโรงเรียนตอ้งไปเคียงคู่กบัการศึกษาอบรมอยูใ่นครอบครัว สังคม

และนอกโรงเรียน 

  4.  การศึกษาตอ้งรับประกนัใหท้ฤษฎีติดพนัธ์กบัพฤติกรรม การเรียนตอ้งไปเคียงคู่กบั

การปฏิบติัตวัจริง การศึกษาตอ้งติดพนัธ์กบัการออกแรงงาน 

  5.  การศึกษาตอ้งตอบสนองกบัความเรียกร้องตอ้งการของการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ

สังคมตามแต่ละระยะ 

  6.  การศึกษาแห่งชาติตอ้งสอดคลอ้งกบัภาคพื้นและสากล  

 มาตรา  6  สิทธ์ิของพลเมืองในการศึกษา  

 พลเมืองทุกคนโดยไม่จาํแนกชนเผา่เช้ือชาติ ศาสนา เพศ วยั และสถานะทางเศรษฐกิจ

สังคมลว้นแต่มีสิทธ์ิไดรั้บการศึกษา 

 มาตรา  7  พนัธของพลเมืองต่อการศึกษา  

 การศึกษาเป็นภารกิจของมหาชน บุ คคลและการจดัตั้ง ลว้นแต่มีพนัธในการประกอบ

ทุน วตัถุอุปกรณ์ เร่ียวแรง สติปัญญา เพื่อพฒันาการศึกษาใหข้ยายตวั และมีคุณภาพ รวมทั้งศึกษา

อบรม ช่วยเหลือผูเ้รียน ครู อาจารย ์และบุคลากรการศึกษา 

 มาตรา  8  การพวัพนัธ์ร่วมมือสากล  

 รัฐส่งเสริมใหมี้การพวัพนัธ์ร่วมมือกบัต่างประเทศและองคก์ารจดัตั้งสากล เพื่อพฒันา

การศึกษา ดว้ยการยาดแยง้ทุน การก่อสร้าง ยกระดบับุคลากร แลกเปล่ียนบทเรียนดา้นวชิาการ การ

สิดสอน การคน้ควา้ การบริหาร คุม้ครองการศึกษา การรับรู้ซ่ึงกนัและกนั เก่ียวกบัหลกัสูตร 

ประกาศนียบตัร ใบย ัง่ยนืคุณวฒิุ ดา้นการศึกษา ใบย ัง่ยนืการเรียนและอ่ืนๆ 

 

ภาคที ่ 2  ระบบการศึกษาแห่งชาติ 

 หมวดที ่1 ความหมายและเนือ้หา 

 มาตรา  9  ความหมาย  

 ระบบการศึกษาแห่งชาติเป็นระบบเอกภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยการศึกษาในโรงเรียน และ

การศึกษานอกโรงเรียน เคียงคู่กนัไปในทุกชั้น ทุกขั้นการศึกษา ซ่ึงมีเน้ือหาหลกัสูตร และ ฐานะ

เทียบเท่ากนั ระบบ การศึกษาแห่งชาติแบ่งเป็นชั้น และขั้นเรียนต่างๆ นบัแต่การศึกษาก่อนวยัเรียน

ถึงการศึกษาชั้นสูง 
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 มาตรา  10  เน้ือหาของระบบการศึกษาในโรงเรียน  

 เน้ือหาของระบบการศึกษาแห่งชาติตามรูปแบบการศึกษาในโรงเรียนประกอบดว้ย  

 1.การศึกษาก่อนวยัเรียน  

 2.สามญัศึกษา  

 3.อาชีวศึกษา  

 4.การศึกษาชั้นสูง  

 การสร้างระบบการศึกษาแห่งชาติมีจุดประสงคเ์พื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย ์อาํนวยความ

สะดวกใหป้ระชาชนลาวบรรดาเผา่ไดมี้เง่ือนไขร่ําเรียน หาความรู้ความสามารถ ในการพฒันา

ตนเอง มุ่งหมายตอบสนองความตอ้งการของการพฒันาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ใหน้บัม้ือนบัเข

รินกา้วหนา้ 

 มาตรา11. เน้ือหาของระบบการศึกษานอกระบบ  

 การศึกษานอกระบบมีเน้ือหาและชั้นเรียนเหมือนกนักบัการศึกษาในโรงเรียนแต่วธีิการ 

เวลา และรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแตกต่างจากการศึกษาในโรงเรียน 

 การศึกษาตามอธัยาศยั  คือ รูปการหน่ึงของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซ่ึงมีเน้ือหา

กวา้งขวาง และไม่จาํกดักรอบ ทั้งการเรียน การคน้ควา้ดว้ยตวัเอง ดว้ยหลายวธีิ รวมทั้งผา่นส่ือต่างๆ 

ซ่ึงไม่จาํกดักาลเวลา เน้ือหาและสถานท่ีเรียน 

 มาตรา  12  กาํหนดเวลาเรียน  

 กาํหนดเวลาเรียนของการศึกษาทุกชั้น ทุกขั้นตอ้งรับประกนัจุดประสงค ์เน้ือหาและ

คุณภาพ ของการศึกษา ซ่ึงรัฐบาลเป็นผูต้กลงตามการเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ 

 มาตรา  13  การแนะนาํ  

 แขนงการศึกษามีการจดัตั้งแนะนาํใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนในแต่ละ

ชั้น ขั้น เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้สริมขยาย การเรียนของตนตามความชอบ ความสามารถ พรสวรรค ์ 

เง่ือนไขตวัจริง โอกาส และความตอ้งการของตลาดแรงงาน ภายในและต่างประเทศ 

 

 หมวดที ่2 การศึกษาก่อนวยัเรียน 

 มาตรา  14  ความหมาย  

 การศึกษาก่อนวยัเรียนหมายถึงการเล้ียงดู การเรียนการสอนเด็กอยูเ่รือนเล้ียงเด็กและ

โรงเรียนอนุบาล เรือนเล้ียง รับเด็ก แต่อาย ุสามเดือน หาสามปี โรงเรียนอนุบาลรับเด็กแต่อายสุามปี

หาอายเุขา้โรงเรียนชั้นปฐม 
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 มาตรา  15  เน้ือหา  

 เน้ือหาของการศึกษาก่อนวยัเรียนตอ้งรับประกนัใหเ้ด็กมีการขยายตวัและพฒันาการ

ทางดา้นร่างกายและจิตใจ มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการพดู การเขียน การอ่าน การฟัง การดู การวาด 

รู้รักพอ่แม่ รักเพื่อน รักครู รักผูน้าํ รักประเทศชาติ รักธรรมชาติ รักความสะอาด สร้างใหเ้ด็กมี

พรสวรรค ์ปลูกจิตสาํนึกใหเ้ด็กรักการเรียน และตระเตรียมเขา้เรียนชั้นประถม 

 

 หมวดที ่3 สามัญศึกษา 

 มาตรา  16  สามญัศึกษา  

 สามญัศึกษาคือการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานทัว่ไป ซ่ึงประกอบดว้ยป ระถมศึกษา 

มธัยมศึกษา ตอนตน้ ตอนปลาย และใชเ้วลาเรียนทงัหมด สิบสองปี 

 มาตรา  17  ประถมศึกษา  

 ประถมศึกษาหมายถึงการศึกษาเบ้ืองตน้ของสายสามญัศึกษา มีกาํหนดการเรียนหา้ปี 

เพื่อรับประกนัใหผู้เ้รียนมีความรู้ทัว่ไป ทางดา้นวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ –สังคมและมนุษยศ์าสตร์ มี

ความสามารถในการฟัง การอ่าน การพดู การดู การถาม การเขียนภาษาลาว และการคิดไล่ รู้รักษา

สุขภาพ รักษาความสะอาด รักส่ิงแวดลอ้ม และรู้ศิลปะวฒันธรรมลาว เรียนภาษาต่างประเทศ โดย

เร่ิมแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ีสามข้ึนไป 

 ประถมศึกษาสมบูรณ์ เป็นการศึกษาภาคบงัคบัสาํหรับพลเมืองลาวบนัดาเผา่ท่ีมีอายหุก

ขวบข้ึนไป 

 รัฐบาลและองคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน มีความรับผดิชอบวางมารตระการท่ีเหมาะสม เพื่อ

รับประกนัใหค้นลาวเป็นตน้ก็คือเด็กทุกคนท่ีอยูใ่นเกณฑอ์ายเุขา้เรียน มีโอกาสเขา้เรียนอยา่งทัว่ถึง 

 สังคม ชุมชน พอ่แม่ หรือผูป้กครอง ตอ้งรับประกนัใหเ้ด็กทุกคนไดเ้รียนจบชั้น

ประถมศึกษา 

 มาตรา18 มธัยมศึกษา 

 มธัยมศึกษาเป็นการศึกษาถดัจากชั้นประถมศึกษาข้ึนไปซ่ึงมีหนา้ท่ีใหค้วามรู้ทัว่ไปและ

ความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นเพื่อการเรียนต่อหรือการประกอบอาชีพตามความเหมาะสม  

 มธัยมศึกษาประกอบดว้ยมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 มธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงมีกาํหนดเวลาเรียน ส่ีปี มีหนา้ท่ีให้

ความรู้พื้นฐานทางดา้น ภาษาลาว คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ธรรมชาติ-สังคม ระเบียบกฎหมาย แอง็

ฟอกมาติก ภาษาต่างประเทศ เทคนิค และวชิาชีพ 
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 มธัยมตอนปลายเป็นการศึกษาท่ีสืบต่อการเรียนการสอนจากมธัยมตอนตน้ซ่ึงมี

กาํหนดเวลาเรียนสามปี มีหนา้ท่ียกระดบัและขยายเน้ือหาท่ีไดเ้รียนอยูม่ธัยมศึกษาตอนตน้

นอกจากนั้น ยงัตอ้งลงลึกบางวชิาเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถและพรสวรรคข์องผูเ้รียน 

 รัฐบาล องคก์ารปกตรองทอ้งถ่ิน การจดัตั้งสังคม ชุมชน และพอ่แม่หรือผูป้กครองของ

ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบสนองทุน พาหะนะ วตัถุอุปกรณ์เทคนิค เคร่ืองทดลอง ส่ือการเรียนการ

สอน ใหแ้ก่มธัยมศึกษาตามความเรียกร้องตอ้งการท่ีจาํเป็น 

 

หมวดที ่ 4  อาชีวะศึกษา 

 มาตรา  19  ความหมาย 

 อาชีวะศึกษาหมายถึงการเรียนการสอนเก่ียวกบัเทคนิควชิาชีพ ทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้

ความสามารถดา้นวชิาเฉพาะมีงานทาํ กลายเป็นแรงงานท่ีมีระเบียบวนิยั มีฝีมือแรงงาน คุณสมบติั

ศิลธรรมปฏิวฒั เพื่อสนองความเรียกร้องตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกิจสังคม การหนัเป็นอุสาหะ

กรรมและหนัเป็นทนัสมยั 

 มาตรา  20  โครงประกอบอาชีวะศึกษา 

 อาชีวะศึกษาประกอบดว้ย  

 1.  วชิาชีพชั้นตน้ หมายถึง การศึกษาวชิาชีพชาํนาญงานสาํหรับนกัเรียนท่ีจบ

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่าข้ึนไปใชเ้วลาเรียนแต่หกเดือนหาสามปี 

 2.  วชิาชีพชั้นกลาง  หมายถึง  การศึกษาเทคนิควชิาชีพสาํหรับนกัเรียนท่ีจบวชิาชีพ

ชั้นตน้ มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใชเ้วลาเรียนสองหาสามปีในหลกัสูตรปกติและหน่ึงหา

สองปีสาํหรับการศึกษาวชิาชีพตามหลกัสูตรต่อเน่ืองหรือเช่ือมต่อ 

 3.  วชิาชีพชั้นสูง  หมายถึง  การศึกษาเทคนิควชิาชีพในระดบัวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษา

หรือสถาบนัการศึกษาเทียบเท่า วทิยาลยัซ่ึงรับเอานกัเรียนท่ีจบวชิาชีพชั้นกลาง มธัยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไปใชเ้วลาเรียนสองหาสามปีในหลกัสูตรปกติและหน่ึงหาสองปีสาํหรับ

การศึกษาวชิาชีพตามหลกัสูตรต่อเน่ืองหรือเช่ือมต่อ 

 

หมวดที5่ การศึกษาช้ันสูง 

 มาตรา  21  ความหมาย 

 การศึกษาชั้นสูง  หมายถึง  การศึกษาถดัจากชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะศึกษา

วชิาชีพชั้นกลาง หรือชั้นสูงข้ึนไปซ่ึงมีหนา้ท่ีสร้างนกัวชิาการ นกัวทิยาศาสตร์ นกัคน้ควา้ใหมี้

ความรู้ ความสามารถ ในระดบัสูง ออกรับใชส้ังคมละสามารถ ประกอบอาชีพดว้ยตนเอง 
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 การศึกษาชั้นสูงใหน้บัแต่ระดบัอนุปริญญาถึงปริญญาเอก  

 มาตรา  22  โครงประกอบการศึกษาชั้นสูง 

 การศึกษาชั้นสูงประกอบดว้ยระดบัต่างๆดงัน้ี  

 1.  อนุปริญญาใชเ้วลาศึกษาสองหาสามปี สาํหรับหลกัสูตรปกติและหน่ึงปีคร่ึงข้ึนไป

สาํหรับหลกัสูตรต่อเน่ืองหรือเช่ือมต่อ 

 2.  ปริญญาตรีใชเ้วลาศึกษาส่ีปีข้ึนไป สาํหรับหลกัสูตรปกติและหน่ึงปีคร่ึงข้ึนไป

สาํหรับหลกัสูตรต่อเน่ืองหรือเช่ือมต่อ 

 3.  หลงัปริญญาลงลึกแขนงการหรือเช่ียวชาญใชเ้วลาศึกษาหน่ึงปีข้ึนไปสาํหรับผูท่ี้เรียน

หลกัสูตร ปริญญาโท ตํ่ากวา่สองปีและผูท่ี้เรียนเช่ียวชาญหลงัปริญญาตรีนบัแต่สามปีข้ึนไปได้

กาํหนดไวอี้กแบบ 

 4.  ปริญญาโท  หมายถึง  การศึกษาถดัจากปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป ใชเ้วลาศึกษา

สองปีข้ึนไป 

 5.  ปริญญาเอก  หมายถึง  การศึกษาถดัจากปริญญาโทหรือเทียบเท่า ใชเ้วลาศึกษาสามปี

ข้ึนไป 

 

ภาคที ่ 3  สถานทีก่ารศึกษา 

 มาตรา  23  สถานท่ีการศึกษา 

 สถานการศึกษาหมายถึงท่ีท่ีดาํเนินการเรียนการสอนทั้งในและนอกโรงเรียนประกอบมี

หลายชั้นเรียน นบัแต่เรือนเล้ียงเด็ก โรงเรียนอนุบาล จนถึงสถาบนัการศึกษาชั้นสูงรวมทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน 

 ในชั้นอนุบาล ชั้นปฐม ชั้นมธัยม และอาชีวะศึกษา วชิาชีพชั้นตน้ วชิาชีพชั้นกลาง 

เรียกวา่โรงเรียน หรือศูนยก์ารศึกษา 

 ในอาชีวะศึกษา วชิาชีพชั้นสูงและการศึกษาชั้นสูงเรียกวา้ สถาบนัการศึกษาซ่ึง

ประกอบดว้ย วทิยาลยัหรือมหาวทิยาลยัตามขนาด หลกัสูตรการเรียนการสอนและการคน้ควา้

วทิยาศาสตร์ 

 มาตรา  24  การสร้างตั้งโรงเรียน ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษา เป็นความรับผดิชอบของ

รัฐ พร้อมกนันั้น รัฐส่งเสริมและซุกยูใ้หภ้าคเอกชนสร้างตั้งโรงเรียน ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษา  

 การสร้างตั้งโรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษาตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันา

เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนยทุศาสตร์การศึกษาและไดรั้บการอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ 
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 การสร้างตั้งวทิยาลยั มหาวทิยาลยัและสถาบนัการศึกษาลงลึกแขนงการ ตอ้งใหถู้กตาม

มาตรฐานรวมท่ีกระทรวงศึกษาธิการวางออก โดยเป็นแขนงการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูส้ร้างตั้งตามการตก

ลงของรัฐบาล 

 มาตรา  25  การสร้างตั้งโรงเรียนพิเศษ 

 รัฐสร้างตั้งโรงเรียนพิเศษสาํหรับคนพิการท่ีไม่สามารถเรียนร่วมกบัผูเ้รียนปกติได้  

 รัฐส่งเสริมใหภ้าคเอกชน องคก์ารจดัตั้งสังคมทั้งภายในและต่างประเทศประกอบส่วน

ช่วยเหลือ สนบัสนุน ทางดา้นทุน อุปกรณ์ และอ่ืนๆ ในการสร้างตั้งโรงเรียนดงักล่าว  

 มาตรา  26  หนา้ท่ีสิทธ์ิของโรงเรียน ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษา 

 โรงเรียนศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษาของรัฐ เอกชนมีหนา้ท่ีและสิทธ์ิดงัน้ี  

 1.  ปฏิบติัแนวทางนโยบายการศึกษาของพกั ระเบียบกฎหมายของรัฐอยา่งเขม้งวด 

สร้างและปรับปรุง การจดัตั้งต่างๆของตนเป็นตน้ก็คือองคก์ารจดัตั้งมหาชน 

 2.  วางระเบียบการต่าง  ๆ  เพื่อคุม้ครองโรงเรียนศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษาตามจุดพิเศษ

ของตน 

 3.  จดัตั้งการเรียนการสอนใหค้รบตามเน้ือหาหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการวางออก  

 4.  ยนืยนัการศึกษาตามชั้นของผูเ้รียน  

 5.  รับและคุม้ครองบริหารครูอาจารย ์ผูเ้รียนและบุคคลากรการศึกษาตามระเบียบการ  

 6.  ยอ้งยอ  (ยกยอ่ง) ครูอาจารย ์ผูเ้รียนและบุคลากรการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น ปฏิบติั

วนิยัต่อผูล้ะเมิดระเบียบกฎหมาย 

 7.  ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อนัชอบธรรมของครูอาจารย ์ผูเ้รียนและบุคคลากร

การศึกษา 

 8.  ประสานสมทบกบัองคก์ารปกครอง การจดัตั้งเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สมาคมพอ่แม่

นกัเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการคุม้ครองบริหารสถานท่ีการศึกษาของตน 

 9.  เก็บและคุม้ครองค่าทาํเนียมค่าบริการการเรียนการสอนตามนโยบายและระเบียบ

กฎหมาย 

 10.  คุม้ครอง นาํใช ้ปกปักรักษาอาคารสถานท่ี วตัถุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน ส่ิง

อาํนวยความสะดวกตามระเบียบการอยา่งเขม้งวด 

 11.  อยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองและตรวจตราของกระทรวงศึกษาธิการ  

 12.  ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนๆตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมาย  
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 มาตรา  27.  ส่ิงอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่การศึกษา 

 โรงเรียน ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษาตอ้งมีอาคารสถานท่ี วตัถุอุปกรณ์การศึกษา ส่ือการ

เรียนการสอน หอ้งสมุด หอ้งทดลอง เคร่ืองทดลอง สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬาและอ่ืนๆท่ีจาํเป็น

และไดม้าตรฐานโดยรัฐเป็นผูก้าํหนดตามระดบัของชั้นเรียน 

 

ภาคที ่4 หลกัสูตรการศึกษา 

 มาตรา  28  หลกัสูตรการศึกษา 

 หลกัสูตรการศึกษา  หมายถึง  เอกสารท่ีกาํหนดจุดหมายของการศึกษา โครงสร้าง

เน้ือหาวชิาต่างๆ วธีิการจดัตั้งปฏิบติัการเรียนการสอนของแต่ละชั้นเรียน การวดัผลของวชิาเรียน

ต่างๆ เพื่อรับประกนัใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัศีลธรรมปฏิวติั 

 หลกัสูตรการศึกษาตอ้งรับประกนัลกัษณะทนัสมยั หมั้นเท่ียง ต่อเน่ืองระหวา่งชั้นเรียน

ต่างๆซ่ึงแสดงออกเป็นหนงัสือแบบเรียนและหนงัสือคู่มือการสอนท่ีเช่ือมโยงกบัสากล 

หลกัสูตรการศึกษามีความเป็นเอกภาพในทัว่ประเทศ สาํหรับทอ้งถ่ินใดท่ีมีจุดพิเศษ 

ท่าแรงและภูมิปัญญา ท่ีโดดเด่น ก็สามารถกาํหนดเขา้เป็นหลกัสูตรของตนได ้

 มาตรา  29  การเทียบเท่าเน้ือหาหลกัสูตร 

 เน้ือหาหลกัสูตรของแต่ละชั้นเรียนและแต่ละขั้นในโรงเรียน ลนัอกโรงเรียน ตอ้งมี

มาตรฐาน และประกาศนียบตัรเทียบเท่า 

 มาตรา  30  การพฒันาและการเปล่ียนแปลงหลกัสูตร 

 โรงเรียน ศูนยก์ารศึกษาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัมีหนา้ท่ีและสิทธ์ิพฒันาและ

เปล่ียนแปลงหลกัสูตรการศึกษาของตน ตามแผนปฏิรูปการศึกษาและความเรียกร้องตอ้งการของ

การพฒันาเศรษฐกิจสังคมในแต่ระยะโดยเป็นองคก์ารท่ีมีสิทธ์ิและหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูรั้บรอง 

 มาตรา  31  การอนุมติัหลกัสูตร 

 หลกัสูตรการศึกษาทุกชั้นทุกขั้นและทุกรูปแบบในระบบการศึกษาแห่งชาติตอ้งเป็น

กระทรวงศึกษาธิการอนุมติัและประกาศใช ้

 หลกัสูตรการศึกษาเฉพาะทอ้งถ่ินท่ีไดก้าํหนดาํไวใ้นวรรค สามมาตรา28 ของกฎหมาย

ฉบบัน้ีใหแ้ผนกศึกษาแขวง นคร เป็นผูอ้นุมติั ภายหลงัท่ีไดรั้บความเห็นดีจากกระทรวงศึกษาธิการ  

หลกัสูตรวชิาเฉพาะแขนงการใหแ้ขนงการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูค้น้ควา้ เสนอใหก้ระทรวงศึกษาธิการ

เป็นผูอ้นุมติั 
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 มาตรา  32  การสอบเสงและการออกประกาศนียบตัร 

 กระทรวงศึกษาธิการเป็นผูก้าํหนดหลกัการระเบียบการเก่ียวกบัการสอบเสง การออก

ประกาศนียบตัรของทุกชั้นเรียน ทุกขั้นเรียน ทุกระดบั ท่ีข้ึนกบัการคุม้ครองมหาภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการและรับรองการเทียบประกาศนียบตัรการศึกษาทงัภายในและต่างประเทศ 

 มาตรา  33  ภาษาท่ีใชใ้นการศึกษา 

 ภาษาลาว และอกัษรลาวเป็นภาษาและอกัษรทางการท่ีใชใ้นการเรียนการสอนในทุก

โรงเรียนศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษา การสอนเป็นภาษาต่างประเทศนั้น ก็สามารถดาํเนินการไดแ้ต่

ตอ้งไดรั้บการอนุญาต  จากกระทรวงศึกษาธิการ   รัฐส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

อยา่งกวา้งขวาง 

 

ภาคที ่ 5  ผู้เรียน 

 มาตรา  34  ผูเ้รียน  

 ผูเ้รียน  หมายถึง  ผูท่ี้กาํลงัศึกษาเล่าเรียนหรือคน้ควา้อยูทุ่กชั้นทุกขั้นในและนอก

โรงเรียนของระบบการศึกษาแห่งชาติ 

 ผูเ้รียนอยูใ่นการศึกษาก่อนวยัเรียน สามญัศึกษา อาชีวะศึกษา วชิาชีพชั้นตน้ วชิาชีพชั้น

กลาง ศูนยว์ชิาชีพ ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองและผูเ้รียนเตรียมมหาวทิยาลยั เรียกวา่ นกัเรียน 

 ผูเ้รียนอยูใ่นอาชีวะศึกษาวชิาชีพชั้นสูง วทิยาลยั มหาวทิยาลยั ระดบัปริญญาโท เรียกวา่ 

นกัศึกษา 

 ผูเ้รียนในระดบัปริญญาเอก  เรียกวา่ นกัคน้ควา้  

 มาตรา  35  สิทธ์ิเสมอภาพของผูเ้รียน 

 ผูเ้รียนทุกคนมีสิทธ์ิเท่าเทียมในการศึกษาเล่าเรียน คน้ควา้ แสวงหาความกา้วหนา้ 

โรงเรียน ศูนยส์ถาบนัการศึกษาทุกชั้น ทุกขั้นและองคก์ารบริหารการศึกษาทุกขั้น ตอ้งรับประกนั

การปฏิบติัสิทธิเสมอภาพของผูเ้รียน เป็นตน้  ในเร่ืองของ เพศ ชนเผา่และคนพิการ 

 มาตรา  36  การอุดหนุนและการช่วยเหลือแก่ผูเ้รียน 

 รัฐมีระบอบอุดหนุนแก่ผูเ้รียนท่ีมาจากครอบครัวทุกยาก ผูท่ี้ดอ้ยโอกาส โดยเฉพาะเพศ

หญิง ชนเผา่ ผูเ้รียนท่ีมีพรสวรรค ์หรือเรียนเก่ง พร้อมกนันั้นรัฐก็ส่งเสริมใหบุ้คคล การจดัตั้งและ

สังคมช่วยเหลือผูเ้รียนดงักล่าวดว้ยรูปการท่ีเหมาะสม 

 มาตรา  37  การอุดหนุนและการช่วยเหลือแก่ผูเ้รียนท่ีเป็นคนพิการ  

 รัฐมีระบอบอุดหนุนแก่ผูเ้รียนท่ีเป็นคนพิการ พร้อมกนันั้นรัฐก็ส่งเสริมใหบุ้คคล การ

จดัตั้งและสังคมช่วยเหลือผูเ้รียนดัง่กล่าวตามความเหมาะสม 
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 มาตรา  38  การศึกษาสาํหรับผูมี้ปัญหา 

 รัฐมีหนา้ท่ีจดัตั้งและสร้างเง่ือนไขแก่ผูท่ี้มีปัญหาใหไ้ดรั้บการศึกษาและอบรมดา้น

วชิาชีพตามความเหมาะสม 

 มาตรา  39  หนา้ท่ี  สิทธ์ิ  และพนัธ์ของผูเ้รียน 

 ผูเ้รียนมีหนา้ท่ี สิทธ์ิ และพนัธ์ดงัน้ี  

 1.  ปฏิบติัตามแนวทางนโยบายของพกักฎหมายของรัฐและกฎระเบียบของโรงเรียน 

ศูนย ์หรือสถาบนัการศึกษา 

 2.  เอาใจใส่การเรียน เรียนใหส้าํเร็จ สร้างตนเองใหมี้ความรู้ มีคุณสมบติัศีลธรรมปฏิวติั 

มีความรักชาติ และฝึกฝนตนเองใหเ้ป็นพลเมืองดีของชาติ 

 3.  เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ รวมทงักิจกรรมสาธารณประโยชน์ตาม

แผนการของโรงเรียน 

 4.  เคารพปฏิบติัตามคาํสั่งสอนของผูน้าํ ครูอาจารยแ์ละผูป้กครอง  

 5.  ปกปักรักษา บวัรบติัโรงเรียน ศูนย ์หรือสถาบนัการศึกษา  

 6.  สามคัคีช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในการศึกษาเล่าเรียน  

 7.  ตา้นปรากฏการณ์หยอท้อ้ต่างๆในโรงเรียนและสังคม  

 8.  ไดรั้บการพิจารณาดา้นทุนการศึกษา 

 9. ไดรั้บการตีราคาอยา่งยติุธรรม เก่ียวกบัผลการเรียนและคุณสมบติั  

 10.ไดรั้บใบรับรองการศึกษาและประกาศนียบตัร เม่ือสาํเร็จการศึกษา  

 11.  นาํใชอุ้ปกรณ์การศึกษา ส่ือการเรียน และแหล่งความรู้อ่ืนๆ รวมทั้งขอ้มูลข่าวสาร

ของโรงเรียน ศูนยห์รือสถาบนัการศึกษาตามระเบียบการ 

 12.  เขา้เป็นสมาชิกขององคก์ารจดัตั้งมหาชน ตามกฎระเบียบ  

 13.  เสนอคาํคิดคาํเห็นของตนต่อครูอาจารย ์และการจดัตั้งท่ีเก่ียวขอ้ง  

 14.  ขา้มหอ้ง ยอ่เวลาเรียน สาํหรับผูเ้รียนท่ีมีพรสวรรค ์ หรือเรียนเก่ง  

 15.  อาสาสมคัรประกอบส่วนในงานต่างๆของสังคม  

 16.  ปฏิบติัหนา้ท่ี สิทธิและพนัธ์อ่ืนๆตามระเบียบกฎหมาย  

 มาตรา  40  ขอ้หา้มสาํหรับผูเ้รียน 

 ขอ้หา้มสาํหรับผูเ้รียนมีดงัน้ี  

 1.  ละเมิดระเบียบกฎหมาย ระเบียบวนิยัของโรงเรียน ศูนยห์รือสถาบนัการศึกษา  

 2.  พวัพนัธ์กบัส่ิงเสพติดทุกประเภท  
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 3.  พวัพนัธ์กบัส่ิงมึนเมา ส่ิงลามกอนาจาร เล่นการพนนั ทุกประเภท มัว่สุมอยูร้่านกิน

ด่ืมหรือร้านบนัเทิง 

 4.  พวัพนัธ์ชูส้าวท่ีขดักบัระเบียบกฎหมาย ไม่ถูกตอ้งตามประเพณี อนัดีงาม  

 5.  ครอบครองอาวธุ วตัถุระเบิด ทุกชนิด  

 6.  สร้างกลุ่มกอ้น พกัพวก เพื่อก็ความวุน้วายในสังคม  

 7.  ขอ้หา้มอ่ืนท่ีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบกฎหมาย  

 

ภาคที ่ 6  ครู บุคคลากร และการคุ้มครองบริหารการศึกษา 

หมวดที ่ 1 ครู 

มาตรา  41  ครู 

ครู  หมายถึง  ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีสิดสอน ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาอบรมผูเ้รียน อยูใ่น

โรงเรียน ศูนยห์รือสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ซ่ึงแตกต่างจากบุคคลากรการศึกษา 

ครูสอนอยูใ่นโรงเรียน ศูนยห์รือสถาบนัการศึกษาของภาครัฐ หมายถึง  รัฐกรวชิาการ

ซ่ึงแตกต่างจากรัฐกรบริหารทัว่ไป  

สาํหรับระเบียบการคุม้ครองครูสอนนั้น รัฐบาลเป็นผูก้าํหนดเฉพาะ 

มาตรา  42  มาตรฐานของครู 

ครูตอ้งมีมาตรฐานดงัน้ี 

1.  มีหลกัหมั้น ทศันะการเมืองถูกตอ้ง รัก และปกป้องระบอบประชาธิปไตยประชาชน 

2.  มีคุณสมบติัศีลธรรมปฏิวฒั จรรยาบรรณของครูรักอาชีพครู มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี เป็น

แบบอยา่งท่ีดี แก่ผูเ้รียน 

3.  มีความรู้ ความสามารถ วชิาเฉพาะ ในการสอนอยูช่ั้นเรียนต่าง ๆ ตามมาตรฐานท่ีทาง

กระทรวงศึกษาธิการวางออก 

4.  มีประกาศนียบตัรหรือใบรับรองวชิาชีพครู 

5.  มีความดุหมัน่ชอกรู้ร่ําเรียน พฒันาตนเองอยูเ่ร่ือย 

6.  มีสุขภาพแขง็แรง 

มาตรา  43.  ตาํแหน่งครูและนามยศ 

ครูสอนขั้นต่างๆ มีตาํแหน่งวชิาการ นามยศ เกียติคุณและกิตติมศกัด์ิ 

ตาํแหน่งวชิาการของครูท่ีสอนมหาวทิยาลยัและสถาบนัการศึกษาชั้นสูง มีผูช่้วยอาจารย ์

อาจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์
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ตาํแหน่งวชิาการของครูท่ีสอนอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่สถาบนัการศึกษาชั้นสูง ครู

ประสบการณ์ ครูชาํนาญการ ครูเชียวชาญและครูเชียวชาญอาวโุส 

นามยศของครู มี ครูประชาชน และครูแห่งชาติ 

มาตรฐานและเง่ือนไขของตาํแหน่งวชิาการ นามยศเกียรติคุณ และกิตติมศกัด์ิของครู

กาํหนดไวเ้ฉพาะ 

มาตรา  44 . การบาํรุง ยกระดบั 

รัฐ องคก์ารคุม้ครองแขนงการศึกษาทุกขั้น ตอ้งสร้างเง่ือนไขใหค้รูไดรั้บการบาํรุง 

ยกระดบัอยูเ่ล่ือย พร้อมกนันั้นการจดัตั้งสังคมชุมชน และ ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆก็มีหนา้ท่ีส่ง

เสรีม ช่วยเหลือครูใหไ้ดรั้บการบาํรุงยกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

มาตรา  45 . หนา้ท่ี สิทธ์ิ และพนัธของครู  

ครูมี หนา้ท่ี สิทธ์ิ และพนัธดงัน้ี 

1.  สอน คน้ควา้วทิยาศาสตร์ พฒันาหลกัสูตร และบริการวชิาการ 

2.  สอนตามหลกัสูตร ความรู้ วชิาเฉพาะหรือความชาํนาญของตน 

3.  ติดตาม ตรวจ ตีค่า และวดัผลผูเ้รียนอยา่งเป็นธรรม  

4.  ปฏิบติัระเบียบกฎหมาย ระเบียบวนิยัของโรงเรียน ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษา 

5.  เป็นแบบอยา่งท่ีดี รักษาเกียรติและศกัด์ิศรี ของตน 

6.  ประพฤติตนต่อผูเ้รียนอยา่งเป็นธรรม นบัถือและปกป้องสิทธ์ิ ผลประโยชน์อนัชอบ

ธรรม ของผูเ้รียน 

7.  พฒันา นาํใชแ้ละปกปักรักษาอาคารสถานท่ี วตัถุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน 

8.  ไดรั้บการบาํรุง ยกระดบัความรู้ทางดา้นวชิาเฉพาะท่ีตนสอนใหสู้งข้ึนเร่ือยๆ 

9.  ไดรั้บการปกป้องสิทธ์ิผลประโยชน์และเกียรติศกัด์ิศรีของตน 

10.  ไดรั้บนโยบายต่างๆตามระเบียบกฎหมาย 

11.  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามการบรรจุ โยกยา้ย มอบหมาย ของการจดัตั้ง ขั้นสูงอยา่งเขม้งวด

เป็นตน้ คือ  การไปปฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่ขตห่างไกล 

12.  ปกปักรักษาความสงบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนและสังคม  

13.  ทาํกิจกรรมนอกหลกัสูตรต่างๆของโรงเรียนและสังคม 

13  .ปฏิบติัหนา้ท่ี สิทธ์ิ และพนัธะอ่ืนๆตามระเบียบกฎหมาย 
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มาตรา  46   นโยบายครู 

รัฐมีหนา้ท่ีวางนโยบาย เพื่อสร้างเง่ือนไขต่าง  ๆในการปฏิบติัหนา้ท่ี การยกระดบัวชิา

เฉพาะ ยกระดบัชีวติการเป็นอยูแ่ละฐานะทางสังคมของครูโดยเฉพาะต่อผูมี้ผลงานดีเด่น ผูมี้หวัคิด

ประดิษฐส์ร้าง ผูไ้ปปฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่ขตภูดอยชนบทห่างไกลสอกหลีก ทุรกนัดาร ผูส้อนหอ้งควบ 

ผูส้อนหอ้งคนพิการ ครูบาํนาญ พร้อมกนันั้น รัฐก็ส่งเสริมใหบุ้คคล การจดัตั้งและสังคมรวมทั้ง

ภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศใหก้ารช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของครู 

สาํหรับนโยบายละเอียดต่อครูไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบการเฉพาะ 

มาตรา47. ขอ้หา้มสาํหรับครู 

ขอ้หา้มสาํหรับครูมีดงัน้ี 

1.  ขาดความรับผดิชอบต่อการศิษยส์อน 

2.  ส่วยใชห้นา้ท่ี รับสินบน เพื่อประโยชน์ส่วนตวั ครอบครัว จุม้เจ้ือ หรือ พกัพวก  

3.  บิดเบือนเน้ือหาหลกัสูตร 

4.  ทุบตี ร้านด่า ทารุณ หรือลาํเอียงต่อผูเ้รียน  

5.  แบ่งแยกความสามคัคีหรือสร้างความป่ันป่วนภายในโรงเรียนและสังคม 

6.  เผยแผส่ิ่งลามกอนาจาร 

7.  ช้ือขายพวัพนัธ์กบัส่ิงเสพติดทุกประเภท เล่นการพนนัพวัพนัธ์สังคมชูส้าวท่ีไม่

ถูกตอ้งกบัผูเ้รียน 

8.  ขอ้หา้มอ่ืนๆท่ีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบกฎหมาย 

 

หมวดที ่2 บุคคลากรและการคุ้มครองบริหารการศึกษา 

มาตรา  48.บุคลาการศึกษา 

บุคลากรการศึกษา  หมายถึง  ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีคุม้ครองบริหาร ตรวจตราและอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่การเรียนการสอนอยูใ่นโรงเรียน ศูนย ์สถาบนัการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนและอยู่

ในองคก์ารคุม้ครอง บริหารการศึกษาขั้นต่างๆ 

บุคคลากรการศึกษาประกอบดว้ย ผูคุ้ม้ครอง และบริหารการศึกษา ผูต้รวจตราการศึกษา 

นกัวชิาการ และผูบ้ริหารการศึกษา 

ตาํแหน่งและนามยศ ของบุคลากรการศึกษาขั้นต่างๆใหป้ฏิบติัตามมาตรา  43  ของ

กฎหมายฉบบัน้ี 
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มาตรา  49.  การคุม้ครอง บริหารการศึกษา 

การคุม้ครองบริหารการศึกษา  คือ  การช้ีนาํ นาํพา การวางแผน จดัตั้งปฏิบติั นาํใช ้

ตรวจตรา สรุป ตีราคา และประเมิน เก่ียวกบัครู บุคลากร ผูเ้รียน งบประมาณ เคหะสถาน พาหนะ 

วตัถุอุปกรณ์ รับใชก้ารเรียนการสอนเพื่อบรรลุเป้าหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ตาม

นโยบายของพรรคและแผนการของรัฐ 

มาตรา  50.  หลกัการคุม้ครองบริหารการศึกษา 

การคุม้ครองบริหารการศึกษาตอ้งปฏิบติัตามหลกัการรวมศูนยป์ระชาธิปไตย ขั้นล่าง

ข้ึนกบัขั้นบน บุคคลข้ึนกบัการจดัตั้ง โดยมีการประสานสมทบระหวา่งสายตั้งกบัสายขวาง 

มาตรา  51. ขอ้หา้มสาํหรับบุคคลากรการศึกษา 

ขอ้หา้มสาํหรับบุคคลากรการศึกษามีดงัน้ี 

1.  ขาดความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

2.  สร้างความยุง่ยากกดหน่วงเอกสาร 

3.  ละเมิดระเบียบกฎหมาย 

4.  ฉอ้ราชบงัหลวง สวยใชห้นา้ท่ีรับสินบน เปิดเผยความลบั เพื่อหาผลประโยชน์

ส่วนตวั 

5.  สร้างกลุ่มกอ้น พกัพวก ทอ้งถ่ิน แบ่งแยกความสามคัคีหรือสร้างความป่ันป่วน 

6.  พวัพนักบัส่ิงเสพติดทุกประเภท 

7.  ขอ้หา้มอ่ืน  ๆ  ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบกฎหมาย 

 

ภาคที ่ 7  สังคมกบัการศึกษา 

มาตรา  52.  พนัธะของสังคมต่อการศึกษา 

องคก์ารจดัตั้งสังคม วสิาหกิจ ชุมชน รวมหมู่ และบุคคล มีพนัธะประกอบส่วนเขา้ใน

การพฒันาการศึกษาดว้ยรูปการต่างๆ 

บรรดาหวัหน่วยธุรกิจและผูป้ระกอบการอ่ืนๆมีพนัธะใหค้วามร่วมมืออาํนวยความ

สะดวกและสนบัสนุนครู ผูเ้รียนเขา้ไปศึกษาคน้ควา้ ทศันะศึกษา และฝึกงานอยูส่ถานท่ี

ประกอบการของตน   ส่ือมวนชนต่างๆ มีพนัธะจดัรายการโฆษนาเผยแพร่ เก่ียวกบัการศึกษา เพื่อ

ยกระดบัความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวชิาชีพ และอ่ืนๆ แก่พลเมือง 

มาตรา  53. พนัธะของพอ่แม่หรือผูป้กครอง 

พอ่แม่หรือผูป้กครอง มีพนัธะสร้างเง่ือนไขอาํนวยความสะดวกแกลูกหลานท่ีอยูใ่น

ความรับผดิชอบของตน ใหไ้ดรั้บการศึกษา เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมมือกบัโรงเรียนและครูใน
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การศึกษาอบรมลูกหลานของตนใหเ้ป็นผูเ้รียนดี เรียนเก่ง เป็นพลเมืองดีของชาติ นอกจากน้ี ก็ยงัมี

พนัธะประกอบส่วนดา้นทุน พาหนะ วตัถุอุปกรณ์  ส่ือการเรียนการสอน การก่อสร้าง ปกปักรักษา 

และบูรณาโรงเรียน 

มาตรา  54.   พนัธะของโรงเรียนต่อสังคม 

โรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษามีพนัธะสนองความรู้ความสามารถแก่ผูเ้รียน 

ประสานสมทบองคก์ารปกครอง สมาคมพอ่แม่นกัเรียน พอ่แม่ หรือผูป้กครอง เพื่อศึกษาอบรม

ผูเ้รียนใหเ้ป็นพลเมืองดีและใหก้ารบริการดา้นวชิาการแก่ชุมชนดว้ยหลายรูปแบบตามความสามารถ

ตวัจริง 

 

ภาคที ่ 8  การลงทุนให้แก่การศึกษา 

 หมวดที ่ 1  การลงทุนใส่การศึกษาภาครัฐ 

มาตรา  55  ความหมาย 

การลงทุนใส่การศึกษาภาครัฐ คือ  การสนองงบประมาณ ทุน เพื่อพฒันาการศึกษา เช่น 

ก่อสร้างบุคลากร อาคารสถานท่ี ประกอบพาหนะ วตัถุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน ส่ิงอาํนวย

ความสะดวกต่างๆ ปฏิบติันโยบายต่อครู ผูเ้รียนและอ่ืนๆ 

มาตรา  56  แหล่งทุน 

แหล่งทุนหลกัคือมาจากงบประมาณของรัฐ นอกจากนั้น ก็ยงัไดม้าจากการประกอบ

ส่วนของการจดัตั้งบุคคลภายในและต่างประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือของสากล 

มาตรา  57  งบประมาณการศึกษา 

รัฐตอ้งจดับุริมสิทธ์ิและเพิ่มอตัราส่วนรายจ่ายงบประมาณแห่งชาติใหแ้ก่การศึกษาจน

บรรลุ 18% ข้ึนไป การสนองงบประมาณสาํหรับการบริหารปกติ ใหแ้ก่โรงเรียน ศูนย ์และ

สถาบนัการศึกษาต่างๆใหติ้ดตามจาํนวนของผูเ้รียน รัฐบาลและองคก์ารปกครองทอ้งถ่ินมีความ

รับผดิชอบจดัตั้งปฏิบติัรายจ่ายงบประมาณดัง่กล่าวอยา่งเขม้งวด 

รัฐบาลและองคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน ตอ้งรับประกนัทุนสมทบโครงการช่วยเหลือ การ

กูย้มืจากภายในและต่างประเทศใหแ้ก่การศึกษาอยา่งเพียงพอ และทนัเวลา 

สาํหรับมหาวทิยาลยัของรัฐ ใหมี้งบประมาณเฉพาะของตน โดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย

วา่ดว้ยงบประมาณแห่งรัฐ 

มาตรา  58  กองทุน 

รัฐบาลส่งเสริมองการจดัตั้งของรัฐ เอกชน ชุมชนและบุคคลสร้างตั้งและประกอบส่วน

เขา้ในกองทุนต่างๆเพื่อพฒันาการศึกษา 
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สาํหรับระเบียบการสร้างตั้ง การคุม้ครอง และการนาํใชก้องทุนนั้นไดก้าํหนดต่างหาก 

มาตรา  59.   การเก็บค่าทาํเนียมและค่าบริการ 

รัฐเป็นผูก้าํหนดอตัราการเก็บค่าทาํเนียมและค่าบริการการศึกษา  

การคุม้ครอง การนาํใช ้ค่าทาํเนียมและค่าบริการการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบ

กฎหมาย 

 

 หมวดที ่ 2  การลงทุนของเอกชนต่อการศึกษา 

มาตรา  60  นโยบายเก่ียวกบัการลงทุน 

รัฐส่งเสริมใหบุ้คคล รวมหมู่และการจดัตั้ง เอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ลงทุนใส่

การศึกษา ดว้ยการสร้างตั้งโรงเรียน ศูนย ์สถาบนัการศึกษาระดบัต่างๆ เปิดการเรียนการสอนตาม

ระบบการศึกษาแห่งชาติ และตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาอนุมติั เพื่อบริการใหแ้ก่สังคม โดย

ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมจากผูเ้รียน 

การลงทุนมีหลายรูปการ ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยวสิาหกิจ 

มาตรา  61  การคุม้ครอง 

รัฐบาลเป็นผูก้าํหนดหลกัการ ระเบียบการ และนโยบายเก่ียวกบัการจดัตั้ง การ

เคล่ือนไหว การคุม้ครองโรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษาของภาคเอกชน  

 

ภาคที ่ 9  การคุ้มครองรัฐต่อการศึกษา การตรวจตราและการประเมินผลการศึกษา 

 หมวดที ่ 1  การคุ้มครองรัฐต่อการศึกษา 

มาตรา  62  องคก์ารคุม้ครองบริหารการศึกษา  

รัฐบาลเป็นผูคุ้ม้ครองการศึกษาอยา่งรวมศูนย ์และเป็นเอกภาพในทัว่ประเทศ โดยมอบ

ใหก้ระทรวงศึกษาธิการเป็นผูคุ้ม้ครองบริหารการศึกษาโดยตรง 

องคก์ารบริหารการศึกษาประกอบดว้ย กระทรวงศึกษาธิการ แผนกศึกษาแขวง นคร 

หอ้งการศึกษาเมือง เทศบาล 

มาตรา  63  หนา้ท่ีและสิทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ในการคุม้ครองบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีหนา้ท่ีและสิทธ์ิดงัน้ี 

1.  คน้ควา้สร้างแผนยทุศาสตร์ แผนนโยบาย แผนงาน โครงการพฒันาการศึกษา เพื่อ

เสนอรัฐบาลพิจารณา 

2.  สร้างร่างกฎหมายและนิติกรรมต่างๆเก่ียวกบัการศึกษา 
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3.  โฆษณาเผยแผนยทุศาสตร์ แผนนโยบาย แผนงาน โครงการพฒันาการศึกษา 

กฎหมายและนิติกรรมอ่ืนๆ เก่ียวกบัการศึกษา 

4.  สร้าง พฒันาหลกัสูตร อุปกรณ์  ส่ือการเรียนการสอน ในแต่ละระยะ และจดัตั้งการ

ฝึกอบรมการนาํใช้ 

5.  ช้ีนาํการลบลา้งความไม่รู้หนงัสือ และยกระดบัการศึกษาติดพนัธ์กบัการฝึกอบรม

วชิาชีพขั้นพื้นฐาน 

6. กาํหนดมาตรฐานและการออกแบบของอาคารสถานท่ีการศึกษา 

7.  ก่อสร้างนาํใชบ้าํรุงคุม้ครองครูและบุครากรการศึกษาตามภาระบทบาท 

8.  คุม้ครองบริหารโรงเรียน ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษาต่างๆตามขอบเขต  

ความรับผดิชอบของตน  

9.  ช้ีนาํติดตามชุกยูต้รวจตรา ตรวจการประเมินผลการดาํเนินการศึกษา  

10.  ประสานสมทบกบับรรดาองคก์ารจดัตั้งรัฐและองคก์ารจดัตั้งอ่ืนๆ เก่ียวกบั

การศึกษา 

11.  คุม้ครอง นาํใชง้บประมาณการศึกษา ใหมี้ประสิทธิผล 

12.  พวัพนัธ์ร่วมมือกบัต่างประเทศ องคก์ารจดัตั้งสากลในดา้นการศึกษา 

13.  รายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัการศึกษาใหรั้ฐบาลและคณะประจาํสภาแห่งชาติ 

 14.  ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนๆตามระเบียบกฎหมาย 

 มาตรา  64   หนา้ท่ีและสิทธ์ิของแผนกศึกษาแขวง นคร 

 ในการคุม้ครองบริหารการศึกษา แผนกศึกษาแขวง นคร มีหนา้ท่ีและสิทธ์ิดงัน้ี  

 1.  ผนัขยายแผนยทุศาสตร์ แผนนโยบายระเบียบกฎหมายของรัฐและนิติกรรมต่างๆ

ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และนิติกรรมต่างๆ ของแขวง นคร เป็น

แผนการ แผนงาน และโครงการ เฉพาะของตน แลว้จดัตั้งปฏิบติั 

 2.  เผยแพร่ ติดตามช้ีนาํและตรวจตราการจดัตั้งปฏิบติัระเบียบกฎหมายเก่ียวกบั

การศึกษา 

 3.  จดัตั้งปฏิบติัแผนการลบลา้งความไม่รู้หนงัสือ และยกระดบัการศึกษาติดพนัธะกบั

การฝึกอบรมวชิาชีพขั้นพื้นฐาน 

 4.  บาํรุงก่อสร้างคุม้ครองนาํใชค้รูและบุคลากรการศึกษา 

 5.  คุม้ครองบริหารโรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษาในขอบข่ายความรับผดิชอบ

ของตน 
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 6.  ช้ีนาํ ชุกยู ้ติดตาม ตรวจตรา ตรวจการและประเมินผลการปฏิบติัแผนการ แผนงาน 

โครงการ พฒันาการศึกษาตามความรับผดิชอบของตน 

 7.  ประสานสมทบกบับรรดาองคก์ารจดัตั้งพรรค  รัฐ แนวลาวสร้างชาติ องคก์ารจดัตั้ง

มหาชนขั้นของตนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั การศึกษา 

 8.  คุม้ครอง นาํใชง้บประมาณการศึกษาใหมี้ประสิทธิผล 

 9.  พวัพนั (ติดต่อ,สัมพนัธ์) ร่วมมือกบัต่างประเทศ องคก์ารจดัตั้งสากลในดา้น

การศึกษา ตามการตกลงของกระทรวงศึกษาธิการ 

10.  รายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัการศึกษาใหก้ระทรวงศึกษาธิการ องคก์ารปกครอง

แขวง นคร และคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจาํเขตเลือกตั้ง 

11.  ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนๆตามระเบียบกฎหมาย 

มาตรา  65  หนา้ท่ีและสิทธ์ิของหอ้งการศึกษาเมือง เทศบาลในการคุม้ครองบริหาร

การศึกษา หอ้งการศึกษาเมือง เทศบาลมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

 1.  จดัตั้งปฏิบติัแผนยทุศาสตร์ แผนนโยบายระเบียบกฎหมายของรัฐและนิติกรรม

ต่างๆและ แผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ในขอบข่ายความรับผดิชอบของตน 

 2.  เผยแพร่ ติดตามและตรวจตราการจดัตั้งปฏิบติัระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษา  

 3.  จดัตั้งปฏิบติัแผนการลบลา้งความไม่รู้ 

 4.  คุม้ครองนาํใชค้รูและบุคลากรการศึกษา 

 5.  คุม้ครองบริหารโรงเรียน และศูนยก์ารศึกษาต่างๆในขอบข่ายความรับผดิชอบของ

ตน 

 6.  ประเมินและสรุปรายงานการปฏิบติัแผนการแผนงาน โครงการพฒันาการศึกษา 

ตามความรับผชิอบของตน 

 7.  ประสานสมทบกบัองคก์ารจดัตั้งพกั รัฐ แนวลาวสร้างชาติ องคก์ารจดัตั้งมหาชน

ขั้นของตนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั การศึกษา 

 8.  คุม้ครอง นาํใชง้บประมาณการศึกษาใหมี้ประสิทธิผล 

 9.  ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนๆตามระเบียบกฎหมาย 

 มาตรา  66.  สภาท่ีปรึกษาการศึกษา 

 สภาท่ีปรึกษาการศึกษา  หมายถึง  การจดัตั้งหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของแขนง

การศึกษา ประกอบดว้ยหลายภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท้รงคุณวฒิุ ปัญญาชน ผูต้างหนา้แนวลาวสร้าง

ชาติ องคก์ารจดัตั้งมหาชน ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจ ทงัภาครัฐและเอกชนมีหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาดา้น

นโยบาย การมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาอยูข่ ั้นของตน 
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 องคก์ารคุม้ครองบริหารการศึกษา ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษามีสิทธ์ิสร้างตั้งสภาท่ี

ปรึกษาการศึกษาของตนข้ึน  

 การจดัตั้งและการเคล่ือนไหวของสภาท่ีปรึกษาการศึกษาไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบการ

เฉพาะ 

 มาตรา  67.  หนา้ท่ีและสิทธ์ิของภาคส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 แขนงการศึกษาเป็นตน้คณะกรรมการแผนการและการลงทุน การเงิน และองคก์าร

ปกครองทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีและสิทธ์ิประสานสมทบและร่วมมือกบัแขนงการศึกษาตามพลบทบาท

และความรับผดิชอบของตน ในการสร้างแผนการแบ่งงบประมาณ ลงทุน และส่งเสริมการศึกษา

เพื่อทาํใหก้ารศึกษามีคุณภาพและประกอบส่วนเขา้ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

หมวดที ่ 2  การตรวจตราและการประเมินผลการศึกษา 

 มาตรา  68  การตรวจตราและการประเมินผลการศึกษา 

 การตรวจตราและการประเมินผลการศึกษาเป็นกานปฏิบติังานการคุม้ครองของรัฐต่อ

การศึกษา เพื่อรับประกนัการปฏิบติันโยบาย แผนกาน แผนงาน โครงการ ระเบียบกฎหมายและ

มาตรฐานการศึกษาใหมี้คุณภาพ เสริมขยายดา้นตั้งหนา้ จาํกดั แกด้า้นหยอ้ทอ้ และการละเมิด

ระเบียบกฎหมายแลว้สรุปตีราคาประเมินเก่ียวกบัการศึกษา เพื่อใหก้ารคุม้ครองบริหารการศึกษามี

ความถูกตอ้งและโปร่งใส 

 มาตรา  69. องคก์ารตรวจตราการศึกษา 

 องคก์ารตรวจตราการศึกษาประกอบดว้ยองคก์ารตรวจตราการศึกษาภายในและ

องคก์ารตรวจตราการศึกษาภายนอก 

 องคก์ารตรวจตราการศึกษาภายใน  หมายถึง  องคก์ารเดียวกบัองการการคุม้ครอง

บริหารการศึกษาท่ีไดก้าํหนดไว ้ในมาตรา 62 ของกฎหมายฉบบัน้ี 

 องคก์ารตรวจตราการศึกษาภายนอก  หมายถึง  องคก์ารตรวจตราท่ีไม่ข้ึนกบัแขนง

ศึกษา 

 มาตรา  70.  หนา้ท่ีและสิทธ์ิ ขององการตรวจตราการศึกษาภายใน 

 กระทรวงศึกษาธิการ รับผดิชอบติดตามตรวจตราประเมินผลการบริหารและคุม้ครอง

การศึกษา การเรียนการสอน ทัว่แขนงการศึกษาและการเคล่ือนไหวอ่ืน ๆ ของแผนกศึกษาแขวง 

นคร เมือง เทศบาล โรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนกบัการคุม้ครองของตน ติดตาม ตรวจ

ตรา และประเมินผลการเรียนการสอนและการปฏิบติัหลกัสูตรของโรงเรียน ศูนย ์และ

สถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนกบัแขนงการอ่ืน 
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 แผนกศึกษาแขวง นคร  รับผดิชอบติดตามตรวจตราประเมินผลการบริหารและ

คุม้ครอง การเรียนการสอน ทัว่แขวง นคร และการเคล่ือนไหวอ่ืนๆของ หอ้งการศึกษาเมือง 

เทศบาล โรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนกบัการคุม้ครองของตน  

 หอ้งการศึกษาเมือง เทศบาล รับผดิชอบ ติดตามตรวจตราประเมินผล การบริหารและ

คุม้ครอง การเรียนการสอน ทัว่แขวง นคร และการเคล่ือนไหวอ่ืนๆของ โรงเรียน ศูนย ์และ

สถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนกบัการคุม้ครองของตน 

 มาตรา  71. หนา้ท่ีและสิทธ์ิ ของผูต้รวจตรา 

 ในการตรวจตราการศึกษาแขนงการศึกษาตอ้งไดแ้ต่งตั้งพนกังานของตน เพื่อเป็น

ผูติ้ดตามตรวจตราและประเมินผลการศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีและสิทธ์ิดงัน้ี 

 1.  ปฏิบติัตามระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการตรวจตราและระเบียบกฎหมายอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 2.  ตรวจตราการปฏิบติัมติ คาํสั่ง และระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษา 

 3.  ตรวจตราการปฏิบติัจุดหมาย แผนงาน โครงการ เน้ือหา หลกัสูตรและวธีิการสิด

สอน ระเบียบการสอบ การออกประกาศนียบตัร และคุณภาพการศึกษา 

 4.  ตรวจตราการแกค้าํเสนอ ของประชาชนเก่ียวกบัเร่ืองการศึกษา 

 5.  เสนอโจะชัว่คราวในการเคล่ือนไหวของผูล้ะเมิดระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษา 

และเสนอปฏิบติัมาตรการต่อผูเ้ก่ียว 

 6.  ตา้นและสกดักั้นการฉอ้ราชบงัหลวง ในขงเขตการศึกษาตามระเบียบกฎหมาย 

 7.  ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการตรวจรัฐ และ 

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 มาตรา  72  หนา้ท่ีและสิทธ์ิของผูถู้กตรวจ 

 ผูต้รวจตรามีหนา้ท่ีและสิทธ์ิดงัน้ี 

 1.  เสนอใหผู้ต้รวจตราแจง้ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการตรวจ 

 2.  สร้างเง่ือนไข อาํนวยความสะดวกใหผู้ต้รวจตราและปฏิบติัตามขอ้ตกลงเก่ียวกบั

การตรวจ 

 3.  สนองขอ้มูลหลกัฐานเก่ียวกบัการตรวจตราอยา่งถูกตอ้งชดัเจนและตรงเวลา 

 4.  เสนอใหอ้งคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาเก่ียวกบัการตกลง ทศันะท่าทีและการกระทาํ

อ่ืนๆของผูต้รวจตราท่ีตนเห็นวา่ไม่ถูกตอ้ง 

 5.  ทวงเอาค่าทดแทนค่าเสยหายตามกฎหมายจากผูต้รวจตราท่ีมีการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้ง 



134 

 

 6.  ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนๆตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการตรวจตรารัฐ

และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 มาตรา73. หนา้ท่ีและสิทธ์ิขององคก์ารตรวจตราการศึกษานอกระบบ 

 หนา้ท่ีและสิทธ์ิ รวมทั้งการจดัตั้งและการเคล่ือนไหวขององคก์ารตรวจตราภายนอกได้

กาํหนดไวใ้นระเบียบการเฉพาะ 

 

ภาคที ่ 10  นโยบายต่อผู้มีผลงานและมาตรการต่อผู้ละเมิด 

 มาตรา  74.  นโยบายต่อผูมี้ผลงาน 

 บุคคลหรือการจดัตั้งใดท่ีมีผลงานดีเด่นในการปฏิบติักฎหมายฉบบัน้ี จะไดรั้บการยก

ยอ่ง และนโยบายต่างๆซ่ึงรัฐบาลเป็นผูก้าํหนด 

 มาตรา  75.  มาตรการต่อผูล้ะเมิด 

 บุคคลหรือการจดัตั้งใดท่ีมีผลงานดีเด่นในการปฏิบติักฎหมายฉบบัน้ี จะถูกศึกษา

อบรม ตกัเตือน ปฏิบติัมาตรการทางดา้นบริหาร ทางแพง่ หรือถูกลงโทษตามกฎหมายแลว้แต่กรณี

เบาหรือหนกั 

 

ภาคที ่ 11  วนัครูแห่งชาติและเคร่ืองหมายการศึกษา 

 มาตรา  76  วนัครูแห่งชาติ  

 รัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กาํหนดเอาวนัท่ี  7 ตุลาคม เป็นวนัครู

แห่งชาติ 

 วนัครูแห่งชาติเป็นวนัพกัรัฐการสาํหรับครูอาจารย ์ผูเ้รียน และบุคคลากรการศึกษา 

 องคก์ารจดัตั้งรัฐ องคก์ารจดัตั้งมหาชนและสังคมพร้อมดว้ยประชาชน เป็นเจา้การ 

ประกอบส่วนและจดัตั้งเฉลิมฉลอง วนัครูแห่งชาติเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผูเ้ป็นครูอาจารย ์

 มาตรา  77. เคร่ืองหมายการศึกษา 

 แขนงการศึกษามีเคร่ืองหมายของตน ตราหมาย ตราหมายชั้น และเคร่ืองแบบของครู 

บุคลากรการศึกษาและผูเ้รียนซ่ึงกระทรวงศึกษาเป็นผูก้าํหนด 

 

ภาคที ่ 12 บทบัญญตัิสุดท้าย 

 มาตรา  78  การจดัตั้งปฏิบติั 

 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผูจ้ดัตั้งปฏิบติักฎหมายฉบบัน้ี 
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 มาตรา  79.  ผลศกัด์ิสิทธ์ิ 

 กฎหมายฉบบัน้ีเปล่ียนแทนกฎหมายวา่ดว้ย การศึกษาฉบบัเลขท่ี 03/สภช ลงวนัท่ี 8 

เมษายน 2000 กฎหมายฉบบัน้ี มีผลศกัด์ิสิทธ์ิ ภายหลงั 90วนันบัแต่วนัประทานประเทศแห่ง

สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ไดอ้อกรัฐดาํรัฐ ประกาศใชเ้ป็นตน้ไป 

ขอ้กาํหนด บทบญัญติัใดท่ีขดักบักฎหมายฉบบัน้ีลว้นแต่ถูกยกเลิก 

 

การบริหารการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ด้านนโยบายและแผนการจัดการศึกษา 

 

 แผนยทุธศาสตร์การศึกษา9

10ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว แบ่งออกเป็น  3 

ช่วง  คือ  แผน 20  ปี (2001 – 2020)  , 10 ปี (2001 – 2010)  และแผนพฒันาการศึกษา 5  ปี  จาก

สภาพแวดลอ้ม สภาวะความเป็นจริงของประเทศเราและสภาพการพฒันาการศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการจึงกาํหนดแผนยทุธศาสตร์การศึกษาสาํหรับ  20  ปี (2001 -  2020)   

 

ทศิทางรวม   

1. การพฒันาการศึกษาตอ้งสอดคลอ้งและติดพนักบัการพฒันาเศรษฐกิจ  สังคม...  กบั

สภาพความเป็นจริงของแต่ละทอ้งถ่ิน 

2. การพฒันาการศึกษาตอ้งรับประกนัใหค้นไดรั้บการขยายตวัอยา่งรอบดา้น  และมี

โอกาสไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติ 

3. การพฒันาการศึกษาตอ้งไปตาม และมาตรฐานให้ระดบัการศึกษาของลาวเทียบทนั

กบัมาตรฐานสากล.. 

4. การพฒันาการศึกษาตอ้งดาํเนินไปอยา่งเป็นระบบ...ในทุกชั้นทุกสายนบัทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนโดยเฉพาะ...สาํเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาแบบบงัคบั 

5. ใหก้ารศึกษากลายเป็น  งานใจกลาง  ของ  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ กลายเป็น

ภารกิจ  ของทัว่ปวงชนและ..ใหห้มดทุกคนมีส่วนร่วมเขา้ในการพฒันาการศึกษา 

 

                                                        
10กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา  สาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, แผน

ยุทธศาสตร์การศึกษา  20  ปี 2001   - 2020  ,  10 ปี (2001 – 2010)  และแผนพฒันาการศึกษา 5 ปี  

คร้ังที ่ ห้า  (2001-2005)  (เวยีงจนัทร์:  มปท., 2001),  1-2. 
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จุดหมายรวม 

 สร้างคนลาวใหเ้ป็นพลเมืองดี  มีนํ้าใจรักชาติ  มีอุดมการณ์สังคมนิยม  มีโลกทศัน์

วทิยาศาสตร์  มีความรู้  มีความสามารถ  มีแนวคิดคุณสมบติั  มีสติกฎหมาย  มีระเบียบวนิยั  มีความ

ดูหมนัขยนัเพียร  มีสุขภาพเขง็แรง  และมีความศิวไิลน์ทางจิตใจ 

 

นโยบายรวม 

1. การพฒันาการศึกษาในปีขา้งหนา้น้ี  ตอ้งเอาใจใส่ทั้ง  2  ดา้นไปพร้อม ๆ กนั  คือ  

ดา้นแม่นเอาใจใส่สร้างดา้นการเมืองแนวคิด  และอุดมคติสังคมนิยม  สร้างใหค้นลาวมีสติ กฎหมาย 

และมีระเบียบวนิยั  ดา้นสองเป็นการสร้างใหเ้ก่ียวทางวชิาเฉพาะ  วชิาการ  ใหร้ะดบัการศึกษาให้

เทียบทนักบัมาตรฐานสากล 

2. การพฒันาการสอน  การเรียนตอ้งเร่งรัดอยา่งเป็นระบบ  และรอบดา้น  คือ  

คุณสมบติัศึกษา  ปัญญาศึกษา  ศิลปศึกษา  พลศึกษา  และแรงงานศึกษา 

3. เอาใจใส่พฒันาการศึกษาก่อนวยัเรียนพร้อมทั้งปรับปรุงและขยายโรงเล้ียงเด็ก  

และโรงเรียนใหห้ลาย 

4. ขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งกวา้งขวางโดยเฉพาะแม่นปฏิบติัการศึกษาขั้น

ประถมแบบบงัคบั  ดาํเนินการลิบลา้งความไม่รู้หนงัสือ  บาํรุงยกระดบัการศึกษาของประชาชนกบั

การฝึก...วชิาชีพขั้นพื้นฐาน  สร้างใหทุ้กคนไดรั้บการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

5. ใหพ้ลเมืองลาวไดรั้บกรศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โดยพื้นฐาน  ขยายโรงเรียน

มธัยมตอนปลาย  อาชีวศึกษา  และมหาวทิยาลยัอยา่งมีแผนการ  ส่งเสริมกาเรียนทางดา้น

วทิยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษ  ของยคุสมยัเพื่อตอบสนองใหแ้ก่การพฒันา

เศรษฐกิจ  สังคมของประเทศ 

6. ขยายการศึกษาไปสู่เขตห่างไกลสอกหลีก (ทุรกนัดาร)  สร้างเง่ือนไขใหลู้กหลาน  

ผูด้อ้ยโอกาส  โดยเฉพาะแม่นผูท่ี้ทุกยากขาด  เพศหญิง  ชนเผา่ส่วนและคนพิการไดรั้บการศึกษาร่ํา

เรียน 

7. มีนโยบายส่งเสริมผูมี้พรสวรรคเ์ป็นพิเศษเพื่อสร้างเขา้เป็นนกัวทิยาศาสตร์และนกั

บริหารท่ีมีความสามารถสูง 

8. การพฒันาการศึกษาในต่อหนา้น้ี  แม่น  เอาคุณภาพเป็นตน้ตอ  สร้างทุกเง่ือนไข

ใหก้ารศึกษา  มีการใหก้ารศึกษาในทุกชั้นทุกสาย  นบัแต่อนุบาลจนถึงมหาวทิยาลยั  มีคุณภาพดีข้ึน 

9. ส่งเสริมใหท้ัว่สังคม  เขา้ร่วมในการศึกษา  นบักวา้งขวาง  สร้างเง่ือนไข  และซุกยู ้

(สนบัสนุน) ใหภ้าคส่วนเอกชน  พอ่แม่นกัเรียน  และบุคคลมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา  นบั
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น้ี...กล่าวกวา่เก่า;  ขยายโรงเรียนภาคเอกชน  และถือโรงเรียนดงักล่าวเป็นภาคส่วนหน่ึงท่ีสาํคญั  

ของระบบการศึกษาแห่งชาติ 

10. เอาใจใส่พฒันาการบริหาร  คุม้ครอง  และการกวดกา (ตรวจตรา)การศึกษาใหมี้

ประสิทธิภาพดีกวา่เก่า 

11. เอาใจใส่การร่วมมือ  และแสวงหาการช่วยเหลือจากต่างประเทศ  และองคก์าร

จดัตั้งสากลต่าง ๆ  

 

คาดหมายรวม 

1. ขยายโรงเรียน...  ใหส้ามารถรับนกัเรียนเพิ่มข้ึนตามลาํดบั  คือเพิ่มจาก 8%  ในปี  

2000  มาเป็น  16%  ในปี 2010 ,  22%  ในปี 2015 และ  30%  ในปี 2020 

2. ปฏิบติัการศึกษาชั้นประถมแบบบงัคบั  ...ใหอ้ตัราเขา้เรียนสุทธิเพิ่มข้ึนจาก  77.3 %  

ในปี  2000  มาเป็น  90%  ในปี 2010 ,  95%  ในปี 2015 และ  98%  ในปี 2020 

3. เพิ่มอตัราเรียนรวมของชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  จาก  45.8 %  ในปี  2000  มาเป็น  

63%  ในปี 2010 ,  74%  ในปี 2015 และ  85%  ในปี 2020 

4. เพิ่มอตัราเขา้เรียนรวมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  จาก   22.6 %  ในปี  2000  

มาเป็น 28%  ในปี 2010 ,  31%  ในปี 2015 และ  34%  ในปี 2020 

5. ลบลา้งความไม่รู้หนงัสือใหป้ระชาชนใหไ้ดคื้อดงัน้ี 

กลุ่มเป้าหมายอาย ุ 15 ถึง  40  ปี  เพิ่มข้ึนจาก  83 %ในปี  2000  มาเป็น  90%  ในปี 2010 ,  93%  ใน

ปี 2015 และ  95%  ในปี 2020 

 กลุ่มเป้าหมายอายแุต่  15 ปีข้ึนไป  เพิ่มจาก  74%  ในปี  2000  มาเป็น  83%  ในปี 2010 

,  87%  ในปี 2015 และ  90%  ในปี 2020 

6. เพิ่มอตัราส่วนจาํนวนนกัศึกษาต่อประชากร  100,000  คน  จาก  350 / 100,000  ในปี  

2000  มาเป็น  520 / 100,000  ในปี  2010,  650 / 100,000  ในปี  2015, และ  850 / 100,000  ในปี  

2020 

7. ตอ้งเพิ่มงบประมาณของรัฐเขา้ในการพฒันาการศึกษา คือ  12%  ในปี  2001 – 2002  

เป็น 16%  ในปี  2010  ,  18% ในปี  2015  และ  20%  ในปี 2020 
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 แนวนโยบายของพรรค 10

11  เป็นทิศทางรวมในการพฒันาเศรษฐกิจ  สังคมแห่งชาติ  ได้

กล่าวไวใ้นการประชุมใหญ่ของพรรคคร้ังท่ี สิบหา้ น้ี  ไดมี้นโยบายอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจ  

สังคม 5 ปี (2011 – 2015)  นั้นคือ  “บุกทะลุ  4 ประการ”  เพื่อขยายนโยบายดงักล่าวเขา้ในแขนง

การศึกษาและกีฬา  ; ดงัน้ี 

 สาํหรับทางดา้นการศึกษาและกีฬา  ซ่ึงเป็น...ท่ีรับผดิชอบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

และเป็น...เป็นประวติัศาสตร์น้ี  พรรคเราไดว้างคาดหมาย...ในจิตใจสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 รอบปี  2015  ตอ้งปฏิบติัการศึกษาชั้นประถมภาคบงัคบัใหเ้ป็นจริงและใหพ้ลเมืองลาว

ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมตอนตน้  บรรลุเป้าหมายสหสัวรรษดา้นการพฒันา  พลเมือง

ลาวทุกคนตอ้งจบชั้นประถมศึกษา และเสมอภาคหญิง ชายในการเขา้ถึงการศึกษา 

 สืบต่อปฏิรูประบบการศึกษาแห่งชาติ  โดยใหค้วามสาํคญัแก่การยดึคุณภาพไปควบคู่

กบัการขยายโอกาสดา้นการศึกษาใหก้วา้งขวางและทัว่ถึง  รับประกนัใหก้ารศึกษาดาํเนินไปอยา่ง....

ตาม  3  ลกัษณะ (ลกัษณะชาติ ,วทิยาศาสตร์  ทนัสมยั  ลกัษณะมาหาชิน  และ 5 หลกัมูนของ

การศึกษา (คุณสมบติัศึกษา  ปัญญาศึกษา  ศิลปศึกษา  พลศึกษา  และแรงงานศึกษา) 

 ถือเอาการพฒันาระบบการศึกษาแห่งชาติ..คือการสร้างคนเป็นใจกลาง  และเป็นหนา้ท่ี

จุดศูนยข์องการพฒันาสังคม  -  วฒันธรรมใ ห้บรรลุเป้าหมายใหค้นลาวเป็นพลเมืองดี  ,มีแนวคิด 

คุณสมบติัศีลธรรมปฏิบติั  ,  มีนํ้าใจรักเช้ือ...ชาติ,มีความจริงรักพรรคดีต่อชาติ,มีความสามคัคี

เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ,่  มีเง่ือนไขไดเ้รียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งรอบดา้น  และต่อเมือง  ,มีวชิาความรู้, มี

ชีวทศัน์ – โลกทศัน์ท่ีกา้วหนา้ ,  รู้อนุรักษรั์กษา,  สืบทอดและเสริมขยายวฒันธรรมอนัดีงามของ

ชาติ,  ทั้งรับรู้เอาส่ิงท่ีมีคุณค่าทางดา้นวฒันาธรรมจากต่างชาติและสากล  แลว้มาพฒันาคนลาวใหมี้

ความศิวไิลทางดา้นจิตใจ,  มีความเขม็แขง็ทางร่างกายและมีพลานามยัสมบูรณ์ 

 จุดรวมของการพฒันานาการศึกษา  เป็นการสร้างบุคลากรประเภทต่าง ๆ เช่น  :  

กรรมกรอาชีพ , นายช่าง,  นกัวชิาการ, วศิวกร, ผูคุ้ม้ครองบริหาร, ผูป้ระกอบการ,  ผูจ้ดัการ ใหมี้

ความรู้ – ความสามารถทั้งมีคุณภาพ  และมีจาํนวนเพียงพอสาํหรับ...ความเรียกร้องตอ้งการของ

หนา้ท่ีการงาน...พรรค,  รัฐและตอบสนองกบัความเรียกร้องตอ้งการของตลาดแรงงานในสังคม 

 ส่งเสริมขยายการศึกษาใหก้วา้งขวาง  ,  แขง็แรงและมีจุดรวมโดย...ใส่เขตชนบท  ,เขต

ชนเผา่ห่างไกล...ถือเอาการ...ลา้งความไม่รู้...จดัตั้งการเรียนและการฝึก...วชิา...ตามความตอ้งการ

ของแต่ละทอ้งถ่ิน  เพื่อแกไ้ขความทุกขย์ากและบรรลุเป้าหมายสหสัวรรษดา้นการพฒันา 

                                                        
11เอกสารกองประชุมใหญ่คร้ังท่ี  9  ของพรรคประชาชนปฏิวติัลาวปี 2011 
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เม่ือพิจารณาจากแนวทางนโยบายของพรรคต่อการพฒันากาศึกษาน้ีจะสังเกตไดว้า่เป็น

แนวทางท่ีครบถว้นและสมบูรณ์แบบท่ีสุดในระยะน้ี  ;  ดา้นหน่ึงเป็นจุดหมายสู่ส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของพรรคเราเองและอีกดา้นหน่ึงเป็นการพฒันาการศึกษาลาวใหมี้ความเช่ือมโยง

กบัสากลและภาคพื้นอยา่งชดัเจน  ซ่ึงแสดงถึงวสิัยทศัน์ของพรรคเรา  ซ่ึงยามใดก็คาํนึงถึงความเป็น

ชาติของตวัเองและความเป็นหน่ึง 

 

การปฏิรูปการศึกษายุทธศาสตร์ 

 การปฏิรูประบบการศึกษาของปี 2006 - 2015 คือการส่งเสริมการพฒันาทรัพยากร

มนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพท่ีดีกวา่เป้าหมายท่ีเขา้ร่วมประชุมโอกาสในการเติบโตจะข้ึนยกระดบั

คุณภาพของการศึกษาจะข้ึนปรับเปล่ียนและการปรับการจดัเก็บขอ้มูลการศึกษาการจดัการท่ี

สอดคลอ้งและเหมาะสมมีพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการศึกษาวชิาชีพท่ี

ไม่ซํ้ ากนัในวฒันธรรมของลิฟทท่ี์ทั้งเพิ่มบทบาทของครูข้ึนท่ี  การปฏิรูปการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 

ขั้นตอนคือ 

 ขั้นตอนท่ี 1: 2006-2010 มุ่งเนน้ไปท่ีการปฏิรูปการศึกษาประถมศึกษาทั้งภาครัฐและ

เอกชน 

 ระยะท่ี 2: 2011-2015 การศึกษาใส่ปฏิรูปการอาชีวศึกษาและการศึกษาสูง 

 2020 การศึกษาภาคบงัคบัเพื่อใหค้รอบคลุมทั้งประถมศึกษาและมธัยมศึกษาเร่ิมตน้

สาํหรับนกัเรียนทุกคนเขา้เรียนโรงเรียนประถมไดรั้บการเตรียมความพร้อมก่อนวยัเรียน 

 

การพฒันากลยุทธ์ - การเล่นกฬีาและการออกกาํลงักาย 

 การพฒันากลยทุธ์ - การเล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย แต่ 2020 จะตอ้งสอดคลอ้งกบั

แนวนโยบายของรัฐ - เพื่อตอบสนองการพฒันาเศรษฐกิจ - สังคม  กีฬา - ออกกาํลงักายเป็น

บรรยากาศท่ีเป็นส่วนขยายท่ีสดใสในประชากรสังคมมีสุขภาพแขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ , กีฬา

ยนิดีบริสุทธ์ิ , การสร้างความตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมในการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์าํแหน่งของ

เป้าหมายการเพิ่มข้ึนของความเป็นปึกแผน่ , เพื่อน, สันติภาพ, ความร่วมมือกบัประเทศในภูมิภาค

และต่างประเทศยกใหบ้ริการภารกิจท่ีจะปกป้องและสร้างประเทศ 
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 สามด้านของการศึกษาแห่งชาติ 

 1.  ตวัละครแห่งชาติ 

 2. ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์สมยัใหม่ 

 3.  มีมวลขั้นสูง 

 หลกัการทีห้่าของการศึกษาแห่งชาติ 

 1. คุณสมบติัการศึกษาภูมิปัญญา  

 2. การศึกษา 

  3. การศึกษาแรงงาน 

  4. การศึกษา  

 5. การศึกษาศิลปะ 

 สามภาคในการแข่งขันครอบคลุมการศึกษาและการกฬีา 

 1.  การเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

 2.  กบัความไม่เท่าเทียมกนั 

 3.  สร้างสภาพแวดลอ้มในเคียฟซิต้ีเซ็นเตอร์สถาบนัการศึกษาและการกีฬา 

 ส่ีก้าวหน้าผู้ขายภาคการวเิคราะห์และการกฬีา 

 ส่ีการพฒันาจะมีความกา้วหนา้ในการพฒันาทั้งส่ีดา้นพร้อมขอมุ่งเป้าไปท่ีการแกไ้ข

ทศันคติการรับรู้ท่ีผดิพลาด , ความยากจน , ปัญหาแมนฮตัตนัชะลอตวัขดัขวางการพฒันาของ

การศึกษาและการกีฬาเป็น: 

1. การพฒันาแนวคิดของจินตนาการ 

2. กรุณาระบุทรัพยากรมนุษย ์

3. กรุณาระบุกลไกของการบริหารจดัการและการบริการทางกฎหมาย 

4. โปรดระบุท่ีอยูท่ี่บุคลากรทางการศึกษาความยากจนและภาคการกีฬาและ

ประชาชนทัว่ไป 
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การบริหารการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านการจัดระบบการศึกษา 

 

 จากกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ฉบบั

ปรับปรุง)  ระบบการศึกษาแห่งชาติเป็นระบบเอกภาพ  ซ่ึงประกอบดว้ยการศึกษาในโรงเรียน และ

การศึกษานอกโรงเรียน 11

12 

 ความหมายและเน้ือหา 

ระบบการศึกษาแห่งชาติเป็นระบบเอกภาพ  ซ่ึงประกอบดว้ยการศึกษาในโรงเรียน และ

การศึกษานอกโรงเรียน เคียงคู่กนัไปในทุกชั้น ทุกขั้นการศึกษา ซ่ึงมีเน้ือหาหลกัสูตร และฐานะ

เทียบเท่ากนั ระบบ การศึกษาแห่งชาติแบ่งเป็นชั้น และขั้นเรียนต่างๆ นบัแต่การศึกษาก่อนวยัเรียน 

ถึงการศึกษาชั้นสูง 

เน้ือหาของระบบการศึกษาในโรงเรียน 

เน้ือหาของระบบการศึกษาแห่งชาติตามรูปแบบการศึกษาในโรงเรียนประกอบดว้ยรูปแบบ

การศึกษาในโรงเรียนประกอบดว้ย 

1.การศึกษาก่อนวยัเรียน 

2.สามญัศึกษา 

3.อาชีวศึกษา 

4.การศึกษาชั้นสูง 

การสร้างระบบการศึกษาแห่งชาติมีจุดประสงคเ์พื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย ์อาํนวยความ

สะดวกใหป้ระชาชนลาวบรรดาเผา่ไดมี้เง่ือนไขร่ําเรียน หาความรู้ความสามารถ ในการพฒันา

ตนเอง มุ่งหมายตอบสนองความตอ้งการของการพฒันาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ใหน้บัม้ือนบัเข

รินกา้วหนา้ 

เนือ้หาของระบบการศึกษานอกระบบ 

การศึกษานอกระบบมีเน้ือหาและชั้นเรียนเหมือนกนักบัการศึกษาในโรงเรียนแต่วธีิการ  

เวลา  และรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแตกต่างจากการศึกษาในโรงเรียน  

การศึกษาตามอธัยาศยั  คือ รูปการหน่ึงของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซ่ึงมีเน้ือหา

กวา้งขวาง และไม่จาํกดักรอบ ทั้งการเรียน การคน้ควา้ดว้ยตวัเอง ดว้ยหลายวธีิ รวมทั้งผา่นส่ือต่างๆ 

ซ่ึงไม่จาํกดักาลเวลา เน้ือหาและสถานท่ีเรียน 

                                                        
12

 สภาแห่งชาติ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, “กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา  

(ฉบบัปรับปรุง), ” 16  กรกฎาคม  2015 
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 กาํหนดเวลาเรียน 

 กาํหนดเวลาเรียนของการศึกษาทุกชั้น ทุกขั้นตอ้งรับประกนัจุดประสงค ์เน้ือหาและ

คุณภาพ ของการศึกษา ซ่ึงรัฐบาลเป็นผูต้กลงตามการเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 การแนะนํา 

 แขนงการศึกษามีการจดัตั้งแนะนาํใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนในแต่ละ

ชั้น ขั้น เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้สริมขยาย การเรียนของตนตามความชอบ ความสามารถ พรสวรรค ์ 

เง่ือนไขตวัจริง โอกาส และความตอ้งการของตลาดแรงงาน ภายในและต่างประเทศ 

 

หมวดที ่ 2 การศึกษาก่อนวยัเรียน 

 มาตรา  14  ความหมาย 

 การศึกษาก่อนวยัเรียน  หมายถึง  การเล้ียงดู การเรียนการสอนเด็กอยูเ่รือนเล้ียงเด็กและ

โรงเรียนอนุบาล เรือนเล้ียง รับเด็ก แต่อาย ุสามเดือน หาสามปี โรงเรียนอนุบาลรับเด็กแต่อายสุามปี

หาอายเุขา้โรงเรียนชั้นประถม 

 มาตรา  15  เน้ือหา 

 เน้ือหาของการศึกษาก่อนวยัเรียนตอ้งรับประกนัใหเ้ด็กมีการขยายตวัและพฒันาการ

ทางดา้นร่างกายและจิตใจ มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการพดู  การเขียน  การอ่าน  การฟัง  การดู  การ

วาด  รู้รักพอ่แม่  รักเพื่อน  รักครู รักผูน้าํ  รักประเทศชาติ  รักธรรมชาติ  รักความสะอาด  สร้างให้

เด็กมีพรสวรรค ์ ปลูกจิตสาํนึกใหเ้ด็กรักการเรียน และตระเตรียมเขา้เรียนชั้นประถม 

 

หมวดที ่ 3  สามัญศึกษา 

 มาตรา  16  สามญัศึกษา 

 สามญัศึกษาคือการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานทัว่ไป ซ่ึงประกอบดว้ยประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา ตอนตน้ ตอนปลาย และใชเ้วลาเรียนทั้งหมด สิบสองปี 

 มาตรา  17 ประถมศึกษา 

 ประถมศึกษา  หมายถึง  การศึกษาเบ้ืองตน้ของสายสามญัศึกษา มีกาํหนดการเรียนหา้ปี 

เพื่อรับประกนัใหผู้เ้รียนมีความรู้ทัว่ไป ทางดา้นวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ –สังคมและมนุษยศาสตร์ มี

ความสามารถในการฟัง การอ่าน การพดู การดู การถาม การเขียนภาษาลาว และการคิดไล่ รู้รักษา

สุขภาพ รักษาความสะอาด รักส่ิงแวดลอ้ม และรู้ศิลปวฒันธรรมลาว เรียนภาษาต่างประเทศ โดยเร่ิม

แต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ีสามข้ึนไป 
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 ประถมศึกษาสมบูรณ์ เป็นการศึกษาภาคบงัคบัสาํหรับพลเมืองลาวบรรดาเผา่ท่ีมีอายุ

หกขวบข้ึนไป 

 รัฐบาลและองคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน มีความรับผดิชอบวางมาตรการท่ีเหมาะสม เพื่อ

รับประกนัใหค้นลาวเป็นตน้ก็คือเด็กทุกคนท่ีอยูใ่นเกณฑอ์ายเุขา้เรียน มีโอกาสเขา้เรียนอยา่งทัว่ถึง 

 สังคม ชุมชน พอ่แม่ หรือผูป้กครอง ตอ้งรับประกนัใหเ้ด็กทุกคนไดเ้รียนจบชั้น

ประถมศึกษา 

 มาตรา  18  มธัยมศึกษา 

 มธัยมศึกษาเป็นการศึกษาถดัจากชั้นประถมศึกษาข้ึนไปซ่ึงมีหนา้ท่ีใหค้วามรู้ทัว่ไป

และความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นเพื่อการเรียนต่อหรือการประกอบอาชีพตามความเหมาะสม 

 มธัยมศึกษาประกอบดว้ยมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 มธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงมีกาํหนดเวลาเรียน ส่ีปี มีหนา้ท่ีให้

ความรู้พื้นฐานทางดา้น ภาษาลาว คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ธรรมชาติ-สังคม ระเบียบกฎหมาย แอง็

ฟอกมาติก ภาษาต่างประเทศ เทคนิค และวชิาชีพ 

 มธัยมตอนปลายเป็นการศึกษาท่ีสืบต่อการเรียนการสอนจากมธัยมตอนตน้ซ่ึงมี

กาํหนดเวลาเรียนสามปี มีหนา้ท่ียกระดบัและขยายเน้ือหาท่ีไดเ้รียนอยูม่ธัยมศึกษาตอนตน้

นอกจากนั้น ยงัตอ้งลงลึกบางวชิาเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถและพรสวรรคข์องผูเ้รียน 

 รัฐบาล องคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน การจดัตั้งสังคม ชุมชน และพอ่แม่หรือผูป้กครองของ

ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบสนองทุน พาหนะ วตัถุอุปกรณ์เทคนิค เคร่ืองทดลอง ส่ือการเรียนการสอน 

ใหแ้ก่มธัยมศึกษาตามความเรียกร้องตอ้งการท่ีจาํเป็น 

 หมวดท่ี  4  อาชีวศึกษา 

 มาตรา  19 ความหมาย 

 อาชีวศึกษา  หมายถึง  การเรียนการสอนเก่ียวกบัเทคนิควชิาชีพ ทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้

ความสามารถดา้นวชิาเฉพาะมีงานทาํ กลายเป็นแรงงานท่ีมีระเบียบวนิยั มีฝีมือแรงงาน คุณสมบติั

ศีลธรรมปฏิวติั เพื่อสนองความเรียกร้องตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกิจสังคม การหนัเป็น

อุสาหกรรมและหนัเป็นทนัสมยั 

 มาตรา  20 โครงประกอบอาชีวศึกษา 

 อาชีวศึกษา  ประกอบดว้ย 

1. วชิาชีพชั้นตน้ หมายถึง การศึกษาวชิาชีพชาํนาญงานสาํหรับนกัเรียนท่ีจบ

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่าข้ึนไปใชเ้วลาเรียนแต่หกเดือนหาสามปี 



144 

 

2. วชิาชีพชั้นกลาง  หมายถึง การศึกษาเทคนิควชิาชีพสาํหรับนกัเรียนท่ีจบวชิาชีพ

ชั้นตน้ มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใชเ้วลาเรียนสองหาสามปีในหลกัสูตรปกติและหน่ึงหา

สองปีสาํหรับการศึกษาวชิาชีพตามหลกัสูตรต่อเน่ืองหรือเช่ือมต่อ 

3. วชิาชีพชั้นสูง  หมายถึง  การศึกษาเทคนิควชิาชีพในระดบัวทิยาลยั  ศูนยก์ารศึกษา

หรือสถาบนัการศึกษาเทียบเท่า วทิยาลยัซ่ึงรับเอานกัเรียนท่ีจบวชิาชีพชั้นกลาง มธัยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไปใชเ้วลาเรียนสองหาสามปีในหลกัสูตรปกติและหน่ึงหาสองปีสาํหรับ

การศึกษาวชิาชีพตามหลกัสูตรต่อเน่ืองหรือเช่ือมต่อ 

 

หมวดท่ี  5   การศึกษาชั้นสูง 

มาตรา  21  ความหมาย 

การศึกษาชั้นสูง  หมายถึง  การศึกษาถดัจากชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา

วชิาชีพชั้นกลาง หรือชั้นสูงข้ึนไปซ่ึงมีหนา้ท่ีสร้างนกัวชิาการ นกัวทิยาศาสตร์ นกัคน้ควา้ใหมี้

ความรู้ ความสามารถ ในระดบัสูง ออกรับใชส้ังคมและสามารถ ประกอบอาชีพดว้ยคนเอง 

การศึกษาชั้นสูงใหน้บัแต่ระดบัอนุปริญญาถึงปริญญาเอก 

มาตรา  22 โครงประกอบการศึกษาชั้นสูง 

การศึกษาชั้นสูงประกอบดว้ยระดบัต่างๆดงัน้ี 

1. อนุปริญญาใชเ้วลาศึกษาสองหาสามปี สาํหรับหลกัสูตรปกติและหน่ึงปีคร่ึงข้ึนไป

สาํหรับหลกัสูตรต่อเน่ืองหรือเช่ือมต่อ 

2. ปริญญาตรีใชเ้วลาศึกษาส่ีปีข้ึนไป สาํหรับหลกัสูตรปกติและหน่ึงปีคร่ึงข้ึนไป

สาํหรับหลกัสูตรต่อเน่ืองหรือเช่ือมต่อ 

3. หลงัปริญญาลงลึกแขนงการหรือเช่ียวชาญใชเ้วลาศึกษาหน่ึงปีข้ึนไปสาํหรับผูท่ี้

เรียนหลกัสูตร ปริญญาโท ตํ่ากวา่สองปีและผูท่ี้เรียนเช่ียวชาญหลงัปริญญาตรีนบัแต่สามปีข้ึนไปได้

กาํหนดไวอี้กแบบ 

4. ปริญญาโท  หมายถึง  การศึกษาถดัจากปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป ใชเ้วลา

ศึกษาสองปีข้ึนไป 

5. ปริญญาเอก  หมายถึง  การศึกษาถดัจากปริญญาโทหรือเทียบเท่า ใชเ้วลาศึกษา

สามปีข้ึนไป 
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ภาคที ่ 3   สถานทีก่ารศึกษา 

 มาตรา  23  สถานท่ีการศึกษา 

 สถานการศึกษา  หมายถึง  ท่ีท่ีดาํเนินการเรียนการสอนทั้งในและนอกโรงเรียน

ประกอบมีหลายชั้นเรียน นบัแต่เรือนเล้ียงเด็ก โรงเรียนอนุบาล จนถึงสถาบนัการศึกษาชั้นสูง

รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 ในชั้นอนุบาล ชั้นประถม ชั้นมธัยม และอาชีวศึกษา วชิาชีพชั้นตน้ วชิาชีพชั้นกลาง 

เรียกวา่ โรงเรียน หรือศูนยก์ารศึกษา 

 ในอาชีวะศึกษา วชิาชีพชั้นสูงและการศึกษาชั้นสูงเรียกวา่ สถาบนัการศึกษาซ่ึง

ประกอบดว้ย วทิยาลยัหรือมหาวทิยาลยัตามขนาด หลกัสูตรการเรียนการสอนและการคน้ควา้

วทิยาศาสตร์ 

 มาตรา  24  การสร้างตั้งโรงเรียน ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษา เป็นความรับผดิชอบของ

รัฐ พร้อมกนันั้น รัฐส่งเสริมและซุกยูใ้หภ้าคเอกชนสร้างตั้งโรงเรียน ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษา  

 การสร้างตั้งโรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษาตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันา

เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนยทุศาสตร์การศึกษาและไดรั้บการอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 การสร้างตั้งวทิยาลยั มหาวทิยาลยัและสถาบนัการศึกษาลงลึกแขนงการ ตอ้งใหถู้กตาม

มาตรฐานรวมท่ีกระทรวงศึกษาธิการวางออก โดยเป็นแขนงการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูส้ร้างตั้งตามการตก

ลงของรัฐบาล 

 มาตรา  25  การสร้างตั้งโรงเรียนพิเศษ 

 รัฐสร้างตั้งโรงเรียนพิเศษสาํหรับคนพิการท่ีไม่สามารถเรียนร่วมกบัผูเ้รียนปกติได ้

 รัฐส่งเสริมใหภ้าคเอกชน องคก์ารจดัตั้งสังคมทั้งภายในและต่างประเทศประกอบส่วน

ช่วยเหลือ สนบัสนุน ทางดา้นทุน อุปกรณ์ และอ่ืนๆ ในการสร้างตั้งโรงเรียนดงักล่าว 

 มาตรา  26   หนา้ท่ีสิทธ์ิของโรงเรียน ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษา  โรงเรียนศูนยแ์ละ

สถาบนัการศึกษาของรัฐ เอกชนมีหนา้ท่ีและสิทธ์ิดงัน้ี 

1. ปฏิบติัแนวทางนโยบายการศึกษาของพรรค  ระเบียบกฎหมายของรัฐอยา่งเขม้งวด 

สร้างและปรับปรุง การจดัตั้งต่าง ๆ ของตนเป็นตน้ก็คือองคก์ารจดัตั้งมหาชน  

2. วางระเบียบการต่าง ๆ เพื่อคุม้ครองโรงเรียนศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษาตามจุดพิเศษ

ของตน 

3. จดัตั้งการเรียนการสอนใหค้รบตามเน้ือหาหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการวางออก  

4. ยนืยนัการศึกษาตามชั้นของผูเ้รียน 

5. รับและคุม้ครองบริหารครูอาจารย ์ผูเ้รียนและบุคคลากรการศึกษาตามระเบียบการ  
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6. ยอ้งยอครูอาจารย ์ผูเ้รียนและบุคลากรการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น ปฏิบติัวนิยัต่อผู ้

ละเมิดระเบียบกฎหมาย 

7. ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อนัชอบธรรมของครูอาจารย ์ผูเ้รียนและบุคลากร

การศึกษา 

8. ประสานสมทบกบัองคก์ารปกครอง การจดัตั้งเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สมาคมพอ่

แม่นกัเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการคุม้ครองบริหารสถานท่ีการศึกษาของตน  

9. เก็บและคุม้ครองค่าทาํเนียมค่าบริการการเรียนการสอนตามนโยบายและระเบียบ

กฎหมาย 

10.  คุม้ครอง นาํใช ้ปกปักรักษาอาคารสถานท่ี วตัถุอุปกรณ์  ส่ือการเรียนการสอน ส่ิง

อาํนวยความสะดวกตามระเบียบการอยา่งเขม้งวด 

11.  อยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองและตรวจตราของกระทรวงศึกษาธิการ 

12.  ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนๆตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมาย 

 มาตรา  27  ส่ิงอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่การศึกษา 

 โรงเรียน ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษาตอ้งมีอาคารสถานท่ี วตัถุอุปกรณ์การศึกษา ส่ือ

การเรียนการสอน หอ้งสมุด หอ้งทดลอง เคร่ืองทดลอง สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬาและอ่ืนๆท่ี

จาํเป็นและไดม้าตรฐานโดยรัฐเป็นผูก้าํหนดตามระดบัของชั้นเรียน  

 

การบริหารการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ด้านการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา (ฉบบัปรับปรุง)  ไดก้ล่าวเก่ียวกบัหลกัสูตรและ

เทคโนโลยกีารศึกษา  ไวใ้นภาคท่ี  4  หลกัสูตรและเทคโนโลยกีารศึกษา  ดงัน้ี 

หมวดที ่ 1  หลกัสูตรการศึกษา 

มาตรา  33  (ปรับปรุง)  หลกัสูตรการศึกษา 

หลกัสูตรการศึกษา  เป็น เอกสารท่ีกาํหนดหลกัการ,  จุดหมายของการศึกษา,  

โครงสร้างเน้ือในวชิาต่าง ๆ,  วธีิการจดัตั้งการเรียน  การสอนของแต่ละชั้น  แต่ละสาย  การวดัผล  

และการประเมินผลวชิาเรียนต่าง ๆ เพื่อรับประกนัใหผู้เ้รียน  มีความรู้  ความสามารถ  ทกัษะ  ความ

ละเอียด  และคุณสมบติัทาํปฎิวติั 
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หลกัสูตรการศึกษา  ประกอบดว้ย  หลกัสูตรการศึกษาแห่งชาติ  หลกัสูตรการศึกษา

ทอ้งถ่ิน  และหลกัสูตรการศึกษานานาชาติ  หรือ หลกัสูตรสองภาษา 

มาตรา  34 (ใหม่)  เน้ือในหลกัสูตรการศึกษา 

เน้ือในหลกัสูตรการศึกษาแห่งชาติ  ตอ้งรับประกนั  สาม ลกัษณะ  และหา้หลกัมูลของ

การศึกษา  และสามารถเช่ือมโยงกบัภาคพื้นและสากล 

เน้ือในหลกัสูตรการศึกษาแห่งชาติ  ใหเ้ป็นเอกภาพ  ในทัว่ประเทศ  สาํหรับทอ้งถ่ินท่ีมี

จุดพิเศษ  ท่าแฮง(จุดแขง็,จุดเด่น)  และภูมิปัญญาท่ีโดดเด่น  ก็สามารถกาํหนดเขา้เป็นเน้ือใน

หลกัสูตรการศึกษาทอ้งถ่ิน  ตามการเห็นดีของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา 

สาํหรับหลกัสูตรนานาชาติ  หรือ  หลกัสูตรสองภาษา  ระหวา่งภาษาลาวและ

ภาษาต่างประเทศไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบการต่างหาก 

มาตรา  35 (ปรับปรุง)  การรับรองเน้ือในหลกัสูตร 

เน้ือในหลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียน  และนอกโรงเรียน  แต่ละชั้น  แต่ละสายตอ้ง

รับประกนัใหมี้มาตรฐาน และประกาศนียบตัรเทียบเท่ากนั  โดยการรับรองจากกระทรวงการศึกษา

และกีฬา 

สาํหรับมาตรฐานหลกัสูตร  และประกาศนียบตัร  ระหวา่งประเทศใหป้ฏิบติับน

พื้นฐานการตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย  หรือ  หลายฝ่าย  แต่ตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา

ของบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากล 

มาตรา  36  (ปรับปรุง)  การพฒันาและการปรับปรุงหลกัสูตร 

สถานการศึกษา  สามารถพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาของตนตามแผน

ยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษา  โดยการเห็นดีและรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา 

มาตรา  37  การอนุมติัหลกัสูตร 

หลกัสูตรการศึกษา  ทุกชั้น  ทุกสาย  และทุกรูปแบบในระบบการศึกษาแห่งชาติ  เป็น

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นผูอ้นุมติัและประกาศใช ้

หลกัสูตรการศึกษาเฉพาะทอ้งถ่ิน  ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นมาตรา  34  ของกฎหมายฉบบัน้ี

เป็นแผนกศึกษาธิการและกีฬา  แขวง  นคร  เป็นผูอ้นุมติัภายหลงัท่ีไดรั้บความเห็นดีจาก

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา 

หลกัสูตรวชิาเฉพาะแขนงงานเป็นแขนงการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูค้น้ควา้เสมือนให้

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นผูอ้นุมติั 

มาตรา  38 (ปรับปรุง)  การกาํหนดเวลาเรียน 
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การกาํหนดเวลาเรียนของการศึกษาทุกชั้น  และทุกสายในระบบการศึกษาแห่งชาติ  

ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  และกีฬาไดก้าํหนดเพื่อรับประกนั

เน้ือในและคุณภาพของการศึกษา 

กาํหนดเวลาในการเรียน  การสอน  แต่ละชั้น  และแต่ละสาย  ของสถานการศึกษา  ได้

กาํหนดไวใ้นระเบียบการต่างหาก 

มาตรา  39  การสอบเส้ง(การสอบแข่งขนั) และการออกประกาศนียบตัร 

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นผูก้าํหนดหลกัการ  ระเบียบการ  เก่ียวกบัการสอบ

เส้ง  การออกประกาศนียบตัร  ของทุกชั้น  และทุกสาย  ท่ีข้ึนกบัการคุม้ครองมหภาค  ของ

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา  และรับรองการเทียบประกาศนียบตัรการศึกษา  ทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 

มาตรา  40  (ปรับปรุง)  ภาษาท่ีใชใ้นการเรียน – การสอน 

ภาษาลาวและอกัษรลาว  เป็นภาษและอกัษรทางการท่ีใชใ้นการเรียน – การสอนใน

สถานการศึกษา 

ตวัเลขลาว และตวัเลขสากลใหน้าํใชเ้ขา้ในการเรียน – การสอน  โดยเร่ิมแต่ชั้น

ประถมศึกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา  41  (ใหม่)  การเรียน – การสอนภาษาต่างประเทศ 

สถานการศึกษา  สามารถจดัตั้งการเรียน – การสอนภาษาต่างประเทศ  ในป้ันใหเ้อา

ภาษาองักฤษเป็นวชิาบงัคบั  โดยเร่ิมแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ข้ึนไป  ส่วนภาษาอ่ืนใหเ้ลือกเรียน  

เลือกสอน  ตามความเหมาะสมและตามเง่ือนไขตวัจริงของสถานการศึกษา 
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การบริหารการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านการบริหารบุคลากร 

 

 การบริหารงานบุคคลของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดา้นบุคคลมี

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ 

1.  กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ฉบบั

ปรับปรุง) 

2. ขอ้ตกลงของรัฐมนตรีวา่ดว้ยคุณสมบติัและจรรยาบรรณครู  

3. ดาํรัสวา่ดว้ยรัฐกรครู 

 ตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ฉบบั

ปรับปรุง)  ภาค 6 ครู  บุคลากร และการคุม้ครองบริหารการศึกษา  หมวดท่ี 1  ครู12

13   

 มาตรา 81  ครู  บญัญติัไวว้า่   

 ครู  หมายถึง  ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีสิดสอน(สั่งสอน)  ถ่ายทอดความรู้  ศึกษาอบรมผูเ้รียน 

อยูใ่นโรงเรียน ศูนยห์รือสถาบนัการศึกษาต่างๆ ซ่ึงแตกต่างจากบุคคลากรการศึกษา 

 ครูสอนอยูใ่นโรงเรียน ศูนยห์รือสถาบนัการศึกษาของภาครัฐ หมายถึงรัฐกรวชิาการซ่ึง

แตกต่างจากรัฐกรบริหารทัว่ไป  

 สาํหรับระเบียบการคุม้ครองครูสอนนั้น รัฐบาลเป็นผูก้าํหนดเฉพาะ  

 หน้าที ่สิทธ์ิ และพนัธของครู (มาตรา  45)   

 ครูมี หนา้ท่ี สิทธ์ิ และพนัธ  ดงัน้ี 

 1.  สอน คน้ควา้วทิยาศาสตร์ พฒันาหลกัสูตร และบริการวชิาการ 

 2.  สอนตามหลกัสูตร ความรู้ วชิาเฉพาะหรือความชาํนาญของตน 

 3.  ติดตาม ตรวจ ตีค่า และวดัผลผูเ้รียนอยา่งเป็นธรรม  

 4.  ปฏิบติัระเบียบกฎหมาย ระเบียบวนิยัของโรงเรียน ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษา 

 5.  เป็นแบบอยา่งท่ีดี รักษาเกียติและศกัด์ิศรี ของตน 

 6.  ประพฤติตนต่อผูเ้รียนอยา่งเป็นธรรม นบัถือและปกป้องสิทธ์ิ ผลประโยชน์อนัชอบ

ธรรม ของผูเ้รียน 

 7.  พฒันา นาํใชแ้ละปกปักรักษาอาคารสถานท่ี วตัถุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน 

                                                        
13

 สภาแห่งชาติ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, “กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา  

(ฉบบัปรับปรุง), ” 16  กรกฎาคม  2015 
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 8.  ไดรั้บการบาํรุง ยกระดบัความรู้ทางดา้นวชิาเฉพาะท่ีตนสอนใหสู้งข้ึนเร่ือยๆ 

 9.  ไดรั้บการปกป้องสิทธ์ิผลประโยชน์และเกียติศกัด์ิศรีของตน 

 10.  ไดรั้บนโยบายต่างๆตามระเบียบกฎหมาย 

 11.  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามการบรรจุ โยกยา้ย มอบหมาย ของการจดัตั้ง ขั้นสูง อยา่งเขม้งวด

เป็นตน้ คือการไปปฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่ขตห่างไกล 

 12.  ปกปักรักษาความสงบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนและสังคม  

 13.  ทาํกิจกรรมนอกหลกัสูตรต่างๆของโรงเรียนและสังคม 

 14.  ปฏิบติัหนา้ท่ี สิทธ์ิ และพนัธะอ่ืนๆตามระเบียบกฎหมาย 

 

 มาตรา  46  นโยบายครู 

 รัฐมีหนา้ท่ีวางนโยบาย เพื่อสร้างเง่ือนไขต่างๆในการปฏิบติัหนา้ท่ี การยกระดบัวชิา

เฉพาะ ยกระดบัชีวติการเป็นอยูแ่ละถานะทางสังคมของครูโดยเฉพาะต่อผูมี้ผลงานดีเด่น ผูมี้หวัคิด

ประดิษฐส์ร้าง ผูไ้ปปฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่ขตภูดอยชนบทห่างไกล   สอกหลีก ทุรกนัดาร ผูส้อนหอ้งควบ 

ผูส้อนหอ้งคนพิการ ครูบาํนาญ พร้อมกนันั้น รัฐก็ส่งเสริมใหบุ้คคล การจดัตั้งและสังคมรวมทั้ง

ภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศใหก้ารช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของครู 

 สาํหรับนโยบายละเอียดต่อครูไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบการเฉพาะ 

 

 ตามดาํรัสวา่ดว้ยรัฐกรครู  มาตรา 2 14รัฐกรครูเป็นรัฐกรวชิาการ  ปฏิบติัหนา้ท่ีสิดสอน  

ศึกษาอบรมผูเ้รียนอยูโ่รงเรียน  ศูนย ์ และสถาบนัการศึกษาของรัฐ  รัฐกรครู  ตามดาํรัสฉบบัน้ี

เรียกวา่  ครู  

 หน่วยงานทางการศึกษา 

 องคก์ารบริหารการศึกษาประกอบดว้ย   กระทรวงศึกษาธิการ แผนกศึกษา แขวงนคร 

หอ้งการศึกษาเมือง เทศบาล 

 หน่วยงานท่ีดูแลบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 

 ตามดาํรัสวา่ดว้ยรัฐกรครู  หมวดท่ี  3  มาตรา  13  การคุม้ครองครู 14

15 

                                                        
14รัฐบาล  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, “ดาํรัสวา่ดว้ยรัฐกรครู, ” 14  

เมษายน  2012 

15 เร่ืองเดียวกนั 
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 ครูไดรั้บการคุม้ครองตามระบบการจดัตั้งของรัฐ  โดยมีการแบ่งขั้นคุม้ครองระหวา่ง

ศูนยก์ลางและทอ้งถ่ิน 

 มาตรา  63 หนา้ท่ีและสิทธ์ิของกระทรวงศึกษาธิการ  

 ในการคุม้ครองบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีหนา้ท่ีและสิทธ์ิดงัน้ี 

 1.  คน้ควา้สร้างแผนยทุธศาสตร์ แผนนโยบาย แผนงาน โครงการพฒันาการศึกษา เพื่อ

เสนอรัฐบาลพิจารณา 

 2.  สร้างร่างกฎหมายและนิติกรรมต่างๆเก่ียวกบัการศึกษา 

 3.  โฆษณาเผยแผนยทุธศาสตร์ แผนนโยบาย แผนงาน โครงการพฒันาการศึกษา 

กฎหมายและนิติกรรมอ่ืนๆ เก่ียวกบัการศึกษา 

 4.  สร้าง พฒันาหลกัสูตร อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน ในแต่ละระยะ และจดัตั้งการ

ฝึกอบรมการนาํใช้ 

 5.  ช้ีนาํการลบลา้งความไม่รู้หนงัสือ และยกระดบัการศึกษาติดพนักบัการฝึกอบรม

วชิาชีพขั้นพื้นฐาน 

 6.  กาํหนดมาตรฐานและการออกแบบของอาคารสถานท่ีการศึกษา 

 7.  ก่อสร้างนาํใชบ้าํรุงคุม้ครองครูและบุคลากรการศึกษาตามภาระบทบาท 

 8.  คุม้ครองบริหารโรงเรียน ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษาต่างๆตามขอบเขตความ

รับผดิชอบของตน  

 9.  ช้ีนาํติดตามชุกยู ้(สนบัสนุน) ตรวจตรา ตรวจการประเมินผลการดาํเนินการศึกษา  

10.  ประสานสมทบกบับนัดาองคก์ารจดัตั้งรัฐและองคก์ารจดัตั้งอ่ืนๆ เก่ียวกบั

การศึกษา 

11.  คุม้ครอง นาํใชง้บประมาณการศึกษา ใหมี้ประสิทธ์ิผล 

12.  พวัพนัร่วมมือกบัต่างประเทศ องคก์ารจดัตั้งสากลในดา้นการศึกษา 

13.  รายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัการศึกษาใหรั้ฐบาลและคณะประจาํสภาแห่งชาติ 

14.  ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนๆตามระเบียบกฎหมาย 

 มาตรา64 หนา้ท่ีและสิทธ์ิของแผนกศึกษาแขวง นคร 

 ในการคุม้ครองบริหารการศึกษา แผนกศึกษาแขวง นคร มีหนา้ท่ีและสิทธ์ิ  ดงัน้ี 

1.  ผนัขยายแผนยทุศาสตร์ แผนนโยบายระเบียบกฎหมายของรัฐและนิติกรรมต่างๆ

ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และนิติกรรมต่างๆ ของแขวง นคร เป็น

แผนการ แผนงาน และโครงการ เฉพาะของตน แลว้จดัตั้งปฏิบติั 
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2.  เผยแพร่ ติดตาม  ช้ีนาํและตรวจตราการจดัตั้งปฏิบติัระเบียบกฎหมายเก่ียวกบั

การศึกษา 

3.  จดัตั้งปฏิบติัแผนการลบลา้งความไม่รู้หนงัสือ และยกระดบัการศึกษาติดพนัธะกบั

การฝึกอบรมวชิาชีพขั้นพื้นฐาน 

4.  บาํรุงก่อสร้างคุม้ครองนาํใชค้รูและบุคคลากรการศึกษา 

5.  คุม้ครองบริหารโรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษาในขอบข่ายความรับผดิชอบ

ของตน 

6.  ช้ีนาํ ชุกยู ้(สนบัสนุน)  ติดตาม ตรวจตรา ตรวจการ(งาน)และประเมินผลการปฏิบติั

แผนการ แผนงาน โครงการ พฒันาการศึกษาตามความรับผชิอบของตน 

7.  ประสานสมทบกบับนัดาองคก์ารจดัตั้งพกั รัฐ แนวลาวสร้างชาติ องคก์ารจดัตั้ง

มหาชนขั้นของตนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั การศึกษา 

8.  คุม้ครอง นาํใชง้บประมาณการศึกษาใหมี้ประสิทธิผล 

9.  พวัพนัธ์ร่วมมือกบัต่างประเทศ องคก์ารจดัตั้งสากลในดา้นการศึกษา ตามการตกลง

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

10.   รายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัการศึกษาใหก้ระทรวงศึกษาธิการ องคก์ารปกครอง

แขวง นคร และคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจาํเขตเลือกตั้ง 

11.  ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนๆตามระเบียบกฎหมาย 

มาตรา  65  หนา้ท่ีและสิทธ์ิของหอ้งการศึกษาเมือง เทศบาล 

ในการคุม้ครองบริหารการศึกษา หอ้งการศึกษาเมือง เทศบาลมีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

1.  จดัตั้งปฏิบติัแผนยทุธศาสตร์ แผนนโยบายระเบียบกฎหมายของรัฐและนิติกรรม

ต่างๆและ แผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ในขอบข่ายความรับผดิชอบของตน 

2.  เผยแพร่ ติดตามและตรวจตราการจดัตั้งปฏิบติัระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษา 

3.  จดัตั้งปฏิบติัแผนการลบลา้งความไม่รู้ 

4.  คุม้ครองนาํใชค้รูและบุคคลากรการศึกษา 

5.  คุม้ครองบริหารโรงเรียน และศูนยก์ารศึกษาต่างๆในขอบข่ายความรับผดิชอบของ

ตน 

6.  ประเมินและสรุปรายงานการปฏิบติัแผนการแผนงาน โครงการพฒันาการศึกษา 

ตามความรับผดิชอบของตน 

7.  ประสานสมทบกบัองคก์ารจดัตั้งพรรค รัฐ แนวลาวสร้างชาติ องคก์ารจดัตั้งมหาชน

ขั้นของตนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั การศึกษา 
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8.  คุม้ครอง นาํใชง้บประมาณการศึกษาใหมี้ประสิทธิผล 

9.  ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนๆตามระเบียบกฎหมาย 

มาตรา  66  สภาท่ีปรึกษาการศึกษา 

สภาท่ีปรึกษาการศึกษาหมายถึงการจดัตั้งหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของแขนง

การศึกษา ประกอบดว้ยหลายภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท้รงคุณวฒิุ ปัญญาชน ผูต่้างหนา้แนวลาวสร้าง

ชาติ องคก์ารจดัตั้งมหาชน ผูป้ระกอบการคา้ธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาดา้น

นโยบาย การมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาอยูข่ ั้นของตน 

องคก์ารคุม้ครองบริหารการศึกษา ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษามีสิทธ์ิสร้างตั้งสภาท่ี

ปรึกษาการศึกษาของตนข้ึน  

การจดัตั้งและการเคล่ือนไหวของสภาท่ีปรึกษาการศึกษาไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบการ

เฉพาะ 

หน่วยงานบริหารงานบุคคลส่วนภูมิภาค 

แขนงการศึกษาเป็นตน้คณะกรรมการแผนการและการลงทุน การเงิน และองคก์าร

ปกครองทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีและสิทธ์ิประสานสมทบและร่วมมือกบัแขนงการศึกษาตามพลบทบาท

และความรับผดิชอบของตน ในการสร้างแผนการแบ่งงบประมาณ ลงทุน และส่งเสริมการศึกษา

เพื่อทาํใหก้ารศึกษามีคุณภาพและประกอบส่วนเขา้ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

การกาํหนดตําแหน่งและวทิยฐานะ 

ตามดาํรัสวา่ดว้ยรัฐกรครู  หมวดท่ี  2  กลุ่มอาชีพครูและการก่อสร้าง  บาํรุงครู15

16   

มาตรา  4  กลุ่มอาชีพครู 

อาชีพครูไดจ้ดัแบ่งเป็นกลุ่ม  ตามหนา้ท่ี  และระดบัการศึกษา  ในระบบการศึกษา

แห่งชาติ  ดงัน้ี 

กลุ่ม 1  ครูเล้ียงเด็ก  และครูอนุบาลศึกษา 

กลุ่ม 2  ครูหอ้งการ  และครูประถมศึกษา 

กลุ่ม 3  ครูมธัยมศึกษาตอนตน้ 

กลุ่ม  4  ครูมธัยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่ม  5  ครูอาชีวะศึกษา 

กลุ่ม 6  ครูมหาวทิยาลยั 

กลุ่ม  7  ครูศึกษานิเทศกแ์ละครูฝึกประจาํ 

                                                        
16 เร่ืองเดียวกนั, 2 



154 

 

กลุ่ม  8  ครูมีตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ฉบบั

ปรับปรุง)  ภาค 6  ครู  บุคลากร และการคุม้ครองบริหารการศึกษา 16

17 

มาตรา  83  ตาํแหน่งครูและนามยศ   

ครูสอนขั้นต่าง  ๆ  มีตาํแหน่งวชิาการ  นามยศ  เกียรติคุณและกิตติมศกัด์ิ 

ตาํแหน่งวชิาการของครูท่ีสอนมหาวทิยาลยัและสถาบนัการศึกษาชั้นสูง มีผูช่้วย

อาจารย ์อาจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์ 

ตาํแหน่งวชิาการของครูท่ีสอนอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่สถาบนัการศึกษาชั้นสูง ครู

ประสบการณ์ ครูชาํนาญการ ครูเช่ียวชาญและครูเช่ียวชาญอาวโุส  

นามยศของครู มี ครูประชาชน และครูแห่งชาติ 

 มาตรฐานและเง่ือนไขของตาํแหน่งวชิาการ นามยศ  เกียรติคุณ และกิตติมศกัด์ิของครู

กาํหนดไวเ้ฉพาะ 

 การบรรจุแต่งตั้ง 

 ตามดาํรัสวา่ดว้ยรัฐกรครู  มาตรา  8  ผูส้มคัรเรียนเป็นครูอาชีพแต่ละระดบัต่าง ๆ ให้

ปฏิบติัตามเง่ือนไข  และมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา  กาํหนด 

 มาตรา  9  ทุนการศึกษาสาํหรับผูเ้รียนเป็นครูอาชีพ 

 ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเขา้เรียนเป็นครูอาชีพทุกระดบั  ไดรั้บการอุดหนุนทุนการศึกษาจาก

รัฐบาลตามระดบัชั้นเรียน  และภายหลงัเรียนจบหลกัสูตรวชิาชีพครูแลว้  ผูเ้ก่ียวตอ้งไปประกอบ

อาชีพเป็นครู  ตามสัญญาผกูพนัการรับทุนการศึกษาระห่างผูเ้รียน และองคก์ารบริหารรัฐขั้นทอ้งถ่ิน  

ท่ีสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 หมวดท่ี  3  การบรรจุ  สับซอ้น  (อตัรากาํลงั) และคุม้ครองครู  

 มาตรา  10  เง่ือนไขการบรรจุครู 

 ผูท่ี้เรียนจบครูอาชีพ  หรือ  ผูท่ี้เรียนจบวชิาเฉพาะสาขาอ่ืน  ลว้นแต่มีสิทธ์ิสมคัร 

ประกอบอาชีพเป็นครู  โดยการคดัเลือกตามเง่ือนไข  มาตรฐาน  และความตอ้งการตวัจริงท่ี

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬากาํหนด  การบรรจุ  หรือรับครูใหม่ทุกกลุ่ม  ใหป้ฏิบติัหน่ึงคร้ังต่อ

หน่ึงปีเรียนโดยกาํหนดเอา  วนัท่ี  1  เดือนสิงหา ของทุกปีเป็นวนัเร่ิมตน้เขา้เป็นครูใหม่  อยา่งเป็น

ทางการ 

มาตรา  11  อตัราส่วนการบรรจุครู 

                                                        
17

 สภาแห่งชาติ, “กฎหมายการศึกษา  (ฉบบัปรับปรุง),”  22. 
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กลุ่ม  1  ใหบ้รรจุตามสัดส่วน  ครู  1  คน ต่อนกัเรียน  15 คน 

กลุ่ม  2  ใหบ้รรจุตามสัดส่วน  ครุ  1  คน  ต่อนกัเรียน  34  คน   

กลุ่ม  3  ใหบ้รรจุตามสัดส่วน  ครุ  1  คน  ต่อนกัเรียน  30  คน   

กลุ่ม  4  ใหบ้รรจุตามสัดส่วน  ครุ  1  คน  ต่อนกัเรียน  25  คน   

กลุ่ม  5  ใหบ้รรจุตามสัดส่วน  ครุ  1  คน  ต่อนกัเรียน  20  คน   

กลุ่ม  6  ใหบ้รรจุตามสัดส่วน  ครุ  1  คน  ต่อนกัเรียน  30  คน 

มาตรา  12  การฝึกงานของครูใหม่ 

ผูท่ี้เรียนจบครูอาชีพจะไดรั้บการบรรจุเป็นครู  โดยไม่ผา่นระยะการฝึกงาน  ผูท่ี้เรียน

จบวชิาชีพเฉพาะสาขาอ่ืน  จะไดผ้า่นการฝึกงานเป็นเวลา  9  เดือน  หรือ  หน่ึงสกเรียน (หน่ึงปีมี

สองเทอม  คือ  หน่ึงปีการศึกษา)  เพื่อเล่ือนเป็นครูสมบูรณ์  ในกรณีไม่ผา่นการประเมิน  ครูใหม่มี

สิทธ์ิสืบต่อฝึกงานอีกส่ีเดือนแลว้จะไดรั้บการประเมินคืนเป็นคร้ังสุดทา้ย  เพื่อทดสอบความรู้

ความสามารถ  และการประพฤติทางดา้นคุณสมบติัและการสิดสอน  ผูท่ี้อยูใ่นระยะฝึกงาน  จะไม่มี

สิทธ์ิดาํรงตาํแหน่งบริหารประเภทต่าง ๆ ไม่อนุญาตใหไ้ปเรียนต่อภายใน  หรือต่างประเทศ  และ

ไม่อนุญาตใหไ้ปประจาํอยูท่ี่อ่ืน  

 การเลือ่นข้ันเงินเดือน 

มาตรา  44. การบาํรุง ยกระดบั 

รัฐ องคก์ารคุม้ครองแขนงการศึกษาทุกขั้น ตอ้งสร้างเง่ือนไขใหค้รูไดรั้บการบาํรุง 

ยกระดบัอยูเ่ร่ือย พร้อมกนันั้นการจดัตั้งสังคมชุมชน และ ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆก็มีหนา้ท่ี

ส่งเสริม ช่วยเหลือครูใหไ้ดรั้บการบาํรุงยกระดบัอยา่งต่อเน่ือง  

ตามดาํรัสวา่ดว้ยรัฐกรครู หมวดท่ี  4  นโยบาย  เงินเดือน  และสวสัดิการครู 

มาตรา 14  นโยบายต่อครู 

ครูมีสิทธ์ิไดรั้บนโยบายดา้นต่าง ๆ ตามกฎหมาย  และระเบียบการของรัฐ  คือกบัรัฐกร

บริหารทัว่ไป  นอกจากนั้น  ครูยงัไดรั้บการปฏิบติันโยบายเฉพาะบางดา้น  คือ  ฐานะทางวชิาการ  

(ตาํแหน่งวชิาการ  และนามยศ)  เกียรติศกัด์ิศรีในสังคม  ชีวติความเป็นอยู ่ การย ั้งอยู ่ การลาพกั  

และรับเบ้ียบาํนาญ  สาํหรับครูผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี  อยูเ่ขตทุรกนัดารห่างไกล สอกหลีก( กนัดาร ) จะ

ไดรั้บการปฏิบติัพิเศษจากรัฐบาล 

มาตรา  15  โครงสร้างเงินเดือนครู 

ครูมีโครงสร้างเงินเดือนเฉพาะ  ซ่ึงประกอบมี  5   ชั้น   95  ขั้น  และ  95  ดชันี  ดงัน้ี  

ขั้นท่ี  1  ประกอบดว้ย  25  ขั้น  แต่ดชันี  156 ถึง  306 

ขั้นท่ี  2  ประกอบดว้ย  15  ขั้น  แต่ดชันี  206 ถึง  365 
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ขั้นท่ี  3  ประกอบดว้ย  15  ขั้น แต่ดชันี  260  ถึง 472 

ขั้นท่ี  4  ประกอบดว้ย  15  ขั้น  แต่ดชันี  308 ถึง 538 

ขั้นท่ี  5  ประกอบดว้ย  25  ขั้น   แต่ดชันี  389  ถึง  859 

มาตรา  16  การจดัเขา้ขั้น  ชั้นเงินเดือนของครู  

ครูใหม่ทุกคน  จะไดรั้บการบรรจุเขา้ขั้นหน่ึง  ตามประกาศนียบตัร และวฒิุการศึกษา  

ครูไดรั้บตาํแหน่งวชิาการ  และนามยศ  ฐานเงินเดือนของผูเ้ก่ียวจะปรับปรุงไปตามขั้น  

ชั้นเงินเดือนของครูตามแต่ละกรณี  ส่วนการคิดไล่และการเทียบขั้น  ขั้นเงินเดือนของครู  มอบให้

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นผูแ้นะนาํละเอียด 

มาตราท่ี  18  การประเมิน ผลงานของครู  ครูทุกคนจะไดรั้บการตีราคา  ประเมินผล

งาน  ในแต่ละสกเรียน (ปีการศึกษา ) โดยคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  อยูส่ถาบนัการศึกษาแต่

ละแห่ง  ซ่ึงครูจะไดรั้บการตีราคาโดยจดัเป็นประเภทดงัน้ี   

ประเภท  1  ดี 

ประเภท  2  กลาง 

ประเภท  3  อ่อน 

ส่วนเง่ือนไข  มาตรฐาน   และวธีิการประเมินผลงานของครู  มอบให้

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา  เป็นผูก้าํหนดอยา่งละเอียด  เพื่อใหมี้ความเป็นเอกภาพ  โปร่งใส  

และยติุธรรมในขอบเขตทัว่ประเทศ 

มาตรา  19  การเล่ือนชั้น  ขั้นเงินเดือนของครู  

ครูทุกกลุ่มไดรั้บการพิจารณา  ใหมี้การเล่ือน  หรือข้ึนชั้น  ขั้นเงินเดือนใหสู้งข้ึนในแต่

ละปี  โดยอิงตามการประเมินผลงานท่ีถูกจดัเป็นประเภท   ตามท่ีกาํหนดไวใ้น มาตรา  18  ของ

ดาํรัสฉบบัน้ี  ซ่ึงมีหลกัการรวม  ดงัน้ี 

ครูประเภท 1    หน่ึงปีต่อหน่ึงขั้น 

ครูประเภท  2  สองปีต่อหน่ึงขั้น 

ครูประเภท  3  ใหห้ยดุการสิดสอน  และโอนยา้ยไปรับหนา้ท่ีอ่ืนตามความเหมาะสม  

หรืออาจจะลิบช่ือออกจากการเป็นรัฐกรครู 

การออกจากราชการ 

การส้ินสุดการเป็นรัฐกรครู 

     ครูผูห้น่ึงจะส้ินสุดการเป็นรัฐกรในกรณี  ดงัน้ี 

1. รับเบ้ียบาํนาญ 

2. ลาออก  รับเบ้ียบาํเหน็จ 
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3. ถูกยกัยา้ยไปประจาํการอยูแ่ขนงอ่ืน 

4. ถูกไล่ออกดว้ยเหตุผดิต่าง ๆ  

5. เสียชีวติ 

คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครู 

คุณสมบติั  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคล  กลุ่มคน  และสังคม  

นอกจากนั้นยงัหมายถึงความดี  ความประพฤติดี  คุณลกัษณะประจาํตวั 

จรรยาบรรณครู  หมายถึง  แบบแผนในการปฏิบติัตน  ซ่ึงผูเ้ป็นครูตอ้งปฏิบติัตาม  เพื่อ

รักษา  ส่งเสริมเกียรติ  ช่ือเสียง  ฐานะของครู  ใส่สร้างความเช่ือถือ  และไดรั้บความศรัทธาจาก

สังคม 

คุณสมบติัและจรรยาบรรณของครู 

มาตรา 4  คุณดา้นการเมือง  

1.  มีทศันหลกัมัน่การเมืองหนกัแน่น  ปฏิบติัแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐอยา่ง

ถูกตอ้งและประดิษฐส์ร้างปฏิบติัระเบียบกฎหมายอยา่งเขม้งวด ตั้งหนา้ฝึกฝนหล่อหลอมตนเอง

ทางดา้นทฤษฎีการเมือง เพื่อนาํใชเ้ขา้ในการปฏิบติัหนา้ท่ีการสิทธิสอน ใหมี้ผลสัมฤทธ์ิ 

2. มีสติต่อการจดัตั้ง ปฏิบติัพฒันาหนา้ท่ีตามการมอบหมาย มีสติรวมหมู่และเพื่อ

ผลประโยชน์รวม 

3. เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัพนัธะของพลเมือง มุ่งมัน่ประกอบส่วน(มีส่วนร่วม)

การเคล่ือนไหวทางการเมืองและสังคม 

มาตรา 5 คุณสมบติัดา้นอาชีพ  

1. รักอาชีพ มีสติ รักษาเกียรติศกัด์ิศรี และจรรยาบรรณของครู มีความสามคัคีมีนํ้าใจ

เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเพื่อนร่วมอาชีพ  มีนํ้าใจ มนุษยธรรม มีมารยาท อ่อนหวาน  ต่อผูเ้รียน และเพื่อน

ฝงู มีความ เตรียมพร้อม ช่วยเหลือรับใช ้ปกป้องสิทธ์ิ และ ผลประโยชน์ ทาํของผูเ้รียน ของเพื่อน

ร่วมงานและสังคม 

2. มีความ ดูหมัน่ หา้วหาญ ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี ระบอบ ระเบียบการ ขององคก์าร

จดัตั้ง แถลงการณ์ และสถานศึกษา 

3. ใหก้ารศึกษารวบรวม และ สิดสอน อยา่งเสมอภาค ประเมิน ตีราคาอยา่งถูกตอ้ง 

เป็นธรรมต่อความสามารถของผูเ้รียน มีความซ่ือสัตยบ์ริสุทธ์ิ ประหยดั เท่ียงธรรม ตา้นการโลภมาก  

ฉอ้ราษฎร์บงัหลวง  

4. ดาํเนินกา รพฒันา ตนเอง และเพื่อนร่วมงานใหป้กติ เอาใจใส่ ไปรู้เล่าเรียน เพื่อ

พฒันา ยกระดบั ตนเองดา้นวชิาเฉพาะ ภาษาต่างประเทศ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และ เทคโนโลย ีเพื่อ
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การปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายใหมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง และใหส้ามารถตอบสนอง ไดต้ามความ

ตอ้งการ ของการพฒันาการศึกษาของชาติ 

มาตรา 6 แบบแผนและการดาํรงชีวติ ขอ้ 1 ดาํรงชีวติอยา่งมีจุดประสงค ์เป้าหมาย มี

ความ มานะ .ผา่นผา่ ความยุง่ยาก และมีจินตนาการท่ีประดิษฐส์ร้าง 

ขอ้ 2  มีแบบแผนดาํรงชีวติแบบ มหาชน เหมาะสมกบั ลกัษณะ สีสัน ของชนเผา่ และ

ความกา้วหนา้ ของสังคม สนบัสนุนส่งเสริม การดาํรงชีวติ แบบศิวไิลซ์ กา้วหนา้ และ รู้ 3 มิติ 

เตรียมการ ดาํรงชีวติ แบบลา้หลงั 

ขอ้ 3 มีแบบแผน การ ทาํงาน  ท่ี วอ่งไว หา้วหาญ วทิยาศาสตร์ ศรีวไิล สุภาพ ...ในการ

พวัพนัสังคม กบัเพื่อนร่วมงาน และผูเ้รียน แกไ้ข การทาํงาน อยา่ง... มีนํ้าใจ และมีความ

ละเอียดอ่อน 

ขอ้ 4 มุ่งถือสุภาพเรียบร้อยง่ายดาย เหมาะกบัอาชีพ ไม่โลดโผนไม่โออ้วดต่อผูเ้รียน 

ขอ้ 5 สามคัคี ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เส้ือพร้อมกนั สาํเร็จหนา้ท่ี ต่อตา้น แปลสกดักั้น

การกระทาํท่ีผดิต่อระเบียบกฎหมาย มีความผกูพนั ติดกบัประชาชน และผูป้กครองอยา่งเหมาะสม 

ขอ้ 6 สร้างกรอบ ตวัวฒันธรรม มีความนบัถือ รักและดูแลซ่ึงกนัและกนั รู้ห่วงใยกบั

คนใกลต้วั และดาํรงชีวติแบบมีวฒันธรรม ศรีวไิล ในท่ีสาธารณะ 

มาตรา 7 ปกปักรักษาความดีงามคุณสมบติัของครู 

ขอ้ 1 ไม่ช่วยใหห้นา้ท่ีตาํแหน่งเพื่อการกระทาํท่ีผดิต่อระเบียบกฎหมาย ไม่สร้างความ

ยุง่ยากใหผู้เ้รียนและประชาชน 

ขอ้ 2 ไม่รักโลก หรือ... ในการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้วทิยาศาสตร์ รายการสอน 

เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 

ขอ้ 3 ไม่มีท่าที แขง็กระดา้ง บีบบงัคบัผูเ้รียนในทุกรูปแบบ ไม่ปกปิด ดา้น... ในการ

ทาํงานดา้นการสอน และการศึกษา 

ขอ้ 4 ไม่กระทาํส่ิงท่ี แต่ตอ้งถึงร่างกาย จิตใจ และเกียรติศกัด์ิศรีของผูเ้รียน 

ขอ้ 5 ไม่มีการสอนเพิ่มเรียนเพิ่ม นอกจากระเบียบ การ 

ขอ้ 6 ไม่คุม้ครอง และนาํใชส่ิ้งเสพติด ไม่ด่ืมส่ิงมึนเมา ในเวลาปฏิบติัหนา้ท่ี และในท่ี

สาธารณะชน 

ขอ้ 7 ไม่สร้างกลุ่มกอ้น พรรคพวก ทอ้งถ่ิน หรือการกระทาํอ่ืน ท่ีพาใหเ้กิดความ

แตกแยกความสามคัคี 

ขอ้ 8 ไม่นาํใชส้ถานศึกษา เพื่อดาํเนินการ โฆษณา ชวนเช่ือรูปแบบต่างๆ ท่ี เสริมต่อ

ทศันะ และแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐ 
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ขอ้ 9 ไม่เอาทรัพยสิ์นท่ีเป็นของส่วนรวม ไปใชเ้พื่อผลประโยชน์บุคคล 

ขอ้ 10   ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี  หลบหลีกมติคาํสั่ง และเคล่ือนไหวไปในทางท่ีไม่ดี มีผล

สะทอ้นทางลบ ต่อ ช่ือเสียง บทบาท และ และอิทธิพล ของสถานศึกษา 

ขอ้ 11 ไม่เช่ือถือ ส่ิงงมงาย ไม่กระทาํส่ิงท่ีผดิต่อ ประเพณีอนัดีงามของชาติ 

มาตรา 8 จรรยาบรรณของครูลาว 

จรรยาบรรณของครูลาว ประกอบดว้ย 6 คุณลกัษณะ หลกัคือ รักอาชีพ รักผูเ้รียน 

อดทน ซ่ือสัตยบ์ริสุทธ์ิ พฒันาตนเอง และเป็นแบบอยา่ง ทั้งวาจาและการกระทาํ 

 

การบริหารการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ด้านการบริหารงบประมาณ  และทรัพยากร 

 

 ตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (ฉบบั

ปรับปรุง)  ภาค 8  การลงทุนใหแ้ก่การศึกษา  หมวด  1  การลงทุนใส่การศึกษาภาครัฐ17

18 

 มาตรา  55  ความหมาย การลงทุนใส่การศึกษาภาครัฐ คือการสนองงบประมาณ ทุน 

เพื่อพฒันาการศึกษา เช่น ก่อสร้างบุคคลากร อาคารสถานท่ี ประกอบพาหนะ วตัถุอุปกรณ์  ส่ือการ

เรียนการสอน ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ปฏิบติันโยบายต่อครู ผูเ้รียนและอ่ืนๆ 

 มาตรา 56.แหล่งทุน 

 แหล่งทุนหลกัคือมาจากงบประมาณของรัฐ นอกจากนั้น ก็ยงัไดม้าจากการประกอบ

ส่วนของการจดัตั้งบุคคลพายในและต่างประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือของสากล 

 มาตรา 57. งบประมาณการศึกษา 

 รัฐตอ้งจดับุริมสิทธ์ิและเพิ่มอตัราส่วนรายจ่ายงบประมาณแห่งชาติใหแ้ก่การศึกษาจน

บรรลุ 18% ข้ึนไป การสนองงบประมาณสาํหรับการบริหารปกติ ใหแ้ก่โรงเรียน ศูนย ์และ

สถาบนัการศึกษาต่างๆใหคิ้ดตามจาํนวนของผูเ้รียน รัฐบาลและองคก์ารปกครองทอ้งถ่ินมีความ

รับผดิชอบจดัตั้งปฏิบติัรายจ่ายงบประมาณดัง่กล่าวอยา่งเขม้งวด 

 รัฐบาลและองคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน ตอ้งรับประกนัทุนสมทบโครงการช่วยเหลือ การ

กูย้มืจากภายในและต่างประเทศใหแ้ก่การศึกษาอยา่งเพียงพอ และทนัเวลา 

 สาํหรับมหาวทิยาลยัของรัฐ ใหมี้งบประมาณเฉพาะของตน โดยสอดคล่องกบักฎหมาย

วา่ดว้ยงบประมาณแห่งรัฐ 

                                                        
18

 สภาแห่งชาติ, “กฎหมายการศึกษา  (ฉบบัปรับปรุง),”  28. 



160 

 

 มาตรา58. กองทุน 

 รัฐบาลส่งเสริมองการจดัตั้งของรัฐ เอกชน ชุมชนและบุคคลสร้างตั้งและประกอบส่วน

เขา้ในกองทุนต่างๆเพื่อพฒันาการศึกษา 

 สาํหรับระเบียบการสร้างตั้ง การคุม้ครอง และการนาํใชก้องทุนนั้นไดก้าํหนดต่างหาก  

 

 มาตรา 59  การเก็บค่าทาํเนียมและค่าบริการ 

 รัฐเป็นผูก้าํหนดอตัราการเก็บค่าทาํเนียมและค่าบริการการศึกษา  

 การคุม้ครอง การนาํใช ้ค่าทาํเนียมและค่าบริการการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบ

กฎหมาย 

 หมวดท่ี  2  การลงทุนของเอกชนต่อการศึกษา 

 มาตรา 60  นโยบายเก่ียวกบัการลงทุน 

 รัฐส่งเสริมใหบุ้คคล รวมหมู่และการจดัตั้ง เอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ลงทุนใส่

การศึกษา ดว้ยการสร้างตั้งโรงเรียน ศูนย ์สถาบนัการศึกษาระดบัต่างๆ เปิดการเรียนการสอนตาม

ระบบการศึกษาแห่งชาติ และตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาอนุมติั เพื่อบริการใหแ้ก่สังคม โดย

ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมจากผูเ้รียน 

 การลงทุนมีหลายรูปการ ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยวสิาหกิจ 

 มาตรา  61   การคุม้ครอง 

 รัฐบาลเป็นผูก้าํหนดหลกัการ ระเบียบการ และนโยบายเก่ียวกบัการจดัตั้ง การ

เคล่ือนไหว การคุม้ครองโรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษาของภาคเอกชน  

 

 

การบริหารการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ด้านการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ฉบบั

ปรับปรุง)  ภาค 9 การคุม้ครองรัฐต่อการศึกษา การตรวจตราและการประเมินผลการศึกษา 18

19 

หมวดท่ี  1 การคุม้ครองรัฐต่อการศึกษา 

มาตรา  62 องคก์ารคุม้ครองบริหารการศึกษา  
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รัฐบาลเป็นผูคุ้ม้ครองการศึกษาอยา่งรวมศูนย ์และเป็นเอกภาพในทัว่ประเทศ โดยมอบ

ใหก้ระทรวงศึกษาธิการเป็นผูคุ้ม้ครองบริหารการศึกษาโดยตรง 

องคก์ารบริหารการศึกษาประกอบดว้ย กระทรวงศึกษาธิการ แผนกศึกษาแขวง นคร 

หอ้งการศึกษาเมือง เทศบาล 

มาตรา  63 หนา้ท่ีและสิทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ในการคุม้ครองบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีหนา้ท่ีและสิทธ์ิดงัน้ี 

1.  คน้ควา้สร้างแผนยทุศาสตร์ แผนนโยบาย แผนงาน โครงการพฒันาการศึกษา เพื่อ

เสนอรัฐบาลพิจารณา 

2.  สร้างร่างกฎหมายและนิติกรรมต่างๆเก่ียวกบัการศึกษา 

3.  โฆษณาเผยแผนยทุศาสตร์ แผนนโยบาย แผนงาน โครงการพฒันาการศึกษา 

กฎหมายและนิติกรรมอ่ืนๆ เก่ียวกบัการศึกษา 

4.  สร้าง พฒันาหลกัสูตร อุประกร ส่ือการเรียนการสอน ในแต่ละระยะ และจดัตั้งการ

ฝึกอบรมการนาํใช้ 

5.  ช้ีนาํการลบลา้งความไม่รู้หนงัสือ และยกระดบัการศึกษาติดพนัธ์กบัการฝึกอบรม

วชิาชีพขั้นพื้นฐาน 

6. กาํหนดมาตรฐานและการออกแบบของอาคารสถานท่ีการศึกษา 

7.  ก่อสร้างนาํใชบ้าํรุงคุม้ครองครูและบุครากรการศึกษาตามภาระบทบาท 

8.  คุม้ครองบริหารโรงเรียน ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษาต่างๆตามขอบเขตความ

รับผดิชอบของตน  

9.  ช้ีนาํติดตามชุกยูต้รวจตรา ตรวจการประเมินผลการดาํเนินการศึกษา  

10.  ประสานสมทบกบับนัดาองคก์ารจดัตั้งรัฐและองคก์ารจดัตั้งอ่ืนๆ เก่ียวกบั

การศึกษา 

11.  คุม้ครอง นาํใชง้บประมาณการศึกษา ใหมี้ประสิทธ์ิผล 

12.  พวัพนัธ์ร่วมมือกบัต่างประเทศ องคก์ารจดัตั้งสากลในดา้นการศึกษา 

13.  รายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัการศึกษาใหรั้ฐบาลและคณะประจาํสภาแห่งชาติ 

14.  ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนๆตามระเบียบกฎหมาย 

มาตรา  64 หนา้ท่ีและสิทธ์ิของแผนกศึกษาแขวง นคร 

ในการคุม้ครองบริหารการศึกษา แผนกศึกษาแขวง นคร มีหา้ท่ีและสิทธ์ิดงัน้ี 
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1.  ผนัขยายแผนยทุศาสตร์ แผนนโยบายระเบียบกฎหมายของรัฐและนิติกรรมต่างๆ

ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และนิติกรรมต่างๆ ของแขวง นคร เป็น

แผนการ แผนงาน และโครงการ เฉพาะของตน แลว้จดัตั้งปฏิบติั 

2.  เผยแพร่ ติดตามช้ีนาํและตรวจตราการจดัตั้งปฏิบติัระเบียบกฎหมายเก่ียวกบั

การศึกษา 

3.  จดัตั้งปฏิบติัแผนการลบลา้งความไม่รู้หนงัสือ และยกระดบัการศึกษาติดพนัธะกบั

การฝึกอบรมวชิาชีพขั้นพื้นฐาน 

4.  บาํรุงก่อสร้างคุม้ครองนาํใชค้รูและบุคลากรการศึกษา 

5.  คุม้ครองบริหารโรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษาในขอบข่ายความรับผดิชอบ

ของตน 

6.  ช้ีนาํ ชุกยู ้ติดตาม ตรวจตรา ตรวจการและประเมินผลการปฏิบติัแผนการ แผนงาน 

โครงการ พฒันาการศึกษาตามความรับผชิอบของตน 

7.  ประสานสมทบกบับนัดาองคก์ารจดัตั้งพกั รัฐ แนวลาวสร้างชาติ องคก์ารจดัตั้ง

มหาชนขั้นของตนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั การศึกษา 

8.  คุม้ครอง นาํใชง้บประมาณการศึกษาใหมี้ประสิทธิผล 

9.  พวัพนัธ์ร่วมมือกบัต่างประเทศ องคก์ารจดัตั้งสากลในดา้นการศึกษา ตามการตกลง

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

10.  รายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัการศึกษาใหก้ระทรวงศึกษาธิการ องคก์ารปกครอง

แขวง นคร และคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจาํเขตเลือกตั้ง 

11.  ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนๆตามระเบียบกฎหมาย 

มาตรา  65. หนา้ท่ีและสิทธ์ิของหอ้งการศึกษาเมือง เทศบาล 

ในการคุม้ครองบริหารการศึกษา หอ้งการศึกษาเมือง เทศบาลมีหนา้ท่ีดงัน้ี  

1.  จดัตั้งปฏิบติัแผนยทุศาสตร์ แผนนโยบายระเบียบกฎหมายของรัฐและนิติกรรม

ต่างๆและ แผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ในขอบข่ายความรับผดิชอบของตน 

2.  เผยแผ ่ติดตามและตรวจตราการจดัตั้งปฏิบติัระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษา  

3.  จดัตั้งปฏิบติัแผนการลบลา้งความไม่รู้ 

4.  คุม้ครองนาํใชค้รูและบุคลากรการศึกษา 

5.  คุม้ครองบริหารโรงเรียน และศูนยก์ารศึกษาต่างๆในขอบข่ายความรับผดิชอบของ

ตน 
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6.  ประเมินและสรุปรายงานการปฏิบติัแผนการแผนงาน โครงการพฒันาการศึกษา 

ตามความรับผชิอบของตน 

7.  ประสานสมทบกบัองคก์ารจดัตั้งพกั รัฐ แนวลาวสร้างชาติ องคก์ารจดัตั้งมหาชน

ขั้นของตนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั การศึกษา 

8.  คุม้ครอง นาํใชง้บประมาณการศึกษาใหมี้ประสิทธิผล 

9.  ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนๆตามระเบียบกฎหมาย 

 

 

มาตรา  66. สภาท่ีปรึกษาการศึกษา 

สภาท่ีปรึกษาการศึกษาหมายถึงการจดัตั้งหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของแขนง

การศึกษา ประกอบดว้ยหลายภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท้รงคุณวฒิุ ปัญญาชน ผูต้างหนา้แนวลาวสร้าง

ชาติ องคก์ารจดัตั้งมหาชน ผูป้ระกอบการคา้ธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาดา้น

นโยบาย การมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาอยูข่ ั้นของตน 

องคก์ารคุม้ครองบริหารการศึกษา ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษามีสิทธ์ิสร้างตั้งสภาท่ี

ปรึกษาการศึกษาของตนข้ึน  

การจดัตั้งและการเคล่ือนไหวของสภาท่ีปรึกษาการศึกษาไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบการ

เฉพาะ 

มาตรา 67. หนา้ท่ีและสิทธ์ิของภาคส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

แขนงการศึกษาเป็นตน้คณะกรรมการแผนการและการลงทุน การเงิน และองคก์าร

ปกครองทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีและสิทธ์ิประสานสมทบและร่วมมือกบัแขนงการศึกษาตามพลบทบาท

และความรับผดิชอบของตน ในการสร้างแผนการแบ่งงบประมาณ ลงทุน และส่งเสริมการศึกษา

เพื่อทาํใหก้ารศึกษามีคุณภาพและประกอบส่วนเขา้ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

หมวดท่ี  2 การตรวจตราและการประเมินผลการศึกษา 

มาตรา  68  การตรวจตราและการประเมินผลการศึกษา 

การตรวจตราและการประเมินผลการศึกษาเป็นกานปฏิบติังานการคุม้ครองของรัฐต่อ

การศึกษา เพื่อรับประกนัการปฏิบติันโยบาย แผนกาน แผนงาน โครงการ ระเบียบกฎหมายและ

มาตรฐานการศึกษาใหมี้คุณภาพ เสริมขยายดา้นตั้งหนา้ จาํกดั แกด้า้นหยอ้ทอ้ และการละเมิด

ระเบียบกฎหมายแลว้สรุปตีราคาประเมินเก่ียวกบัการศึกษา เพื่อใหก้ารคุม้ครองบริหารการศึกษามี

ความถูกตอ้งและโปร่งใส 

มาตรา  69. องคก์ารตรวจตราการศึกษา 
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องคก์ารตรวจตราการศึกษาประกอบดว้ยองคก์ารตรวจตราการศึกษาภายในและ

องคก์ารตรวจตราการศึกษาภายนอก 

องคก์ารตรวจตราการศึกษาภายในหมายถึงองคก์ารเดียวกบัองการการคุม้ครองบริหาร

การศึกษาท่ีไดก้าํหนดไว ้ในมาตรา62ของกฎหมายฉบบัน้ี 

องคก์ารตรวจตราการศึกษาภายนอกหมายถึงองคก์ารตรวจตราท่ีไม่ข้ึนกบัแขนงศึกษา  

มาตรา  70. หนา้ท่ีและสิทธ์ิ ขององการตรวจตราการศึกษาภายใน 

กระทรวงศึกษาธิการ รับผดิชอบติดตามตรวจตราประเมินผลการบริหารและคุม้ครอง

การศึกษา การเรียนการสอน ทัว่แขนงการศึกษาและการเคล่ือนไหวอ่ืนๆของแผนกศึกษาแขวง  

นครเมือง เทศบาล โรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนกบัการคุม้ครองของตน ติดตาม ตร วจ

ตรา และประเมินผลการเรียนการสอนและการปฏิบติัหลกัสูตรของโรงเรียน ศูนย ์และ

สถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนกบัแขนงการอ่ืน 

แผนกศึกษาแขวง นคร  รับผดิชอบติดตามตรวจตราประเมินผลการบริหารและ

คุม้ครอง การเรียนการสอน ทัว่แขวง นคร และการเคล่ือนไหวอ่ืนๆของ หอ้งการศึกษาเมือง 

เทศบาล โรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนกบัการคุม้ครองของตน  

หอ้งการศึกษาเมือง เทศบาล รับผดิชอบ ติดตามตรวจตราประเมินผล การบริหารและ

คุม้ครอง การเรียนการสอน ทัว่แขวง นคร และการเคล่ือนไหวอ่ืนๆของ โรงเรียน ศูนย ์และ

สถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนกบัการคุม้ครองของตน 

มาตรา  71  หนา้ท่ีและสิทธ์ิ ของผูต้รวจตรา 

ในการตรวจตราการศึกษาแขนงการศึกษาตอ้งไดแ้ต่งตั้งพนกังานของตน เพื่อเป็น

ผูติ้ดตามตรวจตราและประเมินผลการศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีและสิทธ์ิดงัน้ี 

1.  ปฏิบติัตามระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการตรวจตราและระเบียบกฎหมายอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2.  ตรวจตราการปฏิบติัมติ คาํสั่ง และระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษา 

3.  ตรวจตราการปฏิบติัจุหมาย แผนงาน โครงการ เน้ือหา หลกัสูตรและวธีิการสิดสอน 

ระเบียบการสอบ การออกประกาศนียบตัร และคุณภาพการศึกษา 

4.  ตรวจตราการแกค้าํเสนอ ของประชาชนเก่ียวกบัเร่ืองการศึกษา  

5.  เสนอโจะชัว่คราวในการเคล่ือนไหวของผูล้ะเมิดระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษา 

และเสนอปฏิบติัมาตรการต่อผูเ้ก่ียว 

6.  ตา้นและสกดักั้นการฉอ้ราชบงัหลวง ในขงเขตการศึกษาตามระเบียบกฎหมาย 
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7.  ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการตรวจรัฐ และ 

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

มาตรา  72  หนา้ท่ีและสิทธ์ิของผูถู้กตรวจ 

ผูต้รวจตรามีหนา้ท่ีและสิทธ์ิดงัน้ี 

1.  เสนอใหผู้ต้รวจตราแจง้ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการตรวจ  

2.  สร้างเง่ือนไข อาํนวยความสะดวกใหผู้ต้รวจตราและปฏิบติัตามขอ้ตกลงเก่ียวกบั

การตรวจ 

3.  สนองขอ้มูลหลกัฐานเก่ียวกบัการตรวจตราอยา่งถูกตอ้งชดัเจนและตรงเวลา  

4.  เสนอใหอ้งคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาเก่ียวกบัการตกลง ทศันท่ าทีและการกระทาํ

อ่ืนๆ  ของผูต้รวจตราท่ีตนเห็นวา่ไม่ถูกตอ้ง 

5.  ทวงเอาค่าทดแทนค่าเสยหายตามกฎหมายจากผูต้รวจตราท่ีมีการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้ง 

6.  ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนๆตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการตรวจตรารัฐ

และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

มาตรา  73. หนา้ท่ีและสิทธ์ิขององคก์ารตรวจตราการศึกษานอกระบบ  

หนา้ท่ีและสิทธ์ิ รวมทั้งการจดัตั้งและการเคล่ือนไหวขององคก์ารตรวจตราภายนอกได้

กาํหนดไวใ้นระเบียบการเฉพาะ 

ตามดาํรัสวา่ดว้ยรัฐกรครู  กาํหนดเร่ือง  การควบคุม  กาํกบัติดตามไวใ้น  มาตราท่ี  18  

การประเมิน ผลงานของครู  ครูทุกคนจะไดรั้บการตีราคา  ประเมินผลงาน  ในแต่ละสกเรียน (ปี

การศึกษา ) โดยคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  อยูส่ถาบนัการศึกษาแต่ละแห่ง  ซ่ึงครูจะไดรั้บ

การตีราคาโดยจดัเป็นประเภทดงัน้ี   

ประเภท  1  ดี 

ประเภท  2  กลาง 

ประเภท  3  อ่อน 

ส่วนเง่ือนไข  มาตรฐาน   และวธีิการประเมินผลงานของครู  มอบให้

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา  เป็นผูก้าํหนดอยา่งละเอียด  เพื่อใหมี้ความเป็นเอกภาพ  โปร่งใส่  

และยติุธรรมในขอบเขตทัว่ประเทศ 
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จากคู่มือการประกนัคุณภาพสถาบนัการศึกษาขั้นสูง  กระทรวงศึกษาธิการ  และกีฬา  

พ.ศ.201420   

หลกัการประกนัคุณภาพ 

มาตรฐานคุณภาพ 

มาตรฐานคุณภาพ  ถูกพฒันาข้ึน  โดยอิงตามจุดประสงคก์ารนาํใช ้ มี  2  ประเภทหลกั

ท่ีแตกต่างกนั  คือ  (1)  มาตรฐาน 

สาํหรับ  สปป.ลาว  แม่นนาํใชม้าตรฐานคุณภาพแห่งชาติฉบบัเดียว  ทั้งการประกนั

คุณภาพภายในและภายนอก   

 

การประกนัคุณภาพภายใน 

องคก์ารตรวจตราการศึกษาภายในหมายถึงองคก์ารเดียวกบัองคก์ารการคุม้ครอง

บริหารการศึกษาท่ีไดก้าํหนดไว ้ในมาตรา62ของกฎหมายฉบบัน้ี 

การประกนัภายใน 

การประกนัภายใน แม่นสถาบนัการศึกษาตอ้งเป็นเจา้ภาพและมีความรับผดิชอบ

โดยตรง ในการพฒันาและปรับปรุงระบบคุณภาพของตน 

สถาบนัการศึกษานาํใชก้ลไกการประกนัภายในและผลขอองคก์ารประเมินตนเอง เป็น

เคร่ืองมือเพื่อศึกษาวเิคราะห์สภาพคุณภาพของตนและกาํหนดแผนปรับปรุงคุณภาพเพื่อพฒันาใหดี้

ข้ึนเร่ือยๆ ภาคส่วนท่ีคุม้ครองสถาบนัการศึกษาเป็นตน้แม่นกลวชิาการ ในบรรดากระทรวงมีหนา้ท่ี

ช้ีนาํและติดตามการจดัตั้งปฏิบติัพร้อมกนั ก็มีบทบาทสาํคญัในการสนบัสนุนใหส้ถาบนัการศึกษา 

มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

มาตรา  70. หนา้ท่ีและสิทธ์ิ ขององคก์ารตรวจตราการศึกษาภายใน 

กระทรวงศึกษาธิการ รับผดิชอบติดตามตรวจตราประเมินผลการบริหารและคุม้ครอง

การศึกษา การเรียนการสอน ทัว่แขนงการศึกษาและการเคล่ือนไหวอ่ืนๆของแผนกศึกษาแขวง นคร 

เมือง เทศบาล โรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนกบัการคุม้ครองของตน ติดตาม ตรวจตรา 

และประเมินผลการเรียนการสอนและการปฏิบติัหลกัสูตรของโรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษา

ท่ีข้ึนกบัแขนงการอ่ืน 

                                                        
20 กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, คู่มือการ

ประกนัคุณภาพสถาบันการศึกษาข้ันสูง,  (เวยีงจนัทร์: ศุนยป์ระกนัคุณภาพการศึกษา, 2014), 1-3. 
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แผนกศึกษาแขวง นคร  รับผดิชอบติดตามตรวจตราประเมินผลการบริหารและ

คุม้ครอง การเรียนการสอน ทัว่แขวง นคร และการเคล่ือนไหวอ่ืนๆของ หอ้งการศึกษาเมือง 

เทศบาล โรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนกบัการคุม้ครองของตน  

หอ้งการศึกษาเมือง เทศบาล รับผดิชอบ ติดตามตรวจตราประเมินผล การบริหารและ

คุม้ครอง การเรียนการสอน ทัว่แขวง นคร และการเคล่ือนไหวอ่ืนๆของ โรงเรียน ศูนย ์และ

สถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนกบัการคุม้ครองของตน 

การประกนัคุณภาพภายนอก 

องคก์ารตรวจตราการศึกษาภายนอก  หมายถึง   องคก์ารตรวจตราท่ีไม่ข้ึนกบัแขนง

ศึกษา 

องคก์ารประกนัคุณภาพภายนอก 

การสร้างตอ้งองคก์ารประกนัคุณภาพภายนอก มีความสาํคญัอยา่งยิง่ในบทบาทการ

รับรองคุณภาพ ของสถาบนัการศึกษาของภาคพื้นและสากล องคก์ารดงักล่าวมีคุณลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดและสร้างตั้งโดยนิติกรรมท่ีอยูใ่นระดบัของกฎหมาย 

หรือดาํรัสนายกรัฐมนตรี เพราะเรียกร้องใหมี้บทบาทและความศกัด์ิสิทธิในการตดัสินใจ 

2.  มีแบบแผนวธีิการ....ท่ีจะแจง้ กาํหนดเป็นคู่มือ นิติกรรมอ่ืนๆ 

3.  แต่ละขั้นตอนมีหลกัการและมาตรการท่ีจะแจง้ รับประกนัความโปร่งใส 

4.  มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ ต่อผลการประเมิน โดยไม่ถูกแทรกแซงจากทุก

ภาคส่วนและ 

5.  มีทรัพยากรทั้งบุคคลากร และงบประมาณ เพื่อดาํเนินงาน 

ในกฎหมายการศึกษาฉบบัปรับปรุงปี 2008 มาตรา 69 วรรค 3 ไดก้าํหนดไวเ้ป็น

พื้นฐานวา่องคก์ารตรวจตราการศึกษาภายนอก เป็นองคก์ารตรวจตราท่ีไม่ข้ึนกบัแขนงการศึกษา

และมาตร า 73 ก็ไดร้ะบุวา่ หนา้ท่ีและสิทธิรวมไปถึงการจดัตั้งและการเคล่ือนไหวตอ้งไดก้าํหนด

เป็นระเบียบการเฉพาะ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีทิศทางเสมือนรัฐบาลแต่งตั้ง

คณะกรรมาธิการรับรองคุณภาพการศึกษาในเบ้ืองตน้และยกระดบัเป็นองคก์ารประกนัคุณภาพ

ภายนอก ในอนาคต 

มาตรา  71  หนา้ท่ีและสิทธ์ิ ของผูต้รวจตรา 

ในการตรวจตราการศึกษาแขนงการศึกษาตอ้งไดแ้ต่งตั้งพนกังานของตน เพื่อเป็น

ผูติ้ดตามตรวจตราและประเมินผลการศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีและสิทธ์ิดงัน้ี 
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1.  ปฏิบติัตามระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการตรวจตราและระเบียบกฎหมายอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2.  ตรวจตราการปฏิบติัมติ คาํสั่ง และระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษา 

3.  ตรวจตราการปฏิบติัจุหมาย แผนงาน โครงการ เน้ือหา หลกัสูตรและวธีิการสิดสอน 

ระเบียบการสอบ การออกประกาศนียบตัร และคุณภาพการศึกษา 

4.  ตรวจตราการแกค้าํเสนอ ของประชาชนเก่ียวกบัเร่ืองการศึกษา 

5. เสนอโทษชัว่คราวในการเคล่ือนไหวของผูล้ะเมิดระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษา 

และเสนอปฏิบติัมาตรการต่อผูเ้ก่ียว 

6.  ตา้นและสกดักั้นการฉอ้ราชบงัหลวง ในขงเขตการศึกษาตามระเบียบกฎหมาย 

7.  ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการตรวจรัฐ และ 

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

สถาบนัการศึกษาตอ้งยืน่หนงัสือเสนอ ขอกา รรับรองคุณภาพและบทประเมินตนเอง

ใหแ้ก่คณะกรรมาธิการรับรองคุณภาพการศึกษาตามระเบียบการเฉพาะ เพื่อผูป้ระเมินภายนอกและ

เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมาธิการรับรองคุณภาพการศึกษาเพื่อตกลงวา่รับรองหรือไม่

รับรอง 
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บทที ่ 4 

 

การเปรียบเทยีบการบริหารการศึกษาของ 

ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

การวเิคราะห์การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น  6  ตอนยอ่ยดงัน้ี 

ตอนท่ี  1  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา 

ตอนท่ี  2  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ดา้นการจดัระบบการศึกษา   

ตอนท่ี  3  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน   

ตอนท่ี  4  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ดา้นการบริหารบุคลากร 

ตอนท่ี  5 การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ดา้นการบริหารงบประมาณ  และทรัพยากร 

ตอนท่ี  6  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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ตอนท่ี  1  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา  

ตารางท่ี  1  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา  

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

1 กรอบแนวทาง

การพฒันา

การศึกษา 

กรอบแนวทางการพฒันาการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ของ

ประเทศและเช่ือมโยงกบัการพฒันาการศึกษากบัการพฒันาดา้น

ต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  วฒันธรรม  

ส่ิงแวดลอ้ม  วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี เป็นตน้โดยคาํนึงถึง

การพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติและใหค้วามสาํคญั

ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตาม

อธัยาศยั  เพื่อใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ 

ทศิทางรวม   

1. การพฒันาการศึกษาตอ้งสอดคลอ้งและติดพนักบัการ

พฒันาเศรษฐกิจ  สังคม...  กบัสภาพความเป็นจริงของแต่ละ

ทอ้งถ่ิน 

2. การพฒันาการศึกษาตอ้งรับประกนัใหค้นไดรั้บการ

ขยายตวัอยา่งรอบดา้น  และมีโอกาสไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติ 
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ตารางท่ี  1  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

2 เจตนารมณ์ของ

แผนการจดั

การศึกษาชาติ 

แผนการศึกษาชาติมีเจตนารมณ์  มุ่ง  2  ประเด็นสาํคญั 

1. พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  

จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรมในการดาํรงชีวติ  

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

2. พฒันาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมท่ีเขม้แขง็  มีการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืและมีดุลยภาพใน  3  ดา้น  คือ  สังคมคุณภาพ (มุ่ง

สร้างและพฒันาคนไทยใหเ้สมอภาค และพฒันาตนเอง

เตม็ตามศกัยภาพ)  สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  

(สร้างโอกาสใหทุ้กคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ)   และ 

สังคมสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั  (คาํนึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมและใหค้วามสาํคญัผูด้อ้ยโอกาสทาง

สังคม) 

3. การพฒันาการศึกษาตอ้งรับประกนัใหค้นไดรั้บการ

ขยายตวัอยา่งรอบดา้น  และมีโอกาสไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติ 

4. การพฒันาการศึกษาตอ้งไปตาม...  และมาตร.......ให้

ระดบัการศึกษาของลาวเรา  เทียบทนักบัมาตรฐานสากล.. 

5. การพฒันาการศึกษาตอ้งดาํเนินไปอยา่งเป็นระบบ...ใน

ทุกชั้นทุกสายนบัทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะ...สาํเร็จ

การศึกษาชั้นประถมศึกษาแบบบงัคบั 

6. ....ใหก้ารศึกษากลายเป็น...งานใจกลาง  ของ  การพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์ กลายเป็นภารกิจ  ของทัว่ปวงชนและ..ใหห้มด

ทุกคนมีส่วนร่วมเขา้ในการพฒันาการศึกษา 
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ตารางท่ี  1  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

 

 

3 วตัถุประสงคข์อง

แผนการศึกษา

ชาติ 

แผนการศึกษาชาติ  กาํหนดวตัถุประสงค ์ไวด้งัน้ี 

1. พฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุลเพื่อเป็นฐานของการ

พฒันา 

2. สร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมคุณธรรม  ภูมิปัญญาและ

การเรียนรู้ 

3. พฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมเพื่อเป็นฐานในการ

พฒันาคน  และสังคมคุณธรรม  ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

 

จุดหมายรวม 

สร้างคนลาวใหเ้ป็นพลเมืองดี  มีนํ้าใจรักชาติ  มีอุดมการณ์

สังคมนิยม  มีโลกทศัน์วทิยาศาสตร์  มีความรู้  มีความสามารถ  มี

แนวคิดคุณสมบติั  มีสติกฎหมาย  มีระเบียบวนิยั  มีความดูหมัน่

ขยนัเพียร  มีสุขภาพเขง็แรง  และมีความศิวไิลซ์ทางจิตใจ 

 

4 นโยบายของ

แผนการศึกษา

ชาติดา้นการ

พฒันาคน 

แผนการศึกษาชาติ  กาํหนดนโยบายตามวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้  

ไว ้ ดงัน้ี   

1. พฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุลเพื่อเป็นฐานของการ

พฒันา 

นโยบายรวม 

1. การพฒันาการศึกษาใน...ปีขา้งหนา้น้ี  ตอ้งเอาใจใส่ทั้ง  2  

ดา้นไปพร้อม ๆ กนั  คือ  ดา้น...แม่นเอาใจใส่สร้างดา้นการเมือง

แนวคิด  และอุดมคติสังคมนิยม  สร้างใหค้นลาวมีสติกฎหมาย 
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ตารางท่ี  1  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

1.1 พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุก

ระดบัและประเภทการศึกษา 

 

1.2 ปลูกฝังเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีศีลธรรมและยดึ

มัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

1.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหป้ระชาชนทุกคน

ตั้งแต่แรกเกิดตลอดชีวติไดมี้โอกาสเขา้ถึง

บริการการศึกษาและการเรียนรู้  โดยเฉพาะ

ผูด้อ้ยโอกาส  ผูพ้ิการ  ยากจนอยูใ่นถ่ิน

ทุรกนัดาร 

1.4 ผลิตและพฒันากาํลงัคนใหส้องคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของประเทศและเสริมสร้างศกัยภาพ

การแข่งขนัและร่วมมือกบันานาประเทศ 

และมีระเบียบวนิยั  ดา้นสองแม่นสร้างใหเ้ก่ียวทางวชิาเฉพาะ  

วชิาการ  ...ใหร้ะดบัการศึกษาใหเ้ทียบทนักบัมาตรฐานสากล...ละ

กา้ว 

2. ขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งกวา้งขวางโดยเฉพาะแม่น

ปฏิบติัการศึกษาขั้นประถมแบบบงัคบั  ดาํเนินการลิบลา้งความ

ไม่รู้หนงัสือ  บาํรุงยกระดบัการศึกษาของประชาชนกบัการฝึก...

วชิาชีพขั้นพื้นฐาน  สร้างใหทุ้กคนไดรั้บการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

3. ขยายการศึกษาไปสู่เขตห่างไกลสอกหลีก (กนัดาร)  สร้าง

เง่ือนไขใหลู้กหลาน  ผูด้อ้ยโอกาส  โดยเฉพาะแม่นผูท่ี้ทุกขย์าก

ขาดแคลน  เพศหญิง  ชนเผา่ส่วน...และคนพิการไดรั้บการศึกษา

ร่ําเรียน 

 

4. ใหพ้ลเมืองลาวไดรั้บกรศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โดย

พื้นฐาน  ขยายโรงเรียนมธัยมตอนปลาย  อาชีวศึกษา  และ
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ตารางท่ี  1  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

 

1.5 พฒันามาตรฐานและระบบประกนัคุณภาพ

การศึกษา  ทั้งระบบประกนัคุณภาพภายใน

และประกนัคุณภาพภายนอก 

1.6 ผลิตและพฒันาครู  คณาจารยแ์ละบุคลากร

ทางการศึกษาใหมี้คุณภาพมาตรฐาน  มี

คุณธรรมและมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

มหาวทิยาลยัอยา่งมีแผนการ  ส่งเสริมการเรียนทางดา้น

วทิยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษ  ...ของยคุ

สมยัเพื่อตอบสนองใหแ้ก่การพฒันาเศรษฐกิจ  สังคมของประเทศ 

 

5. เอาใจใส่พฒันาการบริหาร  คุม้ครอง  และการกวดกา 

(ตรวจตรา)การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพดีกวา่เก่า 

 

6. การพฒันาการสอน  การเรียนตอ้งเร่งรัดอยา่งเป็นระบบ  

และรอบดา้น  คือ  คุณสมบติัศึกษา  ปัญญาศึกษา  ศิลปศึกษา  พล

ศึกษา  และแรงงานศึกษา 

 

 

5 นโยบายของ

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาชาติ  กาํหนดนโยบายตามวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้  

ไว ้ ดงัน้ี   

การพฒันาการสอน  การเรียนตอ้งเร่งรัดอยา่งเป็นระบบ  และ

รอบดา้น  คือ  คุณสมบติัศึกษา  ปัญญาศึกษา  ศิลปศึกษา  พล
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ตารางท่ี  1  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ชาติในการพฒันา

สังคม 

2. สร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมคุณธรรม  ภูมิปัญญาและการ

เรียนรู้ 

2.1 ส่งเสริมการจดัการศึกษา  อบรม  และเรียนรู้

ของสถาบนัศาสนา  และสถาบนัทางสังคม 

2.2 ส่งเสริมสนบัสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา  และ

การเรียนรู้ประวติัศาสตร์  ศิลปะ  วฒันธรรม  

พลศึกษา  กีฬาเป็นวถีิชีวติอยา่งมีคุณภาพ และ

ตลอดชีวติ 

2.3 ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพื่อสร้างองค์

ความรู้  นวตักรรม  และทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

ศึกษา  และแรงงานศึกษา 

 

6 นโยบายแผนการ

ศึกษาชาติในดา้น

การพฒันา

แผนการศึกษาชาติ  กาํหนดนโยบายตามวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้  

ไว ้ ดงัน้ี   

3. พฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพฒันา

7. เอาใจใส่พฒันาการศึกษาก่อนวยัเรียนพร้อมทั้งปรับปรุง

และขยายโรงเล้ียงเด็ก  และโรงเรียน....ใหห้ลาย... 

8. ขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งกวา้งขวางโดยเฉพาะแม่น
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ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

สภาพแวดลอ้ม คน  และสังคมคุณธรรม  ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

3.1 พฒันาและนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อ

การพฒันาคุณภาพ  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการโดยเร่งรัด

กระจายอาํนาจการบริหารและจดัการศึกษา

ไปสู่สถานศึกษา  เขตพื้นท่ี  และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน  

ประชาชน  ประชาสังคม  และทุกภาคส่วน

ของสังคมในการบริหารจดัการศึกษา  และ

สนบัสนุนส่งเสริมการศึกษา 

3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และลงทุน

เพื่อการศึกษา  ตลอดจนบริหารจดัการ และใช้

ปฏิบติัการศึกษาขั้นประถมแบบบงัคบั  ดาํเนินการลิบลา้งความ

ไม่รู้หนงัสือ  บาํรุงยกระดบัการศึกษาของประชาชนกบัการฝึก...

วชิาชีพขั้นพื้นฐาน  สร้างใหทุ้กคนไดรั้บการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

9. ...ใหพ้ลเมืองลาวไดรั้บการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้

โดยพื้นฐาน  ขยายโรงเรียนมธัยมตอนปลาย  อาชีวศึกษา  และ

มหาวทิยาลยัอยา่งมีแผนการ  ส่งเสริมการเรียนทางดา้น

วทิยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษ  ...ของยคุ

สมยัเพื่อตอบสนองใหแ้ก่การพฒันาเศรษฐกิจ  สังคมของประเทศ 
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ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้น

การศึกษา  พฒันาความเป็นสากล เพื่อรองรับ

การเป็นประชาคมอาเซียน  และเพิ่มศกัยภาพ

การแข่งขนั 

 

 

7 นโยบายทางการ

ศึกษาของ

คณะรัฐมนตรี 

นโยบายดา้นการศึกษาของคณะรัฐมนตรี  ประกาศไวใ้นคาํแถลง

นโยบาย  ขอ้  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การทะนุบาํรุงศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม  รัฐบาลมีนโยบาย ยอ่ย  10  ขอ้ ดงัน้ี 

1 จดัใหมี้การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  ทั้งการศึกษาใน

ระบบและการศึกษาทางเลือก  เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทย

ใหส้ามารถเรียนรู้  พฒันาตนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพประกอบ

อาชีพและดาํรงชีวติไดโ้ดยมีความใฝ่รู้และทกัษะท่ีเหมาะสม

แนวนโยบายของพรรค เป็นทิศทางรวมในการพฒันา

เศรษฐกิจ  สังคมแห่งชาติ  ไดก้ล่าวไวใ้นการประชุมใหญ่ของ

พรรคคร้ังท่ี สิบหา้ น้ี  ไดมี้นโยบายอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจ  

สังคม 5 ปี (2011 – 2015)  นั้นคือ  “บุกทะลุ  4 ประการ”  เพื่อ

ขยายนโยบายดงักล่าวเขา้ในแขนงการศึกษาและกีฬา  ; ดงัน้ี 

 สืบต่อปฏิรูประบบการศึกษาแห่งชาติ  โดยให้

ความสาํคญัแก่การยดึคุณภาพไปควบคู่กบัการขยายโอกาสดา้น
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ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

เนน้การเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาอาชีพในพื้นท่ี  ลดความเหล่ือม

ลํ้า  และพฒันากาํลงัคนใหเ้ป็นท่ีตอ้งการเหมาะสมกบัพื้นท่ี 

2 การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั

ความจาํเป็นของผูเ้รียนและลกัษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา  

เพิ่มโอกาสแก่ผูย้ากจนหรือดอ้ยโอกาส 

3 ใหอ้งคก์รภาคประชาสังคม  เอกชน  องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินและประชาชนทัว่ไปมีโอกาสร่วมจดัการศึกษาท่ีมี

คุณภาพและทัว่ถึง กระจายอาํนาจการบริหารจดัการศึกษาสู่

สถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา  และองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

4 พฒันาคนทุกช่วงวยัโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  เพื่อให้

สามารถมีความรู้และทกัษะใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้

หลากหลายตามแนวโนม้การจา้งงานในอนาคต 

5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดบัวทิยาลยัชุมชน  เพื่อ

การศึกษาใหก้วา้งขวางและทัว่ถึง  รับประกนัใหก้ารศึกษาดาํเนิน

ไปอยา่ง....ตาม  3  ลกัษณะ (ลกัษณะชาติ ,วทิยาศาสตร์  ทนัสมยั  

ลกัษณะมาหาชิน  และ 5 หลกัมูน(พื้นฐาน)ของการศึกษา 

(คุณสมบติัศึกษา  ปัญญาศึกษา  ศิลปศึกษา  พลศึกษา  และ

แรงงานศึกษา) 

- ถือเอาการพฒันาระบบการศึกษาแห่งชาติ..คือการ...สร้าง

คนเป็นใจกลาง  และเป็นหนา้ท่ีจุดศูนยข์องการพฒันา....สังคม  -  

วฒันธรรม...ใส่บรรลุเป้าหมาย...ใหค้นลาวเป็นพลเมืองดี  ,มี

แนวคิด–คุณสมบติัศีลธรรมปฏิบติั  ,  มีนํ้าใจรักเช้ือ...ชาติ,มีความ

จริงรักพรรคดีต่อชาติ,มีความสามคัคีเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ,่  มีเง่ือนไขได้

เรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งรอบดา้น  และต่อเมือง  ,มีวชิา

ความรู้, มีชีวทศัน์ – โลกทศัน์ท่ีกา้วหนา้ ,  รู้อนุรักษรั์กษา,  สืบ

ทอดและเสริมขยายวฒันธรรมอนัดีงามของชาติ,  ทั้งรับรู้เอาส่ิงท่ี

มีคุณค่าทางดา้นวฒันธรรมจากต่างชาติและสากล  แลว้มาพฒันา
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ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

สร้างแรงงานท่ีมีทกัษะ 

6 พฒันาระบบการผลิตและพฒันาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิต

วญิญาณของความเป็นครู  เนน้ครูผูส้อนใหมี้วฒิุตรงตามวชิา

ท่ีสอน  นาํเทคโนโลยสีารสนเทศและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมา

ใช ้

7 ทะนุบาํรุงและอุปถมัภพ์ระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 

สนบัสนุนใหอ้งคก์รทางศาสนาเขา้มามีบทบาทสาํคญัในการ

ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวติ 

8 อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  และเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม 

9 สนบัสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วฒันธรรมของ

ประเทศเพื่อนบา้นและวฒันธรรมสากล 

10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสาํนึกท่ีดี  รวมทั้งสนบัสนุนการผลิต

ส่ือคุณภาพใหเ้ยาวชนและประชาชนไดมี้โอกาสแสดงออก

อยา่งสร้างสรรค ์

คนลาวใหมี้ความศิวไิลซ์ทางดา้นจิตใจ,  มีความเขม็แขง็ทาง

ร่างกายและมีพลานามยัสมบูรณ์ 

-  จุดรวมของการพฒันาการศึกษา  เป็นการสร้างบุคลากร

ประเภทต่าง ๆ เช่น  :  กรรมกรอาชีพ , นายช่าง,  นกัวชิาการ, 

วศิวกร, ผูคุ้ม้ครองบริหาร, ผูป้ระกอบการ,  ผูจ้ดัการ ...ใหมี้

ความรู้ – ความสามารถทั้งมีคุณภาพ  และมีจาํนวนเพียงพอ

สาํหรับ...ความเรียกร้องตอ้งการของหนา้ท่ีการงาน...พรรค,  รัฐ

และตอบสนองกบัความเรียกร้องตอ้งการของตลาดแรงงานใน

สังคม 

-  ส่งเสริมขยายการศึกษาใหก้วา้งขวาง  ,  แขง็แรงและมีจุด

รวมโดย...ใส่เขตชนบท  ,เขตชนเผา่ห่างไกล...ถือเอาการ...ลา้ง

ความไม่รู้...จดัตั้งการเรียนและการฝึก...วชิา...ตามความตอ้งการ

ของแต่ละทอ้งถ่ิน  เพื่อแกไ้ขความทุกขย์ากและบรรลุเป้าหมาย

สหสัวรรษดา้นการพฒันา 
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ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

 

8 นโยบายทางการ

ศึกษาของ

กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจาํปีการศึกษา 2558  มี

นโยบายดงัน้ี 

        นโยบายทัว่ไป  ไดแ้ก่ 

1. การพฒันาการพฒันาและปฏิรูปการศึกษาจะตอ้งยดึ

หลกัการมีส่วนร่วม  การกระจายอาํนาจ  และความ

ตอ้งการของทุกภาคส่วน 

2. มีความสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพ

การแข่งขนัของประเทศ 

3. เกิดความมัน่คงย ัง่ยนืในระบบการศึกษาของไทย 

4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 

5. การพฒันาระบบการจดัการศึกษาและการพฒันา

หลกัสูตรทางการศึกษา  ใหมี้คุณภาพและได้

มาตรฐานสากล   

การปฏิรูประบบการศึกษาของปี 2006 - 2015 คือการส่งเสริมการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพท่ีดีกวา่เป้าหมายท่ีเขา้

ร่วมประชุมโอกาสในการเติบโตจะข้ึนยกระดบัคุณภาพของ

การศึกษาจะข้ึนปรับเปล่ียนและการปรับการจดัเก็บขอ้มูล

การศึกษาการจดัการท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมมีพื้นฐานการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการศึกษาวชิาชีพท่ีไม่ซํ้ า

กนัในวฒันธรรมของลิฟทท่ี์ทั้งเพิ่มบทบาทของครูข้ึนท่ี การ

ปฏิรูปการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ 

 - ขั้นตอนท่ี 1: 2006-2010 มุ่งเนน้ไปท่ีการปฏิรูปการศึกษา

ประถมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

 - ระยะท่ี 2: 2011-2015 การศึกษาใส่ปฏิรูปการอาชีวศึกษาและ

การศึกษาสูง 

2020  การศึกษาภาคบงัคบัเพื่อใหค้รอบคลุมทั้งประถมศึกษาและ
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ตารางท่ี  1  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

6. การส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   

7. ปลูกฝังคุณธรรม  การสร้างวนิยั  ปลูกฝังอุดมการณ์ความ

ยดึมัน่ในสภาบนัชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์ การ

มีจิตสาธารณะ 

8. การส่งเสริมและยกสถานะของครูใหค้วามสาํคญักบัการ

สร้างเสริมใหว้ชิาชีพครูเป็นวชิาชีพชั้นสูง 

9. การบริหารและการปฏิบติัราชการกระทรวงในทุกระดบั  

จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการบูรณาการการปฏิบติัของ

ทุกหน่วยงานในสังกดัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

10. รวมทั้งเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล  ปราศจากการทุจริต

คอรัปชัน่ 

7  นโยบายเฉพาะ (ดาํเนินการใหเ้ห็นผลใน  1 ปี)  ไดแ้ก่ 

1 การพฒันาการศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ

สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาและการพฒันาจงัหวดัชายแดน

มธัยมศึกษาเร่ิมตน้สาํหรับนกัเรียนทุกคนเขา้เรียนโรงเรียน

ประถมศึกษาไดรั้บการเตรียมความพร้อมก่อนวยัเรียน 
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ตารางท่ี  1  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ภาคใต ้

2 การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ. 

2558 และการดาํรงความต่อเน่ืองภายหลงัการกา้วเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน 

3 การพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัและสนบัสนุนการพฒันา

ประเทศอยา่งย ัง่ยนื 

4 การมุ่งเนน้การผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหมี้คุณภาพ 

5 การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาให้

ทนัสมยั 

 

 

6 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการตามแผนปฏิบติั

ราชการประจาํปีงบประมาณ  2558  ของ
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ตารางท่ี  1  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

กระทรวงศึกษาธิการ 

7 การดาํเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูป

การศึกษา 
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 จากตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบโครงสร้างนโยบายและแผนการจดัการศึกษาของไทย

และ สปป.ลาว  พบวา่  ดา้นโครงสร้างนโยบายและแผนการจดัการศึกษาของไทยและ สปป.ลาวนั้น

มีทั้งส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั  ในหลายส่วน  ดงัต่อไปน้ี   

 นโยบายแลแผนการจัดการศึกษาของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวทีค่ล้ายคลงึกนั 

 นโยบายและแผนการจดัการศึกษาของไทยและ สปป.ลาวนั้นมีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  ดงั

ประเด็นต่อไปน้ี  ไดแ้ก่  

1.  กรอบแนวทางการพฒันาการศึกษาของแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ   ทั้งสอง

ประเทศมีแนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  มีการกล่าวถึง...การพฒันาการศึกษาใหเ้ช่ือมโยงกบัการ

พฒันาดา้นต่าง ๆ  ทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และวฒันธรรม  โดยใหมี้การพฒันาการศึกษา

อยา่งรอบดา้นและมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

2. เจตนารมณ์ของแผนการจดัการศึกษาชาติ  ทั้งสองประเทศมีแนวนโยบายท่ี

คลา้ยคลึงกนั  คือ   เจตนารมณ์ของแผนการจดัการศึกษาท่ีมุ่งใหก้ารศึกษาพฒันาประชากรของ

ประเทศใหเ้ป็นคนท่ีมีการพฒันารอบดา้นทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มี

โอกาสไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติ  มุ่งใหก้ารศึกษาเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาคนและสังคมของประเทศ 

3. วตัถุประสงคข์องแผนการจดัการศึกษาชาติ   ทั้งสองประเทศมีแนวนโยบายท่ี

คลา้ยคลึงกนั  คือ   มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคนในชาติใหเ้ป็นพลเมืองท่ีดี  มีคุณธรรม  มีความรู้ใน

ดา้นต่าง ๆ และมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคนใหค้นพฒันาสังคม 

4. นโยบายของแผนการศึกษาชาติในการพฒันาคน  ทั้งสองประเทศมีแนวนโยบายท่ี

คลา้ยคลึงกนั  คือ   ทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง  การพฒันาคุณภาพการศึกษา  การพฒันาคนให้

เป็นคนดีตามลทัธิการปกครองของประเทศของตน  มีการนโยบายในการพฒันาผลิตกาํลงัคนให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ  เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนักบันานานประเทศ  พฒันา

การศึกษาใหมี้มาตรฐาน   

5. นโยบายของแผนการศึกษาชาติในการพฒันาสังคม  ทั้งสองประเทศมี

แนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  ของทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง.  การพฒันาการจดัการศึกษาให้

รอบดา้น 
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6. นโยบายแผนการศึกษาชาติในดา้นการพฒันาสภาพแวดลอ้ม  ทั้งสองประเทศมี

แนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  ทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง...การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และ

การเรียนรู้ตลอดชีวติ  พฒันาความเป็นสากล  พฒันาคนและสังคมเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและ  สังคม

ของประเทศ 

7. นโยบายทางการศึกษาของคณะรัฐมนตรี  ทั้งสองประเทศมีแนวนโยบายท่ี

คลา้ยคลึงกนั  คือ  ประเทศไทยไดร้ะบุวา่  ทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง...การปฏิรูปการศึกษา  การ

เรียนรู้  การขยายโอกาสทางการศึกษาใหก้วา้งขวาง ทัว่ถึง  ถือวา่การพฒันาการศึกษาคือส่ิงสาํคญั

ในการพฒันาประเทศ   การพฒันาดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  การพฒันาส่งเสริมการศึกษาดา้นอาชีพ  

อาชีวศึกษา  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในสังคมของประเทศของตน 

 

 นโยบายและแผนการจัดการศึกษาของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวทีแ่ตกต่างกนั 

จากการศึกษา  ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษาของไทยและ สปป.ลาว  พบวา่ 

ประเด็นท่ีประเทศไทยต่างออกไปจาก สปป.ลาว  คือ 

1. นโยบายทางการศึกษาของคณะรัฐมนตรี    มีส่วนท่ีแตกต่างกนั  คือ  ประเทศไทย

กาํหนดนโยบายดา้นการ  การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็น

ของผูเ้รียนและลกัษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา  เพิ่มโอกาสแก่ผูย้ากจนหรือดอ้ยโอกาส  ,  ใหอ้งคก์ร

ภาคประชาสังคม  เอกชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนทัว่ไปมีโอกาสร่วมจดั

การศึกษาท่ีมีคุณภาพและทัว่ถึง กระจายอาํนาจการบริหารจดัการศึกษาสู่สถานศึกษา  เขตพื้นท่ี

การศึกษา  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ,  พฒันาระบบการผลิตและพฒันาครูท่ีมีคุณภาพและมี

จิตวญิญาณของความเป็นครู  เนน้ครูผูส้อนใหมี้วฒิุตรงตามวชิาท่ีสอน  นาํเทคโนโลยสีารสนเทศ

และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมาใช ้  ,  สนบัสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วฒันธรรมของประเทศ

เพื่อนบา้นและวฒันธรรมสากล  ,  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสาํนึกท่ีดี  รวมทั้งสนบัสนุนการผลิตส่ือ

คุณภาพใหเ้ยาวชนและประชาชนไดมี้โอกาสแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์

2. นโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  มีส่วนท่ีแตกต่างกนั  คือ  

ประเทศไทย   มี นโยบายทัว่ไป  ไดแ้ก่  การพฒันาการพฒันาและปฏิรูปการศึกษาจะตอ้งยดึหลกัการ

มีส่วนร่วม  การกระจายอาํนาจ  และความตอ้งการของทุกภาคส่วน  ,  มีความสอดคลอ้งกบัทิศ

ทางการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ ,  เกิดความมัน่คงย ัง่ยนืในระบบการศึกษา

ของไทย  ,  การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย  ,  การพฒันาระบบการจดัการศึกษาและการ
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พฒันาหลกัสูตรทางการศึกษา  ใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐานสากล  ,  การส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน  ,  ปลูกฝังคุณธรรม  การสร้างวนิยั  ปลูกฝังอุดมการณ์ความยดึมัน่ในสภาบนัชาติ  

ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์ การมีจิตสาธารณะ ,  การส่งเสริมและยกสถานะของครูใหค้วามสาํคญั

กบัการสร้างเสริมใหว้ชิาชีพครูเป็นวชิาชีพชั้นสูง  ,  การบริหารและการปฏิบติัราชการกระทรวงใน

ทุกระดบั  จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการบูรณาการการปฏิบติัของทุกหน่วยงานในสังกดัใหเ้ป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั  ,  รวมทั้งเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล  ปราศจากการทุจริตคอรัปชัน่ 
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ตอนท่ี  2  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการจดัระบบการศึกษา   

ตารางท่ี  2  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการจดัระบบการศึกษา  

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

1 รูปแบบการศึกษา จาก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวด 3  ระบบ

การศึกษา  มาตรา 25  การจดัการศึกษามีสามรูปแบบ  คือ  

การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตาม

อธัยาศยั 

จากกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (ฉบบัปรับปรุง)  ระบบการศึกษาแห่งชาติเป็น

ระบบเอกภาพ  ซ่ึงประกอบดว้ยการศึกษาในโรงเรียน และ

การศึกษานอกโรงเรียน 

2 การให้

ความหมายของ

การศึกษาใน

ระบบ 

การศึกษาในระบบ  เป็นการศึกษาท่ีกาํหนดจุดมุ่งหมาย  วธีิ

การศึกษา  หลกัสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา  การวดัและ

ประเมินผล  ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการสาํเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน  

 

ระบบการศึกษาแห่งชาติเป็นระบบเอกภาพ  ซ่ึง

ประกอบดว้ยการศึกษาในโรงเรียน และการศึกษานอกโรงเรียน 

เคียงคู่กนัไปในทุกชั้น ทุกขั้นการศึกษา ซ่ึงมีเน้ือหาหลกัสูตร และ

ฐานะเทียบเท่ากนั ระบบ การศึกษาแห่งชาติแบ่งเป็นชั้น และขั้น

เรียนต่างๆ นบัแต่การศึกษาก่อนวยัเรียน ถึงการศึกษาชั้นสูง 

3 การให้

ความหมายของ

การศึกษานอก

ระบบ 

การศึกษานอกระบบ  เป็นการศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่ในการ

กาํหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  วธีิการจดัการศึกษา  ระยะเวลาของ

การศึกษา  การวดัและประเมินผล  ซ่ึงเป็นเง่ือนไขสาํคญัของการ

สาํเร็จการศึกษา  โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความ

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคล

เน้ือหาของระบบการศึกษานอกระบบ 

การศึกษานอกระบบมีเน้ือหาและชั้นเรียนเหมือนกนักบั

การศึกษาในโรงเรียนแต่วธีิการ เวลา และรูปแบบการจดัการเรียน

การสอนแตกต่างจากการศึกษาในโรงเรียน 

การศึกษาตามอธัยาศยั  คือรูปการหน่ึงของการศึกษานอก
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ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

แต่ละกลุ่ม ระบบโรงเรียน  
 

ตารางท่ี  2  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการจดัระบบการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

4 การให้

ความหมายของ

การศึกษาตาม

อธัยาศยั 

การศึกษาตามอธัยาศยั  เป็นการศึกษาท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง

ตามความสนใจ  ศกัยภาพ  ความพร้อม  และโอกาส  โดยศึกษา

จากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดลอ้ม  ส่ือ  หรือแหล่ง

ความรู้อ่ืน ๆ 

การศึกษาตามอธัยาศยั  คือรูปการหน่ึงของการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน ซ่ึงมีเน้ือหากวา้งขวาง และไม่จาํกดักรอบ ทั้งการ

เรียน การคน้ควา้ดว้ยตวัเอง ดว้ยหลายวธีิ รวมทั้งผา่นส่ือต่างๆ ซ่ึง

ไม่จาํกดักาลเวลา เน้ือหาและสถานท่ีเรียน 

5 การจดัการศึกษา

ในสถานศึกษา 

สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง

หรือสามรูปแบบก็ได ้ ไม่วา่จะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษา

เดียวกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบตาม

อธัยาศยั  การฝึกอาชีพ  หรือจากประสบการณ์การทาํงาน 

 

6 ระดบัการศึกษา

ในระบบ 

มาตรา  16  การศึกษาในระบบมีสองระดบั  คือ  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดว้ย  การศึกษาซ่ึงไม่นอ้ย

กวา่สิบสองปีก่อนระดบัอุดมศึกษา  การแบ่งระดบัและประเภท

รูปแบบการศึกษาในโรงเรียนประกอบดว้ย 

1.การศึกษาก่อนวยัเรียน 

2.สามญัศึกษา 

3.อาชีวศึกษา 
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ตารางท่ี  2  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการจดัระบบการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบ่งดงัน้ี 

การศึกษาระดบัอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดบั  คือ  ระดบั

ตํ่ากวา่ปริญญา  และระดบัปริญญา 

กฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบ่งระดบัและประเภทของ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2546  รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  การศึกษาในระบบท่ีเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานให้

แบ่งออกเป็น  3  ระดบั  ดงัน้ี 

1) การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา  โดยปกติเป็นการ

จดัใหแ้ก่เด็ก ท่ีมีอายสุามปีถึงหกปี   

2) การศึกษาระดบัประถมศึกษา  โดยปกติใชเ้วลาเรียน

หกปี 

3) การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  แบ่งเป็นสองระดบั  ดงัน้ี 

ก. การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยปกติใช้

4.การศึกษาชั้นสูง 

 

หมวด 2 การศึกษาก่อนวยัเรียน 

มาตรา14 ความหมาย 

การศึกษาก่อนวยัเรียนหมายถึงการเล้ียงดู การเรียนการ

สอนเด็กอยูเ่รือนเล้ียงเด็กและโรงเรียนอนุบาล เรือนเล้ียง รับเด็ก 

แต่อาย ุสามเดือน หาสามปี โรงเรียนอนุบาลรับเด็กแต่อายสุามปี

หาอายเุขา้โรงเรียนชั้นประถม 

มาตรา15  เน้ือหา 

เน้ือหาของการศึกษาก่อนวยัเรียนตอ้งรับประกนัใหเ้ด็กมี

การขยายตวัและพฒันาการทางดา้นร่างกายและจิตใจ มีความรู้

เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการพดู การเขียน การอ่าน การฟัง การดู การวาด 

รู้รักพอ่แม่รักเพื่อน รักครู รักผูน้าํ รักประเทศชาติ รักธรรมชาติ 

รักความสะอาด สร้างใหเ้ด็กมีพรสวรรค ์ ปลูกจิตสาํนึกใหเ้ด็กรัก
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ตารางท่ี  2  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการจดัระบบการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

เวลาเรียนสามปี 

ข. การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยปกติ

ใชเ้วลาเรียนสามปี 

ขอ้  2  การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายตามขอ้ 1(3) 

(ข)  แบ่งเป็นสองประเภท  ดงัน้ี 

(1)  ประเภทสามญัศึกษา   เป็นการจดัการศึกษา  เพื่อ

เป็นพื้นฐานสาํหรับการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 

(2) ประเภทอาชีวศึกษา  เป็นการจดัการศึกษาเพื่อ

พฒันาความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพให้

เป็นกาํลงัแรงงานท่ีมีฝีมือ  หรือศึกษาต่อในระดบั

อาชีพชั้นสูงต่อไป 

การเรียน และตระเตรียมเขา้เรียนชั้นประถม 

 

 

หมวดท่ี3  สามญัศึกษา 

มาตรา16 สามญัศึกษา 

สามญัศึกษาคือการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานทัว่ไป 

ซ่ึงประกอบดว้ยประถมศึกษา มธัยมศึกษา ตอนตน้ ตอนปลาย 

และใชเ้วลาเรียนทั้งหมด สิบสองปี 

มาตรา17ประถมศึกษา 

ประถมศึกษาหมายถึงการศึกษาเบ้ืองตน้ของสายสามญั

ศึกษา มีกาํหนดการเรียนหา้ปี เพื่อรับประกนัใหผู้เ้รียนมีความรู้

ทัว่ไป ทางดา้นวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ –สังคมและมนุษยศาสตร์ มี

ความสามารถในการฟัง การอ่าน การพดู การดู การถาม การเขียน

ภาษาลาว และการคิดไล่ รู้รักษาสุขภาพ รักษาความสะอาด รัก



191 
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ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ส่ิงแวดลอ้ม และรู้ศิลปวฒันธรรมลาว เรียนภาษาต่างประเทศ โดย

เร่ิมแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ีสามข้ึนไป 

 ประถมศึกษาสมบูรณ์ เป็นการศึกษาภาคบงัคบั

สาํหรับพลเมืองลาวบรรดาเผา่ท่ีมีอายหุกขวบข้ึนไป 

มาตรา18  มธัยมศึกษา 

มธัยมศึกษาเป็นการศึกษาถดัจากชั้นประถมศึกษาข้ึนไป

ซ่ึงมีหนา้ท่ีใหค้วามรู้ทัว่ไปและความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นเพื่อการ

เรียนต่อหรือการประกอบอาชีพตามความเหมาะสม 

มธัยมศึกษาประกอบดว้ยมธัยมศึกษาตอนตน้และ

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

มธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงมี

กาํหนดเวลาเรียน ส่ีปี มีหนา้ท่ีใหค้วามรู้พื้นฐานทางดา้น ภาษา

ลาว คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ธรรมชาติ-สังคม ระเบียบกฎหมาย 

แอง็ฟอกมาติก ภาษาต่างประเทศ เทคนิค และวชิาชีพ 
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ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

มธัยมตอนปลายเป็นการศึกษาท่ีสืบต่อการเรียนการ

สอนจากมธัยมตอนตน้ซ่ึงมีกาํหนดเวลาเรียนสามปี มีหนา้ท่ี

ยกระดบัและขยายเน้ือหาท่ีไดเ้รียนอยูม่ธัยมศึกษาตอนตน้

นอกจากนั้น ยงัตอ้งลงลึกบางวชิาเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ

และพรสวรรคข์องผูเ้รียน 

รัฐบาล องคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน การจดัตั้งสังคม ชุมชน 

และพอ่แม่หรือผูป้กครองของผูเ้รียนมีความรับผดิชอบสนองทุน 

พาหนะ วตัถุอุปกรณ์เทคนิค เคร่ืองทดลอง ส่ือการเรียนการสอน 

ใหแ้ก่มธัยมศึกษาตามความเรียกร้องตอ้งการท่ีจาํเป็น 

หมวดท่ี4 อาชีวะศึกษา 

มาตรา19 ความหมาย 

อาชีวศึกษาหมายถึงการเรียนการสอนเก่ียวกบัเทคนิค

วชิาชีพ ทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถดา้นวชิาเฉพาะมีงาน

ทาํ กลายเป็นแรงงานท่ีมีระเบียบวนิยั มีฝีมือแรงงาน คุณสมบติั
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ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ศีลธรรมปฏิวติั เพื่อสนองความเรียกร้องตอ้งการในการพฒันา

เศรษฐกิจสังคม การหนัเป็นอุตสาหกรรมและหนัเป็นทนัสมยั 

มาตรา20 โครงประกอบอาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษาประกอบดว้ย 

1. วชิาชีพชั้นตน้ หมายถึงการศึกษาวชิาชีพชาํนาญ

งานสาํหรับนกัเรียนท่ีจบมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่าข้ึนไป

ใชเ้วลาเรียนแต่หกเดือนหาสามปี 

2. วชิาชีพชั้นกลางหมายถึงการศึกษาเทคนิควชิาชีพ

สาํหรับนกัเรียนท่ีจบวชิาชีพชั้นตน้ มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่าใชเ้วลาเรียนสองหาสามปีในหลกัสูตรปกติและหน่ึงหา

สองปีสาํหรับการศึกษาวชิาชีพตามหลกัสูตรต่อเน่ืองหรือ

เช่ือมต่อ 

วชิาชีพชั้นสูงหมายถึงการศึกษาเทคนิควชิาชีพในระดบั

วทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาหรือสถาบนัการศึกษาเทียบเท่า วทิยาลยั
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ตารางท่ี  2  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการจดัระบบการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ซ่ึงรับเอานกัเรียนท่ีจบวชิาชีพชั้นกลาง มธัยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่าข้ึนไปใชเ้วลาเรียนสองหาสามปีในหลกัสูตรปกติ

และหน่ึงหาสองปีสาํหรับการศึกษาวชิาชีพตามหลกัสูตรต่อเน่ือง

หรือเช่ือมต่อ 

 

 

 

หมวดท่ี 5   การศึกษาชั้นสูง 

มาตรา  21  ความหมาย 

การศึกษาชั้นสูงหมายถึงการศึกษาถดัจากชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาวชิาชีพชั้นกลาง หรือชั้นสูงข้ึน

ไปซ่ึงมีหนา้ท่ีสร้างนกัวชิาการ นกัวทิยาศาสตร์ นกัคน้ควา้ใหมี้

ความรู้ ความสามารถ ในระดบัสูง ออกรับใชส้ังคมและสามารถ 

ประกอบอาชีพดว้ยคนเอง 
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ตารางท่ี  2  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการจดัระบบการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

การศึกษาชั้นสูงใหน้บัแต่ระดบัอนุปริญญาถึง

ปริญญาเอก 

มาตรา  22 โครงประกอบการศึกษาชั้นสูง 

การศึกษาชั้นสูงประกอบดว้ยระดบัต่างๆดงัน้ี 

1. อนุปริญญาใชเ้วลาศึกษาสองหาสามปี สาํหรับ

หลกัสูตรปกติและหน่ึงปีคร่ึงข้ึนไปสาํหรับหลกัสูตรต่อเน่ืองหรือ

เช่ือมต่อ 

2. ปริญญาตรีใชเ้วลาศึกษาส่ีปีข้ึนไป สาํหรับ

หลกัสูตรปกติและหน่ึงปีคร่ึงข้ึนไปสาํหรับหลกัสูตรต่อเน่ืองหรือ

เช่ือมต่อ 

3. หลงัปริญญาลงลึกแขนงการหรือเช่ียวชาญใช้

เวลาศึกษาหน่ึงปีข้ึนไปสาํหรับผูท่ี้เรียนหลกัสูตร ปริญญาโท ตํ่า

กวา่สองปีและผูท่ี้เรียนเช่ียวชาญหลงัปริญญาตรีนบัแต่สามปีข้ึน

ไปไดก้าํหนดไวอี้กแบบ 
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ตารางท่ี  2  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการจดัระบบการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

4. ปริญญาโทหมายถึงการศึกษาถดัจากปริญญาตรี

หรือเทียบเท่าข้ึนไป ใชเ้วลาศึกษาสองปีข้ึนไป 

ปริญญาเอกหมายถึงการศึกษาถดัจากปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า ใชเ้วลาศึกษาสามปีข้ึนไป 

 

 

 

 

 

7 ระดบัการศึกษา

นอกระบบและ

ตามอธัยาศยั 

การแบ่งระดบัหรือการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบ

หรือการศึกษาตามอธัยาศยัใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดใน

กฎกระทรวง 

กฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบ่งระดบัและการเทียบระดบั

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  พ.ศ. 2546    

การศึกษานอกระบบมีเน้ือหาและชั้นเรียนเหมือนกนักบั

การศึกษาในระบบ 
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ตารางท่ี  2  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการจดัระบบการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีวา่การ

ทบวงมหาวทิยาลยัออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้  1  การศึกษานอกระบบใหแ้บ่งออกเป็นสองระดบั  

ดงัน้ี 

(1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบ่งออกเป็นสามระดบั  คือ 

ก. การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา 

ข. การศึกษาระดบัประถมศึกษา 

ค. การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  แบ่งออกเป็น

สองระดบั  คือ  การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้  และการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย  โดยแบ่งออกเป็นประเภทสามญั

ศึกษา  และประเภทอาชีวศึกษา 

(2) การศึกษาระดบัอุดมศึกษา  แบ่งออกเป็นสองระดบั  

คือ 
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ตารางท่ี  2  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการจดัระบบการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ก. การศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญา 

ข. การศึกษาระดบัปริญญา 

ขอ้  2  การศึกษานอกระบบท่ีจดัเป็นหลกัสูตรเฉพาะหรือ

หลกัสูตรฝึกอบรมตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  และ

การศึกษาตามอธัยาศยั  ผูเ้รียนอาจนาํผลการเรียน  ความรู้และ

ประสบการณ์มาเทียบระดบัการศึกษากบัการศึกษาในระบบหรือ

การศึกษานอกระบบตามขอ้ 1 ได ้

 

 

 

 

8 การศึกษาภาค

บงัคบั 

มาตรา 17  ใหมี้การศึกษาภาคบงัคบัจาํนวนเกา้ปี  โดยให้

เด็กซ่ึงมีอายยุา่งเขา้ปีท่ีเจด็  เขา้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจน

อายยุา่งเขา้ปีท่ีสิบหก  เวน้แต่สอบไดช้ั้นปีท่ีเกา้ของการศึกษา

มาตรา17ประถมศึกษา 

ประถมศึกษาหมายถึงการศึกษาเบ้ืองตน้ของสายสามญั

ศึกษา มีกาํหนดการเรียนหา้ปี เพื่อรับประกนัใหผู้เ้รียนมีความรู้
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ตารางท่ี  2  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการจดัระบบการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ภาคบงัคบั  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการนบัอายใุหเ้ป็นไปตามท่ี

กาํหนดในกฎกระทรวง 

 

ทัว่ไป ทางดา้นวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ –สังคมและมนุษยศาสตร์ มี

ความสามารถในการฟัง การอ่าน การพดู การดู การถาม การเขียน

ภาษาลาว และการคิดไล่ รู้รักษาสุขภาพ รักษาความสะอาด รัก

ส่ิงแวดลอ้ม และรู้ศิลปวฒันธรรมลาว เรียนภาษาต่างประเทศ โดย

เร่ิมแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ีสามข้ึนไป 

ประถมศึกษาสมบูรณ์ เป็นการศึกษาภาคบงัคบัสาํหรับ

พลเมืองลาวบรรดาเผา่ท่ีมีอายหุกขวบข้ึนไป 

รัฐบาลและองคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน มีความรับผดิชอบ

วางมาตรการท่ีเหมาะสม เพื่อรับประกนัใหค้นลาวเป็นตน้ก็คือ

เด็กทุกคนท่ีอยูใ่นเกณฑอ์ายเุขา้เรียน มีโอกาสเขา้เรียนอยา่งทัว่ถึง 

สังคม ชุมชน พอ่แม่ หรือผูป้กครอง ตอ้งรับประกนัให้

เด็กทุกคนไดเ้รียนจบชั้นประถมศึกษา 

9 สถานท่ีจดัการ

ศึกษา 

มาตราท่ี  18  การจดัการศึกษาปฐมวยั  และการศึกษาขั้น

พื้นฐานใหจ้ดัในสถานศึกษาดงัต่อไปน้ี 

ภาคท่ี3   สถานท่ีการศึกษา 

มาตรา23  สถานท่ีการศึกษา 
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ตารางท่ี  2  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการจดัระบบการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

(1) สถานพฒันาเด็กปฐมวยั  ไดแ้ก่  ศูนยเ์ด็กเล็ก  ศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก  ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนเกณฑข์องสถาบนัศาสนา  

ศูนยบ์ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมี

ความตอ้งการพิเศษ  หรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีเรียกช่ืออยา่ง

อ่ืน 

(2) โรงเรียน  ไดแ้ก่  โรงเรียนของรัฐ  โรงเรียนเอกชน  

และโรงเรียนท่ีสังกดัสถาบนัพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน ๆ 

ศูนยก์ารเรียน  ไดแ้ก่  สถานท่ีเรียนท่ีหน่วยงานจดัการศึกษานอก

โรงเรียน  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รชุมชน  องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชีพ  สถาบนั

ศาสนา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล  สถาบนัทางการแพทย ์  

สถานสงเคราะห์  และสถาบนัสังคมอ่ืนเป็นผูจ้ดั 

มาตรา  19 การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาใหจ้ดัใน

มหาวทิยาลยั  สถาบนั  วทิยาลยั  หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน  

สถานการศึกษาหมายถึงท่ีท่ีดาํเนินการเรียนการสอน

ทั้งในและนอกโรงเรียนประกอบมีหลายชั้นเรียน นบัแต่เรือน

เล้ียงเด็ก โรงเรียนอนุบาล จนถึงสถาบนัการศึกษาชั้นสูงรวมทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน 

ในชั้นอนุบาล ชั้นประถม ชั้นมธัยม และอาชีวศึกษา 

วชิาชีพชั้นตน้ วชิาชีพชั้นกลาง เรียกวา่โรงเรียน หรือศูนย์

การศึกษา 

ในอาชีวะศึกษา วชิาชีพชั้นสูงและการศึกษาชั้นสูง

เรียกวา่ สถาบนัการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย วทิยาลยัหรือ

มหาวทิยาลยัตามขนาด หลกัสูตรการเรียนการสอนและการ

คน้ควา้วทิยาศาสตร์ 

มาตรา 24  การสร้างตั้งโรงเรียน ศูนยแ์ละ

สถาบนัการศึกษา เป็นความรับผดิชอบของรัฐ พร้อมกนันั้น รัฐ

ส่งเสริมและซุกยูใ้หภ้าคเอกชนสร้างตั้งโรงเรียน ศูนยแ์ละ
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ตารางท่ี  2  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการจดัระบบการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกบัสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา  

กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษานั้น และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

สถาบนัการศึกษา  

การสร้างตั้งโรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษา

ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนยุ

ทศาสตร์การศึกษาและไดรั้บการอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ 

การสร้างตั้งวทิยาลยั มหาวทิยาลยัและ

สถาบนัการศึกษาลงลึกแขนงการ ตอ้งใหถู้กตามมาตรฐานรวมท่ี

กระทรวงศึกษาธิการวางออก โดยเป็นแขนงการท่ีเก่ียวขอ้งเป็น

ผูส้ร้างตั้งตามการตกลงของรัฐบาล 

มาตรา25  การสร้างตั้งโรงเรียนพิเศษ 

รัฐสร้างตั้งโรงเรียนพิเศษสาํหรับคนพิการท่ีไม่

สามารถเรียนร่วมกบัผูเ้รียนปกติได ้

รัฐส่งเสริมใหภ้าคเอกชน องคก์ารจดัตั้งสังคมทั้ง

ภายในและต่างประเทศประกอบส่วนช่วยเหลือ สนบัสนุน 

ทางดา้นทุน อุปกรณ์ และอ่ืนๆ ในการสร้างตั้งโรงเรียนดงักล่าว 
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ตารางท่ี  2  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการจดัระบบการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

 การจดัการศึกษา

ในระดบั

อาชีวศึกษา 

มาตรา  20  การจดัการอาชีวศึกษา  การฝึกอบรมวชิาชีพ

ใหจ้ดัในสถานศึกษาของรัฐ  สถานศึกษาของเอกชน  สถาน

ประกอบการ  หรือโดยความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบั

สถานประกอบการ  ทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

อาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หมวดท่ี4 อาชีวะศึกษา 

มาตรา19 ความหมาย 

อาชีวศึกษาหมายถึงการเรียนการสอนเก่ียวกบัเทคนิค

วชิาชีพ ทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถดา้นวชิาเฉพาะมีงาน

ทาํ กลายเป็นแรงงานท่ีมีระเบียบวนิยั มีฝีมือแรงงาน คุณสมบติั

ศีลธรรมปฏิวติั เพื่อสนองความเรียกร้องตอ้งการในการพฒันา

เศรษฐกิจสังคม การหนัเป็นอุตสาหกรรมและหนัเป็นทนัสมยั 

มาตรา20 โครงประกอบอาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษาประกอบดว้ย 

1. วชิาชีพชั้นตน้ หมายถึงการศึกษาวชิาชีพชาํนาญ

งานสาํหรับนกัเรียนท่ีจบมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่าข้ึนไป

ใชเ้วลาเรียนแต่หกเดือนหาสามปี 

2. วชิาชีพชั้นกลางหมายถึงการศึกษาเทคนิค

วชิาชีพสาํหรับนกัเรียนท่ีจบวชิาชีพชั้นตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย
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ตารางท่ี  2  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการจดัระบบการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

หรือเทียบเท่าใชเ้วลาเรียนสองหาสามปีในหลกัสูตรปกติและหน่ึง

หาสองปีสาํหรับการศึกษาวชิาชีพตามหลกัสูตรต่อเน่ืองหรือ

เช่ือมต่อ 

3. วชิาชีพชั้นสูงหมายถึงการศึกษาเทคนิควชิาชีพ

ในระดบัวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาหรือสถาบนัการศึกษาเทียบเท่า 

วทิยาลยัซ่ึงรับเอานกัเรียนท่ีจบวชิาชีพชั้นกลาง มธัยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไปใชเ้วลาเรียนสองหาสามปีในหลกัสูตร

ปกติและหน่ึงหาสองปีสาํหรับการศึกษาวชิาชีพตามหลกัสูตร

ต่อเน่ืองหรือเช่ือมต่อ 

1   การสร้างระบบการศึกษาแห่งชาติมีจุดประสงคเ์พื่อ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์อาํนวยความสะดวกใหป้ระชาชนลาว

บรรดาเผา่ไดมี้เง่ือนไขร่ําเรียน หาความรู้ความสามารถ ในการ

พฒันาตนเอง มุ่งหมายตอบสนองความตอ้งการของการพฒันา

เศรษฐกิจสังคมของประเทศ ใหน้บัม้ือนบัเขรินกา้วหนา้ 
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ตารางท่ี  2  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการจดัระบบการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

มาตรา11  

มาตรา12  กาํหนดเวลาเรียน 

กาํหนดเวลาเรียนของการศึกษาทุกชั้น ทุกขั้นตอ้ง

รับประกนัจุดประสงค ์เน้ือหาและคุณภาพ ของการศึกษา ซ่ึง

รัฐบาลเป็นผูต้กลงตามการเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

มาตรา13  การแนะนาํ 

แขนงการศึกษามีการจดัตั้งแนะนาํใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบั

การเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนในแต่ละชั้น ขั้น เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้สริมขยาย 

การเรียนของตนตามความชอบ ความสามารถ พรสวรรค ์ 

เง่ือนไขตวัจริง โอกาส และความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

ภายในและต่างประเทศ 

 การจดัการศึกษา

เฉพาะทาง 

มาตรา  21  กระทรวง  ทบวง  กรม  รัฐวสิาหกิจ  และ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  อาจจดัการศึกษาเฉพาะทางตามความ
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ตารางท่ี  2  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการจดัระบบการศึกษา   (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ตอ้งการและความชาํนาญของหน่วยงานนั้นได ้ โดยคาํนึงถึง

นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑ ์ 

วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

   มาตรา 26   หนา้ท่ีสิทธ์ิของโรงเรียน ศูนยแ์ละ

สถาบนัการศึกษาโรงเรียนศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษาของรัฐ 

เอกชนมีหนา้ท่ีและสิทธ์ิดงัน้ี 

1. ปฏิบติัแนวทางนโยบายการศึกษาของพรรค  

ระเบียบกฎหมายของรัฐอยา่งเขม้งวด สร้างและปรับปรุง การ

จดัตั้งต่างๆของตนเป็นตน้ก็คือองคก์ารจดัตั้งมหาชน  

2. วางระเบียบการต่างๆเพื่อคุม้ครองโรงเรียนศูนย์

และสถาบนัการศึกษาตามจุดพิเศษของตน 

3. จดัตั้งการเรียนการสอนใหค้รบตามเน้ือหา

หลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการวางออก 

4. ยนืยนัการศึกษาตามชั้นของผูเ้รียน 
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ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

5. รับและคุม้ครองบริหารครูอาจารย ์ผูเ้รียนและ

บุคคลากรการศึกษาตามระเบียบการ 

6. ยกยอ่งครูอาจารย ์ผูเ้รียนและบุคลากรการศึกษา

ท่ีมีผลงานดีเด่น   ปฏิบติัวนิยัต่อผูล้ะเมิดระเบียบกฎหมาย 

7. ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อนัชอบธรรม

ของครูอาจารย ์ผูเ้รียนและบุคลากรการศึกษา 

8. ประสานสมทบกบัองคก์ารปกครอง การจดัตั้ง

เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สมาคมพอ่แม่นกัเรียนเพื่อส่งเสริมการ

เรียนการสอนและการคุม้ครองบริหารสถานท่ีการศึกษาของตน 

9. เก็บและคุม้ครองค่าทาํเนียมค่าบริการการเรียน

การสอนตามนโยบายและระเบียบกฎหมาย 

10. คุม้ครอง นาํใช ้ปกปักรักษาอาคารสถานท่ี วตัถุ

อุปกรณ์  ส่ือการเรียนการสอน ส่ิงอาํนวยความสะดวกตาม

ระเบียบการอยา่งเขม้งวด 
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11. อยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองและตรวจตราของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

12. ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนๆตามท่ีไดก้าํหนดไว้

ในกฎหมาย 

มาตรา27  ส่ิงอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่การศึกษา 

โรงเรียน ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษาตอ้งมีอาคาร

สถานท่ี วตัถุอุปกรณ์การศึกษา ส่ือการเรียนการสอน หอ้งสมุด 

หอ้งทดลอง เคร่ืองทดลอง สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬาและอ่ืนๆท่ี

จาํเป็นและไดม้าตรฐานโดยรัฐเป็นผูก้าํหนดตามระดบัของชั้น

เรียน 
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จากตารางท่ี  2  การเปรียบเทียบการจดัระบบการศึกษาของไทยและ สปป.ลาว  พบวา่  

ดา้นการจดัระบบการศึกษาของไทยและ สปป.ลาวนั้นมีทั้งส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั  ใน

หลายส่วน  ดงัต่อไปน้ี   

การจดัระบบการศึกษาของไทยและ สปป.ลาวนั้นมีทั้งส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  ดงัประเด็น

ต่อไปน้ี  ไดแ้ก่   

1. การใหค้วามหมายของการศึกษาในระบบ  ทั้งสองประเทศมีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  

คือ  ทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง.  การศึกษาในระบบวา่  เป็นการศึกษาท่ีมีการกาํหนดจุดมุ่งหมาย  

เน้ือหา  หลกัสูตรและระยะเวลาการศึกษา  การวดัผลและประเมินผล  และระบบการ การศึกษา

แบ่งเป็นชั้นและขั้นเรียนต่าง ๆ ท่ีชดัเจน 

2. การใหค้วามหมายของการศึกษาตามอธัยาศยั   ทั้งสองประเทศมีส่วนท่ีคลา้ยคลึง

กนั  คือ  ทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง.   การศึกษาตามอธัยาศยัเป็นการศึกษาท่ีมีเน้ือหากวา้งขวาง  

และไม่จาํกดักรอบ  ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  ตามความสนใจ  ความ

พร้อม  และโอกาส  ไม่จาํกดักาลเวลา  เน้ือหา  และสถานท่ีเรียน 

3. สถานท่ีจดัการศึกษา   ทั้งสองประเทศมีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  ทั้งสองประเทศมี

การกล่าวถึง.   การจดัการศึกษาปฐมวยั และการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจ้ดัในสถานศึกษา   เรียกแบ่ง

ตามระดบัชั้นการศึกษา   ในระดบัปฐมวยั  ไดแ้ก่  ศูนยเ์ด็กเล็ก  (เรือนเล้ียงเด็กโรงเรียนอนุบาล)   

ในระดบัอนุบาล  ถึงระดบัมธัยมศึกษา  ไดแ้ก่  โรงเรียน  ซ่ึงเป็นโรงเรียนของรัฐ  โรงเรียนเอกชน  

และโรงเรียนสังกดัสถาบนัพุทธศาสนา  หรือศาสนาอ่ืน ๆ   ในระดบัอุดมศึกษา  (ระดบัอาชีวศึกษา  

วชิาชีพชั้นสูง  และการศึกษาชั้นสูง  ไดแ้ก่  สถาบนัการศึกษา  ประกอบดว้ย  วทิยาลยั  มหาวทิยาลยั  

สาํหรับประเทศไทย  ไดก้าํหนดให ้ มีศูนยก์ารเรียน  ไดแ้ก่  สถานท่ีเรียนท่ีหน่วยงานจดัการศึกษา

นอกโรงเรียน  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์ร

เอกชน  องคก์รวชิาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล  สถาบนัทางการแพทย ์  

สถานสงเคราะห์  และสถาบนัสังคมอ่ืนเป็นผูจ้ดั 
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การจัดระบบการศึกษาของของไทยและ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่วน

ทีแ่ตกต่างกนั 

จากการศึกษาเปรียบเทียบพบวา่การจดัระบบการศึกษาของของไทยและ สปป.ลาวมี

ส่วนท่ีแตกต่างกนั  ไดแ้ก่     

1. รูปแบบการศึกษา 

2. การใหค้วามหมายของการศึกษานอกระบบ 

3. การจดัการศึกษาในสถานศึกษา 

4. ระดบัการศึกษาในระบบ 

5. ระดบัการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั 

6. การศึกษาภาคบงัคบั 

7. การจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา 

8. การจดัการศึกษาเฉพาะทาง 

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. รูปแบบการศึกษา   ทั้งสองประเทศมี  รูปแบบการศึกษา  ท่ีแตกต่างกนั  คือ  

ประเทศไทย  ไดร้ะบุวา่  การจดัการศึกษามีสามรูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอก

ระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  สาํหรับ  สปป.ลาว  ระบุวา่  ระบบการศึกษาแห่งชาติเป็นระบบ

เอกภาพ  ซ่ึงประกอบไปดว้ยการศึกษาในโรงเรียน  และการศึกษานอกโรงเรียน  ส่ิงท่ีแตกต่างกนั

คือ  ในประเทศไทยแบ่งการศึกษาเป็น  3  ระบบ  สปป.ลาวแบ่งการศึกษาเป็น  2  ระบบ  ไทยระบุ

ใหก้ารศึกษาตามอธัยาศยัเป็นการศึกษาอีกระบบของไทยนอกเหลือจากของ  ส.ป.ป.ลาว  ส่วนของ 

สปป.ลาวกาํหนดใหก้ารศึกษาตามอธัยาศยั เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษานอกระบบ 

2. การใหค้วามหมายของการศึกษานอกระบบ  ทั้งสองประเทศ มีการใหค้วามหมาย

ของการศึกษานอกระบบ  ท่ีแตกต่างกนั  คือ   ไทยกาํหนดใหก้ารศึกษานอกระบบแยกออกจาก

การศึกษาตามอธัยาศยั  แต่สปป.ลาวกาํหนดใหก้ารศึกษาตามอธัยาศยั เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา

นอกระบบ 

3. การจดัการศึกษาในสถานศึกษา  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด  การจดัการศึกษาใน

สถานศึกษา  ท่ีแตกต่างกนั  คือ  ไทย  ระบุวา่  สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบ

หน่ึงหรือสามรูปแบบก็ได ้ ไม่วา่จะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง
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จากการเรียนรู้นอกระบบตามอธัยาศยั  การฝึกอาชีพ  หรือจากประสบการณ์การทาํงาน   ส.ป.ป.ลาว  

ไม่ไดร้ะบุไว ้

4. ระดบัการศึกษาในระบบ  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด  ระดบัการศึกษาในระบบ  

ท่ีแตกต่างกนั  กล่าวโดยสรุป  ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือ   

1. การแบ่งระดบัของการศึกษาในระบบ  ไทยมี  2  ระดบั  สปป.ลาว  มี  4  ระดบั   

2. ระยะเวลาในการศึกษาของชั้น  ประถมศึกษา  ไทย เรียน  6  ปี  สปป.ลาว  

เรียน  5  ปี    

3. ระยะเวลาในการเรียนของชั้น  มธัยมศึกษา  ไทย  มธัยมตน้เรียน 3  ปี  มธัยม

ปลายเรียน 3 ปี  สปป.ลาว  มธัยมตน้เรียน  4  ปี  มธัยมปลาย 3  ปี  

4. การแบ่งรูปแบบการศึกษา   ในระดบัอาชีวศึกษา  ของไทย  อาชีวศึกษาจดัเป็น

ประเภทหน่ึงของการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   

5. ระดบัการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั    ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด ระดบั

การศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั  กล่าวโดยสรุป  ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือ   

1. การแบ่งระดบัของการศึกษาในระบบ  ไทยมี  2  ระดบั  สปป.ลาว  มี  4  ระดบั   

2. ระยะเวลาในการศึกษาของชั้น  ประถมศึกษา  ไทย เรียน  6  ปี  สปป.ลาว  

เรียน  5  ปี    

3. ระยะเวลาในการเรียนของชั้น  มธัยมศึกษา  ไทย  มธัยมตน้เรียน 3  ปี  มธัยม

ปลายเรียน 3 ปี  สปป.ลาว  มธัยมตน้เรียน  4  ปี  มธัยมปลาย 3  ปี  

4. การแบ่งรูปแบบการศึกษา   ในระดบัอาชีวศึกษา  ของไทย  อาชีวศึกษาจดัเป็น

ประเภทหน่ึงของการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   

 

6. การศึกษาภาคบงัคบั  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนดท่ีแตกต่างกนั  คือ  กล่าวโดย

สรุป  การศึกษาภาคบงัคบั  ทั้งสองประเทศ ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือ   

     1.  จาํนวนปีของการศึกษาภาคบงัคบั  ไทยกาํหนดการศึกษาภาคบงัคบัจาํนวนเกา้ปี   

สปป.ลาวกาํหนด  5  ปี   

     2.  ช่วงอายกุารเขา้เกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั  ไทยกาํหนดอายยุา่งเขา้ปีท่ีเจด็  สปป.

ลาว  กาํหนดอายหุกขวบ 
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7. การจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา   ทั้งสองประเทศมีการกาํหนดท่ีแตกต่างกนั  

คือ 

      1.  การแบ่งระดบัการศึกษา   ไทยกาํหนดใหอ้าชีวศึกษาเป็นประเภทหน่ึงของ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  สปป.ลาวกาํหนดอาชีวศึกษา เป็นอีกระดบัการศึกษาอีก

ระดบัหน่ึงแยกจากระดบัการศึกษามธัยมศึกษา   

      2.  การแบ่งชั้นของไทย  แบ่งชั้นเป็น 2 ระดบั  ไดแ้ก่  ประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ขั้นตน้  ปวช.  และประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นสูง  ปวส.   สปป.ลาว  แบ่งเป็น  3  ระดบั  คือ  วชิาชีพ

ชั้นตน้  วชิาชีพชั้นกลาง  และวชิาชีพชั้นสูง 

8.   การจดัการศึกษาเฉพาะทาง  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด ท่ีแตกต่างกนั  คือ  ไทย  

ระบุวา่  กระทรวง  ทบวง  กรม  รัฐวสิาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  อาจจดัการศึกษาเฉพาะทาง

ตามความตอ้งการและความชาํนาญของหน่วยงานนั้นได ้ โดยคาํนึงถึงนโยบายและมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ  ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง   สปป.ลาว  

ไม่ไดร้ะบุ 
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ตอนท่ี  3  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  

ตารางท่ี  3  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

1 ความหมายของ

หลกัสูตร 

       หลกัสูตรการศึกษาระดบัต่าง ๆ รวมทั้งหลกัสูตรการศึกษา

สาํหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  

อารมณ์  สังคม  การส่ือสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการหรือ

ทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือ

ดอ้ยโอกาส  ตอ้งมีลกัษณะท่ีหลากหลาย   ทั้งน้ีใหจ้ดัตามความ

เหมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ   

       สาระของหลกัสูตรทั้งท่ีเป็นวชิาการ  และวชิาชีพ  ตอ้งมุ่งสร้าง

คนใหมี้ความสมดุลทั้งดา้นความรู้  ความคิด  ความสามารถ  ความดี

งาม  และความรับผดิชอบต่อสังคม 

      สาํหรับหลกัสูตรการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  นอกจากคุณลกัษณะ

ในวรรคหน่ึงแลว้ยงัมีความมุ่งหมายเฉพาะท่ีจะพฒันาวชิาการ  

วชิาชีพชั้นสูงและการคน้ควา้วจิยั  เพื่อพฒันาองคค์วามรู้และพฒันา

สังคม 

      หลกัสูตรการศึกษา  เป็น เอกสารท่ีกาํหนดหลกัการ,  จุดหมาย

ของการศึกษา,  โครงสร้างเน้ือในวชิาต่าง ๆ,  วธีิการจดัตั้งการเรียน  

การสอนของแต่ละชั้น  แต่ละสาย  การวดัผล  และการประเมินผล

วชิาเรียนต่าง ๆ เพื่อรับประกนัใหผู้เ้รียน  มีความรู้  ความสามารถ  

ทกัษะ  ความละเอียด  และคุณสมบติัทาํปฎิวติั 
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ตารางท่ี  3  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

2 ประเภทหลกัสูตร หลกัสูตรการศึกษา  ประกอบไปดว้ย  หลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ,หลกัสูตรการศึกษาทอ้งถ่ิน ,หลกัสูตรสอง

ภาษา 

หลกัสูตรการศึกษา  ประกอบดว้ย  หลกัสูตรการศึกษา

แห่งชาติ  หลกัสูตรการศึกษาทอ้งถ่ิน  และหลกัสูตรการศึกษา

นานาชาติ  หรือ หลกัสูตรสองภาษา 

 

3 เน้ือหาสาระสาํคญั

ของหลกัสูตร 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  และคุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ 

ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  

ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ ดงัน้ี 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งใหผู้เ้รียน

เกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

เน้ือในหลกัสูตรการศึกษาแห่งชาติ  ตอ้งรับประกนั  

สาม ลกัษณะ  และหา้หลกัมูลของการศึกษา  และสามารถเช่ือมโยง

กบัภาคพื้นและสากล 

เน้ือในหลกัสูตรการศึกษาแห่งชาติ  ใหเ้ป็นเอกภาพ  ใน

ทัว่ประเทศ  สาํหรับทอ้งถ่ินท่ีมีจุดพิเศษ  ท่าแฮง(จุดแขง็,จุดเด่น)  

และภูมิปัญญาท่ีโดดเด่น  ก็สามารถกาํหนดเขา้เป็นเน้ือในหลกัสูตร

การศึกษาทอ้งถ่ิน  ตามการเห็นดีของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา 

สาํหรับหลกัสูตรนานาชาติ  หรือ  หลกัสูตรสองภาษา  

ระหวา่งภาษาลาวและภาษาต่างประเทศไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบการ

ต่างหาก 
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ตารางท่ี  3  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

2. ความสามารถในการคิด  

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันา

ผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น

ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

ดงัน้ี 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 

3. มีวนิยั 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
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ตารางท่ี  3  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

6. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

นอกจากน้ี  สถานศึกษาสามารถกาํหนดคุณลกัษณะอนั

พึงประสงคเ์พิ่มเติมใหส้อดคลอ้งตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง 

 

4 รายวชิาใน

หลกัสูตร 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงกาํหนดให้

ผูเ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร์ 

3. วทิยาศาสตร์ 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

6. ศิลปะ 

หลกัสูตรการศึกษาแห่งชาติ (ชั้นประถมศึกษา) 

ประกอบดว้ย  7 วชิา ดงัน้ี 

1. ภาษาลาว 

2. คณิตศาสตร์ 

3. คุณสมบติัศึกษา 

4. โลกออ้มตวั  

5. ศิลปะกรรม 

6. ศิลปะประดิษฐ ์
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ตารางท่ี  3  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

8. ภาษาต่างประเทศ 

 

7. หตัถกรรม 

8. พลศึกษา 

9. ภาษาองักฤษ 

กิจกรรมนอกหลกัสูตร 

5 เวลาเรียน หลกัสูตรใชเ้วลาเรียนรวมไม่นอ้ยกวา่  1000  ชัว่โมง 

เวลาเรียน  40  สัปดาห์  ประมาณ  200 วนั 

หลกัสูตรใชเ้วลาเรียน  33  อาทิตย ์ 165  วนั 
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 จากตารางท่ี  3  การเปรียบเทียบการจดัระบบการศึกษาของไทยและ สปป.ลาว  

พบวา่  ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ของไทยและ สปป.ลาวนั้นมีทั้งส่วนท่ีคลา้ยคลึง

กนัและแตกต่างกนั  ในหลายส่วน  ดงัต่อไปน้ี   

การจดัระบบการศึกษาของไทยและ สปป.ลาวนั้นมีทั้งส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  ดงัประเด็น

ต่อไปน้ี  ไดแ้ก่   

1. ความหมายของหลกัสูตร  ทั้งสองประเทศใหค้วามหมายของหลกัสูตรท่ีคลา้ยกนั 

2 ประเภทหลกัสูตร  มีการแบ่งประเภทของหลกัสูตรท่ีคลา้ยกนั  คือมีหลกัสูตรชาติ  

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  และหลกัสูตรสองภาษา 

3 เน้ือหาสาระสาํคญัของหลกัสูตร  มีความคลา้ยคลึงกนั 

4.  รายวชิามีวชิาเช่นเดียวกนัทั้งสองประเทศ 
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ตอนท่ี  4  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร   

ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร  

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

1 กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

1.  พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

2547  และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2  พ.ศ.2551)  (ฉบบัท่ี  3  พ.ศ. 

2553) 

2.  พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  และ

แกไ้ขเพิ่มเติม 

3.  พ.ร.บ.เงินเดือน  เงินวทิยฐานะ และเงินประจาํตาํแหน่ง  

4.  กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอาํนาจการ

บริหารจดัการศึกษา พ.ศ.2550 

5.  กฎ ก.ค.ศ. 

6.  ระเบียบ ก.ค.ศ. 

 

 

 

1. กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (ฉบบัปรับปรุง) 

2. ขอ้ตกลงของรัฐมนตรีวา่ดว้ยคุณสมบติัและจรรยาบรรณครู  

3. ดาํรัสวา่ดว้ยรัฐกรครู 
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

2 การให้

ความหมายของ

คาํวา่  ครู 

ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

2547  และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2  พ.ศ.2551)  (ฉบบัท่ี  3  พ.ศ. 

2553)  ไดบ้ญัญติัไวใ้น มาตราท่ี  4  วา่ 

“ขา้ราชการครู”  หมายความวา่  ผูท่ี้ประกอบวชิาชีพซ่ึง

ทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้

ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

“คณาจารย”์ หมายความวา่บุคลากรซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกั

ทางดา้นการสอนและการวจิยัในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ระดบัปริญญาของรัฐ 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา่ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาผูบ้ริหารการศึกษารวมทั้งผูส้นบัสนุนการศึกษาซ่ึง

เป็นผูท้าหนา้ท่ีใหบ้ริการหรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดั

กระบวนการเรียนการสอนการนิเทศการบริหารการศึกษาและ

ปฏิบติังานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (ฉบบัปรับปรุง)  ภาค 6 ครู  บุคลากร และการ

คุม้ครองบริหารการศึกษา  หมวดท่ี 1  ครู   

มาตรา 81  ครู  บญัญติัไวว้า่   

ครู  หมายถึง  ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีสิดสอน  ถ่ายทอดความรู้  

ศึกษาอบรมผูเ้รียน อยูใ่นโรงเรียน ศูนยห์รือสถาบนัการศึกษา

ต่างๆ ซ่ึงแตกต่างจากบุคคลากรการศึกษา 

ครูสอนอยูใ่นโรงเรียน ศูนยห์รือสถาบนัการศึกษาของ

ภาครัฐ หมายถึงรัฐกรวชิาการซ่ึงแตกต่างจากรัฐกรบริหารทัว่ไป  

สาํหรับระเบียบการคุม้ครองครูสอนนั้น รัฐบาลเป็นผู ้

กาํหนดเฉพาะ 

ตามดาํรัสวา่ดว้ยรัฐกรครู  มาตรา 2 รัฐกรครูเป็นรัฐกร

วชิาการ  ปฏิบติัหนา้ท่ีสิดสอน  ศึกษาอบรมผูเ้รียนอยูโ่รงเรียน  

ศูนย ์ และสถาบนัการศึกษาของรัฐ  รัฐกรครู  ตามดาํรัสฉบบัน้ี

เรียกวา่  ครู   
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

 หน่วยงาน

ทางการศึกษา 

“หน่วยงานการศึกษา” หมายความวา่ 

(1) สถานศึกษา 

(2) สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(3) สาํนกังานการศึกษานอกโรงเรียน 

(4) แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

(5) หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการหรือตามประกาศกระทรวงหรือหน่วยงานท่ี

คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาํหนด 

องคก์ารบริหารการศึกษาประกอบดว้ย กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนกศึกษาแขวง นคร หอ้งการศึกษาเมือง เทศบาล 

 

3 โครงสร้าง 

การบริหาร 

กระทรวงศึกษาธิการ  แบ่งโครงสร้างการบริหารดงัน้ี 

1. สาํนกังานนายกรัฐมนตรี (ส่วนราชการท่ีไม่เป็นนิติบุคคล

ข้ึนตรงต่อ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ) 

2. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

2.1. สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั (คณะกรรมการ) 

 



217 

 

 

ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

2.2. สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและ

บุคลากร (คณะกรรมการ) 

2.3. สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(คณะกรรมการ) 

3. สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (คณะกรรมการ) 

4. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(คณะกรรมการ) 

5. สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (คณะกรรมการ) 

6. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (คณะกรรมการ) 

7. องคก์รมหาชน 

7.1. สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา 

(สคพ) 

7.2. โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 

7.3. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 

8. องคก์รในกาํกบั 
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

8.1. สาํนกังานเลขานุการคุรุสภา 

8.2. สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (สกสค.) 

8.3. สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(สสวท.) 

8.4. สาํนกังานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) 

 หน่วยงานท่ีดูแล

บริหารงานบุคคล

ของขา้ราชการครู

และบุคลกรทาง

การศึกษา 

ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ.2547  และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2  พ.ศ.2551)  (ฉบบั

ท่ี  3  พ.ศ. 2553)  ไดบ้ญัญติัไวใ้น  หมวดท่ี  1  คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรา  7 

ใหมี้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เรียกโดยยอ่วา่ “ก.ค.ศ.”   

ประกอบดว้ย 

ตามดาํรัสวา่ดว้ยรัฐกรครู  หมวดท่ี  3  มาตรา  13  การ

คุม้ครองครู 

ครูไดรั้บการคุม้ครองตามระบบการจดัตั้งของรัฐ  โดยมี

การแบ่งขั้นคุม้ครองระหวา่งศูนยก์ลางและทอ้งถ่ิน 

มาตรา66. สภาท่ีปรึกษาการศึกษา 

สภาท่ีปรึกษาการศึกษาหมายถึงการจดัตั้งหน่ึงท่ีอยูภ่ายใต้

การคุม้ครองของแขนงการศึกษา ประกอบดว้ยหลายภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง ผูท้รงคุณวฒิุ ปัญญาชน ผูต่้างหนา้แนวลาวสร้างชาติ 

องคก์ารจดัตั้งมหาชน ผูป้ระกอบการคา้ธุรกิจ ทั้งภาครัฐและ
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

1. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ  

2. ปลดักระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานกรรมการ 

3. กรรมการโดยตาํแหน่งจาํนวน  8 คน ไดแ้ก่   

3.1. ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

3.2. ปลดักระทรวงวฒันธรรม 

3.3. เลขาธิการ ก.พ. 

3.4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.5. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3.6. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3.7. เลขาธิการ ก.ค.ศ.  

3.8. เลขาธิการคุรุสภา 

4. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน  9  คน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรี

แต่งตั้งจากบุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์

สูงทางดา้นต่าง ๆ ดา้นละหน่ึงคน 

5. กรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซ่ึง

เอกชนมีหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาดา้นนโยบาย การมีส่วนร่วมในการ

พฒันาการศึกษาอยูข่ ั้นของตน 

องคก์ารคุม้ครองบริหารการศึกษา ศูนยแ์ละ

สถาบนัการศึกษามีสิทธ์ิสร้างตั้งสภาท่ีปรึกษาการศึกษาของตน

ข้ึน  

การจดัตั้งและการเคล่ือนไหวของสภาท่ีปรึกษาการศึกษาได้

กาํหนดไวใ้นระเบียบการเฉพาะ 
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ไดม้าจาการเลือกตั้ง จาํนวน  12 คน    

 หน่วยงาน

บริหารงานบุคคล

ส่วนภูมิภาค 

มาตรา21ใหมี้คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาประจาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเรียกโดยยอ่

วา่ “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา” และ

คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาํ

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเรียกโดยยอ่วา่ “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา” สาํหรับแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาแลว้แต่

กรณี 

ปัจจุบนั  ตามคาํสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 

10/2559 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2559 เร่ือง การขบัเคล่ือนการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ไดก้าํหนดใหมี้

คณะกรรมการการศึกษาธิการจงัหวดั  เรียกโดยยอ่วา่  กศจ. 

แขนงการศึกษาเป็นตน้คณะกรรมการแผนการและการ

ลงทุน การเงิน และองคก์ารปกครองทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีและสิทธ์ิ

ประสานสมทบและร่วมมือกบัแขนงการศึกษาตามพลบทบาท

และความรับผดิชอบของตน ในการสร้างแผนการแบ่ง

งบประมาณ ลงทุน และส่งเสริมการศึกษาเพื่อทาํใหก้ารศึกษามี

คุณภาพและประกอบส่วนเขา้ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์

 

 หนา้ท่ีของ

คณะกรรมการ

งานบุคคลใน

มาตรา19 ให ้ก.ค.ศ. มีอาํนาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) เสนอแนะและใหค้าํปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกบั

นโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและ

มาตรา63 หนา้ท่ีและสิทธ์ิของกระทรวงศึกษาธิการ  

ในการคุม้ครองบริหารการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการมีหนา้ท่ีและสิทธ์ิดงัน้ี 
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ส่วนกลาง บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ี 

(2) กาํหนดนโยบายวางแผนและกาํหนดเกณฑ์

อตัรากาํลงัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งให้

ความเห็นชอบจาํนวนและอตัราตาํแหน่งของหน่วยงานการศึกษา  

(3) เสนอแนะและใหค้าํปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณี

ท่ีค่าครองชีพเปล่ียนแปลงไปมากหรือการจดัสวสัดิการหรือ

ประโยชน์เก้ือกลูสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยงัไม่เหมาะสมเพื่อใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณาในอนัท่ีจะปรับปรุง

เงินเดือนเงินวทิยฐานะเงินประจาํตาํแหน่งเงินเพิ่มค่าครองชีพ

สวสัดิการหรือประโยชน์เก้ือกลูสาํหรับขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหเ้หมาะสม 

(4) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบขอ้บงัคบัหลกัเกณฑว์ธีิการ

และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษากฎ ก.ค.ศ. เม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

1.คน้ควา้สร้างแผนยทุธศาสตร์ แผนนโยบาย 

แผนงาน โครงการพฒันาการศึกษา เพื่อเสนอรัฐบาล

พิจารณา 

2.สร้างร่างกฎหมายและนิติกรรมต่างๆเก่ียวกบั

การศึกษา 

3.โฆษณาเผยแผนยทุธศาสตร์ แผนนโยบาย 

แผนงาน โครงการพฒันาการศึกษา กฎหมายและนิติ

กรรมอ่ืนๆ เก่ียวกบัการศึกษา 

4.สร้าง พฒันาหลกัสูตร อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการ

สอน ในแต่ละระยะ และจดัตั้งการฝึกอบรมการนาํใช้ 

5.ช้ีนาํการลบลา้งความไม่รู้หนงัสือ และยกระดบั

การศึกษาติดพนักบัการฝึกอบรมวชิาชีพขั้นพื้นฐาน 

6. กาํหนดมาตรฐานและการออกแบบของอาคาร

สถานท่ีการศึกษา 

7.ก่อสร้างนาํใชบ้าํรุงคุม้ครองครูและบุคลากร
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ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

(5) พิจารณาวนิิจฉยัตีความปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการ

ใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ีเม่ือ ก.ค.ศ.มีมติเป็นประการใดแลว้ให้

หน่วยงานการศึกษาปฏิบติัตามนั้น 

(6) พฒันาหลกัเกณฑว์ธีิการและมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลรวมทั้งการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมของขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(7) กาํหนดวธีิการและเง่ือนไขการจา้งเพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษารวมทั้งกาํหนดอตัรา

เงินเดือนหรือค่าตอบแทน 

(8) ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาการเสริมสร้างขวญักา

ลงัใจและการยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

(9) ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดัสวสัดิการและสิทธิ

ประโยชน์เก้ือกลูอ่ืนแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การศึกษาตามภาระบทบาท 

8.คุม้ครองบริหารโรงเรียน ศูนยแ์ละ

สถาบนัการศึกษาต่างๆตามขอบเขตความรับผดิชอบของ

ตน  

9.ช้ีนาํติดตามชุกยู ้(สนบัสนุน) ตรวจตรา ตรวจการ

ประเมินผลการดาํเนินการศึกษา 

10.ประสานสมทบกบับนัดาองคก์ารจดัตั้งรัฐและ

องคก์ารจดัตั้งอ่ืนๆ เก่ียวกบัการศึกษา 

11.คุม้ครอง นาํใชง้บประมาณการศึกษา ใหมี้

ประสิทธ์ิผล 

12.พวัพนัร่วมมือกบัต่างประเทศ องคก์ารจดัตั้ง

สากลในดา้นการศึกษา 

13.รายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัการศึกษาใหรั้ฐบาล

และคณะประจาํสภาแห่งชาติ 

14.ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนๆตามระเบียบ



223 
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ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

(10) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาและ

คณะอนุกรรมการอ่ืนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 

(11) ส่งเสริมสนบัสนุนประสานงานใหค้าํปรึกษาแนะนาํ

และช้ีแจงดา้นการบริหารงานบุคคลแก่หน่วยงานการศึกษา 

(12) กาํหนดมาตรฐานพิจารณาและใหค้าํแนะนาเก่ียวกบั

การดาํเนินการทางวนิยัการออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการ

ร้องทุกขต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

(13) กาํกบัดูแลติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ

บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานดา้นการบริหารงานบุคคล

ตรวจสอบและปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ีในการน้ีใหมี้

อาํนาจเรียกเอกสารและหลกัฐานจากหน่วยงานการศึกษาให้

ผูแ้ทนของหน่วยงานการศึกษาขา้ราชการหรือบุคคลใดมาช้ีแจง

ขอ้เทจ็จริงและใหมี้อาํนาจออกระเบียบขอ้บงัคบัรวมทั้งใหส่้วน

ราชการหน่วยงานการศึกษาขา้ราชการหรือบุคคลใดรายงาน

กฎหมาย 
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ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีไปยงั ก.ค.ศ.  

(14) ในกรณีท่ีปรากฏวา่ส่วนราชการหน่วยงานการศึกษา  

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาคณะอนุกรรมการหรือผูมี้หนา้ท่ี

ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีหรือ

ปฏิบติัการโดยไม่ถูกตอ้งและไม่เหมาะสมหรือปฏิบติัการโดยขดั

หรือแยง้กบักฎหมายกฎก.ค.ศ. ระเบียบขอ้บงัคบัหลกัเกณฑ์

วธีิการและเง่ือนไขตามท่ีก.ค.ศ. กาํหนดใหก้.ค.ศ. มีอาํนาจยบัย ั้ง

การปฏิบติัการดงักล่าวไวเ้ป็นการชัว่คราวเม่ือ ก.ค.ศ. มีมติเป็น

ประการใดแลว้ใหส่้วนราชการหน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขต

พื้นท่ีการศึกษาคณะอนุกรรมการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัตาม

พระราชบญัญติัน้ีปฏิบติัไปตามนั้น 

(15) พิจารณารับรองคุณวฒิุของผูไ้ดรั้บปริญญา

ประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการ

บรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
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ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

การกาํหนดอตัราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนท่ีควรไดรั้บ  

(16) กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมในเร่ืองการปฏิบติัการ

ต่างๆตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัน้ี 

(17) พิจารณาจดัระบบทะเบียนประวติัและแกไ้ขทะเบียน

ประวติัเก่ียวกบัวนัเดือนปีเกิดและควบคุมการเกษียณอายขุอง

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(18) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั

น้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 

 หนา้ท่ีของ

หน่วยงานบริหาร

บุคคลในส่วน

ภูมิภาค 

คณะกรรมการการศึกษาธิการจงัหวดั  เรียกโดยยอ่วา่  กศจ.   มี

อาํนาจหนา้ท่ี   

1. จดัตั้ง ยบุ  รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ี

การศึกษา  ประสาน ส่งเสริม และ สนบัสนุนสถานศึกษา

เอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานและส่งเสริมองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหส้ามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบั

นโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนบัสนุนการ

มาตรา64 หนา้ท่ีและสิทธ์ิของแผนกศึกษาแขวง นคร 

ในการคุม้ครองบริหารการศึกษา แผนกศึกษาแขวง 

นคร มีหนา้ท่ีและสิทธ์ิ  ดงัน้ี 

1.ผนัขยายแผนยทุศาสตร์ แผนนโยบายระเบียบ

กฎหมายของรัฐและนิติกรรมต่างๆของ

กระทรวงศึกษาธิการ แผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และ

นิติกรรมต่างๆ ของแขวง นคร เป็นแผนการ แผนงาน 
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

จดัการศึกษา ของบุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องคก์ร

เอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนาสถานประกอบการ 

และ สถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย

ในเขตพื้นท่ีการศึกษา และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กบั

อาํนาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวข้า้งตน้ ทั้งน้ี ตามท่ีกาํหนดใน

กฎกระทรวง 

2. กาํหนดใหโ้อนอาํนาจหนา้ท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา

ตามกฎหมายวา่ดว้ย ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ไปเป็นอาํนาจหนา้ท่ีของ กศจ. 

(1)พิจารณากาํหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล

สาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในเขต

พื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งการกาํหนดจาํนวนและอตัรา

ตาํแหน่งและเกล่ียอตัรากาํลงั ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 

การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี 

ก.ค.ศ. กาํหนด 

และโครงการ เฉพาะของตน แลว้จดัตั้งปฏิบติั 

2.เผยแพร่ ติดตาม  ช้ีนาํและตรวจตราการจดัตั้ง

ปฏิบติัระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษา 

3.จดัตั้งปฏิบติัแผนการลบลา้งความไม่รู้หนงัสือ 

และยกระดบัการศึกษาติดพนัธะกบัการฝึกอบรมวชิาชีพ

ขั้นพื้นฐาน 

4.บาํรุงก่อสร้างคุม้ครองนาํใชค้รูและบุคคลากร

การศึกษา 

5.คุม้ครองบริหารโรงเรียน ศูนย ์และ

สถาบนัการศึกษาในขอบข่ายความรับผดิชอบของตน 

6.ช้ีนาํ ชุกยู ้(สนบัสนุน)  ติดตาม ตรวจตรา ตรวจ

การ(งาน)และประเมินผลการปฏิบติัแผนการ แผนงาน 

โครงการ พฒันาการศึกษาตามความรับผชิอบของตน 

7.ประสานสมทบกบับรรดาองคก์ารจดัตั้งพกั รัฐ 

แนวลาวสร้างชาติ องคก์ารจดัตั้งมหาชนขั้นของตนและ
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

(2) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้ง

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

(3) ใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัการพิจารณาความดี

ความชอบของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาใน

หน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา และขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(4) พิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองการดาํเนินการทางวนิยั การ

ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกขต์ามท่ีกาํหนดไว้

ในพระราชบญัญติัน้ี 

(5) ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันา การเสริมสร้างขวญั

กาํลงัใจ การปกป้องคุม้ครองระบบ คุณธรรม การจดัสวสัดิการ 

และการยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในหน่วยงาน การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(6) กาํกบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงาน

บุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในหน่วยงาน

ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั การศึกษา 

8.คุม้ครอง นาํใชง้บประมาณการศึกษาใหมี้

ประสิทธิผล 

9.พวัพนัธ์ร่วมมือกบัต่างประเทศ องคก์ารจดัตั้ง

สากลในดา้นการศึกษา ตามการตกลงของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

10.รายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัการศึกษาให้

กระทรวงศึกษาธิการ องคก์ารปกครองแขวง นคร และ

คณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจาํเขตเลือกตั้ง 

11.ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนๆตามระเบียบ

กฎหมาย 

มาตรา65. หนา้ท่ีและสิทธ์ิของหอ้งการศึกษาเมือง เทศบาล 

ในการคุม้ครองบริหารการศึกษา หอ้งการศึกษา

เมือง เทศบาลมีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

1.จดัตั้งปฏิบติัแผนยทุธศาสตร์ แผนนโยบาย
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(7) จดัทาํและพฒันาฐานขอ้มูลขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน การศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

(8) จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเก่ียวกบัการบริหารงาน

บุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในหน่วยงาน

การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. 

(9) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเร่ืองการบริหารงานบุคคล

ในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีไม่อยูใ่น อาํนาจและหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร

ของหน่วยงานการศึกษา 

(10) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั

น้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 

ระเบียบกฎหมายของรัฐและนิติกรรมต่างๆและ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ในขอบข่ายความรับผดิชอบ

ของตน 

2.เผยแพร่ ติดตามและตรวจตราการจดัตั้งปฏิบติั

ระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษา 

3.จดัตั้งปฏิบติัแผนการลบลา้งความไม่รู้ 

4.คุม้ครองนาํใชค้รูและบุคคลากรการศึกษา 

5.คุม้ครองบริหารโรงเรียน และศูนยก์ารศึกษาต่างๆ

ในขอบข่ายความรับผดิชอบของตน 

6.ประเมินและสรุปรายงานการปฏิบติัแผนการ

แผนงาน โครงการพฒันาการศึกษา ตามความรับผชิอบ

ของตน 

7.ประสานสมทบกบัองคก์ารจดัตั้งพรรค รัฐ แนว

ลาวสร้างชาติ องคก์ารจดัตั้งมหาชนขั้นของตนและภาค

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั การศึกษา 
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

8.คุม้ครอง นาํใชง้บประมาณการศึกษาใหมี้

ประสิทธิผล 

9.ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนๆตามระเบียบกฎหมาย 

 

 การกาํหนด

ตาํแหน่ง  วทิย

ฐานะ 

ตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี  3 ประเภท  

ดงัน้ี 

ก. ตาํแหน่งซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็นผูส้อนในหน่วยงานการศึกษา

ไดแ้ก่ตาํแหน่งดงัต่อไปน้ี 

(1) ครูผูช่้วย 

(2) ครู 

(3) อาจารย ์

(4) ผูช่้วยศาสตราจารย ์

(5) รองศาสตราจารย ์

(6) ศาสตราจารย ์

ตาํแหน่งใน (1) และ (2) จะมีในหน่วยงานการศึกษาใดก็

ตามดาํรัสวา่ดว้ยรัฐกรครู  หมวดท่ี  2  กลุ่มอาชีพครูและ

การก่อสร้าง  บาํรุงครู   

มาตรา  4  กลุ่มอาชีพครู 

อาชีพครูไดจ้ดัแบ่งเป็นกลุ่ม  ตามหนา้ท่ี  และระดบั

การศึกษา  ในระบบการศึกษาแห่งชาติ  ดงัน้ี 

กลุ่ม 1  ครูเล้ียงเด็ก  และครูอนุบาลศึกษา 

กลุ่ม 2  ครูหอ้งการ  และครูประถมศึกษา 

กลุ่ม 3  ครูมธัยมศึกษาตอนตน้ 

กลุ่ม  4  ครูมธัยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่ม  5  ครูอาชีวะศึกษา 

กลุ่ม 6  ครูมหาวทิยาลยั 
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ไดส่้วนตาํแหน่งใน (3) ถึง (6) ใหมี้ในหน่วยงานการศึกษาท่ีสอน

ระดบัปริญญา 

ข. ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา

ไดแ้ก่ตาํแหน่งดงัต่อไปน้ี 

(1) รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

(2) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

(3) รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(4) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(5) ตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

ตาํแหน่งผูบ้ริหารใน (1) และ (2) ใหมี้ในสถานศึกษาและ

หน่วยงานการศึกษาตามประกาศกระทรวงตาํแหน่งผูบ้ริหารใน 

(3) และ (4) ใหมี้ในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค. ตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีดงัต่อไปน้ี 

(1) ศึกษานิเทศก ์

(2) ตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนดหรือ

กลุ่ม  7  ครูศึกษานิเทศกแ์ละครูฝึกประจาํ 

กลุ่ม  8  ครูมีตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ฉบบัปรับปรุง)  ภาค 6  ครู  

บุคลากร และการคุม้ครองบริหารการศึกษา 

มาตรา  83  ตาํแหน่งครูและนามยศ   

ครูสอนขั้นต่าง  ๆ  มีตาํแหน่งวชิาการ  นามยศ  เกียรติคุณ

และกิตติมศกัด์ิ 

ตาํแหน่งวชิาการของครูท่ีสอนมหาวทิยาลยัและ

สถาบนัการศึกษาชั้นสูง มีผูช่้วยอาจารย ์อาจารย ์รองศาสตราจารย ์

และศาสตราจารย ์

ตาํแหน่งวชิาการของครูท่ีสอนอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่

สถาบนัการศึกษาชั้นสูง ครูประสบการณ์ ครูชาํนาญการ ครู

เช่ียวชาญและครูเช่ียวชาญอาวโุส 

นามยศของครู มี ครูประชาชน และครูแห่งชาติ 
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ตาํแหน่งของขา้ราชการท่ี ก.ค.ศ. นาํมาใชก้าํหนดใหเ้ป็นตาํแหน่ง

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ี 

 

มาตรา39ใหต้าํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดงัต่อไปน้ีเป็นตาํแหน่งท่ีมีวทิยฐานะไดแ้ก่ 

ก. ตาํแหน่งครูมีวทิยฐานะดงัต่อไปน้ี 

(1) ครูชาํนาญการ 

(2) ครูชาํนาญการพิเศษ 

(3) ครูเช่ียวชาญ 

(4) ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

ข. ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษามีวทิยฐานะดงัต่อไปน้ี 

(1) รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการ 

(2) รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 

(3) รองผูอ้าํนวยการเช่ียวชาญ 

(4) ผูอ้าํนวยการชาํนาญการ 

มาตรฐานและเง่ือนไขของตาํแหน่งวชิาการ นามยศ  

เกียรติคุณ และกิตติมศกัด์ิของครูกาํหนดไวเ้ฉพาะ 
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

(5) ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 

(6) ผูอ้าํนวยการเช่ียวชาญ 

(7) ผูอ้าํนวยการเช่ียวชาญพิเศษ 

ค. ตาํแหน่งผูบ้ริหารการศึกษามีวทิยฐานะดงัต่อไปน้ี 

(1) รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชาํนาญ

การพิเศษ 

(2) รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เช่ียวชาญ 

(3) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวชาญ 

(4) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวชาญ

พิเศษ 

ง. ตาํแหน่งศึกษานิเทศกมี์วทิยฐานะดงัต่อไปน้ี 

(1) ศึกษานิเทศกช์าํนาญการ 

(2) ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

(3) ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ 
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ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

(4) ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญพิเศษ 

จ. ตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนดใหมี้วทิย

ฐานะ 

 มาตรา40[11] ใหต้าํแหน่งคณาจารยด์งัต่อไปน้ีเป็นตาํแหน่ง

ทางวชิาการ 

(ก) อาจารย ์

(ข) ผูช่้วยศาสตราจารย ์

(ค) รองศาสตราจารย ์

(ง) ศาสตราจารย ์

 การบรรจุแต่งตั้ง หมวด4 

การบรรจุและการแต่งตั้ง 

มาตรา45การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งใดใหบ้รรจุ

และแต่งตั้งจากผูส้อบแข่งขนัไดส้าํหรับตาํแหน่งนั้นโดยบรรจุ

และแต่งตั้งตามลาํดบัท่ีในบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้

ตามดาํรัสวา่ดว้ยรัฐกรครู  มาตรา  8  ผูส้มคัรเรียนเป็นครูอาชีพแต่

ละระดบัต่าง ๆ ใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไข  และมาตรฐานท่ี

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา  กาํหนด 

มาตรา  9  ทุนการศึกษาสาํหรับผูเ้รียนเป็นครูอาชีพ 

  ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเขา้เรียนเป็นครูอาชีพทุกระดบั  ไดรั้บการ

อุดหนุนทุนการศึกษาจากรัฐบาลตามระดบัชั้นเรียน  และภายหลงั
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ความในวรรคหน่ึงมิใหน้าํมาใชบ้งัคบัสาหรับการบรรจุและ

แต่งตั้งบุคคลเขา้รับราชการตามมาตรา50มาตรา51มาตรา52

มาตรา58มาตรา64มาตรา65มาตรา66และมาตรา67 

เรียนจบหลกัสูตรวชิาชีพครูแลว้  ผูเ้ก่ียวตอ้งไปประกอบอาชีพ

เป็นครู  ตามสัญญาผกูพนัการรับทุนการศึกษาระห่างผูเ้รียน และ

องคก์ารบริหารรัฐขั้นทอ้งถ่ิน  ท่ีสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมวดท่ี  3  การบรรจุ  สับซอ้น  (อตัรากาํลงั) และคุม้ครองครู  

มาตรา  10  เง่ือนไขการบรรจุครู 

ผูท่ี้เรียนจบครูอาชีพ  หรือ  ผูท่ี้เรียนจบวชิาเฉพาะสาขาอ่ืน  

ลว้นแต่มีสิทธ์ิสมคัร ประกอบอาชีพเป็นครู  โดยการคดัเลือกตาม

เง่ือนไข  มาตรฐาน  และความตอ้งการตวัจริงท่ี

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬากาํหนด  การบรรจุ  หรือรับครูใหม่

ทุกกลุ่ม  ใหป้ฏิบติัหน่ึงคร้ังต่อหน่ึงปีเรียนโดยกาํหนดเอา  วนัท่ี  

1  เดือนสิงหา ของทุกปีเป็นวนัเร่ิมตน้เขา้เป็นครูใหม่  อยา่งเป็น

ทางการ 

มาตรา  11  อตัราส่วนการบรรจุครู 

กลุ่ม  1  ใหบ้รรจุตามสัดส่วน  ครู  1  คน ต่อนกัเรียน  15 คน 

กลุ่ม  2  ใหบ้รรจุตามสัดส่วน  ครุ  1  คน  ต่อนกัเรียน  34  คน   
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

กลุ่ม  3  ใหบ้รรจุตามสัดส่วน  ครุ  1  คน  ต่อนกัเรียน  30  คน   

กลุ่ม  4  ใหบ้รรจุตามสัดส่วน  ครุ  1  คน  ต่อนกัเรียน  25  คน   

กลุ่ม  5  ใหบ้รรจุตามสัดส่วน  ครุ  1  คน  ต่อนกัเรียน  20  คน   

กลุ่ม  6  ใหบ้รรจุตามสัดส่วน  ครุ  1  คน  ต่อนกัเรียน  30  คน 

มาตรา  12  การฝึกงานของครูใหม่ 

ผูท่ี้เรียนจบครูอาชีพจะไดรั้บการบรรจุเป็นครู  โดยไม่ผา่น

ระยะการฝึกงาน  ผูท่ี้เรียนจบวชิาชีพเฉพาะสาขาอ่ืน  จะไดผ้า่น

การฝึกงานเป็นเวลา  9  เดือน  หรือ  หน่ึงสกเรียน (หน่ึงปีมีสอง

เทอม  คือ  หน่ึงปีการศึกษา)  เพื่อเล่ือนเป็นครูสมบูรณ์  ในกรณี

ไม่ผา่นการประเมิน  ครูใหม่มีสิทธ์ิสืบต่อฝึกงานอีกส่ีเดือนแลว้จะ

ไดรั้บการประเมินคืนเป็นคร้ังสุดทา้ย  เพื่อทดสอบความรู้

ความสามารถ  และการประพฤติทางดา้นคุณสมบติัและการสิด

สอน  ผูท่ี้อยูใ่นระยะฝึกงาน  จะไม่มีสิทธ์ิดาํรงตาํแหน่งบริหาร

ประเภทต่าง ๆ ไม่อนุญาตใหไ้ปเรียนต่อภายใน  หรือต่างประเทศ  

และไม่อนุญาตใหไ้ปประจาํอยูท่ี่อ่ืน   
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

 การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังาน 

มาตรา72ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีประเมินผลการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยดึหลกัการปฏิบติั

ตนท่ีเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาและปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลมีผลงานเป็นท่ีประจกัษถื์อวา่ผูน้ั้นมีความชอบ

สมควรไดรั้บบาํเหน็จความชอบซ่ึงอาจเป็นบนัทึกคาํชมเชยรางวลั

เคร่ืองเชิดชูเกียรติหรือการเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือการบริหารงาน

บุคคลในเร่ืองอ่ืนทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก.ค.

ศ. กาํหนด 

มาตรา73การเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชาแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณา

โดยการพิจารณาใหย้ดึหลกัคุณธรรมมีความเท่ียงธรรมเปิดเผย

โปร่งใสและพิจารณาจากผลการปฏิบติังานเป็นหลกัและความ

ประพฤติในการรักษาวนิยัคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วชิาชีพทั้งน้ีภายใตบ้งัคบัมาตรา74 

มาตรา44. การบํารุง ยกระดับ 

รัฐ องคก์ารคุม้ครองแขนงการศึกษาทุกขั้น ตอ้งสร้าง

เง่ือนไขใหค้รูไดรั้บการบาํรุง ยกระดบัอยูเ่ร่ือย พร้อมกนันั้นการ

จดัตั้งสังคมชุมชน และ ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆก็มีหนา้ท่ี

ส่งเสริม ช่วยเหลือครูใหไ้ดรั้บการบาํรุงยกระดบัอยา่งต่อเน่ือง  

ตามดาํรัสวา่ดว้ยรัฐกรครู หมวดท่ี  4  นโยบาย  เงินเดือน  

และสวสัดิการครู 

มาตรา 14  นโยบายต่อครู 

ครูมีสิทธ์ิไดรั้บนโยบายดา้นต่าง ๆ ตามกฎหมาย  และ

ระเบียบการของรัฐ  คือกบัรัฐกรบริหารทัว่ไป  นอกจากนั้น  ครู

ยงัไดรั้บการปฏิบติันโยบายเฉพาะบางดา้น  คือ  ฐานะทางวชิาการ  

(ตาํแหน่งวชิาการ  และนามยศ)  เกียรติศกัด์ิศรีในสังคม  ชีวติ

ความเป็นอยู ่ การย ั้งอยู ่ การลาพกั  และรับเบ้ียบาํนาญ  สาํหรับ

ครูผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี  อยูเ่ขตทุรกนัดารห่างไกล สอกหลีก( กนัดาร ) 

จะไดรั้บการปฏิบติัพิเศษจากรัฐบาล 
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ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

การเล่ือนขั้นเงินเดือนตามวรรคหน่ึงใหพ้ิจารณาผลการปฏิบติังาน

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนเป็นหลกัตามแนวทางการจดัการศึกษา

ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเล่ือนขั้นเงินเดือนใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนด

ในกฎก.ค.ศ.  

ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาไม่สั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดใหผู้บ้งัคบับญัชาแจง้ใหผู้น้ั้น

ทราบพร้อมเหตุผลท่ีไม่เล่ือนขั้นเงินเดือน 

การเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเม่ือไดด้าํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามวรรคสาม

แลว้ใหผู้มี้อาํนาจตามมาตรา53เป็นผูส้ั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน39 

มาตรา74ให ้ก.ค.ศ. กาํหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของ

ตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตาํแหน่งท่ีมี

วทิยฐานะเพื่อใหป้ฏิบติังานบงัเกิดผลดีและมีความกา้วหนา้และ

ไดม้าตรฐานงานของทางราชการทั้งน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

มาตรา  15  โครงสร้างเงินเดือนครู 

ครูมีโครงสร้างเงินเดือนเฉพาะ  ซ่ึงประกอบมี  5   ชั้น   

95  ขั้น  และ  95  ดชันี  ดงัน้ี 

ขั้นท่ี  1  ประกอบดว้ย  25  ขั้น  แต่ดชันี  156 ถึง  306 

ขั้นท่ี  2  ประกอบดว้ย  15  ขั้น  แต่ดชันี  206 ถึง  365 

ขั้นท่ี  3  ประกอบดว้ย  15  ขั้น แต่ดชันี  260  ถึง 472 

ขั้นท่ี  4  ประกอบดว้ย  15  ขั้น  แต่ดชันี  308 ถึง 538 

ขั้นท่ี  5  ประกอบดว้ย  25  ขั้น   แต่ดชันี  389  ถึง  859 

มาตรา  16  การจดัเขา้ขั้น  ชั้นเงินเดือนของครู  

ครูใหม่ทุกคน  จะไดรั้บการบรรจุเขา้ขั้นหน่ึง  ตาม

ประกาศนียบตัร และวฒิุการศึกษา 

ครูไดรั้บตาํแหน่งวชิาการ  และนามยศ  ฐานเงินเดือน

ของผูเ้ก่ียวจะปรับปรุงไปตามขั้น  ชั้นเงินเดือนของครูตามแต่ละ

กรณี  ส่วนการคิดไล่และการเทียบขั้น  ขั้นเงินเดือนของครู  มอบ

ใหก้ระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นผูแ้นะนาํละเอียด 
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ท่ีก.ค.ศ. กาํหนด 

มาตรา75ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดมีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคมี์ผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจกัษใ์หก้ระทรวงเจา้

สังกดัส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาดาเนินการยกยอ่งเชิด

ชูเกียรติตามควรแก่กรณี 

เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างขวญัและกาลงัใจในการ

ปฏิบติังานก.ค.ศ. อาจกาํหนดใหข้า้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูท่ี้มีผลงานหรือผลการปฏิบติังานดีเด่นหรือผูท่ี้

ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติใหไ้ดรั้บเงินวทิยพฒัน์ไดต้าม

ระเบียบท่ีก.ค.ศ. กาํหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา76ใหส่้วนราชการและหน่วยงานการศึกษามีหนา้ท่ีจดั

สวสัดิการใหแ้ก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

ความเหมาะสมกบัฐานะทางสังคมและวชิาชีพเพื่อเสริมสร้าง

แรงจูงใจใหป้ฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรา77ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดถึงแก่ความ

มาตราท่ี  18  การประเมิน ผลงานของครู  ครูทุกคนจะไดรั้บการตี

ราคา  ประเมินผลงาน  ในแต่ละสกเรียน (ปีการศึกษา ) โดย

คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  อยูส่ถาบนัการศึกษาแต่ละแห่ง  

ซ่ึงครูจะไดรั้บการตีราคาโดยจดัเป็นประเภทดงัน้ี   

ประเภท  1  ดี 

ประเภท  2  กลาง 

ประเภท  3  อ่อน 

ส่วนเง่ือนไข  มาตรฐาน   และวธีิการประเมินผลงานของ

ครู  มอบใหก้ระทรวงศึกษาธิการและกีฬา  เป็นผูก้าํหนดอยา่ง

ละเอียด  เพื่อใหมี้ความเป็นเอกภาพ  โปร่งใส  และยติุธรรมใน

ขอบเขตทัว่ประเทศ 

มาตรา  19  การเล่ือนชั้น  ขั้นเงินเดือนของครู  

ครูทุกกลุ่มไดรั้บการพิจารณา  ใหมี้การเล่ือน  หรือข้ึน

ชั้น  ขั้นเงินเดือนใหสู้งข้ึนในแต่ละปี  โดยอิงตามการประเมินผล

งานท่ีถูกจดัเป็นประเภท   ตามท่ีกาํหนดไวใ้น มาตรา  18  ของ



239 

 

 

ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหจ้ดัสวสัดิการแก่

ครอบครัวตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแ้ก่ผูน้ั้นเป็นกรณี

พิเศษเพื่อประโยชน์ในการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญก็ได้ 

มาตรา78ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดไดรั้บการ

บรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา45หรือมาตรา50ก่อนการมอบหมาย

หนา้ท่ีใหป้ฏิบติัใหผู้บ้งัคบับญัชาแจง้ภาระงานมาตรฐานคุณภาพ

งานมาตรฐานวชิาชีพจรรยาบรรณวชิาชีพเกณฑก์ารประเมินผล

งานระเบียบแบบแผนหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัราชการบทบาท

หนา้ท่ีของขา้ราชการในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดีทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการท่ีก.ค.ศ. กาํหนด 

มาตรา79ใหผู้บ้งัคบับญัชาปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ้ยูใ่ต้

บงัคบับญัชาและมีหนา้ท่ีพฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาเพื่อใหมี้

ความรู้ทกัษะเจตคติท่ีดีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ดาํรัสฉบบัน้ี  ซ่ึงมีหลกัการรวม  ดงัน้ี 

ครูประเภท 1    หน่ึงปีต่อหน่ึงขั้น 

ครูประเภท  2  สองปีต่อหน่ึงขั้น 

ครูประเภท  3   ใหห้ยดุการสิดสอน  และโอนยา้ยไปรับ

หนา้ท่ีอ่ืนตามความเหมาะสม  หรืออาจจะลิบช่ือออกจากการเป็น

รัฐกรครู 
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

วชิาชีพท่ีเหมาะสมในอนัท่ีจะทาใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความกา้วหนา้แก่ราชการทั้งน้ีตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก.ค.ศ. กาํหนด 

มาตรา80ใหมี้การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งใหด้ารงตาํแหน่งบางตาํแหน่งและบางวทิยฐานะเพื่อ

เพิ่มพนูความรู้ทกัษะเจตคติท่ีดีคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพท่ีเหมาะสมในอนัท่ีจะทาใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ี

ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความกา้วหนา้แก่

ราชการทั้งน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

มาตรา81ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีในการส่งเสริมสนบัสนุนผูอ้ยู่

ใตบ้งัคบับญัชาโดยการใหไ้ปศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบติั

งานวจิยัและพฒันาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นหรือเป็นความตอ้งการของหน่วยงานเพื่อ

ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาหรือวชิาชีพหรือคุณวฒิุ

ขาดแคลนผูบ้งัคบับญัชาอาจส่งหรืออนุญาตใหข้า้ราชการครูและ
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

บุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษาฝึกอบรมหรือวจิยัโดยอนุมติั  

ก.ค.ศ. หรืออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายโดยให้

ถือเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและมีสิทธิไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน

ในระหวา่งลาไปศึกษาฝึกอบรมหรือวจิยัแลว้แต่กรณีทั้งน้ีภายใต้

บงัคบัมาตรา73วรรคสาม 

 การออกจาก

ราชการ 

หมวด8 

การออกจากราชการ 

มาตรา107ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก

ราชการเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) พน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

(3) ลาออกจากราชการและไดรั้บอนุญาตใหล้าออกหรือการ

ลาออกมีผลตามมาตรา108 

(4) ถูกสั่งใหอ้อกตามมาตรา49มาตรา56วรรคสองวรรคสามหรือ

วรรคหา้มาตรา103มาตรา110มาตรา111มาตรา112มาตรา113

การส้ินสุดการเป็นรัฐกรครู 

     ครูผูห้น่ึงจะส้ินสุดการเป็นรัฐกรในกรณี  ดงัน้ี 

1 รับเบ้ียบาํนาญ 

2 ลาออก  รับเบ้ียบาํเหน็จ 

3 ถูกยกัยา้ยไปประจาํการอยูแ่ขนงอ่ืน 

4 ถูกไล่ออกดว้ยเหตุผดิต่าง ๆ  

5 เสียชีวติ 
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

มาตรา114หรือมาตรา11855 

(5) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

(6) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวน้แต่ไดรั้บแต่งตั้งให้

ดารงตาํแหน่งอ่ืนท่ีไม่ตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตาม

มาตรา109 

วนัออกจากราชการตาม (4) (5) และ (6) ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี

ก.ค.ศ. วางไว ้

การต่อเวลาราชการใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีตอ้งออกจากราชการตาม (2) รับราชการต่อไปจะกระทา

มิได ้

มาตรา108นอกจากกรณีตามวรรคส่ีขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการใหย้ืน่หนงัสือขอ

ลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อใหผู้มี้อาํนาจตามมาตรา53เป็นผู ้

พิจารณาอนุญาต 

   คุณสมบติั  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคล  
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

กลุ่มคน  และสังคม  นอกจากนั้นยงัหมายถึงความดี  ความ

ประพฤติดี  คุณลกัษณะประจาํตวั 

จรรยาบรรณครู  หมายถึง  แบบแผนในการปฏิบติัตน  ซ่ึง

ผูเ้ป็นครูตอ้งปฏิบติัตาม  เพื่อรักษา  ส่งเสริมเกียรติ  ช่ือเสียง  

ฐานะของครู  ใส่สร้างความเช่ือถือ  และไดรั้บความศรัทธาจาก

สังคม 

   หมวดท่ี  2  คุณสมบติัและจรรยาบรรณของครู 

มาตรา 4  คุณดา้นการเมือง  

1. มีทศันหลกัมัน่การเมืองหนกัแน่น  ปฏิบติัแนวทาง

นโยบายของพรรคและรัฐอยา่งถูกตอ้งและประดิษฐส์ร้างปฏิบติั

ระเบียบกฎหมายอยา่งเขม้งวด ตั้งหนา้ฝึกฝนหล่อหลอมตนเอง

ทางดา้นทฤษฎีการเมือง เพื่อนาํใชเ้ขา้ในการปฏิบติัหนา้ท่ีการ

สิทธิสอน ใหมี้ผลสัมฤทธ์ิ 

2.มีสติต่อการจดัตั้ง ปฏิบติัพฒันาหนา้ท่ีตามการมอบหมาย มี

สติรวมหมู่และเพื่อผลประโยชน์รวม 



244 

 

 

ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

3.เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัพนัธะของพลเมือง มุ่งมัน่

ประกอบส่วน(มีส่วนร่วม)การเคล่ือนไหวทางการเมืองและ

สังคม 

มาตรา 5 คุณสมบติัดา้นอาชีพ  

1. รักอาชีพ มีสติ รักษาเกียรติศกัด์ิศรี และจรรยาบรรณ

ของครู มีความสามคัคีมีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเพื่อนร่วมอาชีพ  

มีนํ้าใจ มนุษยธรรม มีมารยาท อ่อนหวาน  ต่อผูเ้รียน และเพื่อน

ฝงู มีความ เตรียมพร้อม ช่วยเหลือรับใช ้ปกป้องสิทธ์ิ และ 

ผลประโยชน์ ทาํของผูเ้รียน ของเพื่อนร่วมงานและสังคม 

2. มีความ ดูหมัน่ หา้วหาญ ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ระบอบ ระเบียบการ ขององคก์ารจดัตั้ง แถลงการณ์ และ

สถานศึกษา 

3. ใหก้ารศึกษารวบรวม และ สิดสอน อยา่งเสมอภาค 

ประเมิน ตีราคาอยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรมต่อความสามารถของ

ผูเ้รียน มีความซ่ือสัตยบ์ริสุทธ์ิ ประหยดั เท่ียงธรรม ตา้นการโลภ



245 

 

 

ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

มาก  ฉอ้ราษฎร์บงัหลวง และ.... 

4. ดาํเนินการ ... ตนเอง และเพื่อนร่วมงานใหป้กติ เอา

ใจใส่ ไปรู้เล่าเรียน เพื่อพฒันา ยกระดบั ตนเองดา้นวชิาเฉพาะ 

ภาษาต่างประเทศ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และ เทคโนโลย ีเพื่อการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายใหมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง และให้

สามารถตอบสนอง ไดต้ามความตอ้งการ ของการพฒันา

การศึกษาของชาติ 

มาตรา 6 แบบแผนและการดาํรงชีวติ ขอ้ 1 ดาํรงชีวติ

อยา่ง... มีจุดประสงค ์เป้าหมาย มีความ มานะ ...ผา่นผา่ ความ

ยุง่ยาก ตูช้นดว้ย ...และมีจินตนาการท่ีประดิษฐส์ร้าง 

ขอ้ 2  มีแบบแผนดาํรงชีวติแบบ มหาชน เหมาะสมกบั 

ลกัษณะ สีสัน ของชนเผา่ และความกา้วหนา้ ของสังคม 

สนบัสนุนส่งเสริม การดาํรงชีวติ แบบศิวไิลซ์ กา้วหนา้ และ 

รู้ 3 มิติ เตรียมการ ดาํรงชีวติ แบบลา้หลงั 

ขอ้ 3 มีแบบแผน การ ทาํงาน  ท่ี วอ่งไว หา้วหาญ 
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

วทิยาศาสตร์ ศรีวไิล สุภาพ ...ในการพวัพนัสังคม กบัเพื่อน

ร่วมงาน และผูเ้รียน แกไ้ข การทาํงาน อยา่ง... มีนํ้าใจ และมี

ความละเอียดอ่อน 

ขอ้ 4 มุ่งถือสุภาพเรียบร้อยง่ายดาย เหมาะกบัอาชีพ ไม่โลด

โผนไม่โออ้วดต่อผูเ้รียน 

ขอ้ 5 สามคัคี ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เส้ือพร้อมกนั สาํเร็จ

หนา้ท่ี ต่อตา้น แปลสกดักั้นการกระทาํท่ีผดิต่อระเบียบ

กฎหมาย มีความผกูพนั ติดกบัประชาชน และผูป้กครองอยา่ง

เหมาะสม 

ขอ้ 6 สร้างกรอบ ตวัวฒันธรรม มีความนบัถือ รักและดูแลซ่ึง

กนัและกนั รู้ห่วงใยกบัคนใกลต้วั และดาํรงชีวติแบบมี

วฒันธรรม ศรีวไิล ในท่ีสาธารณะ 

มาตรา 7 ปกปักรักษาความดีงามคุณสมบติัของครู 

ขอ้ 1 ไม่ช่วยใหห้นา้ท่ีตาํแหน่งเพื่อการกระทาํท่ีผดิต่อ

ระเบียบกฎหมาย ไม่สร้างความยุง่ยากใหผู้เ้รียนและ
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ประชาชน 

ขอ้ 2 ไม่รักโลก หรือ... ในการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้

วทิยาศาสตร์ รายการสอน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 

ขอ้ 3 ไม่มีท่าที แขง็กระดา้ง บีบบงัคบัผูเ้รียนในทุกรูปแบบ 

ไม่ปกปิด ดา้น... ในการทาํงานดา้นการสอน และการศึกษา 

ขอ้ 4 ไม่กระทาํส่ิงท่ี แต่ตอ้งถึงร่างกาย จิตใจ และเกียรติ

ศกัด์ิศรีของผูเ้รียน 

ขอ้ 5 ไม่มีการสอนเพิ่มเรียนเพิ่ม นอกจากระเบียบ การ 

ขอ้ 6 ไม่คุม้ครอง และนาํใชส่ิ้งเสพติด ไม่ด่ืมส่ิงมึนเมา ใน

เวลาปฏิบติัหนา้ท่ี และในท่ีสาธารณะชน 

ขอ้ 7 ไม่สร้างกลุ่มกอ้น พรรคพวก ทอ้งถ่ิน หรือการกระทาํ

อ่ืน ท่ีพาใหเ้กิดความแตกแยกความสามคัคี 

ขอ้ 8 ไม่นาํใชส้ถานศึกษา เพื่อดาํเนินการ โฆษณา ชวนเช่ือ

รูปแบบต่างๆ ท่ี เสริมต่อทศันะ และแนวทางนโยบายของ

พรรคและรัฐ 
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ขอ้ 9 ไม่เอาทรัพยสิ์นท่ีเป็นของส่วนรวม ไปใชเ้พื่อ

ผลประโยชน์บุคคล 

ขอ้ 10   ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี  หลบหลีกมติคาํสั่ง และเคล่ือนไหว

ไปในทางท่ีไม่ดี มีผลสะทอ้นทางลบ ต่อ ช่ือเสียง บทบาท 

และ และอิทธิพล ของสถานศึกษา 

ขอ้ 11 ไม่เช่ือถือ ส่ิงงมงาย... ไม่กระทาํส่ิงท่ีผดิต่อ... ประเพณี

อนัดีงามของชาติ 

มาตรา 8 จรรยาบรรณของครูลาว 

จรรยาบรรณของครูลาว ประกอบดว้ย 6 คุณลกัษณะ หลกัคือ 

รักอาชีพ รักผูเ้รียน อดทน ซ่ือสัตยบ์ริสุทธ์ิ พฒันาตนเอง และ

เป็นแบบอยา่ง ทั้งวาจาและการกระทาํ 

 

 จากตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการบริหารบุคลากรของไทยและ สปป.ลาว  พบวา่  ดา้นการบริหารบุคลากรของไทยและ สปป.ลาวนั้นมีทั้งส่วนท่ี

คลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั  ในหลายส่วน  ดงัต่อไปน้ี   
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การบริหารบุคลากรของไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่วนทีค่ล้ายคลงึกนั 

การบริหารบุคลากรของไทยและ สปป.ลาวนั้นมีทั้งส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  ดงัประเด็น

ต่อไปน้ี  ไดแ้ก่   

1. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนดท่ีคลา้ยคลึงกนั    กล่าวโดยสรุป  

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งสองประเทศ คลา้ยคลึงกนั  คือ   มีการกาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี ครู  ท่ีชดัเจน  แยกจากกฎหมายอ่ืน ๆ 

2. การใหค้วามหมายของคาํวา่  ครู ทั้งสองประเทศมี การใหค้วามหมายของคาํวา่  ครู ท่ี

คลา้ยคลึงกนั  คือ  ครู  หมายถึง  ผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีทาํหนา้ท่ีดา้นการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้

ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

3. หนา้ท่ีของหน่วยงานบริหารบุคคลในส่วนภูมิภาค  ทั้งสองประเทศมีส่วนท่ีคลา้ยคลึง

กนั  คือ 

หน่วยงานบริหารบุคคลในส่วนภูมิภาค  มีหนา้ท่ี 

1. กาํหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งการกาํหนดจาํนวนและอตัราตาํแหน่งและเกล่ียอตัรากาํลงั  

2. กาํกบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและ

บุคลากร ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและ

บุคลากร ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา 

4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  ทั้งสองประเทศมีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  

สรุปคือ ในประเด็นของทั้งสองประเทศคลา้ยกนั  คือ  การเล่ือนขั้นเงินเดือน  เล่ือนตาํแหน่ง  เล่ือน

วทิยฐานะ 

5. การออกจากราชการ  ทั้งสองประเทศมีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  คือ  การส้ินสุดการ

เป็นขา้ราชการครู ในกรณี 

1. ตาย 

2. พน้จากราชการดว้ยกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ  (เกษียณอายรุาชการ) 

3. ลาออก 
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4. ถูกสั่งใหอ้อก  ดว้ยสาเหตุการทาํผดิต่าง ๆ  

การบริหารบุคลากรของของไทยและ สปป.ลาวส่วนทีแ่ตกต่างกนั 

การบริหารบุคลากรของของไทยและ สปป.ลาวส่วนท่ีแตกต่างกนั  ไดแ้ก่     

1. หน่วยงานทางการศึกษา 

2. โครงสร้างอตัรากาํลงั 

3. หน่วยงานท่ีดูแลบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 

4. หน่วยงานบริหารงานบุคคลส่วนภูมิภาค 

5. หนา้ท่ีของคณะกรรมการงานบุคคลในส่วนกลาง 

6. การบรรจุแต่งตั้ง 

มีรายาละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. หน่วยงานทางการศึกษา  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด  หน่วยงานทางการศึกษา  ท่ี

แตกต่างกนั  คือ  ไทย  ระบุวา่  “หน่วยงานการศึกษา” หมายความวา่ 

1. สถานศึกษา 

2. สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. สาํนกังานการศึกษานอกโรงเรียน 

4. แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5.) หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตาม

ประกาศกระทรวงหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาํหนด  

สปป.ลาว  ระบุวา่   องคก์ารบริหารการศึกษาประกอบดว้ย กระทรวงศึกษาธิการ แผนกศึกษา

แขวง นคร หอ้งการศึกษาเมือง เทศบาล 

กล่าวโดยสรุป  หน่วยงานทางการศึกษา  ทั้งสองประเทศแตกต่างกนั  คือ   

1. ไทย  กาํหนดหน่วยงานการศึกษาโดยแบ่งจาํเพาะ  แยกจากการแบ่งของหน่วยงาน

ทางดา้นการปกครอง  แต่  สปป.ลาว  แบ่งหน่วยงานการศึกษาอิงตามหน่วยงานทางดา้นการ

ปกครอง 
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2. โครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด  หน่วยงาน

ทางการศึกษา  ท่ีแตกต่างกนั  คือ  ไทย  ระบุวา่  กระทรวงศึกษาธิการ  แบ่งโครงสร้างการบริหาร

ดงัน้ี 

1. สาํนกังานนายกรัฐมนตรี (ส่วนราชการท่ีไม่เป็นนิติบุคคลข้ึนตรงต่อ รมต.

กระทรวงศึกษาธิการ) 

2. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

2.1. สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

(คณะกรรมการ) 

2.2. สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร (คณะกรรมการ) 

2.3. สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (คณะกรรมการ) 

3. สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (คณะกรรมการ) 

4. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คณะกรรมการ) 

5. สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (คณะกรรมการ) 

6. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (คณะกรรมการ) 

7. องคก์รมหาชน 

7.1. สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา (สคพ) 

7.2. โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 

7.3. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 

8. องคก์รในกาํกบั 

8.1. สาํนกังานเลขานุการคุรุสภา 

8.2. สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

8.3. สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 

8.4. สาํนกังานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) 

สปป.ลาว  ระบุวา่   

กล่าวโดยสรุป  หน่วยงานทางการศึกษา  ทั้งสองประเทศแตกต่างกนั  คือ   



248 

 

 

1. การกาํหนดโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  ของสปป.ลาว  รวมหน่วยงาน

การศึกษาและการกีฬาไวด้ว้ยกนั  ไทยแยกจากกนั 

2. การกาํหนดโครงสร้างการบริหารมี ความละเอียดและการแบ่งหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั  

 

3. หน่วยงานท่ีดูแลบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา  ทั้งสอง

ประเทศมีการกาํหนดท่ีแตกต่างกนั  คือ  ไทย  ระบุวา่  ใหมี้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา” เรียกโดยยอ่วา่ “ก.ค.ศ.” 

สปป.ลาว  ระบุวา่  การคุม้ครองครู   ครูไดรั้บการคุม้ครองตามระบบการจดัตั้งของรัฐ  โดยมี

การแบ่งขั้นคุม้ครองระหวา่งศูนยก์ลางและทอ้งถ่ิน  สภาท่ีปรึกษาการศึกษาหมายถึงการจดัตั้งหน่ึงท่ี

อยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของแขนงการศึกษา ประกอบดว้ยหลายภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท้รงคุณวฒิุ 

ปัญญาชน ผูต่้างหนา้แนวลาวสร้างชาติ องคก์ารจดัตั้งมหาชน ผูป้ระกอบการคา้ธุรกิจ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนมีหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาดา้นนโยบาย การมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาอยูข่ ั้นของตน   

องคก์ารคุม้ครองบริหารการศึกษา ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษามีสิทธ์ิสร้างตั้งสภาท่ีปรึกษาการศึกษา

ของตนข้ึน   การจดัตั้งและการเคล่ือนไหวของสภาท่ีปรึกษาการศึกษาไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบการ

เฉพาะ 

4. หน่วยงานบริหารงานบุคคลส่วนภูมิภาค  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด  หน่วยงาน

ทางการศึกษา  ท่ีแตกต่างกนั  คือ  ไทย  ระบุวา่  ใหมี้คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาประจาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเรียกโดยยอ่วา่ “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา” และคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาํเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเรียกโดยยอ่วา่ “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา” สาํหรับแต่ละเขต

พื้นท่ีการศึกษาแลว้แต่กรณี    ปัจจุบนั  ตามคาํสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 10/2559 

ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2559 เร่ือง การขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน

ภูมิภาค  ไดก้าํหนดใหมี้คณะกรรมการการศึกษาธิการจงัหวดั  เรียกโดยยอ่วา่  กศจ. 

สปป.ลาว  ระบุวา่  แขนงการศึกษาเป็นตน้คณะกรรมการแผนการและการลงทุน การเงิน และ

องคก์ารปกครองทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีและสิทธ์ิประสานสมทบและร่วมมือกบัแขนงการศึกษาตามพล

บทบาทและความรับผดิชอบของตน ในการสร้างแผนการแบ่งงบประมาณ ลงทุน และส่งเสริม

การศึกษาเพื่อทาํใหก้ารศึกษามีคุณภาพและประกอบส่วนเขา้ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
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กล่าวโดยสรุป  หน่วยงานทางการศึกษา  ทั้งสองประเทศแตกต่างกนั  คือ   

1. หน่วยงานบริหารงานบุคคลส่วนภูมิภาค  ของไทย  มีการรวมของกลุ่มจงัหวดัหลาย ๆ 

จงัหวดั  แต่ของ สปป.ลาว  มีการแบ่งการบริหารในส่วนภูมิภาคยอ่ยลงไป 

  

5. หนา้ท่ีของคณะกรรมการงานบุคคลในส่วนกลาง  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด  หนา้ท่ี

ของคณะกรรมการงานบุคคลในส่วนกลาง  ท่ีแตกต่างกนั  คือ  ไทย  ระบุวา่  (1) เสนอแนะและให้

คาํปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  (2) กาํหนดนโยบายวางแผนและกาํหนดเกณฑอ์ตัรากาํลงัของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งใหค้วามเห็นชอบจาํนวนและอตัราตาํแหน่งของ

หน่วยงานการศึกษา  (3) เสนอแนะและใหค้าํปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีค่าครองชีพ

เปล่ียนแปลงไปมากหรือการจดัสวสัดิการหรือประโยชน์เก้ือกลูสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษายงัไม่เหมาะสมเพื่อใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณาในอนัท่ีจะปรับปรุงเงินเดือนเงินวทิย

ฐานะเงินประจาํตาํแหน่งเงินเพิ่มค่าครองชีพสวสัดิการหรือประโยชน์เก้ือกลูสาํหรับขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาใหเ้หมาะสม  (4) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบขอ้บงัคบัหลกัเกณฑว์ธีิการและ

เง่ือนไขการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากฎ ก.ค.ศ. เม่ือไดรั้บ

อนุมติัจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 

(5) พิจารณาวนิิจฉยัตีความปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ีเม่ือ ก .ค.

ศ.มีมติเป็นประการใดแลว้ใหห้น่วยงานการศึกษาปฏิบติัตามนั้น 

(6) พฒันาหลกัเกณฑว์ธีิการและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลรวมทั้งการพิทกัษร์ะบบ

คุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(7) กาํหนดวธีิการและเง่ือนไขการจา้งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีใน

ตาํแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษารวมทั้งกาํหนดอตัราเงินเดือนหรือ

ค่าตอบแทน 

(8) ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาการเสริมสร้างขวญักาลงัใจและการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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(9) ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกลูอ่ืนแก่ขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

(10) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาและคณะอนุกรรมการอ่ืนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 

(11) ส่งเสริมสนบัสนุนประสานงานใหค้าํปรึกษาแนะนาํและช้ีแจงดา้นการบริหารงาน

บุคคลแก่หน่วยงานการศึกษา 

(12) กาํหนดมาตรฐานพิจารณาและใหค้าํแนะนาเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวนิยัการออก

จากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกขต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี  

(13) กาํกบัดูแลติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานดา้นการบริหารงานบุคคล

ตรวจสอบและปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ีในการน้ีใหมี้อาํนาจเรียกเอกสารและหลกัฐานจาก

หน่วยงานการศึกษาใหผู้แ้ทนของหน่วยงานการศึกษาขา้ราชการหรือบุคคลใดมาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง

และใหมี้อาํนาจออกระเบียบขอ้บงัคบัรวมทั้งใหส่้วนราชการหน่วยงานการศึกษาขา้ราชการหรือ

บุคคลใดรายงานเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยูใ่น

อาํนาจหนา้ท่ีไปยงั ก.ค.ศ.  

(14) ในกรณีท่ีปรากฏวา่ส่วนราชการหน่วยงานการศึกษา  

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาคณะอนุกรรมการหรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีไม่ปฏิบติั

ตามพระราชบญัญติัน้ีหรือปฏิบติัการโดยไม่ถูกตอ้งและไม่เหมาะสมหรือปฏิบติัการโดยขดัหรือแยง้

กบักฎหมายกฎก.ค.ศ. ระเบียบขอ้บงัคบัหลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขตามท่ีก.ค.ศ. กาํหนดใหก้.ค.

ศ. มีอาํนาจยบัย ั้งการปฏิบติัการดงักล่าวไวเ้ป็นการชัว่คราวเม่ือ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแลว้ให้

ส่วนราชการหน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาคณะอนุกรรมการหรือผูมี้หนา้ท่ี

ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีปฏิบติัไปตามนั้น 

(15) พิจารณารับรองคุณวฒิุของผูไ้ดรั้บปริญญาประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืน

เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการกาํหนด

อตัราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนท่ีควรไดรั้บ  

(16) กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมในเร่ืองการปฏิบติัการต่างๆตามท่ีกาํหนดใน

พระราชบญัญติัน้ี 

(17) พิจารณาจดัระบบทะเบียนประวติัและแกไ้ขทะเบียนประวติัเก่ียวกบัวนัเดือนปีเกิดและ

ควบคุมการเกษียณอายขุองขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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(18) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน  

สปป.ลาว  ระบุวา่  หนา้ท่ีและสิทธ์ิของกระทรวงศึกษาธิการ  

ในการคุม้ครองบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีหนา้ท่ีและสิทธ์ิดงัน้ี 

1.คน้ควา้สร้างแผนยทุธศาสตร์ แผนนโยบาย แผนงาน โครงการพฒันาการศึกษา เพื่อ

เสนอรัฐบาลพิจารณา 

2.สร้างร่างกฎหมายและนิติกรรมต่างๆเก่ียวกบัการศึกษา 

3.โฆษณาเผยแผนยทุธศาสตร์ แผนนโยบาย แผนงาน โครงการพฒันาการศึกษา 

กฎหมายและนิติกรรมอ่ืนๆ เก่ียวกบัการศึกษา 

4.สร้าง พฒันาหลกัสูตร อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน ในแต่ละระยะ และจดัตั้งการ

ฝึกอบรมการนาํใช้ 

5.ช้ีนาํการลบลา้งความไม่รู้หนงัสือ และยกระดบัการศึกษาติดพนักบัการฝึกอบรม

วชิาชีพขั้นพื้นฐาน 

6. กาํหนดมาตรฐานและการออกแบบของอาคารสถานท่ีการศึกษา 

7.ก่อสร้างนาํใชบ้าํรุงคุม้ครองครูและบุคลากรการศึกษาตามภาระบทบาท 

8.คุม้ครองบริหารโรงเรียน ศูนยแ์ละสถาบนัการศึกษาต่างๆตามขอบเขตความ

รับผดิชอบของตน  

9.ช้ีนาํติดตามชุกยู ้(สนบัสนุน) ตรวจตรา ตรวจการประเมินผลการดาํเนินการศึกษา  

10.ประสานสมทบกบับนัดาองคก์ารจดัตั้งรัฐและองคก์ารจดัตั้งอ่ืนๆ เก่ียวกบั

การศึกษา 

11.คุม้ครอง นาํใชง้บประมาณการศึกษา ใหมี้ประสิทธ์ิผล 

12.พวัพนัร่วมมือกบัต่างประเทศ องคก์ารจดัตั้งสากลในดา้นการศึกษา 

13.รายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัการศึกษาใหรั้ฐบาลและคณะประจาํสภาแห่งชาติ 

14.ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนๆตามระเบียบกฎหมาย 

 

6. การกาํหนดตาํแหน่ง  วทิยฐานะ  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด  หน่วยงานทางการ

ศึกษา  ท่ีแตกต่างกนั  คือ  ไทย  ระบุวา่  ตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี  3 

ประเภท  ดงัน้ี 

ก. ตาํแหน่งซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็นผูส้อนในหน่วยงานการศึกษาไดแ้ก่ตาํแหน่งดงัต่อไปน้ี 

1. ครูผูช่้วย 
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2. ครู 

3. อาจารย ์

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์

5. รองศาสตราจารย  ์

6. ศาสตราจารย ์

ข. ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษาไดแ้ก่ตาํแหน่งดงัต่อไปน้ี 

1. รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

2. ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

3. รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5. ตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

ค. ตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษานิเทศก ์

2. ตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

ตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดงัต่อไปน้ีเป็นตาํแหน่งท่ีมีวทิยฐานะไดแ้ก่  

ก. ตาํแหน่งครูมีวทิยฐานะดงัต่อไปน้ี 

1. ครูชาํนาญการ 

2. ครูชาํนาญการพิเศษ 

3. ครูเช่ียวชาญ 

4. ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

ข. ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษามีวทิยฐานะดงัต่อไปน้ี 

1. รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการ 

2. รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 

3. รองผูอ้าํนวยการเช่ียวชาญ 

4. ผูอ้าํนวยการชาํนาญการ 

5. ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 

6. ผูอ้าํนวยการเช่ียวชาญ 

7. ผูอ้าํนวยการเช่ียวชาญพิเศษ 
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ค. ตาํแหน่งผูบ้ริหารการศึกษามีวทิยฐานะดงัต่อไปน้ี 

1. รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชาํนาญการพิเศษ 

2. รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวชาญ 

3. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวชาญ 

4. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวชาญพิเศษ 

ง. ตาํแหน่งศึกษานิเทศกมี์วทิยฐานะดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษานิเทศกช์าํนาญการ 

2. ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

3. ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ 

4. ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญพิเศษ 

       จ. ตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนดใหมี้วทิยฐานะ 

 มาตรา40[11] ใหต้าํแหน่งคณาจารยด์งัต่อไปน้ีเป็นตาํแหน่งทางวชิาการ 

ก. อาจารย ์

ข. ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ค. รองศาสตราจารย  ์

ง. ศาสตราจารย ์

 

สปป.ลาว  ระบุวา่   อาชีพครูไดจ้ดัแบ่งเป็นกลุ่ม  ตามหนา้ท่ี  และระดบัการศึกษา  ในระบบ

การศึกษาแห่งชาติ  ดงัน้ี 

กลุ่ม 1  ครูเล้ียงเด็ก  และครูอนุบาลศึกษา 

กลุ่ม 2  ครูหอ้งการ  และครูประถมศึกษา 

กลุ่ม 3  ครูมธัยมศึกษาตอนตน้ 

กลุ่ม  4  ครูมธัยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่ม  5  ครูอาชีวะศึกษา 

กลุ่ม 6  ครูมหาวทิยาลยั 

กลุ่ม  7  ครูศึกษานิเทศกแ์ละครูฝึกประจาํ 

กลุ่ม  8  ครูมีตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร 
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ตาํแหน่งครูและนามยศ  ครูสอนขั้นต่าง  ๆ  มีตาํแหน่งวชิาการ  นามยศ  เกียรติคุณและ

กิตติมศกัด์ิตาํแหน่งวชิาการของครูท่ีสอนมหาวทิยาลยัและสถาบนัการศึกษาชั้นสูง มีผูช่้วยอาจารย ์

อาจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์ 

ตาํแหน่งวชิาการของครูท่ีสอนอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่สถาบนัการศึกษาชั้นสูง ครูประสบการณ์ 

ครูชาํนาญการ ครูเช่ียวชาญและครูเช่ียวชาญอาวโุส  

นามยศของครู มี ครูประชาชน และครูแห่งชาติ 

มาตรฐานและเง่ือนไขของตาํแหน่งวชิาการ นามยศ  เกียรติคุณ และกิตติมศกัด์ิของครู

กาํหนดไวเ้ฉพาะ 

 

กล่าวโดยสรุป  หน่วยงานทางการศึกษา  ทั้งสองประเทศแตกต่างกนั  คือ   

1) การจาํแนกตาํแหน่งของครูแตกต่างกนั  ไทย จาํแนกตาํแหน่งของครูและบุคลกรทาง

การศึกษา  ตามหนา้ท่ี  คือ  หนา้ท่ีผูส้อน  หนา้ท่ีบริหารสถานศึกษา  และหนา้ท่ีทางการ

ศึกษาอ่ืน  ของ สปป.ลาว  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

7. การบรรจุแต่งตั้ง  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด  หน่วยงานทางการศึกษา  ท่ีแตกต่าง

กนั  คือ  ไทย  ระบุวา่  การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งใดใหบ้รรจุและแต่งตั้งจากผูส้อบแข่งขนัไดส้าํหรับตาํแหน่งนั้นโดย

บรรจุและแต่งตั้งตามลาํดบัท่ีในบญัชีผูส้อบแข่งขนัได้ 

สปป.ลาว  ระบุวา่   ผูส้มคัรเรียนเป็นครูอาชีพแต่ละระดบัต่าง ๆ ใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไข  และ

มาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา  กาํหนด 

มาตรา  9  ทุนการศึกษาสาํหรับผูเ้รียนเป็นครูอาชีพ 

  ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเขา้เรียนเป็นครูอาชีพทุกระดบั  ไดรั้บการอุดหนุนทุนการศึกษาจากรัฐบาลตาม

ระดบัชั้นเรียน  และภายหลงัเรียนจบหลกัสูตรวชิาชีพครูแลว้  ผูเ้ก่ียวตอ้งไปประกอบอาชีพเป็นครู  

ตามสัญญาผกูพนัการรับทุนการศึกษาระห่างผูเ้รียน และองคก์ารบริหารรัฐขั้นทอ้งถ่ิน  ท่ี

สถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมวดท่ี  3  การบรรจุ  สับซอ้น  (อตัรากาํลงั) และคุม้ครองครู  

มาตรา  10  เง่ือนไขการบรรจุครู 
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ผูท่ี้เรียนจบครูอาชีพ  หรือ  ผูท่ี้เรียนจบวชิาเฉพาะสาขาอ่ืน  ลว้นแต่มีสิทธ์ิสมคัร ประกอบ

อาชีพเป็นครู  โดยการคดัเลือกตามเง่ือนไข  มาตรฐาน  และความตอ้งการตวัจริงท่ี

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬากาํหนด  การบรรจุ  หรือรับครูใหม่ทุกกลุ่ม  ใหป้ฏิบติัหน่ึงคร้ังต่อ

หน่ึงปีเรียนโดยกาํหนดเอา  วนัท่ี  1  เดือนสิงหา ของทุกปีเป็นวนัเร่ิมตน้เขา้เป็นครูใหม่  อยา่งเป็น

ทางการ 

มาตรา  11  อตัราส่วนการบรรจุครู 

กลุ่ม  1  ใหบ้รรจุตามสัดส่วน  ครู  1  คน ต่อนกัเรียน  15 คน 

กลุ่ม  2  ใหบ้รรจุตามสัดส่วน  ครุ  1  คน  ต่อนกัเรียน  34  คน   

กลุ่ม  3  ใหบ้รรจุตามสัดส่วน  ครุ  1  คน  ต่อนกัเรียน  30  คน   

กลุ่ม  4  ใหบ้รรจุตามสัดส่วน  ครุ  1  คน  ต่อนกัเรียน  25  คน   

กลุ่ม  5  ใหบ้รรจุตามสัดส่วน  ครุ  1  คน  ต่อนกัเรียน  20  คน   

กลุ่ม  6  ใหบ้รรจุตามสัดส่วน  ครุ  1  คน  ต่อนกัเรียน  30  คน 

มาตรา  12  การฝึกงานของครูใหม่ 

ผูท่ี้เรียนจบครูอาชีพจะไดรั้บการบรรจุเป็นครู  โดยไม่ผา่นระยะการฝึกงาน  ผูท่ี้เรียนจบวชิาชีพ

เฉพาะสาขาอ่ืน  จะไดผ้า่นการฝึกงานเป็นเวลา  9  เดือน  หรือ  หน่ึงสกเรียน (หน่ึงปีมีสองเทอม  คือ  

หน่ึงปีการศึกษา)  เพื่อเล่ือนเป็นครูสมบูรณ์  ในกรณีไม่ผา่นการประเมิน  ครูใหม่มีสิทธ์ิสืบต่อ

ฝึกงานอีกส่ีเดือนแลว้จะไดรั้บการประเมินคืนเป็นคร้ังสุดทา้ย  เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ  

และการประพฤติทางดา้นคุณสมบติัและการสิดสอน  ผูท่ี้อยูใ่นระยะฝึกงาน  จะไม่มีสิทธ์ิดาํรง

ตาํแหน่งบริหารประเภทต่าง ๆ ไม่อนุญาตใหไ้ปเรียนต่อภายใน  หรือต่างประเทศ  และไม่อนุญาต

ใหไ้ปประจาํอยูท่ี่อ่ืน     

กล่าวโดยสรุป  หน่วยงานทางการศึกษา  ทั้งสองประเทศแตกต่างกนั  คือ 

1) วธีิการบรรจุแต่งตั้ง  ของไทย ใชว้ธีิการสอบคดัเลือก    ส่วน สปป.ลาวมีการคดัเลือกจาก

ส่วนทอ้งถ่ินและใหทุ้นการศึกษาแลว้กลบัไปทาํงานในถ่ินเกิดท่ีส่งมา 

2) ประเทศไทยมิไดมี้วนักาํหนดของการสอบบรรจุท่ีแน่นอนในทุก ๆ ปี  แต่ของ สปป.ลาว

กาํหนดวนัในการสอบบรรจุท่ีแน่นอน คือวนัท่ี  1  สิงหาของทุกปี 
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ตอนท่ี  5  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารงบประมาณ  และทรัพยากร   

ตารางท่ี  5  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารงบประมาณ  และ

ทรัพยากร 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

1 แหล่งเงินทุนใน

การบริหาร

งบประมาณ 

ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามีการระดมทรัพยากรและ

การลงทุนดา้นงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิ์น ทั้งจากรัฐ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ร

ชุมชนเอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน

ประกอบการ สถาบนัสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใชจ้ดั

การศึกษา 

แหล่งทุนหลกัคือมาจากงบประมาณของรัฐ นอกจากนั้น ก็ยงั

ไดม้าจากการประกอบส่วนของการจดัตั้งบุคคลภายในและ

ต่างประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือของสากล 
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ตารางท่ี  5  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารงบประมาณ  และ

ทรัพยากร  (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

2 การบริหารจดัการ

งบประมาณ

ใหก้บัผูเ้รียน  

สถานศึกษา 

มีการจดัสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปเป็นค่าใชจ่้ายรายบุคคลท่ีเหมาะสม

แก่ผูเ้รียนการศึกษาภาคบงัคบัและการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัโดย

รัฐและเอกชนใหเ้ท่าเทียมกนั จดัสรรทุนการศึกษาในรูปของ

กองทุนกูย้มืใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดน้อ้ย  

จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้

เหมาะสม จดัสรรงบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการ และงบ

ลงทุนใหส้ถานศึกษาของรัฐ ใหค้าํนึงถึงคุณภาพและความเสมอ

ภาคในโอกาสทางการศึกษา จดัสรรงบประมาณในลกัษณะเงิน

อุดหนุนทัว่ไปใหส้ถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติ

บุคคล และเป็นสถานศึกษาในกาํกบัของรัฐหรือองคก์ารมหาชน  

จดัสรรกองทุนกูย้มืดอกเบ้ียตํ่าใหส้ถานศึกษาเอกชน  จดัตั้ง

กองทุนเพื่อพฒันาการศึกษาของรัฐและเอกชน ใหรั้ฐจดัสรรเงิน

อุดหนุนการศึกษาท่ีจดัโดยบุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน 

รัฐตอ้งจดับูริมสิทธ์ิและเพิ่มอตัราส่วนรายจ่ายงบประมาณ

แห่งชาติใหแ้ก่การศึกษาจนบรรลุ 18% ข้ึนไป การสนอง

งบประมาณสาํหรับการบริหารปกติ ใหแ้ก่โรงเรียน ศูนย ์และ

สถาบนัการศึกษาต่างๆใหคิ้ดตามจาํนวนของผูเ้รียน รัฐบาลและ

องคก์ารปกครองทอ้งถ่ินมีความรับผดิชอบจดัตั้งปฏิบติัรายจ่าย

งบประมาณดัง่กล่าวอยา่งเขม้งวดรัฐบาลและองคก์ารปกครอง

ทอ้งถ่ิน ตอ้งรับประกนัทุนสมทบโครงการช่วยเหลือ การกูย้มืจาก

ภายในและต่างประเทศใหแ้ก่การศึกษาอยา่งเพียงพอ และทนัเวลา 

สาํหรับมหาวทิยาลยัของรัฐ ใหมี้งบประมาณเฉพาะของตน โดย

สอดคล่องกบักฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณแห่งรัฐ รัฐบาลส่งเสริม

องคก์ารจดัตั้งของรัฐ เอกชน ชุมชนและบุคคลสร้างตั้งและ

ประกอบส่วนเขา้ในกองทุนต่างๆเพื่อพฒันาการศึกษา 
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ตารางท่ี  5  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารงบประมาณ  และ

ทรัพยากร  (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบนัสังคมอ่ืน 

 

3 

 

 

 

การกาํกบัติดตาม

งบประมาณการ

ดาํเนินการจดั

การศึกษา 

 

ใหมี้ระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล การใชจ้่ายงบประมาณการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้ง 

 

 

 

 

 

4 ยทุธศาสตร์ใน

การจดัสรร

งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2559

ประเทศไทย  ไดแ้ก่   

1. ยทุธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของ

ประเทศ เพื่อวางรากฐานการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ยทุธศาสตร์

การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพ

ชีวติ 
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ตารางท่ี  5  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารงบประมาณ  และ

ทรัพยากร  (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

2. พฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานอยา่ง

ทัว่ถึงและเป็นธรรม   

3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 

เพื่อใหค้นไทยทุกกลุ่ม ทุกวยัไดมี้โอกาสเขา้ถึงบริการ

ทางการศึกษาในสาขาต่างๆ ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน

อยา่งทัว่ถึง 

5 การดาํเนินการใน

การบริหาร

งบประมาณ 

 การบญัชีสาหรับหน่วยงานยอ่ย พ.ศ. 2515 เป็นระบบบญัชีท่ี

กระทรวงการคลงักาํหนดใหห้น่วยงานยอ่ยทั้งในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาคท่ีมีการรับและการนาส่งเงินรายไดแ้ผน่ดินและ/หรือ

มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยท่ีงบประมาณดงักล่าวนั้น 

หน่วยงานยอ่ยมิไดเ้บิกตรงกบักรมบญัชีกลาง คลงัจงัหวดั หรือ

คลงัอาํเภอ สามารถบนัทึกรายการเก่ียวกบัการเงินใหเ้ป็นไป

ในทางเดียวกนั ทาํใหต้รวจสอบและควบคุมเงินท่ีอยูใ่นความ
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ตารางท่ี  5  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการบริหารงบประมาณ  และ

ทรัพยากร  (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

รับผดิชอบได ้โดยกาํหนดวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีของ

หน่วยงานยอ่ยเป็นระบบบญัชีคู่ ซ่ึงไดร้วมสมุดบนัทึกรายการ

ขั้นตน้และ ขั้นปลายไวใ้นสมุดเงินสดแบบหลายช่องเพียงเล่ม

เดียว และกาํหนดใหมี้การจดัทาํทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภท

ประกอบดว้ย ทั้งน้ี เพื่อใหส้ามารถควบคุมการใชจ้่ายเงินแต่ละ

ประเภทไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

สภาพปัจจุบนัสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสา

นกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดด้าํเนินการในการ

บริหารงบประมาณท่ีไดรั้บมี 3 ประเภท ดงัน้ี  

• เงินงบประมาณ  

• เงินนอกงบประมาณ  

• เงินรายไดแ้ผน่ดิน 
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จากตารางท่ี  5 การเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณและทรัพยากร ของไทยและ สปป.

ลาว  พบวา่  ดา้นการเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณและทรัพยากรของไทยและ สปป.ลาวนั้นมี

ทั้งส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั  ในหลายส่วน  ดงัต่อไปน้ี 

การบริหารงบประมาณและทรัพยากรของไทยและ สปป.ลาวน้ันมีทั้งส่วนทีค่ล้ายคลงึกนั   

การเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณและทรัพยากร ของไทยและ สปป.ลาวนั้นมีทั้งส่วน

ท่ีคลา้ยคลึงกนั  ดงัประเด็นต่อไปน้ี  ไดแ้ก่   

1. แหล่งเงินทุนในการบริหารงบประมาณ 

2. การบริหารจดัการงบประมาณใหก้บัผูเ้รียน  สถานศึกษา 

 มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แหล่งเงินทุนในการบริหารงบประมาณ  ทั้งสองประเทศมีท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  ทั้งสอง

ประเทศมีการกล่าวถึง   ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและการลงทุนดา้นงบประมาณ  

การเงิน  มีแหล่งเงินทุน จาก  รัฐ  องคก์รปกครองอ่ืน ๆ และจากต่างประเทศ 

2. การบริหารจดัการงบประมาณใหก้บัผูเ้รียน  สถานศึกษา   ทั้งสองประเทศมีท่ีคลา้ยคลึง

กนั  คือ  ทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง  

1.  การจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่การจดัการศึกษาใหก้บัสถานศึกษาทั้งของรัฐและ

เอกชน  

2.  รัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บผดิชอบในการดูแลการดาํเนินการ

รายจ่ายงบประมาณใหก้บัสถานศึกษา   

3.  มีทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา  

4.  รัฐบาลส่งเสริมองคก์ารจดัตั้งของรัฐ เอกชน ชุมชนและบุคคลสร้างตั้งและประกอบ

ส่วนเขา้ในกองทุนต่างๆเพื่อพฒันาการศึกษา 

การบริหารงบประมาณและทรัพยากรของไทยและ สปป.ลาวส่วนทีแ่ตกต่างกนั   

การเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณและทรัพยากร ของไทยและ สปป.ลาวส่วนท่ี

แตกต่างกนั  ไดแ้ก่     

1. การกาํกบัติดตามงบประมาณการดาํเนินการจดัการศึกษา 

2. ยทุธศาสตร์ในการจดัสรรงบประมาณ 

3. การดาํเนินการในการบริหารงบประมาณ 
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มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การกาํกบัติดตามงบประมาณการดาํเนินการจดัการศึกษาทั้งสองประเทศมี  การกาํกบั

ติดตามงบประมาณการดาํเนินการจดัการศึกษา  ท่ีแตกต่างกนั  คือ  ประเทศไทย  ไดร้ะบุวา่   ใหมี้

ระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใชจ้่ายงบประมาณการ

จดัการศึกษาใหส้อดคลอ้ง  สาํหรับ  สปป.ลาว  ระบุวา่ .... ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือ   

2. ยทุธศาสตร์ในการจดัสรรงบประมาณทั้งสองประเทศมี ยทุธศาสตร์ในการจดัสรร

งบประมาณ ท่ีแตกต่างกนั  คือ  ประเทศไทย  ไดร้ะบุวา่ ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี พ.ศ. 2559ประเทศไทย  ไดแ้ก่   

1. ยทุธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศ เพื่อวางรากฐานการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื ยทุธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวติ 

2. พฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม   

3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหค้นไทยทุกกลุ่ม ทุกวยั

ไดมี้โอกาสเขา้ถึงบริการทางการศึกษาในสาขาต่างๆ ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยา่งทัว่ถึง    

สาํหรับ  สปป.ลาว  ไม่ระบุวา่  ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือ   

1. การดาํเนินการในการบริหารงบประมาณทั้งสองประเทศมี  การดาํเนินการในการ

บริหารงบประมาณ  ท่ีแตกต่างกนั  คือ  ประเทศไทย  ไดร้ะบุวา่  การบญัชีสาหรับหน่วยงานยอ่ย 

พ.ศ. 2515 เป็นระบบบญัชีท่ีกระทรวงการคลงักาํหนดใหห้น่วยงานยอ่ยทั้งในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคท่ีมีการรับและการนาส่งเงินรายไดแ้ผน่ดินและ /หรือมีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยท่ี

งบประมาณดงักล่าวนั้น หน่วยงานยอ่ยมิไดเ้บิกตรงกบักรมบญัชีกลาง คลงัจงัหวดั หรือคลงัอาํเภอ 

สามารถบนัทึกรายการเก่ียวกบัการเงินใหเ้ป็นไปในทางเดียวกนั ทาํใหต้รวจสอบและควบคุมเงินท่ี

อยูใ่นความรับผดิชอบได ้โดยกาํหนดวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีของหน่วยงานยอ่ยเป็นระบบบญัชี

คู่ ซ่ึงไดร้วมสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้และ ขั้นปลายไวใ้นสมุดเงินสดแบบหลายช่องเพียงเล่มเดียว 

และกาํหนดใหมี้การจดัทาํทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภทประกอบดว้ย ทั้งน้ี เพื่อใหส้ามารถควบคุม

การใชจ่้ายเงินแต่ละประเภทไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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สภาพปัจจุบนัสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดด้าํเนินการในการบริหารงบประมาณท่ีไดรั้บมี 3 ประเภท ดงัน้ี  

• เงินงบประมาณ  

• เงินนอกงบประมาณ  

• เงินรายไดแ้ผน่ดิน และการจดัการดา้นงบประมาณของสปป.โดยส่วนใหญ่แลว้มาจาก

รัฐบาลและการช่วยเหลือของต่างประเทศ   
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ตอนท่ี  6  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

ตารางท่ี  6  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

1 กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

กฎกระทรวง  วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ.2546   หมวด 1  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา 

 

กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (ฉบบัปรับปรุง) 

2 การให้

ความหมายการ

ประกนัคุณภาพ

ภายในและ

หน่วยงานซ่ึงดูแล

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

 

กฎกระทรวงน้ี “การประเมินคุณภาพภายใน” หมายความ

วา่ การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาการติดตาม และการ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนดสาํหรับการประกนัคุณภาพ

ภายใน ซ่ึงกระทาํโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดย

หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลสถานศึกษา 

 

องคก์ารตรวจตราการศึกษาภายในหมายถึงองคก์ารเดียวกบั

องคก์ารการคุม้ครองบริหารการศึกษาท่ีไดก้าํหนดไว ้ในมาตรา62

ของกฎหมายฉบบัน้ี   การประกนัภายใน แม่นสถาบนัการศึกษา

ตอ้งเป็นเจา้ภาพและมีความรับผดิชอบโดยตรง ในการพฒันาและ

ปรับปรุงระบบคุณภาพของตน 
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ตารางท่ี  6  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

3 หนา้ท่ีความ

รับผดิชอบของ

หน่วยงานซ่ึงดูแล

การประกนั

คุณภาพภายใน 

กฎกระทรวง  วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ.2546  หมวด  2  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนั

คุณภาพ 

ขอ้  3  ใหส้ถานศึกษาจดัโครงสร้างการบริหารท่ีเอ้ือต่อ

การพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

ขอ้ 4  ใหส้ถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอ้  5  ใหส้ถานศึกษาจดัระบบสารสนเทศท่ีมีขอ้มูลอยา่ง

เพียงพอต่อการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

ขอ้  6  ใหส้ถานศึกษากาํหนดมาตรฐานการศึกษาระดบั

การประกนัภายใน 

 การประกนัภายใน แม่นสถาบนัการศึกษาตอ้งเป็นเจา้ภาพและมี

ความรับผดิชอบโดยตรง ในการพฒันาและปรับปรุงระบบ

คุณภาพของตน 

 สถาบนัการศึกษานาํใชก้ลไกการประกนัภายในและ

ผลขอองคก์ารประเมินตนเอง เป็นเคร่ืองมือเพื่อศึกษาวเิคราะห์

สภาพคุณภาพของตนและกาํหนดแผนปรับปรุงคุณภาพเพื่อ

พฒันาใหดี้ข้ึนเร่ือยๆ ภาคส่วนท่ีคุม้ครองสถาบนัการศึกษาเป็น

ตน้แม่นกลวชิาการ ในบรรดากระทรวงมีหนา้ท่ีช้ีนาํและติดตาม

การจดัตั้งปฏิบติัพร้อม.....กนั ก็มีบทบาทสาํคญัในการสนบัสนุน

ใหส้ถาบนัการศึกษา มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุ

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

มาตรา70. หนา้ท่ีและสิทธ์ิ ขององคก์ารตรวจตราการศึกษา
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ตารางท่ี  6  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

สถานศึกษาท่ีครอบคลุมสาระการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  

และผลการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพผูเ้รียน  สถานศึกษา  

ทอ้งถ่ินและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอ้ 7  ใหส้ถานศึกษาจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา   

ขอ้  8  ใหส้ถานศึกษาดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา  รวมทั้งมีการกาํกบั  ติดตาม  การ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  และบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด

ไว ้

ขอ้  9  ใหค้ณะบุคคลตามขอ้  4(3)  ดาํเนินการตรวจสอบ  

ทบทวน  และรายงานการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 

ในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา  ใหใ้ชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเหมาะสม  โดย

ภายใน 

กระทรวงศึกษาธิการ รับผดิชอบติดตามตรวจตรา

ประเมินผลการบริหารและคุม้ครองการศึกษา การเรียนการสอน 

ทัว่แขนงการศึกษาและการเคล่ือนไหวอ่ืนๆของแผนกศึกษาแขวง 

นคร เมือง เทศบาล โรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนกบั

การคุม้ครองของตน ติดตาม ตรวจตรา และประเมินผลการเรียน

การสอนและการปฏิบติัหลกัสูตรของโรงเรียน ศูนย ์และ

สถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนกบัแขนงการอ่ืน 

แผนกศึกษาแขวง นคร  รับผดิชอบติดตามตรวจตรา

ประเมินผลการบริหารและคุม้ครอง การเรียนการสอน ทัว่แขวง 

นคร และการเคล่ือนไหวอ่ืนๆของ หอ้งการศึกษาเมือง เทศบาล 

โรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนกบัการคุม้ครองของตน  

หอ้งการศึกษาเมือง เทศบาล รับผดิชอบ ติดตามตรวจตรา

ประเมินผล การบริหารและคุม้ครอง การเรียนการสอน ทัว่แขวง 
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ตารางท่ี  6  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อนาํผลไปใชใ้นการปรับปรุงและ

พฒันาคุณภาพการศึกษา 

ขอ้  10  ใหส้ถานศึกษาจดัใหผู้เ้รียนทุกคนในทุกระดบั

ช่วงชั้นท่ีหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนด  ไดรั้บการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิในวชิาแกนหลกัและคุณลกัษณะท่ีสาํคญัดว้ย

กระบวนการและวธีิการท่ีไดม้าตรฐาน 

ขอ้  11  ใหส้ถานศึกษาจดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษา

ประจาํปี  โดยระบุความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดใน

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  พร้อมหลกัฐาน

ขอ้มูลและผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิตามขอ้  10  เสนอต่อ

หน่วยงานตน้สังกดั  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

ขอ้ 12  ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาส่งเสริม  สนบัสนุน  และร่วมดาํเนินงานตามระบบ

นคร และการเคล่ือนไหวอ่ืนๆของ โรงเรียน ศูนย ์และ

สถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนกบัการคุม้ครองของตน 
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ตารางท่ี  6  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   

ขอ้ 13  ใหส้าํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาดาํเนินการ

ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังใน

ทุกสามปี  และรายงานผลใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดั

ทราบ 

ขอ้ 14  ใหห้น่วยงานตน้สังกดัศึกษา  วเิคราะห์  วจิยั  และ

เผยแพร่นวตักรรมเก่ียวกบัรูปแบบและเทคนิควธีิการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  รวมทั้งกาํกบั  

สนบัสนุน  ส่งเสริม  ติดตาม  ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพ

ของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

       ขอ้  15  ในวาระเร่ิมแรก  ท่ียงัมิไดมี้การจดัตั้งสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาใหบ้รรดาอาํนาจของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เป็นอาํนาจของหน่วยงานตน้สังกดัระดบัจงัหวดั 
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ตารางท่ี  6  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

 การให้

ความหมาย 

การประเมินคุณภาพภายนอก” หมายความวา่ การ

ประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาการติดตาม และการตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงกระทาํโดย

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคก์ารมหาชน) หรือผูป้ระเมินภายนอก 

 

องคก์ารตรวจตราการศึกษาภายนอกหมายถึงองคก์ารตรวจ

ตราท่ีไม่ข้ึนกบัแขนงศึกษา 

 

 หนา้ท่ีความ

รับผดิชอบของ

หน่วยงานซ่ึงดูแล

การประกนั

คุณภาพภายนอก 

ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ใหมี้สาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองคก์าร

มหาชนทาํหนา้ท่ีพฒันาเกณฑ ์วธีิการประเมินคุณภาพภายนอก 

และทาํการประเมินผลการจดัการศึกษาเพื่อใหมี้การตรวจสอบ

คุณภาพของสถานศึกษา โดยใหมี้การประเมินคุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกหา้ปีนบัตั้งแต่

การประเมินคร้ังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

องคก์ารประกนัคุณภาพภายนอก 

 การสร้างตอ้งองคก์ารประกนัคุณภาพภายนอก มี

ความสาํคญัอยา่งยิง่ในบทบาทการรับรองคุณภาพ ของ

สถาบนัการศึกษา...ของภาคพื้นและสากล องคก์ารดงักล่าวมี

คุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

- เป็นหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดและสร้างตั้งโดยนิติกรรมท่ีอยูใ่น

ระดบัของกฎหมาย หรือดาํรัสนายกรัฐมนตรี เพราะเรียกร้องใหมี้

บทบาทและความศกัด์ิสิทธิในการตดัสินใจ 
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ตารางท่ี  6  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

- มีแบบแผนวธีิการ....ท่ีจะแจง้ กาํหนดเป็นคู่มือ นิติกรรมอ่ืนๆ  

- แต่ละขั้นตอนมีหลกัการและมาตรการท่ีจะแจง้ รับประกนัความ

โปร่งใส 

- มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ ต่อผลการประเมิน โดยไม่ถูก

แทรกแซงจากทุกภาคส่วนและ 

- มีทรัพยากรทั้งบุคคลากร และงบประมาณ เพื่อดาํเนินงาน 

ในกฎหมายการศึกษาฉบบัปรับปรุงปี 2008 มาตรา 69 วรรค 3 ได้

กาํหนดไวเ้ป็นพื้นฐานวา่องคก์ารตรวจตราการศึกษาภายนอก 

เป็นองคก์ารตรวจตราท่ีไม่ข้ึนกบัแขนงการศึกษาและมาตร 73 ก็

ไดร้ะบุวา่ หนา้ท่ีและสิทธิรวมไปถึงการจดัตั้งและการเคล่ือนไหว

ตอ้งไดก้าํหนดเป็นระเบียบการเฉพาะ กระทรวงศึกษาธิการและ

กีฬามีทิศทางเสมือนรัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมาธิการรับรอง

คุณภาพการศึกษาในเบ้ืองตน้และยกระดบัเป็นองคก์ารประกนั

คุณภาพภายนอก ในอนาคต 
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ตารางท่ี  6  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

 หนา้ท่ีความ

รับผดิชอบของ

หน่วยงานซ่ึงดูแล

การประกนั

คุณภาพภายนอก 

หมวด 3การประกนัคุณภาพภายนอกขอ้ 37 การประกนัคุณภาพ

ภายนอกใหค้าํนึงถึงจุดมุ่งหมายและหลกัการ ดงัต่อไปน้ี (1) 

เพื่อใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษา (2) ยดึหลกัความเท่ียงตรง 

เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลกัฐานขอ้มูลตามสภาพความเป็นจริง

และมีความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได้ (3) สร้างความสมดุล

ระหวา่งเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายและหลกัการศึกษา

ของชาติ โดยใหมี้เอกภาพเชิงนโยบาย ซ่ึงสถานศึกษาสามารถ

กาํหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ตม็ตาม

ศกัยภาพของสถานศึกษาและผูเ้รียน (4) ส่งเสริม สนบัสนุน และ

ร่วมมือกบัสถานศึกษาในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา (5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมิน

คุณภาพ และพฒันาการจดัการศึกษาของรัฐเอกชน องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องคก์ร

เอกชน องคก์รวชิาชีพสถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ

มาตรา71. หนา้ท่ีและสิทธ์ิ ของผูต้รวจตรา 

ในการตรวจตราการศึกษาแขนงการศึกษาตอ้งไดแ้ต่งตั้งพนกังาน

ของตน เพื่อเป็นผูติ้ดตามตรวจตราและประเมินผลการศึกษาซ่ึงมี

หนา้ท่ีและสิทธ์ิดงัน้ี 

1.ปฏิบติัตามระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการตรวจตราและระเบียบ

กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.ตรวจตราการปฏิบติัมติ คาํสั่ง และระเบียบกฎหมายเก่ียวกบั

การศึกษา 

3.ตรวจตราการปฏิบติัจุหมาย แผนงาน โครงการ เน้ือหา 

หลกัสูตรและวธีิการสิดสอน ระเบียบการสอบ การออก

ประกาศนียบตัร และคุณภาพการศึกษา 

4.ตรวจตราการแกค้าํเสนอ ของประชาชนเก่ียวกบัเร่ืองการศึกษา 

5.เสนอโทษชัว่คราวในการเคล่ือนไหวของผูล้ะเมิดระเบียบ

กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษา และเสนอปฏิบติัมาตรการต่อผูเ้ก่ียว 
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ตารางท่ี  6  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

สถาบนัสังคมอ่ืน (6) ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวชิาการ 

เอกลกัษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์พนัธกิจและเป้าหมายของ

สถานศึกษาขอ้ 38 ในการประกนัคุณภาพภายนอก ใหส้าํนกังาน

ทาํการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตาม

มาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลกัเกณฑใ์นเร่ือง 

ดงัต่อไปน้ี (1) มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยผลการจดการศึกษาในแต่ละ

ระดบัและประเภทการศึกษา (2) มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการบริหารจดั

การศึกษา (3) มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (4) มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพ

ภายในในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งทาํการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจากมาตรฐานอ่ืนเพิ่มเติมจากมาตรฐานท่ีกาํหนดในวรรค

หน่ึง ใหส้าํนกังานประกาศกาํหนดมาตรฐานอ่ืนไดโ้ดยความ

เห็นชอบของรัฐมนตรีขอ้ 39 วธีิการในการประกนัคุณภาพ

ภายนอก ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีสาํนกังานกาํหนด 

6.ตา้นและสกดักั้นการฉอ้ราชบงัหลวง ในขงเขตการศึกษาตาม

ระเบียบกฎหมาย 

7.ปฏิบติัหนา้ท่ีและสิทธ์ิอ่ืนตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ย

การตรวจรัฐ และ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตารางท่ี  6  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

 การดาํเนินการ

ของของ

สถานศึกษาต่อ

การประกนั

คุณภาพ 

ใหส้ถานศึกษาใหค้วามร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐาน

ต่าง ๆ ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา ตลอดจนใหบุ้คลากร 

คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูป้กครองและผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาใหข้อ้มูลเพิ่มเติม 

สถาบนัการศึกษาตอ้งยืน่หนงัสือเสนอ ขอการับรองคุณภาพและ

บทประเมินตนเองใหแ้ก่คณะกรรมาธิการรับรองคุณภาพ

การศึกษาตามระเบียบการเฉพาะ เพื่อจะ....ผูป้ระเมินภายนอกและ

เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมาธิการรับรองคุณภาพ

การศึกษาเพื่อตกลงวา่รับรองหรือไม่รับรอง 

 มาตรฐาน

การศึกษา 

กาํหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีไว้ 3 มาตรฐานและ 11 ตัวบ่งช้ีได้แก่ 

มาตรฐานที ่1 คุณลกัษณะของคนไทยทีพ่งึประสงค์ ทั้งในฐานะ

พลเมืองและพลโลก  

1.1 กาํลงักาย กาํลงัใจท่ีสมบูรณ์ 

1.2 ความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นและเพียงพอในการดาํรงชีวติและ

การพฒันาสังคม  

1.3 ทกัษะการเรียนรู้และการปรับตวั  

1.4 ทกัษะทางสังคม  

1.5คุณธรรมจิตสาธารณะและจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทย
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ตารางท่ี  6  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  (ต่อ) 

ท่ี ประเด็น ไทย สปป.ลาว 

และพลโลก 

  มาตรฐานที2่ แนวการจัดการศึกษา 

2.1 การจดัหลกัสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมให้

ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตาม ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

2.2 มีการพฒันาผูบ้ริหาร ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา

อยา่งเป็นระบบ และมีคุณภาพ 

2.3 มีการบริหารจดัการท่ีใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 

 

  มาตรฐานที ่3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่ง

ความรู้ 

3.1 การบริการวชิาการและสร้างความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษา

กบัชุมชนใหเ้ป็นสังคม แห่ง การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 

3.2 การศึกษาวจิยั สร้างเสริม สนบัสนุนแหล่งการเรียนรู้ และ

กลไกการเรียนรู้ 

3.3 การสร้างและการจดัการความรู้ในทุกระดบัทุกมิติของสังคม 
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จากตารางท่ี  6  การเปรียบเทียบการประกนัคุณภาพของไทยและ สปป.ลาว  พบวา่  ดา้น

การประกนัคุณภาพของไทยและ สปป.ลาวนั้นมีทั้งส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั  ในหลาย

ส่วน  ดงัต่อไปน้ี   

 การประกนัคุณภาพของไทยและ สปป.ลาวนั้นมีทั้งส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  ดงัประเด็น

ต่อไปน้ี  ไดแ้ก่   

1. การใหค้วามหมายการประกนัคุณภาพภายในและหน่วยงานซ่ึงดูแลการประเมิน

คุณภาพภายใน 

2. หนา้ท่ีความรับผดิชอบของหน่วยงานซ่ึงดูแลการประกนัคุณภาพภายใน 

3. การใหค้วามหมายการประกนัคุณภาพภายนอกและหน่วยงานซ่ึงดูแลการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

4. หนา้ท่ีความรับผดิชอบของหน่วยงานซ่ึงดูแลการประกนัคุณภาพภายนอกหนา้ท่ี

ความรับผดิชอบของหน่วยงานซ่ึงดูแลการประกนัคุณภาพภายนอก 

5. การดาํเนินการของของสถานศึกษาต่อการประกนัคุณภาพ 

 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การใหค้วามหมายการประกนัคุณภาพภายในและหน่วยงานซ่ึงดูแลการประเมิน

คุณภาพภายใน  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งสองประเทศมีแนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  ประเทศ

ไทยไดร้ะบุวา่   เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพไวใ้น  กฎกระทรวง  วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และ

วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546   หมวด 1  

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  สปป.ลาว  ไดร้ะบุเก่ียวกบัการประกนั

คุณภาพไวใ้น กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (ฉบบั

ปรับปรุง)  สรุปคือ ในประเด็นน้ีทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึงการประกนัคุณภาพไวใ้นกฎหมาย

การศึกษาของแต่ละประเทศ 

2. การใหค้วามหมายการประกนัคุณภาพภายในและหน่วยงานซ่ึงดูแลการประเมิน

คุณภาพภายใน   ทั้งสองประเทศมีแนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  ประเทศไทยไดร้ะบุวา่   “การ

ประเมินคุณภาพภายใน ” หมายความวา่ การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาการติดตาม และการ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนด

สาํหรับการประกนัคุณภาพภายใน ซ่ึงกระทาํโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงาน
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ตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลสถานศึกษา   สปป.ลาว  ไดร้ะบุวา่ องคก์ารตรวจตราการศึกษาภายใน

หมายถึงองคก์ารเดียวกบัองคก์ารการคุม้ครองบริหารการศึกษา   สรุปคือ ในประเด็นน้ีทั้งสอง

ประเทศมีการกล่าวถึง...การประกนัคุณภาพภายใน  วา่  คือการจดัการศึกษา  การติดตาม และการ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

3. หนา้ท่ีความรับผดิชอบของหน่วยงานซ่ึงดูแลการประกนัคุณภาพภายใน  ทั้งสอง

ประเทศมีแนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  ประเทศไทยไดร้ะบุวา่กฎกระทรวง  วา่ดว้ยระบบ 

หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.

2546  หมวด  2  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพ 

ขอ้  3  ใหส้ถานศึกษาจดัโครงสร้างการบริหารท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ขอ้ 4  ใหส้ถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอ้  5  ใหส้ถานศึกษาจดัระบบสารสนเทศท่ีมีขอ้มูลอยา่งเพียงพอต่อการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ขอ้  6  ใหส้ถานศึกษากาํหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษาท่ีครอบคลุม

สาระการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  และผลการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพผูเ้รียน  สถานศึกษา  

ทอ้งถ่ินและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอ้ 7  ใหส้ถานศึกษาจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

ขอ้  8  ใหส้ถานศึกษาดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

รวมทั้งมีการกาํกบั  ติดตาม  การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  และบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

ขอ้  9  ใหค้ณะบุคคลตามขอ้  4(3)  ดาํเนินการตรวจสอบ  ทบทวน  และรายงาน

การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ใหใ้ชว้ธีิการท่ี

หลากหลายและเหมาะสม  โดยดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อนาํผลไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

ขอ้  10  ใหส้ถานศึกษาจดัใหผู้เ้รียนทุกคนในทุกระดบัช่วงชั้นท่ีหลกัสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกาํหนด  ไดรั้บการประเมินผลสัมฤทธ์ิในวชิาแกนหลกัและคุณลกัษณะท่ีสาํคญัดว้ย

กระบวนการและวธีิการท่ีไดม้าตรฐาน 
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ขอ้  11  ใหส้ถานศึกษาจดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี  โดยระบุ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  พร้อมหลกัฐาน

ขอ้มูลและผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิตามขอ้  10  เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั  หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

ขอ้ 12  ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งเสริม  

สนบัสนุน  และร่วมดาํเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   

ขอ้ 13  ใหส้าํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาดาํเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

สถานศึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี  และรายงานผลใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดั

ทราบ 

ขอ้ 14  ใหห้น่วยงานตน้สังกดัศึกษา  วเิคราะห์  วจิยั  และเผยแพร่นวตักรรม

เก่ียวกบัรูปแบบและเทคนิควธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

รวมทั้งกาํกบั  สนบัสนุน  ส่งเสริม  ติดตาม  ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพของระบบการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ขอ้  15  ในวาระเร่ิมแรก  ท่ียงัมิไดมี้การจดัตั้งสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้

บรรดาอาํนาจของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นอาํนาจของหน่วยงานตน้สังกดัระดบัจงัหวดั    

สปป.ลาว  ไดร้ะบุวา่    การประกนัภายใน แม่นสถาบนัการศึกษาตอ้งเป็นเจา้ภาพและมีความ

รับผดิชอบโดยตรง ในการพฒันาและปรับปรุงระบบคุณภาพของตน 

 สถาบนัการศึกษานาํใชก้ลไกการประกนัภายในและผลขอองคก์ารประเมินตนเอง เป็น

เคร่ืองมือเพื่อศึกษาวเิคราะห์สภาพคุณภาพของตนและกาํหนดแผนปรับปรุงคุณภาพเพื่อพฒันาใหดี้

ข้ึนเร่ือยๆ ภาคส่วนท่ีคุม้ครองสถาบนัการศึกษาเป็นตน้แม่นกลวชิาการ ในบรรดากระทรวงมีหนา้ท่ี

ช้ีนาํและติดตามการจดัตั้งปฏิบติัพร้อม.....กนั ก็มีบทบาทสาํคญัในการสนบัสนุนให้

สถาบนัการศึกษา มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

มาตรา70. หนา้ท่ีและสิทธ์ิ ขององคก์ารตรวจตราการศึกษาภายใน

 กระทรวงศึกษาธิการ รับผดิชอบติดตามตรวจตราประเมินผลการบริหารและคุม้ครอง

การศึกษา การเรียนการสอน ทัว่แขนงการศึกษาและการเคล่ือนไหวอ่ืนๆของแผนกศึกษาแขวง นคร 

เมือง เทศบาล โรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนกบัการคุม้ครองของตน ติดตาม ตรวจตรา 

และประเมินผลการเรียนการสอนและการปฏิบติัหลกัสูตรของโรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษา

ท่ีข้ึนกบัแขนงการอ่ืน 
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แผนกศึกษาแขวง นคร  รับผดิชอบติดตามตรวจตราประเมินผลการบริหารและ

คุม้ครอง การเรียนการสอน ทัว่แขวง นคร และการเคล่ือนไหวอ่ืนๆของ หอ้งการศึกษาเมือง 

เทศบาล โรงเรียน ศูนย ์และสถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนกบัการคุม้ครองของตน  

หอ้งการศึกษาเมือง เทศบาล รับผดิชอบ ติดตามตรวจตราประเมินผล การบริหาร

และคุม้ครอง การเรียนการสอน ทัว่แขวง นคร และการเคล่ือนไหวอ่ืนๆของ โรงเรียน ศูนย ์และ

สถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนกบัการคุม้ครองของตน   สรุปคือ ในประเด็นน้ีทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง. 

4. การใหค้วามหมายการประกนัคุณภาพภายนอกและหน่วยงานซ่ึงดูแลการประเมิน

คุณภาพภายนอก   ทั้งสองประเทศมีแนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  ประเทศไทยไดร้ะบุวา่   การ

ประเมินคุณภาพภายนอก” หมายความวา่ การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาการติดตาม และการ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงกระทาํโดยสาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือผูป้ระเมินภายนอก  สปป.ลาว  ได้

ระบุวา่ องคก์ารตรวจตราการศึกษาภายนอกหมายถึงองคก์ารตรวจตราท่ีไม่ข้ึนกบัแขนงศึกษา    

สรุปคือ ในประเด็นน้ีทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง...การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นการประเมิน

คุณภาพการจดักรศึกษาและตรวจสอบคุณภาพโดยองคก์รซ่ึงไม่ข้ึนกบัรัฐ 

5. หนา้ท่ีความรับผดิชอบของหน่วยงานซ่ึงดูแลการประกนัคุณภาพภายนอก 

ทั้งสองประเทศมีแนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  ประเทศไทยไดร้ะบุวา่ ระบบการประกนัคุณภาพ

ภายนอก ใหมี้สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองคก์าร

มหาชนทาํหนา้ท่ีพฒันาเกณฑ ์วธีิการประเมินคุณภาพภายนอก และทาํการประเมินผลการจดั

การศึกษาเพื่อใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยใหมี้การประเมินคุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกหา้ปีนบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ย และเสนอ

ผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน   สปป.ลาว  ไดร้ะบุวา่   องคก์ารประกนั

คุณภาพภายนอก   การสร้างตอ้งองคก์ารประกนัคุณภาพภายนอก มีความสาํคญัอยา่งยิง่ในบทบาท

การรับรองคุณภาพ ของสถาบนัการศึกษา...ของภาคพื้นและสากล องคก์ารดงักล่าวมีคุณลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี 

- เป็นหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดและสร้างตั้งโดยนิติกรรมท่ีอยูใ่นระดบัของกฎหมาย 

หรือดาํรัสนายกรัฐมนตรี เพราะเรียกร้องใหมี้บทบาทและความศกัด์ิสิทธิในการตดัสินใจ 

- มีแบบแผนวธีิการท่ีจะแจง้ กาํหนดเป็นคู่มือ นิติกรรมอ่ืนๆ 
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- แต่ละขั้นตอนมีหลกัการและมาตรการท่ีจะแจง้ รับประกนัความโปร่งใส 

- มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ ต่อผลการประเมิน โดยไม่ถูกแทรกแซงจากทุก

ภาคส่วนและ 

- มีทรัพยากรทั้งบุคคลากร และงบประมาณ เพื่อดาํเนินงาน 

ในกฎหมายการศึกษาฉบบัปรับปรุงปี 2008 มาตรา 69 วรรค 3 ไดก้าํหนดไวเ้ป็น

พื้นฐานวา่องคก์ารตรวจตราการศึกษาภายนอก เป็นองคก์ารตรวจตราท่ีไม่ข้ึนกบัแขนงการศึกษา

และมาตร 73 ก็ไดร้ะบุวา่ หนา้ท่ีและสิทธิรวมไปถึงการจดัตั้งและการเคล่ือนไหวตอ้งไดก้าํหนดเป็น

ระเบียบการเฉพาะ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีทิศทางเสมือนรัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ

รับรองคุณภาพการศึกษาในเบ้ืองตน้และยกระดบัเป็นองคก์ารประกนัคุณภาพภายนอก ในอนาคต  

สรุปคือ ในประเด็นน้ีทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง... 

6. หนา้ท่ีความรับผดิชอบของหน่วยงานซ่ึงดูแลการประกนัคุณภาพภายนอก   ทั้งสอง

ประเทศมีแนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  ประเทศไทยไดร้ะบุวา่ ใหส้ถานศึกษาใหค้วามร่วมมือ

ในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา ตลอดจนใหบุ้คลากร 

คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูป้กครองและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาใหข้อ้มูล

เพิ่มเติม    สปป.ลาว  ไดร้ะบุวา่    สถาบนัการศึกษาตอ้งยืน่หนงัสือเสนอ ขอการับรองคุณภาพและ

บทประเมินตนเองใหแ้ก่คณะกรรมาธิการรับรองคุณภาพการศึกษาตามระเบียบการเฉพาะ เพื่อจะ....

ผูป้ระเมินภายนอกและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมาธิการรับรองคุณภาพการศึกษาเพื่อตกลง

วา่รับรองหรือไม่รับรองสรุปคือ ในประเด็นน้ีทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง...การดาํเนินการของ

การประกนัคุณภาพ  ทางสถานศึกษาตอ้งยืน่หนงัสือเพื่อขอรับรองคุณภาพและเตรียมเอกสาร

หลกัฐานเพื่อรับการตรวจสอบ 

7. การดาํเนินการของของสถานศึกษาต่อการประกนัคุณภาพ   ทั้งสองประเทศมี

แนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  ประเทศไทยไดร้ะบุวา่   ใหส้ถานศึกษาใหค้วามร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา ตลอดจนใหบุ้คลากร 

คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูป้กครองและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาใหข้อ้มูล

เพิ่มเติม  สปป.ลาว  ไดร้ะบุวา่  สถาบนัการศึกษาตอ้งยืน่หนงัสือเสนอ ขอการรับรองคุณภาพและ

บทประเมินตนเองใหแ้ก่คณะกรรมาธิการรับรองคุณภาพการศึกษาตามระเบียบการเฉพาะ เพื่อจะ....
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ผูป้ระเมินภายนอกและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมาธิการรับรองคุณภาพการศึกษาเพื่อตกลง

วา่รับรองหรือไม่รับรอง   สรุปคือ ในประเด็นน้ีทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง..   การดาํเนินการของ

สถานศึกษาต่อการประกนัคุณภาพ  สถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการยืน่หนงัสือเพื่อขอรับการรับรอง

คุณภาพ  และใหค้วามร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการใหข้อ้มูล  เพื่อจะใหผู้ ้

ประเมินภายนอก  และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีรับรองคุณภาพการศึกษาต่อไป 

การประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของไทยและ สปป.ลาวนั้นมีทั้งส่วนท่ีแตกต่าง

กนัดงัประเด็นต่อไปน้ี  ไดแ้ก่   

1. มาตรฐานการศึกษา  ของไทย  ไดร้ะบุวา่  กาํหนด มาตรฐานและตวับ่งช้ีไว ้ 3 

มาตรฐานและ 11 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  

1.1 กาํลงักาย กาํลงัใจท่ีสมบูรณ์ 

1.2 ความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นและเพียงพอในการดาํรงชีวติและการพฒันาสังคม  

1.3 ทกัษะการเรียนรู้และการปรับตวั  

1.4 ทกัษะทางสังคม  

1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

มาตรฐานท่ี2 แนวการจดัการศึกษา 

2.1 การจดัหลกัสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา

ตาม ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

2.2 มีการพฒันาผูบ้ริหาร ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

และมีคุณภาพ 

2.3 มีการบริหารจดัการท่ีใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 

มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 

3.1 การบริการวชิาการและสร้างความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนใหเ้ป็น

สังคม แห่ง การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 

3.2 การศึกษาวจิยั สร้างเสริม สนบัสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้ 

3.3 การสร้างและการจดัการความรู้ในทุกระดบัทุกมิติของสังคม 

สปป.ลาว ไม่ไดร้ะบุเก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาชาติไว ้
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บทที ่ 5 

สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การนาํเสนอในบทน้ี  เป็นการนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั การสรุปผลการวจิยั  อภิปรายผล

และขอ้เสนอแนะ ของการวจิยั 

 

สรุปผลการวจัิย 

การวจิยั  เร่ือง  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาประเทศไทยและประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ทราบการบริหารจดัการศึกษาของ

ประเทศไทยในประเด็นต่อไปน้ี  คือ  ดา้นนโยบายและแผนการบริหารการศึกษา  ดา้นการจดัระบบ

การศึกษา  ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน  ดา้นการบริหารบุคลากร  ดา้นการ

บริหารงบประมาณและทรัพยากร  ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  2)  ทราบการ

บริหารจดัการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในประเด็นต่อไปน้ี  คือ  

ดา้นนโยบายและแผนการบริหารการศึกษา   ดา้นการจดัระบบการศึกษา  ดา้นการบริหารหลกัสูตร

และการเรียนการสอน   ดา้นการบริหารบุคลากร  ดา้นการบริหารงบประมาณ  และทรัพยากร  ดา้น

การประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   3)  เปรียบเทียบการบริหารจดัการศึกษาของประเทศ

ไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในประเด็นต่อไปน้ี  คือ  ดา้นนโยบายและ

แผนการบริหารการศึกษา   ดา้นการจดัระบบการศึกษา  ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการ

สอน   ดา้นการบริหารบุคลากร  ดา้น การบริหารงบประมาณและทรัพยากร  ดา้น การประกนั

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เป็น

งานวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการ ศึกษาเอกสารและ ลงพื้นท่ี สัมภาษณ์ ดว้ยวธีิการสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้าง การสังเกตและจดบนัทึก 

ผลการวจิยั  พบวา่ 

1. การบริหารจดัการศึกษาของประเทศไทยในประเด็นต่อไปน้ี  คือ   ดา้นนโยบายและ

แผนการบริหารการศึกษา   ดา้นการจดัระบบการศึกษา  ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการ

สอน   ดา้นการบริหารบุคลากร  ดา้นการบริหารงบประมา ณ และทรัพยากร  ดา้นการประกนั

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ผลการศึกษาพบวา่ 
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ดา้นนโยบายและแผนการบริหารการศึกษา  มีกรอบแนวทางการพฒันาการศึกษาชาติ  

การพฒันาการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศเช่ือมโยงกบัการพฒันาการศึกษากบัการ

พฒันาดา้นต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  วฒันธรรม  ส่ิงแวดลอ้ม  

วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี โดยคาํนึงถึงการพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติและให้

ความสาํคญัทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  เพื่อใหค้นไทย

ไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ  มีเจตนารมณ์  มุ่ง  2  ประเด็นสาํคญั  คือ  พฒันาคนไทยใหเ้ป็น

มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรมในการดาํรงชีวติ  สามารถ

อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และ พฒันาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมท่ีเขม้แขง็  มีการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืและมีดุลยภาพใน  3  ดา้น  คือ  สังคมคุณภาพ  สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้   และ 

สังคมสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั  มีการวางกรอบนโยบายท่ีชดัเจนเป็นแผนการศึกษาชาติ  และ

มีนโยบายซ่ึงกาํหนดโดยรัฐบาล  และกระทรวงศึกษาธิการ   มีการวางนโยบายออกเป็น  3  ระยะ  

คือ  นโยบายทัว่ไป   นโยบายเร่งเฉพาะ  (ดาํเนินการเห็นผลใน 1 ปี)  นโยบายเร่งด่วน (ดาํเนินการ

เห็นผลใน 3 เดือน) 

ดา้นการจดัระบบการศึกษา พบวา่  ระบบการศึกษาของประเทศไทย  การจดัการศึกษา

มีสามรูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั   

การศึกษาในระบบ  เป็นการศึกษาท่ีกาํหนดจุดมุ่งหมาย  วธีิการศึกษา  หลกัสูตร  ระยะเวลาของ

การศึกษา  การวดัและประเมินผล  ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการสาํเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน   การศึกษา

นอกระบบ  เป็นการศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่ในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  วธีิการจดัการศึกษา  

ระยะเวลาของการศึกษา  การวดัและประเมินผล  ซ่ึงเป็นเง่ือนไขสาํคญัของการสาํเร็จการศึกษา  

โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของ

บุคคลแต่ละกลุ่ม   การศึกษาตามอธัยาศยั  เป็นการศึกษาท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความ

สนใจ  ศกัยภาพ  ความพร้อม  และโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  

สภาพแวดลอ้ม  ส่ือ  หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ   สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบ

หน่ึงหรือสามรูปแบบก็ได ้ ไม่วา่จะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง

จากการเรียนรู้นอกระบบตามอธัยาศยั  การฝึกอาชีพ  หรือจากประสบการณ์การทาํงาน   

การศึกษาในระบบมีสองระดบั  คือ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา 

การศึกษาในระบบท่ีเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้บ่งออกเป็น  3  ระดบั  ดงัน้ี 

1. การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา  โดยปกติเป็นการจดัใหแ้ก่เด็ก ท่ีมีอายสุามปีถึง

หกปี   
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2. การศึกษาระดบัประถมศึกษา  โดยปกติใชเ้วลาเรียนหกปี 

3. การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  แบ่งเป็นสองระดบั  ดงัน้ี  การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้  โดยปกติใชเ้วลาเรียนสามปี  และการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยปกติใชเ้วลา

เรียนสามปี  การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็นสองประเภท  ดงัน้ี  ประเภทสามญั

ศึกษา  และประเภทอาชีวศึกษา   

4. การศึกษาระดบัอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดบั  คือ  ระดบัตํ่ากวา่ปริญญา  และระดบั

ปริญญา 

สาํหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัมีการแบ่งระดบัเช่นเดียวกบั

การศึกษาในระบบ  โดยใหใ้ชก้ารเทียบโอน 

ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน  หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนของ

ประเทศไทย  มีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลกั  และมีหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  และ

หลกัสูตรสองภาษา  

ดา้นการบริหารบุคลากร  มีการกาํหนดตาํแหน่งในการบรรจุแต่งตั้งจากส่วนกลาง มีการ

สอบบรรจุเพื่อคดัเลือกเขา้เป็นขา้ราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่มีการกาํหนดท่ี

แน่นอนตายตวั  มีการเล่ือนปรับระดบัขั้นเงินเดือนปีละ  2  คร้ัง  การกาํหนดตาํแหน่งของขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษามี  3 ประเภท  ดงัน้ี 

1. ตาํแหน่งซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็นผูส้อนในหน่วยงานการศึกษาไดแ้ก่  ครูผูช่้วย , ครู  ,

อาจารย,์ ผูช่้วยศาสตราจารย,์  รองศาสตราจารย  ์ และ ศาสตราจารย ์

2. ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษาไดแ้ก่  รองผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา, ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา,  รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ,  

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  , ตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

3. ตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ไดแ้ก่ ศึกษานิเทศก์  ,  ตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่ง

อ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

การกาํหนดตาํแหน่งท่ีมีวทิยฐานะมีการแบ่งตามตาํแหน่ง แต่ละอยา่งแตกต่างกนั 

ดา้นการบริหารงบประม าณ และทรัพยากร  ไดรั้บงบประมาณและทรัพยากรทางการ

ศึกษาจากงบประมาณของรัฐบาล  โดยแบ่งออกเป็น  เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณและเงิน

รายไดส้ถานศึกษา 

ดา้น การประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   มีการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกโดยองคก์รอิสระ  มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา

ชาติไวอ้ยา่งชดัเจน 
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2. การบริหารการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ใ น

ประเด็นต่อไปน้ี  คือ  ดา้นนโยบายและแผนการบริหารการศึกษา   ดา้นการจดัระบบการศึกษา  ดา้น

การบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน   ดา้นการบริหารบุคลากร  ดา้นการบริหารงบประมา ณ 

และทรัพยากร  ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ผลการศึกษาพบวา่ 

ดา้นนโยบายและแผนการบริหารการศึกษา  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  มีการกาํหนดนโยบายสภาแห่งชาติ  และประธานประเทศ  มีการกาํหนดนโยบายท่ี

ชดัเจนและกาํหนดนโยบายในระยะยาว  20  ปี  และมีการแบ่งการดาํเนินการและการประเมินเป็น

ระยะยอ่ย  ๆ  ทุก ๆ 5 ปี   

 ดา้นการจดัระบบการศึกษา  ระบบการศึกษาของลาวแบ่งออกเป็น  2  ระบบ  คือ

การศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน  โดยการศึกษาตามอธัยาศยัเป็นส่วนหน่ึงของ

การศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษาในระบบโรงเรียนแบ่งระดบัการศึกษาออกดงัน้ี การศึกษาก่อนวยั

เรียน   สามญัศึกษา    อาชีวศึกษา  และการศึกษาชั้นสูง   

ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน  หลกัสูตรการศึกษา  ประกอบดว้ย  

หลกัสูตรการศึกษาแห่งชาติ  หลกัสูตรการศึกษาทอ้งถ่ิน  และหลกัสูตรการศึกษานานาชาติ  หรือ 

หลกัสูตรสองภาษา  เน้ือในหลกัสูตรการศึกษาแห่งชาติ  ตอ้งรับประกนั  สาม ลกัษณะ  และหา้หลกั

มูลของการศึกษา  และสามารถเช่ือมโยงกบัภาคพื้นและสากล   เน้ือในหลกัสูตรการศึกษาแห่งชาติ  

ใหเ้ป็นเอกภาพ  ในทัว่ประเทศ  สาํหรับทอ้งถ่ินท่ีมีจุดพิเศษ  ท่าแฮง(จุดแขง็,จุดเด่น)  และภูมิปัญญา

ท่ีโดดเด่น  ก็สามารถกาํหนดเขา้เป็นเน้ือในหลกัสูตรการศึกษาทอ้งถ่ิน  ตามการเห็นดีของ

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา   สาํหรับหลกัสูตรนานาชาติ  หรือ  หลกัสูตรสองภาษา  ระหวา่ง

ภาษาลาวและภาษาต่างประเทศไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบการต่างหาก  โดยในการศึกษาระดบั

ประถมศึกษาจดัวชิาเรียนเป็น  9  วชิา  ไดแ้ก่  ภาษาลาว  คณิตศาสตร์ คุณสมบติัศึกษา โลกออ้มตวั  

ศิลปกรรม  ศิลปะประดิษฐ ์ หตัถกรรม  พลศึกษา  และภาษาองักฤษ  โดยภาษาองักฤษเร่ิมเรียนใน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 และมีกิจกรรมนอกหลกัสูตร 

ดา้นการบริหารบุคลากร  มีการกาํหนดตาํแหน่งในการบรรจุแต่งตั้งจากส่วนกลาง มี

การสอบบรรจุเพื่อคดัเลือกเขา้เป็นรัฐกรครูโดยมีการกาํหนดท่ีแน่นอนตายตวั  เป็นประจาํทุกปีและ

ใหมี้การบรรจุเขา้ทาํงานทนัทีท่ีเปิดภาคเรียน   มีการเล่ือนปรับระดบัขั้นเงินเดือนปีละ  1  คร้ัง  การ

กาํหนดตาํแหน่งของ รัฐกรครู อาชีพครูไดจ้ดัแบ่งเป็นกลุ่ม  ตามหนา้ท่ี  และระดบัการศึกษา  ใน

ระบบการศึกษาแห่งชาติ  ดงัน้ี  กลุ่ม 1  ครูเล้ียงเด็ก  และครูอนุบาลศึกษา   กลุ่ม 2  ครูหอ้งการ  และ

ครูประถมศึกษา   กลุ่ม 3  ครูมธัยมศึกษาตอนตน้    กลุ่ม  4  ครูมธัยมศึกษาตอนปลาย   กลุ่ม  5  ครู

อาชีวะศึกษา   กลุ่ม 6  ครูมหาวทิยาลยั  และกลุ่ม  7  ครูศึกษานิเทศกแ์ละครูฝึกประจาํ 
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ครูสอนขั้นต่าง  ๆ  มีตาํแหน่งวชิาการ  นามยศ  เกียรติคุณและกิตติมศกัด์ิ   ตาํแหน่ง

วชิาการของครูท่ีสอนมหาวทิยาลยัและสถาบนัการศึกษาชั้นสูง มีผูช่้วยอาจารย ์อาจารย ์รอง

ศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ ตาํแหน่งวชิาการของครูท่ีสอนอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่สถาบนัการศึกษา

ชั้นสูง ครูประสบการณ์ ครูชาํนาญการ ครูเช่ียวชาญและครูเช่ียวชาญอาวโุส   นามยศของครู มี ครู

ประชาชน และครูแห่งชาติ    มาตรฐานและเง่ือนไขของตาํแหน่งวชิาการ นามยศ  เกียรติคุณ และ

กิตติมศกัด์ิของครูกาํหนดไวเ้ฉพาะ 

ดา้นการบริหารงบประมาณ และทรัพยากร  โดยส่วนใหญ่เงินในการบริหารการศึกษา

ของสถานศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดจ้ากรัฐบาลและอีกส่วนหน่ึง

คือการไดรั้บงบประมาณจากต่างประเทศ 

ดา้น การประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   มีการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกโดยองคก์รอิสระ  

3. การบริหารการศึกษาของประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  มีการบริหารการศึกษาท่ีคลา้ยคลึงกนัดงัน้ี 

ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษาของไทยและ สปป.ลาวนั้นมีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  

ดงัประเด็นต่อไปน้ี  ไดแ้ก่  

กรอบแนวทางการพฒันาการศึกษาของแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ   ทั้งสองประเทศ

มีแนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  มีการกล่าวถึง   การพฒันาการศึกษาใหเ้ช่ือมโยงกบัการพฒันา

ดา้นต่าง ๆ  ทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และวฒันธรรม  โดยใหมี้การพฒันาการศึกษาอยา่ง

รอบดา้นและมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

เจตนารมณ์ของแผนการจดัการศึกษาชาติ  ทั้งสองประเทศมีแนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึง

กนั  คือ  เจตนารมณ์ของแผนการจดัการศึกษาท่ีมุ่งใหก้ารศึกษาพฒันาประชากรของประเทศใหเ้ป็น

คนท่ีมีการพฒันารอบดา้นทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีโอกาสได้

เรียนรู้ตลอดชีวติ  มุ่งใหก้ารศึกษาเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาคนและสังคมของประเทศ 

วตัถุประสงคข์องแผนการจดัการศึกษาชาติ  ทั้งสองประเทศมีแนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึง

กนั  คือ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคนในชาติใหเ้ป็นพลเมืองท่ีดี  มีคุณธรรม  มีความรู้ในดา้นต่าง ๆ 

และมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคนใหค้นพฒันาสังคม 

นโยบายของแผนการศึกษาชาติในการพฒันาคน  ทั้งสองประเทศมีแนวนโยบายท่ี

คลา้ยคลึงกนั  คือ   ทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง  การพฒันาคุณภาพการศึกษา  การพฒันาคนให้

เป็นคนดีตามลทัธิการปกครองของประเทศของตน  มีการนโยบายในการพฒันาผลิตกาํลงัคนให้
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สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ  เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนักบันานานประเทศ  พฒันา

การศึกษาใหมี้มาตรฐาน   

นโยบายของแผนการศึกษาชาติในการพฒันาสังคม  ทั้งสองประเทศมีแนวนโยบายท่ี

คลา้ยคลึงกนั  คือ  ของทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง.  การพฒันาการจดัการศึกษาใหร้อบดา้น 

นโยบายแผนการศึกษาชาติในดา้นการพฒันาสภาพแวดลอ้ม  ทั้งสองประเทศมี

แนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  ทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง...การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และ

การเรียนรู้ตลอดชีวติ  พฒันาความเป็นสากล  พฒันาคนและสังคมเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและ  สังคม

ของประเทศ 

นโยบายทางการศึกษาของคณะรัฐมนตรี  ทั้งสองประเทศมีแนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึง

กนั  คือ  ประเทศไทยไดร้ะบุวา่  ทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง...การปฏิรูปการศึกษา  การเรียนรู้  

การขยายโอกาสทางการศึกษาใหก้วา้งขวาง ทัว่ถึง  ถือวา่การพฒันาการศึกษาคือส่ิงสาํคญัในการ

พฒันาประเทศ   การพฒันาดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  การพฒันาส่งเสริมการศึกษาดา้นอาชีพ  

อาชีวศึกษา  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในสังคมของประเทศของตน 

ดา้นการจดัระบบการศึกษาของไทยและ สปป.ลาวนั้นมีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  ดงั

ประเด็นต่อไปน้ี  ไดแ้ก่   

การใหค้วามหมายของการศึกษาในระบบ  ทั้งสองประเทศมีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  

ทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง.  การศึกษาในระบบวา่  เป็นการศึกษาท่ีมีการกาํหนดจุดมุ่งหมาย  

เน้ือหา  หลกัสูตรและระยะเวลาการศึกษา  การวดัผลและประเมินผล  และระบบการ การศึกษา

แบ่งเป็นชั้นและขั้นเรียนต่าง ๆ ท่ีชดัเจน 

การใหค้วามหมายของการศึกษาตามอธัยาศยั   ทั้งสองประเทศมีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  

คือ  ทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง.   การศึกษาตามอธัยาศยัเป็นการศึกษาท่ีมีเน้ือหากวา้งขวาง  และ

ไม่จาํกดักรอบ  ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  ตามความสนใจ  ความพร้อม  

และโอกาส  ไม่จาํกดักาลเวลา  เน้ือหา  และสถานท่ีเรียน 

สถานท่ีจดัการศึกษา   ทั้งสองประเทศมีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  ทั้งสองประเทศมีการ

กล่าวถึง.   การจดัการศึกษาปฐมวยั และการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจ้ดัในสถานศึกษา   เรียกแบ่งตาม

ระดบัชั้นการศึกษา   ในระดบัปฐมวยั  ไดแ้ก่  ศูนยเ์ด็กเล็ก  (เรือนเล้ียงเด็กโรงเรียนอนุบาล)   ใน

ระดบัอนุบาล  ถึงระดบัมธัยมศึกษา  ไดแ้ก่  โรงเรียน  ซ่ึงเป็นโรงเรียนของรัฐ  โรงเรียนเอกชน  และ

โรงเรียนสังกดัสถาบนัพุทธศาสนา  หรือศาสนาอ่ืน ๆ   ในระดบัอุดมศึกษา  (ระดบัอาชีวศึกษา  

วชิาชีพชั้นสูง  และการศึกษาชั้นสูง  ไดแ้ก่  สถาบนัการศึกษา  ประกอบดว้ย  วทิยาลยั  มหาวทิยาลยั  

สาํหรับประเทศไทย  ไดก้าํหนดให ้ มีศูนยก์ารเรียน  ไดแ้ก่  สถานท่ีเรียนท่ีหน่วยงานจดัการศึกษา
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นอกโรงเรียน  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์ร

เอกชน  องคก์รวชิาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล  สถาบนัทางการแพทย ์  

สถานสงเคราะห์  และสถาบนัสังคมอ่ืนเป็นผูจ้ดั 

ดา้น การบริหารบุคลากรของไทยและ สปป.ลาวนั้นมีทั้งส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  ดงั

ประเด็นต่อไปน้ี  ไดแ้ก่   

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนดท่ีคลา้ยคลึงกนั  กล่าวโดยสรุป  

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งสองประเทศ คลา้ยคลึงกนั  คือ   มีการกาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี ครู  ท่ีชดัเจน  แยกจากกฎหมายอ่ืน ๆ 

การใหค้วามหมายของคาํวา่  ครู ทั้งสองประเทศมี การใหค้วามหมายของคาํวา่  ครู ท่ี

คลา้ยคลึงกนั  คือ  ครู  หมายถึง  ผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีทาํหนา้ท่ีดา้นการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้

ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

หนา้ท่ีของหน่วยงานบริหารบุคคลในส่วนภูมิภาค   ทั้งสองประเทศมีส่วนท่ีคลา้ยคลึง

กนั  คือ  หน่วยงานบริหารบุคคลในส่วนภูมิภาค  มีหนา้ท่ี 

กาํหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

ในเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งการกาํหนดจาํนวนและอตัราตาํแหน่งและเกล่ียอตัรากาํลงั 

กาํกบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและ

บุคลากร ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   ทั้งสองประเทศมีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  

สรุปคือ ในประเด็นของทั้งสองประเทศคลา้ยกนั  คือ  การเล่ือนขั้นเงินเดือน  เล่ือนตาํแหน่ง  เล่ือน

วทิยฐานะ 

การออกจากราชการ   ทั้งสองประเทศมีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  คือ  การส้ินสุดการ

เป็นขา้ราชการครู ในกรณี 

ตาย 

พน้จากราชการดว้ยกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ  (เกษียณอายรุาชการ) 

ลาออก 

ถูกสั่งใหอ้อก  ดว้ยสาเหตุการทาํผดิต่าง ๆ  

ดา้นก ารบริหารงบประมาณและทรัพยากรของไทยและ สปป.ลาวนั้นมีทั้งส่วนท่ี

คลา้ยคลึงกนั  ดงัประเด็นต่อไปน้ี  ไดแ้ก่   
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แหล่งเงินทุนในการบริหารงบประมาณ  ทั้งสองประเทศมีท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  ทั้งสอง

ประเทศมีการกล่าวถึง...ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและการลงทุนดา้นงบประมาณ  

การเงิน  มีแหล่งเงินทุน จาก  รัฐ  องคก์รปกครองอ่ืน ๆ และจากต่างประเทศ 

การบริหารจดัการงบประมาณใหก้บัผูเ้รียน  สถานศึกษา   ทั้งสองประเทศมีท่ีคลา้ยคลึง

กนั  คือ  ทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง   การจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่การจดัการศึกษาใหก้บั

สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  

รัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บผดิชอบในการดูแลการดาํเนินการรายจ่าย

งบประมาณใหก้บัสถานศึกษา   

มีทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา  

รัฐบาลส่งเสริมองคก์ารจดัตั้งของรัฐ เอกชน ชุมชนและบุคคลสร้างตั้งและประกอบ

ส่วนเขา้ในกองทุนต่างๆเพื่อพฒันาการศึกษา 

ดา้น การประกนัคุณภาพของไทยและ สปป.ลาวนั้นมีทั้งส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  ดงั

ประเด็นต่อไปน้ี  ไดแ้ก่   

การใหค้วามหมายการประกนัคุณภาพภายในและหน่วยงานซ่ึงดูแลการประเมิน

คุณภาพภายใน  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งสองประเทศมีแนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  ทั้งสอง

ประเทศมีการกล่าวถึงการประกนัคุณภาพไวใ้นกฎหมายการศึกษาของแต่ละประเทศ 

การใหค้วามหมายการประกนัคุณภาพภายในและหน่วยงานซ่ึงดูแลการประเมิน

คุณภาพภายใน ทั้งสองประเทศมีแนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  การประกนัคุณภาพภายใน  วา่  

คือการจดัการศึกษา  การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบของหน่วยงานซ่ึงดูแลการประกนัคุณภาพภายใน  ทั้งสอง

ประเทศมีแนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  ใหส้ถานศึกษาเป็นผูด้าํเนินการระบบประกนัคุณภาพ

ภายใน  โดยใหส้ถานศึกษากาํหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษาท่ีครอบคลุมสาระการ

เรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  และผลการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพผูเ้รียน  สถานศึกษา  ทอ้งถ่ิน

และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหด้าํเนินการตรวจสอบ  ทบทวน  และรายงาน

การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในการตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ใหใ้ชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเหมาะสม  โดยดาํเนินการอยา่ง

ต่อเน่ือง  เพื่อนาํผลไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา   สถานศึกษาจดัทาํรายงาน

คุณภาพการศึกษาประจาํปี  โดยระบุความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดในแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา  พร้อมหลกัฐานขอ้มูลและผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิเสนอต่อหน่วยงาน
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ตน้สังกดั  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนและใชก้ารดาํเนินการระบบประกนั

คุณภาพน้ีในการพฒันาและปรับปรุงระบบคุณภาพของตน  การประกนัคุณภาพภายนอกและ

หน่วยงานซ่ึงดูแลการประเมินคุณภาพภายนอก   ในประเด็นน้ีทั้งสองประเทศมี การประเมิน

คุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจดักรศึกษาและตรวจสอบคุณภาพโดยองคก์รซ่ึงไม่

ข้ึนกบัรัฐ  มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบทาํหนา้ท่ีพฒันาเกณฑ ์วธีิการประเมินคุณภาพภายนอก และทาํ

การประเมินผลการจดัการศึกษาเพื่อใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยใหมี้การ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกหา้ปีนบัตั้งแต่การ

ประเมินคร้ังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน   สปป.ลาว  

ไดร้ะบุวา่   องคก์ารประกนัคุณภาพภายนอก   การสร้างตอ้งองคก์ารประกนัคุณภาพภายนอก มี

ความสาํคญัอยา่งยิง่ในบทบาทการรับรองคุณภาพ ของสถาบนัการศึกษา...ของภาคพื้นและสากล 

องคก์ารดงักล่าวมีคุณลกัษณะดงัน้ี เป็นหน่วยงานท่ีถูกกาํหนดและสร้างตั้งโดยนิติกรรมท่ีอยูใ่น

ระดบัของกฎหมาย หรือดาํรัสนายกรัฐมนตรี เพราะเรียกร้องใหมี้บทบาทและความศกัด์ิสิทธิในการ

ตดัสินใจมีแบบแผนวธีิการ ท่ีจะแจง้ กาํหนดเป็นคู่มือ นิติกรรมอ่ืนๆ   แต่ละขั้นตอนมีหลกัการและ

มาตรการท่ีจะแจง้ รับประกนัความโปร่งใส   มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ ต่อผลการประเมิน 

โดยไม่ถูกแทรกแซงจากทุกภาคส่วนและ  มีทรัพยากรทั้งบุคคลากร และงบประมาณ เพื่อ

ดาํเนินงาน  

หนา้ท่ีความรับผดิชอบของหน่วยงานซ่ึงดูแลการประกนัคุณภาพภายนอก   ทั้งสอง

ประเทศมีแนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  ประเทศไทยไดร้ะบุวา่ ใหส้ถานศึกษาใหค้วามร่วมมือ

ในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา ตลอดจนใหบุ้คลากร 

คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูป้กครองและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาใหข้อ้มูล

เพิ่มเติม    สปป.ลาว  ไดร้ะบุวา่    สถาบนัการศึกษาตอ้งยืน่หนงัสือเสนอ ขอการับรองคุณภาพและ

บทประเมินตนเองใหแ้ก่คณะกรรมาธิการรับรองคุณภาพการศึกษาตามระเบียบการเฉพาะ เพื่อจะ....

ผูป้ระเมินภายนอกและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมาธิการรับรองคุณภาพการศึกษาเพื่อตกลง

วา่รับรองหรือไม่รับรองสรุปคือ ในประเด็นน้ีทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง   การดาํเนินการของการ

ประกนัคุณภาพ  ทางสถานศึกษาตอ้งยืน่หนงัสือเพื่อขอรับรองคุณภาพและเตรียมเอกสารหลกัฐาน

เพื่อรับการตรวจสอบ 

การดาํเนินการของของสถานศึกษาต่อการประกนัคุณภาพ   ทั้งสองประเทศมี

แนวนโยบายท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ  ประเทศไทยไดร้ะบุวา่   ใหส้ถานศึกษาใหค้วามร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา ตลอดจนใหบุ้คลากร 

คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูป้กครองและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาใหข้อ้มูล
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เพิ่มเติม  สปป.ลาว  ไดร้ะบุวา่  สถาบนัการศึกษาตอ้งยืน่หนงัสือเสนอ ขอการรับรองคุณภาพและ

บทประเมินตนเองใหแ้ก่คณะกรรมาธิการรับรองคุณภาพการศึกษาตามระเบียบการเฉพาะ เพื่อจะ....

ผูป้ระเมินภายนอกและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมาธิการรับรองคุณภาพการศึกษาเพื่อตกลง

วา่รับรองหรือไม่รับรอง   สรุปคือ ในประเด็นน้ีทั้งสองประเทศมีการกล่าวถึง..   การดาํเนินการของ

สถานศึกษาต่อการประกนัคุณภาพ  สถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการยืน่หนงัสือเพื่อขอรับการรับรอง

คุณภาพ  และใหค้วามร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการใหข้อ้มูล  เพื่อจะใหผู้ ้

ประเมินภายนอก  และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีรับรองคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 

4.  การบริหารการศึกษาของประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  มีการบริหารการศึกษาท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษาของประเทศไทยและ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวท่ีแตกต่างกนั  จากการศึกษา  ดา้นนโยบายและแผนการจดัการศึกษาของไทยและ 

สปป.ลาว  พบวา่ ประเด็นท่ีประเทศไทยต่างออกไปจาก สปป.ลาว  คือ  

นโยบายทางการศึกษาของประเทศลาวจะมีระยะของนโยบายท่ียาว   ของไทยมีการ

เปล่ียนแปลงดา้นนโยบายค่อยขา้งบ่อย   

นโยบายทางการศึกษาของประเทศไทยจะมีการวางนโยบายท่ีชดัเจน  และ

เฉพาะเจาะจง เช่น  นโยบายนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ตอ้งอ่านออกเขียนได ้ แต่ของสปป.ลาว 

กาํหนดนโยบายในแนวกวา้ง  

ดา้นการจดัระบบการศึกษาของของไทยและ สปป.ลาวมีส่วนท่ีแตกต่างกนั  ไดแ้ก่     

รูปแบบการศึกษา  ทั้งสองประเทศมี  รูปแบบการศึกษา  ท่ีแตกต่างกนั  ในประเทศไทย

แบ่งการศึกษาเป็น  3  ระบบ  สปป.ลาวแบ่งการศึกษาเป็น  2  ระบบ  ไทยระบุใหก้ารศึกษาตาม

อธัยาศยัเป็นการศึกษาอีกระบบของไทยนอกเหลือจากของ  ส.ป.ป.ลาว  ส่วนของ สปป.ลาว

กาํหนดใหก้ารศึกษาตามอธัยาศยั เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษานอกระบบ 

การใหค้วามหมายของการศึกษานอกระบบ  ทั้งสองประเทศ มีการใหค้วามหมายของ

การศึกษานอกระบบ  ท่ีแตกต่างกนั  คือ   ไทยกาํหนดใหก้ารศึกษานอกระบบแยกออกจาก

การศึกษาตามอธัยาศยั  แต่  สปป.ลาวกาํหนดใหก้ารศึกษาตามอธัยาศยั เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา

นอกระบบ 

การจดัการศึกษาในสถานศึกษา  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด  การจดัการศึกษาใน

สถานศึกษา  ท่ีแตกต่างกนั  คือ  ไทย  ระบุวา่  สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบ

หน่ึงหรือสามรูปแบบก็ได ้ ไม่วา่จะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง
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จากการเรียนรู้นอกระบบตามอธัยาศยั  การฝึกอาชีพ  หรือจากประสบการณ์การทาํงาน   ส.ป.ป.ลาว  

ไม่ไดร้ะบุไว ้

ระดบัการศึกษาในระบบ  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด  ระดบัการศึกษาในระบบ ส่ิงท่ี

แตกต่างกนัคือ   

การแบ่งระดบัของการศึกษาในระบบ  ไทยมี  2  ระดบั  สปป.ลาว  มี  4  ระดบั   

ระยะเวลาในการศึกษาของชั้น  ประถมศึกษา  ไทย เรียน  6  ปี  สปป.ลาว  เรียน  5  ปี    

ระยะเวลาในการเรียนของชั้น  มธัยมศึกษา  ไทย  มธัยมตน้เรียน 3  ปี  มธัยมปลายเรียน 

3 ปี  สปป.ลาว  มธัยมตน้เรียน  4  ปี  มธัยมปลาย 3  ปี  

การแบ่งรูปแบบการศึกษา   ในระดบัอาชีวศึกษา  ของไทย  อาชีวศึกษาจดัเป็นประเภท

หน่ึงของการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   

ระดบัการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั    ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด ระดบั

การศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั  กล่าวโดยสรุป  ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือ   

การแบ่งระดบัของการศึกษาในระบบ  ไทยมี  2  ระดบั  สปป.ลาว  มี  4  ระดบั   

ระยะเวลาในการศึกษาของชั้น  ประถมศึกษา  ไทย เรียน  6  ปี  สปป.ลาว  เรียน  5  ปี    

ระยะเวลาในการเรียนของชั้น  มธัยมศึกษา  ไทย  มธัยมตน้เรียน 3  ปี  มธัยมปลายเรียน 

3 ปี  สปป.ลาว  มธัยมตน้เรียน  4  ปี  มธัยมปลาย 3  ปี  

การแบ่งรูปแบบการศึกษา   ในระดบัอาชีวศึกษา  ของไทย  อาชีวศึกษาจดัเป็นประเภท

หน่ึงของการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   

การศึกษาภาคบงัคบั  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนดท่ีแตกต่างกนั  คือ  กล่าวโดยสรุป  

การศึกษาภาคบงัคบั  ทั้งสองประเทศ ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือ   

1.  จาํนวนปีของการศึกษาภาคบงัคบั  ไทยกาํหนดการศึกษาภาคบงัคบัจาํนวนเกา้ปี   

สปป.ลาวกาํหนด  5  ปี   

2.  ช่วงอายกุารเขา้เกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั  ไทยกาํหนดอายยุา่งเขา้ปีท่ีเจด็  สปป.

ลาว  กาํหนดอายหุกขวบ 

การจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา   ทั้งสองประเทศมีการกาํหนดท่ีแตกต่างกนั  คือ

 1. การแบ่งระดบัการศึกษา   ไทยกาํหนดใหอ้าชีวศึกษาเป็นประเภทหน่ึงของการศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  สปป.ลาวกาํหนดอาชีวศึกษา เป็นอีกระดบัการศึกษาอีกระดบัหน่ึง

แยกจากระดบัการศึกษามธัยมศึกษา   
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2  การแบ่งชั้นของไทย  แบ่งชั้นเป็น 2 ระดบั  ไดแ้ก่  ประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นตน้  

ปวช.  และประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นสูง  ปวส.   สปป.ลาว  แบ่งเป็น  3  ระดบั  คือ  วชิาชีพชั้นตน้  

วชิาชีพชั้นกลาง  และวชิาชีพชั้นสูง 

การจดัการศึกษาเฉพาะทาง  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด ท่ีแตกต่างกนั  คือ  ไทย  

ระบุวา่  กระทรวง  ทบวง  กรม  รัฐวสิาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  อาจจดัการศึกษาเฉพาะทาง

ตามความตอ้งการและความชาํนาญของหน่วยงานนั้นได ้ โดยคาํนึงถึงนโยบายและมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ  ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง   สปป.ลาว  

ไม่ไดร้ะบุ 

ดา้นการบริหารบุคลากรของของไทยและ สปป.ลาวส่วนท่ีแตกต่างกนั  ไดแ้ก่     

1. หน่วยงานทางการศึกษา   ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด  หน่วยงานทางการศึกษา  

ท่ีแตกต่างกนั  คือ  ไทย  ระบุวา่  “หน่วยงานการศึกษา”  ประกอบดว้ย 

  1. สถานศึกษา 

  2. สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  3. สาํนกังานการศึกษานอกโรงเรียน 

  4. แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  5. หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตาม

ประกาศกระทรวงหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาํหนด 

สปป.ลาว  ระบุวา่   องคก์ารบริหารการศึกษาประกอบดว้ย กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนกศึกษาแขวง นคร หอ้งการศึกษาเมือง เทศบาล   กล่าวโดยสรุป  หน่วยงานทางการศึกษา  ทั้ง

สองประเทศแตกต่างกนั  คือ   

ไทย  กาํหนดหน่วยงานการศึกษาโดยแบ่งจาํเพาะ  แยกจากการแบ่งของหน่วยงาน

ทางดา้นการปกครอง  แต่  สปป.ลาว  แบ่งหน่วยงานการศึกษาอิงตามหน่วยงานทางดา้นการ

ปกครอง    โครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด  หน่วยงาน

ทางการศึกษา  ท่ีแตกต่างกนั  คือ    

การกาํหนดโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  ของสปป.ลาว  รวมหน่วยงาน

การศึกษาและการกีฬาไวด้ว้ยกนั  ไทยแยกจากกนั 

การกาํหนดโครงสร้างการบริหารมี ความละเอียดและการแบ่งหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั 

หน่วยงานท่ีดูแลบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา   ทั้งสอง

ประเทศมีการกาํหนดท่ีแตกต่างกนั  คือ  ไทย  ระบุวา่  ใหมี้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะหน่ึงเรียกวา่  “คณะกรรมการขา้ราชการครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา” เรียกโดยยอ่วา่  “ก.ค.ศ.”  สปป.ลาว  ระบุวา่  การคุม้ครองครู   ครูไดรั้บการ

คุม้ครองตามระบบการจดัตั้งของรัฐ  โดยมีการแบ่งขั้นคุม้ครองระหวา่งศูนยก์ลางและทอ้งถ่ิน   สภา

ท่ีปรึกษาการศึกษาหมายถึงการจดัตั้งหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของแขนงการศึกษา ประกอบดว้ย

หลายภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท้รงคุณวฒิุ ปัญญาชน ผูต่้างหนา้แนวลาวสร้างชาติ องคก์ารจดัตั้ง

มหาชน ผูป้ระกอบการคา้ธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาดา้นนโยบาย การมีส่วน

ร่วมในการพฒันาการศึกษาอยูข่ ั้นของตน   องคก์ารคุม้ครองบริหารการศึกษา ศูนยแ์ละ

สถาบนัการศึกษามีสิทธ์ิสร้างตั้งสภาท่ีปรึกษาการศึกษาของตนข้ึน   การจดัตั้งและการเคล่ือนไหว

ของสภาท่ีปรึกษาการศึกษาไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบการเฉพาะ 

หน่วยงานบริหารงานบุคคลส่วนภูมิภาค   ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด  หน่วยงาน

ทางการศึกษา  ท่ีแตกต่างกนั  คือ  หน่วยงานบริหารงานบุคคลส่วนภูมิภาคของไทย  มีการรวมของ

กลุ่มจงัหวดัหลาย ๆ จงัหวดั  แต่ของ สปป.ลาว  มีการแบ่งการบริหารในส่วนภูมิภาคยอ่ยลงไป  

การกาํหนดตาํแหน่ง  วทิยฐานะ  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด  หน่วยงานทางการ

ศึกษา  ท่ีแตกต่างกนั  คือ  การจาํแนกตาํแหน่งของครูแตกต่างกนั  ไทย จาํแนกตาํแหน่งของครูและ

บุคลกรทางการศึกษา  ตามหนา้ท่ี  คือ  หนา้ท่ีผูส้อน  หนา้ท่ีบริหารสถานศึกษา  และหนา้ท่ีทางการ

ศึกษาอ่ืน  ของ สปป.ลาว  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

การบรรจุแต่งตั้ง  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด  หน่วยงานทางการศึกษา  ท่ีแตกต่างกนั  

คือ   วธีิการบรรจุแต่งตั้ง  ของไทย ใชว้ธีิการสอบคดัเลือก    ส่วน สปป.ลาวมีการคดัเลือกจากส่วน

ทอ้งถ่ินและใหทุ้นการศึกษาแลว้กลบัไปทาํงานในถ่ินเกิดท่ีส่งมา   และประเทศไทยมิไดมี้วนั

กาํหนดของการสอบบรรจุท่ีแน่นอนในทุก ๆ ปี  แต่ของ สปป.ลาวกาํหนดวนัในการสอบบรรจุท่ี

แน่นอน คือวนัท่ี  1  สิงหาของทุกปี 

ดา้นการบริหารงบประมาณและทรัพยากรของไทยและ สปป.ลาวส่วนท่ีแตกต่างกนั  

ไดแ้ก่    ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือ  การดาํเนินการในการบริหารงบประมาณทั้งสองประเทศมี  การ

ดาํเนินการในการบริหารงบประมาณ  ท่ีแตกต่างกนั  คือ  ประเทศไทย  ไดร้ะบุวา่  การบญัชีสาหรับ

หน่วยงานยอ่ย พ .ศ. 2515 เป็นระบบบญัชีท่ีกระทรวงการคลงักาํหนดใหห้น่วยงานยอ่ยทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีมีการรับและการนาส่งเงินรายไดแ้ผน่ดินและ /หรือมีการเบิกจ่าย

งบประมาณ โดยท่ีงบประมาณดงักล่าวนั้น หน่วยงานยอ่ยมิไดเ้บิกตรงกบักรมบญัชีกลาง คลงั

จงัหวดั หรือคลงัอาํเภอ สามารถบนัทึกรายการเก่ียวกบัการเงินใหเ้ป็นไปในทางเดียวกนั ทาํให้

ตรวจสอบและควบคุมเงินท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบได ้โดยกาํหนดวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีของ

หน่วยงานยอ่ยเป็นระบบบญัชีคู่ ซ่ึงไดร้วมสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้และ ขั้นปลายไวใ้นสมุดเงินสด

แบบหลายช่องเพียงเล่มเดียว และกาํหนดใหมี้การจดัทาํทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภทประกอบดว้ย 
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ทั้งน้ี เพื่อใหส้ามารถควบคุมการใชจ้่ายเงินแต่ละประเภทไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง สภาพปัจจุบนั

สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้

ดาํเนินการในการบริหารงบประมาณท่ีไดรั้บมี  3 ประเภท คือ  เงินงบประมาณ    เงินนอก

งบประมาณ   เงินรายไดแ้ผน่ดิน  สาํหรับ  สปป.ลาว  ไม่ไดจ้าํแนกการจดัสรรงบประมาณแบบน้ี 

ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของไทยและ สปป.ลาวนั้นมีทั้งส่วนท่ี

แตกต่างกนั   คือ  มาตรฐานการศึกษาของไทย มีการกาํหนด มาตรฐานและตวับ่งช้ีไวช้ดัเจนแต่ของ

สปป.ลาว  ไม่ไดก้าํหนด 

 

การอภิปรายผล 

 

จากการเปรียบเทียบการบริหารจดัการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวในประเด็นต่อไปน้ี  คือ  ดา้นนโยบายและแผนการบริหารการศึกษา   

ดา้นการจดัระบบการศึกษา  ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน   ดา้นการบริหาร

บุคลากร  ดา้น การบริหารงบประมาณและทรัพยากร  ดา้น การประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา   ผลการวจิยัพบวา่  การจดัการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนัและส่วนท่ีแตกต่างกนั  ในส่วนท่ีแตกต่างกนั

และน่าสนใจไดแ้ก่ 

1) ดา้นการบริหารบุคลากร  ประเด็นเร่ือง  การบรรจุแต่งตั้ง    ไทย  ระบุวา่  การบรรจุ

บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งใดให้

บรรจุและแต่งตั้งจากผูส้อบแข่งขนัไดส้าํหรับตาํแหน่งนั้นโดยบรรจุและแต่งตั้งตามลาํดบัท่ีในบญัชี

ผูส้อบแข่งขนัได ้  สปป.ลาว  ระบุวา่   ผูส้มคัรเรียนเป็นครูอาชีพแต่ละระดบัต่าง ๆ ใหป้ฏิบติัตาม

เง่ือนไข  และมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา  กาํหนด   และ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเขา้เรียน

เป็นครูอาชีพทุกระดบั  ไดรั้บการอุดหนุนทุนการศึกษาจากรัฐบาลตามระดบัชั้นเรียน  และภายหลงั

เรียนจบหลกัสูตรวชิาชีพครูแลว้  ผูเ้ก่ียวตอ้งไปประกอบอาชีพเป็นครู  ตามสัญญาผกูพนัการรับ

ทุนการศึกษาระห่างผูเ้รียน และองคก์ารบริหารรัฐขั้นทอ้งถ่ิน  ท่ีสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง   การ

บรรจุ  สับซอ้น  (อตัรากาํลงั) และคุม้ครองครู เง่ือนไขการบรรจุครู   ผูท่ี้เรียนจบครูอาชีพ  หรือ  ผูท่ี้

เรียนจบวชิาเฉพาะสาขาอ่ืน  ลว้นแต่มีสิทธ์ิสมคัร ประกอบอาชีพเป็นครู  โดยการคดัเลือกตาม

เง่ือนไข  มาตรฐาน  และความตอ้งการตวัจริงท่ีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากาํหนด  การบรรจุ  

หรือรับครูใหม่ทุกกลุ่ม  ใหป้ฏิบติัหน่ึงคร้ังต่อหน่ึงปีเรียนโดยกาํหนดเอา  วนัท่ี  1  เดือนสิงหา ของ

ทุกปีเป็นวนัเร่ิมตน้เขา้เป็นครูใหม่  อยา่งเป็นทางการ  มีการกาํหนดอตัราส่วนการบรรจุครู  ท่ี
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แน่นอน  มีการฝึกงานของครูใหม่  ผูท่ี้เรียนจบครูอาชีพจะไดรั้บการบรรจุเป็นครู  โดยไม่ผา่นระยะ

การฝึกงาน  ผูท่ี้เรียนจบวชิาชีพเฉพาะสาขาอ่ืน  จะไดผ้า่นการฝึกงานเป็นเวลา  9  เดือน  หรือ  หน่ึง

สกเรียน (หน่ึงปีมีสองเทอม  คือ  หน่ึงปีการศึกษา)  เพื่อเล่ือนเป็นครูสมบูรณ์  ในกรณีไม่ผา่นการ

ประเมิน  ครูใหม่มีสิทธ์ิสืบต่อฝึกงานอีกส่ีเดือนแลว้จะไดรั้บการประเมินคืนเป็นคร้ังสุดทา้ย  เพื่อ

ทดสอบความรู้ความสามารถ  และการประพฤติทางดา้นคุณสมบติัและการสิดสอน  ผูท่ี้อยูใ่นระยะ

ฝึกงาน  จะไม่มีสิทธ์ิดาํรงตาํแหน่งบริหารประเภทต่าง ๆ ไม่อนุญาตใหไ้ปเรียนต่อภายใน  หรือ

ต่างประเทศ  และไม่อนุญาตใหไ้ปประจาํอยูท่ี่อ่ืน     

ในส่วนน้ีจะเห็นวา่การดาํเนินการของประเทศลาวมีแนวทางในการดาํเนินการท่ีชดัเจน

กวา่ของประเทศไทยและในแต่ละพื้นท่ีมีครูในพื้นท่ีเขา้ไปดาํเนินการสอน  ครูไม่มีการกระจุกตวัอยู่

แต่ในเมืองหรือในโรงเรียนใหญ่ ๆ เช่นของประเทศไทย  เน่ืองจากมีการใหน้กัเรียนท่ีเรียนครูไดรั้บ

ทุนการศึกษาและกลบัเขา้ไปสอนในส่วนภูมิภาคท่ีตนเองไดรั้บทุนซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการกระจายของ

ครูท่ีท่ีทัว่ถึ งลดปัญหาการขาดแคลนครู  ซ่ึงในประเทศไทยมีอตัราการขาดแคลนครูค่อนขา้งมาก   

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารทรัพยากร  ซ่ึงบุคลากรเป็นทรัพยากรประเภทหน่ึงท่ีมีความสาํคญั

ตามท่ีปรีชา คมัพรปกรณ์ (2541:8-10) กล่าววา่ Bender ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัทรัพยากรไว้ 2 แนวคิด 

คือ แนวคิดทางดา้นเศรษฐศาสตร์และแนวคิดทางดา้นการบริหาร ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี   1. แนวคิด

ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ แบ่งทรัพยากรออกเป็น 4 ประเภท คือ1)  ทรัพยากรมนุษย์   2)  ทรัพยากรทาง

กายภาพ ประกอบดว้ย ท่ีดิน เคร่ืองอาํนวยความสะดวก เคร่ืองมือ และ วสัดุ/หรือพลงังาน   3)  

ทรัพยากรการเงิน   4)  ขอ้สนเทศ เช่น ขอ้มูล ความรู้ Software Hardware  2. แนวคิดทางดา้นการ

บริหาร มีแนวคิดท่ีแตกต่างกนั 3 แนวคิด คือ  แนวคิดท่ีหน่ึง มี 4 ประการ เรียกวา่ “4 Ms” ไดแ้ก่ คน 

(Men) เงิน(Money) วสัดุส่ิงของ ( Materials) และ การจดัการ ( Management)  แนวคิดท่ีสอง มี 3 

ประการ เรียกวา่ “3 Ms” ไดแ้ก่ คน (Men) เงิน(Money) และ การจดัการ ( Management)  แนวคิดท่ี

สาม มี 6 ประการ เรียกวา่ “6 Ms” ไดแ้ก่ คน (Men) เงิน(Money) วสัดุส่ิงของ (Materials) วธีิการ 

(Method) ตลาด (Market) และ เคร่ืองจกัรกล ( Machine)  จะเห็นไดว้า่  ทรัพยากรมุนษยเ์ป็นส่วน

หน่ึงท่ีมีความสาํคญัไม่วา่จะเป็นแนวคิดใด  การจะใหมี้การบรรจุแต่งตั้งโดยการกาํหนดท่ีแน่นอน

ทาํใหผู้ท่ี้ตั้งใจมีการเตรียมตวัไดดี้  และการบรรจุโดยการใหแ้ต่ละทอ้งท่ีไดค้ดัเลือกและบรรจุ

ครูผูส้อนในทอ้งถ่ินทาํใหอ้ตัรากาํลงัการโยกยา้ยมีนอ้ย  ครุอยูใ่นพื้นท่ีถ่ินกาํเนิดยอ่มตอ้งมีความ

ตั้งใจในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองมากกวา่และไม่ตอ้งการยา้ยไปท่ีอ่ืน  ทาํใหโ้รงเรียนในถ่ิน

ทุรกนัดารไม่ขาดแคลนครูท่ีจะทาํการสอน 

การบริหารบุคลากรของของไทยและ สปป.ลาวส่วนท่ีแตกต่างกนั  ไดแ้ก่  หน่วยงาน

ทางการศึกษา  ทั้งสองประเทศมีการกาํหนด  หน่วยงานทางการศึกษา  ท่ีแตกต่างกนั  คือ  ไทย  ระบุ



296 

วา่  “หน่วยงานการศึกษา ”  ประกอบดว้ย   (1) สถานศึกษา   (2) สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา   (3) 

สาํนกังานการศึกษานอกโรงเรียน   (4) แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา  (5) หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตาม

ประกาศกระทรวงหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาํหนด  

สปป.ลาว  ระบุวา่   องคก์ารบริหารการศึกษาประกอบดว้ย กระทรวงศึกษาธิการ แผนกศึกษาแขวง 

นคร หอ้งการศึกษาเมือง เทศบาล กล่าวโดยสรุป  หน่วยงานทางการศึกษา  ทั้งสองประเทศแตกต่าง

กนั  คือ  ไทย  กาํหนดหน่วยงานการศึกษาโดยแบ่งจาํเพาะ  แยกจากการแบ่งของหน่วยงานทางดา้น

การปกครอง  แต่  สปป.ลาว  แบ่งหน่วยงานการศึกษาอิงตามหน่วยงานทางดา้นการปกครอง  ซ่ึง

อาจกล่าวไดว้า่  การจดัแบ่งหน่วยงานการศึกษาอิงตามหน่วยงานดา้นการปกครองทาํใหร้ะบบ

โครงสร้างการดาํเนินการสอดคลอ้งกนั  การดาํเนินงานต่าง ๆ เป็นไปในระบบรูปแบบท่ีคลา้ยคลึง

กนั  ง่ายต่อการบริหารจดัการ เป็นการบริหารแบบบูรณาการ (Integration Management) คือ  

1.1 ระบบบริหารจดัการในแนวราบ  (Horizontal Management) ใชก้ารบูรณาการใน

ลกัษณะพื้นท่ี – พนัธกิจ –การมีส่วนร่วม  (Area – Function – Participation : A-F-P) เพื่อสร้าง

หุน้ส่วน (Partnership) และทาํงานในลกัษณะเครือข่าย (Networking) 

1.2 ระบบบริหารจดัการท่ีมีเป้าหมายตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  

(Customer Driven) โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result-Based) 

1.3 ระบบบริหารจดัการภายใตก้รอบของหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  (Good 

Governance) 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1. ในการเปรียบเทียบการบริหารจดัการศึกษาของประเทศไทยและสปป.ลาวน้ีเป็น

เพียงส่วนหน่ึงในการศึกษาเรียนรู้ประเทศเพื่อนบา้นเพื่อใหมี้ความเขา้ใจในบริบทของการศึกษาซ่ึง

กนัและกนัจากผลการวจิยัพบวา่ในการบริหารจดัการศึกษาของทั้งสองประเทศมีทั้งส่วนท่ีคลา้ยคลึง

กนัและส่วนท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแนวทางส่วนหน่ึงในการเป็นขอ้มูลในการพฒันา

ระบบบริหารการศึกษาต่อไป 

2. จากการวจิยัหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน  หรือผูมี้บทบาทเก่ียวขอ้งกบัการจดั

การศึกษาสามารถนาํไปประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสม  ดงัน้ี   ดา้นการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร  การ

ใหทุ้นการศึกษาจากทอ้งถ่ินและใหค้รูผูรั้บทุนการศึกษามาเขา้รับการบรรจุแต่งตั้งทาํงานในถ่ิน
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กาํเนิดเพื่อเป็นการพฒันาทอ้งถ่ินและป้องกนัการขาดแคลน  การอตัราครูวา่งของโรงเรียนท่ี

ทุรกนัดาร 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การเลือกศึกษาปรากฏการณ์การมีบริหารในบริบทของหน่วยงานสังกดัอ่ืน ๆ  หรือ

ในประเทศอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการเขาในบริบทของประเทศเพื่อนบา้นอ่ืน ๆ  

2. สาํหรับขอ้เสนอแนะในการวจิยัเชิงคุณภาพผูว้จิยัเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีสาํคญัท่ีสุด  

ผูท่ี้จะทาํวจิยัลกัษณะน้ีควรเตรียมความพร้อมของผูว้จิยัเองทั้งในการคน้ควา้เพื่อใหเ้กิดความไวใน

เชิงทฤษฏี  การศึกษาระเบียบวธีิวจิยัใหก้ระจ่างชดั  สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตนเองโดยการเขา้รับ

การอบรมและฝึกปฏิบติัเทคนิควธีิ  การใชศ้าสตร์และศิลป์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัเชิง

คุณภาพ  รวมถึงการกาํหนดขอบเขตระยะเวลาท่ีอยูใ่นพื้นท่ีศึกษาเป็นระยะเวลาท่ียาวนานพอท่ีจะ

ใหไ้ดข้อ้มูลคลอบคลุม  ครบถว้นและมีคุณภาพ  ตลอดจนการฝึกทกัษะการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์

ต่าง ๆ ในภาคสนามใหมี้ความคล่องแคล่ว  ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารดาํเนินการวจิยัมีความสมบูรณ์และมี

คุณภาพยิง่ข้ึน 
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รายการอา้งอิง 

 

“กฎกระทรวง วา่ดว้ย ระบบ หลกัเกณฑ ์และ วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2546. ”  ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 120, ตอนท่ี 75 ก (8  สิงหาคม  

2546):  10 – 13.  

“กฎกระทรวง  กาํหนดจาํนวนกรรมการ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑ ์ วธีิการสรรหา  การเลือกประธาน

กรรมการและกรรมการ  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพน้จากตาํแหน่งของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2546.”  ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 120, ตอน

ท่ี 129 ก (31 ธนัวาคม  2546): 13 – 18. 

“กฎกระทรวง  วา่ดว้ยการจดัการศึกษาเฉพาะทาง  พ.ศ.2547.”  ราชกจิจานุเบกษา   เล่ม 121,  ตอนท่ี  

47 ก (26  กรกฎาคม  2547): 32 – 33. 

“กฎกระทรวง วา่ดว้ยสิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  พ.ศ. 2547.”  ราชกจิจา

นุเบกษา  เล่ม  121,  ตอนท่ี  56 ก (2  กนัยายน  2547): 16 – 18. 

“กฎกระทรวง  วา่ดว้ยสิทธิของสถานประกอบการในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยก์ารเรียน  

พ.ศ.2547.”  ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 121,  ตอนท่ี 56 ก (2  กนัยายน  2547): 19 – 22. 

“กฎกระทรวง  วา่ดว้ยสิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบนัพุทธศาสนา  พ.ศ.2548.”  ราช

กจิจานุเบกษา  เล่ม 122,  ตอนท่ี 54 ก (8  กรกฎาคม  2548): 18 – 21. 

“กฎกระทรวง  กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ.

2550.”  ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 128,  ตอนท่ี  24  ก (16  พฤษภาคม  2550): 29 – 36. 

 “กฎกระทรวง วา่ดว้ย ระบบ หลกัเกณฑ ์และ วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546.”  ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 120, ตอนท่ี 74 ก (1  

สิงหาคม 2546): 3-7. 

“กฎกระทรวง วา่ดว้ยการแบ่งระดบัและการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั พ.ศ.2546.”  ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 120, ตอนท่ี 36 ก (1  พฤษภาคม 2546):  

25-28. 

“กฎกระทรวง วา่ดว้ยการแบ่งระดบัและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546.”   

ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 120, ตอนท่ี 36 ก (1  พฤษภาคม 2546):  23-24. 

“กฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพ พ.ศ.2553.”  ราชกจิจานุเบกษา  

เล่ม 127, ตอนท่ี 23 ก (2  เมษายน 2553):  22-34. 
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“คาํสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  10/2559  เร่ือง  การขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค.”   ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 133, ตอนพิเศษ 68 ง 

(21 มีนาคม  2559): 1 - 5.  

“ไทยร้ังทา้ยอาเซียน. ”  มติชนสุดสัปดาห์  33, 1726  (กนัยายน  2556): 15.   

“พระราชบญัญติั สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.”  ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 120, ตอนท่ี 

52 ก (11  มิถุนายน  2646): 1-30. 

“พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553.”  ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127, ตอนท่ี 45 

ก (22 กรกฎาคม  2553): 1-3. 

“พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545.”  ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 119, ตอนท่ี 

123 ก (19 ธนัวาคม 2545): 16 – 21. 

 “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542.”  ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนท่ี 74 ก (19  

สิงหาคม  2542): 1-23. 

 “พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ.2545.” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 119, ตอนท่ี 128 ก (31 

ธนัวาคม 2549): 11 – 14. 

 “พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547.”   

ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 121, ตอนพิเศษ 79 ก(23  ธนัวาคม  2547): 22 - 74.  

“พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.2551. ”   

ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 125, ตอนท่ี 36 ก(20  กุมภาพนัธ์  2551): 28 – 36.  

“พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบบัท่ี  3) พ.ศ.2553, ”   

ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 127, ตอนท่ี 45 ก(22  กรกฎาคม 2553): 7-11.  

“พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546. ”  ราชกจิจานุเบกษา  

เล่ม 120, ตอนท่ี 62 ก (6  กรกฎาคม  2646): 1 – 30. 

“พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.2553. ”   

ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 127,  ตอนท่ี  45 ก (22  กรกฎาคม  2553): 4 – 6. 

กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ฉบบัปรับปรุง) 

กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ, ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที ่ 2,  เขา้ถึง

เม่ือ  25  พฤษภาคม  2558,  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.mfa.go.th/asean/contents/ 

files/other-20130527-164513-046340.pdf 

กระทรวงศึกษาธิการ, หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551.  กรุงเทพ :  

โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2553. 
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2558,  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.castu.org/CAS-TU/index.php/th/asean/2015-03-13-

17-00-19 

สถานเอกอคัรราชทูตไทย  ณ  เวยีงจนัทร์,  ความร่วมมือไทย – ลาว, เขา้ถึงเม่ือ  13  มีนาคม  2558  

เขา้ถึงไดจ้าก  http://vientiane.thaiembassy.org/th/cooperation/development.php 

สถานเอกอคัรราชทูตไทย  ณ  เวยีงจนัทร์, 60  ปีความสัมพนัธ์  ไทย – ลาว, เขา้ถึงเม่ือ 13  มีนาคม  

2558,  เขา้ถึงไดจ้าก  http://vientiane.thaiembassy.org/th/60years_thai_laos/ 

สถานเอกอคัรราชทูตไทย  ณ  เวยีงจนัทร์, ข้อมูลพืน้ฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,  

เขา้ถึงเม่ือ  18  กุมภาพนัธ์  2559, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://vientiane.thaiembassy.org/th/about/ 
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สถานเอกอคัรราชทูตไทย  ณ  เวยีงจนัทร์, คณะรัฐบาล,  เขา้ถึงเม่ือ  18  กุมภาพนัธ์  2559, เขา้ถึงได้

จาก  http://vientiane.thaiembassy.org/th/about/cabinet.php 

สถานเอกอคัรราชทูตไทย  ณ  เวยีงจนัทร์, สถิติเศรษฐกจิของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว,  เขา้ถึงเม่ือ  18  กุมภาพนัธ์  2559, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://vientiane.thaiembassy.org/th/about/ 

สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 
สภาแห่งชาติ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, “กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา  (ฉบบั

ปรับปรุง), ” 16  กรกฎาคม  2015 

สภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, “กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา, ” 8 เมษายน  

2000. 

สาํนกังบประมาณ, สาํนกันายกรัฐมนตรี.  คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ  พ.ศ.2559  แถลงต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  วนัพฤหสับดีท่ี  21  

พฤษภาคม  พุทธศกัราช  2558,  www. 

สาํนกังบประมาณ, สาํนกันายกรัฐมนตรี.  งบประมาณโดยสังเขป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559.  

กรุงเทพฯ: บริษทั รุ่งศิลป์การพิมพ(์1977)  จาํกดั, 2559. 

สาํนกังาน ก.ค.ศ.  กระทรวงศึกษาธิการ.  คู่มือการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.  www.otepc.go.th 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สาํนกันายกรัฐมนตรี.  แผนพฒันา

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับทีสิ่บเอด็ พ.ศ.2555 – 2559.  กรุงเทพฯ: สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554. 

สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย,์ TRADE  การค้าไทย,  เขา้ถึงเม่ือ  18  มิถุนายน  2558, เขา้ถึงได้

จาก http://www2.ops3.moc.go.th/ 
สาํนกังานสถิติแห่งชาติ  สาํมะโนประชากรและเคหะ .บทสรุปผูบ้ริหาร. ปีพ.ศ.2554 เขา้ถึงเม่ือ  18  

มิถุนายน  2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://popcensus.nso.go.th/file/popcensus-10-01-56-
T.pdf 

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, บัญชีประชาชาติ : ผลติภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ผลติภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ และรายได้ประชาติ (อนุกรมใหม่) ตามราคาประจําปี จําแนกตามสาขาการ

ผลติ พ.ศ. 2548-2557, เขา้ถึงเม่ือ  18  กุมภาพนัธ์  2559, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries15.html 

http://www.otepc.go.th/
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สาํนกับริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง, ระบบสถิติทางการทะเบียน  จํานวนประชากรแยกราย

อายุทัว่ประเทศ, เขา้ถึงเม่ือ  18  กุมภาพนัธ์  2559, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php 

สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  “คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี  แถลงต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  วนัศุกร์ท่ี 12  กนัยายน  2557,”  
กนัยายน  2557. 

สาํนกัเลขาธิการสภาการศึกษา.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ, กรุงเทพฯ : สกศ 2548 

1เอกสารกองประชุมใหญ่คร้ังท่ี  9  ของพรรคประชาชนปฏิวติัลาวปี 2011 

Alvin Toffler.  http://www.tosdn.com/forum/index.php?topic=5746.msg26253 

Lee  J.Cronbach, Essentials of  Psychological Test, 4th ed. (New York : Harper & Row,1984) 

 

http://www.tosdn.com/forum/index.php?topic=5746.msg26253


303 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



304 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ  /  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพือ่ประกอบการพจิารณา 

งานวจัิย  เร่ือง  การเปรียบเทยีบการบริหารการศึกษาประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ .................................................................  อายุ..................  เพศ    หญิง     ชาย 

ตาํแหน่ง...........................................................  การศึกษาสูงสุด ...................................................... 

องคก์ร.............................................................................................................................................  

สัมภาษณ์วนัท่ี...................................................................................................................................  
********************************************** 

 
แนวทางการสัมภาษณ์    

1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับนโยบายและแผนการบริหารการศึกษา 

2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับระบบการจัดการศึกษา 

3. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน 

5. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากร 

6. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณและทรัพยากร  

7. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับการควบคุม  กํากับ  ติดตาม 

8. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

9. ทานคิดวาสิ่งใดคือจุดแข็งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ  

10. ทานคิดวาควรจะมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงในดานใดบางและปรับปรุงอยางไร 

  



306 
 

ແບບສໍ າພາດຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເພ່ືອປະກອບການພິຈາລະນາ 
ການວິ ໄຈ ເລື່ ອງ ການປຽບທຽບການບໍ ລິ ຫານການສຶ ກສາປະເທດໄທ ແລະ ສາທາລະນະ

ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ຂໍ ້ ມູນພ້ືນຖານ 

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນຜູ້ຖື ກສໍ າພາດ .................................................................ອາຍຸ............ເພດຍິ ງຊາຍ 

ຕໍາແໜ່ງ...................................................  ການສຶ ກສາສູງສຸດ .................................................. 

ບ່ອນສັງກັດ.....................................................................................................................................  

ສໍ າພາດວັນທີ ................................................................................................................................... 

********************************************** 

ແນວທາງການສໍ າພາດ 

1. ທ່ານມີ ຄວາມຄິ ດເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການບໍ ລິ ຫານ
ການສຶ ກສາ 

ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบันโยบายและแผนการบริหารการศึกษา 

2. ທ່ານມີ ຄວາມຄິ ດເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບລະບົບການຈັດການສຶ ກສາ 

ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัระบบการจดัการศึกษา 

3. ທ່ານມີ ຄວາມຄິ ດເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບຫັຼກສູດການສຶ ກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ 

ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. ທ່ານມີ ຄວາມຄິ ດເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບການຈັດການຮຽນ - ການສອນໃນ
ປັດຈຸບັນ 

ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั 

5. ທ່ານມີ ຄວາມຄິ ດເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບການບໍ ລິ ຫານວຽກງານບຸກຄະລາກອນ 

ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากร 

6. ທ່ານມີ ຄວາມຄິ ດເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບການບໍ ລິ ຫານດ້ານງົບປະມານເຂົ ້ າໃນ
ການສຶ ກສາ  

ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการบริหารงานงบประมาณและทรัพยากร 

7. ທ່ານມີ ຄວາມຄິ ດເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບການລາຍງານຜົນການສຶ ກສາ, ຜົນການ
ປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການກວດກາການສຶ ກສາ 

ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการควบคุม  กาํกบั  ติดตาม 

8. ທ່ານມີ ຄວາມຄິ ດເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບຫັຼກການ ແລະ ວິ ທີ ການປະກັນຄຸນ
ນະພາບການສຶ ກສາ 

ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

9. ທ່ານຄິ ດວ່າສິ່ ງໃດຄື ຈຸດແຂງໃນການພັດທະນາການສຶ ກສາຂອງປະເທດ 

ท่านคิดวา่ส่ิงใดคือจุดแขง็ในการพฒันาการศึกษาของประเทศ 

10. ທ່ານຄິ ດວ່າຄວນຈະມີແນວທາງໃນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງໃນດ້ານໃດແດ່ 

ท่านคิดวา่ควรจะมีแนวทางในการพฒันาปรับปรุงในดา้นใดบา้งและปรับปรุงอยา่งไร 
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หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ – สกุล   นางสาวสุณิสา  เกียวกุล  

ท่ีอยู ่ 9/1  ถนนขนุชา้ง  ตาํบลท่าพี่เล้ียง  อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี  

ท่ีทาํงาน  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี  

 

ประวติัการศึกษา 

     พ.ศ.2542 สาํเร็จการศึกษา  ครุศาสตรบณัฑิต  วชิาเอกการประถมศึกษา 

  สถาบนัราชภฏัเพชรบุรี  อาํเภอเมืองเพชรบุรี  จงัหวดัเพชรบุรี  

     พ.ศ.2549 สาํเร็จการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 

  มหาวทิยาลยัศิลปากร  อาํเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม  

     พ.ศ.2551 สาํเร็จการศึกษา  ประกาศนียบตัรบริหารการศึกษา  สาขาการบริหารการศึกษา 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  อาํเภอจอมบึง  จงัหวดัราชบุรี  

    พ.ศ.2554 ศึกษาต่อระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

  มหาวทิยาลยัศิลปากร  อาํเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม  

 

ประวติัการทาํงาน 

     พ.ศ.2542 – 2546   อาจารย ์ 1  โรงเรียนบา้นโป่ง  อาํเภอสองพี่นอ้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี  

     พ.ศ.2547 – 2551  ครู  คศ.1  โรงเรียนบา้นโป่ง  อาํเภอสองพี่นอ้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี  

     พ.ศ.2551 – 2553 ครู  คศ.2  วทิยฐานะ  ครูชาํนาญการ  โรงเรียนบา้นโป่ง  อาํเภอสองพี่นอ้ง  

   จงัหวดัสุพรรณบุรี  

     พ.ศ. 2553 – 2555  รองผูอ้าํนวยการ  วทิยฐานะ  รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการ  

   โรงเรียนวดัสวนแตง  อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี  

     พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั รองผูอ้าํนวยการ  วทิยฐานะ  รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการ  

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี  
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