
 
พระราชบัญญัติ 

พ้ืนที่นวตักรรมการศึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

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

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

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

เป็นต้นไป  เป็นเวลาเจ็ดปี 
การขยายเวลาใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้   ให้กระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

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

หรือการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่  ซึ่งได้มีการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่นา่เชื่อถอืว่าสามารถส่งเสรมิ
การเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการศึกษา  และให้หมายความรวมถึงการน าสิ่งดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ 
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย 

้หนา   ๑๐๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



“พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา”  หมายความว่า  พ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นพื้นที่

ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา 

“ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา”  หมายความว่า  พัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้  สมรรถนะ  

ทักษะ  และเจตคติ 

“สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  หมายความว่า  โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระบบ  ระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน  ประเภทสามัญศึกษา  

“สถานศึกษาน าร่อง”  หมายความว่า  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือของเอกชน  ที่อยู่ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอนุมัติให้เป็นสถานศึกษาน าร่อง 

“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

“คณะกรรมการขับเคลื่อน”  หมายความว่า  คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

“คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  หมายความว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

“ก.ค.ศ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
การจดัตั้งพืน้ที่นวัตกรรมการศึกษา 

 
 

มาตรา ๕ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ของผู้เรียน  รวมทั้งเพ่ือด าเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น 

(๒) ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 

้หนา   ๑๐๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๓) กระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาน าร่อง ในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และ 

(๔) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการตีความหรือการวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  
การตีความจะต้องเอื้ออ านวยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการศึกษา  และมุ่งเน้นให้เกิดสัมฤทธิผลของ 
การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นส าคัญ  

มาตรา ๖ คณะรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายมีอ านาจก าหนดให้จังหวัดใด
เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

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

การพิจารณาว่าจังหวัดใดมีความพร้อมเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด 

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

จ านวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอ  หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด  ทั้งนี้  คณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดให้แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาก็ได้  

มาตรา ๘ การเสนอให้จัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา  ๗  วรรคสอง  ต้องกระท า
อย่างเปิดเผย  และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้  

(๑) รายชื่อคณะผู้เสนอ 

้หนา   ๑๐๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาน าร่อง 

(๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน 

(๔) แนวทางการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕ 

(๕) แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  

และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง 

(๖) ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง  และการวิเคราะห์ความพร้อมในการจัดตั้ง

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างรอบด้าน 

องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตาม  (๓)  ในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอาจมี

ความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์  ความพร้อม  และความจ าเป็นของแต่ละพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

มาตรา ๙ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเห็นว่าจังหวัดใดมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา

นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  คณะกรรมการนโยบายอาจให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ส ารวจความพร้อมของภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง  

ในการด าเนินการขอเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  ในกรณีที่มีความพร้อม

ตามมาตรา  ๖  ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศให้จังหวัดนั้นเป็นพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้   

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการนโยบายพ้ืนทีน่วตักรรมการศกึษา 

 
 

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา”  ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี  หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นรองประธานกรรมการ  

(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนเจ็ดคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ  

้หนา   ๑๐๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึง่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ  และ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา  การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 

การบริหาร  การเงิน  การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  การประเมินผล  กฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  หรือด้านอื่นอันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพใน 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  จ านวนไม่เกิน

แปดคน  เป็นกรรมการ   

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อ านวยการ

ส านักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 
นโยบายประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานเอกชน  

เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

(๖) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร่ ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้ง

อีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

้หนา   ๑๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑ 

(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที ่  มีความประพฤติเสื ่อมเสีย   หรือ 

หย่อนความสามารถ 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้แต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหนง่ที่ว่าง  หรือในกรณีที่แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวุฒเิพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งท่ีว่าง

หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น  อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ

ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนหรือเพ่ิมขึ้นก็ได้  และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ 

มาตรา ๑๕ คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศในการด าเนินการส่งเสริมให้มีพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา 

(๒) ให้ค าแนะน าแก่คณะรัฐมนตรีในการประกาศก าหนดให้จังหวัดใดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา  รวมทั้งประกาศยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  

(๓) ก าหนดนโยบาย  และก ากับดแูลการด าเนนิงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน  เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา  ๕  

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา  

(๕) ก าหนดแนวทางให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของหน่วยงาน

ทางการศึกษาหรือสถานศึกษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๖) ก าหนดมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษาน าร่อง 

้หนา   ๑๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๗) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีให้มีการน าแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

ไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและของเอกชน 

(๘) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือ
ค าสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยน าผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว 

(๙) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาน าร่อง  
(๑๑) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  การปฏิบัติงาน  การเงิน  

สิทธิประโยชน์  และการประเมินผล  ภายในสถานศึกษาน าร่อง 

(๑๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท าการแทนหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการนโยบาย

มอบหมาย 

(๑๓) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๔) หน้าที่และอ านาจอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการนโยบาย 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม  (๔)  

ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  

มาตรา ๑๖ การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการนโยบายต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง  

้หนา   ๑๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการนโยบาย  รองประธานกรรมการนโยบาย  กรรมการนโยบาย  

และอนุกรรมการที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง  ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามที่

คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๑๘ ให้จัดตั้งส านักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  ในส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย  รวมทั้ง

ให้มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานของพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา  และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย 

(๒) จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศในการด าเนินการส่งเสริมให้มีพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 

(๓) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา 

(๔) จัดท ามาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษาน าร่องเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 

(๕) รวบรวมข้อมูล  ศึกษา  และวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
รวมทั้งน าเสนอแนวทางการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

ต่อคณะกรรมการนโยบาย 

(๖) ก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๗) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของส านักงาน  หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 

หมวด  ๓ 
การบริหารพื้นทีน่วตักรรมการศึกษา 

 
 

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

้หนา   ๑๐๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต
และพัฒนาครู  ผู้แทนองค์กรเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการ
และเลขานุการ  

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

เมื่อคณะรัฐมนตรีประกาศให้จังหวัดใดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแล้ว  ให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดของจังหวัดนั้น  ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการขับเคลื่อนตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง 

มาตรา ๒๐ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมีหน้าที่และ
อ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

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

เอกชน  ด าเนินการร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงาน
ตาม  (๑) 

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

(๔) น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
ไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาน าร่องให้เหมาะสมกับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๕) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
น าร่องอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพใน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๖) จัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา  

้หนา   ๑๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ความช่วยเหลือ  และติดตามสถานศึกษาน าร่องเพ่ือให้จัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพและเกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา   

(๘) เสริมสร้างและเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ในการเป็นสถานศึกษาน าร่องหรือในการน านวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษา 

(๙) เ พ่ิมขีดความสามารถให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
เพื่อท าการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาหรือน านวัตกรรมการศึกษาไปใช้ 

(๑๐) จัดให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง   
(๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท าการแทนหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อน

มอบหมาย 
(๑๒) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารวมทั้งปัญหาและอปุสรรคในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตอ่

คณะกรรมการนโยบาย 
(๑๓) หน้าที่และอ านาจที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ

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

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
การออกแบบทดสอบตาม  (๖)  และการประเมินผลตาม  (๑๐)  ต้องสอดคล้องกับหลักสูตร

ตามมาตรา  ๒๕  
ในกรณีที่คณะกรรมการขับเคลื่อนเห็นว่าสถานศึกษาน าร่องใดมีความพร้อม  อาจมอบหมายหน้าที่

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

ต าแหน่งของกรรมการอื่นนอกจากกรรมการโดยต าแหน่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนโดยอนุโลม  
มาตรา ๒๒ ให้น าความในมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อน

โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓ ให้ประธานกรรมการขับเคลื่อน  กรรมการขับเคลื่อน  และอนุกรรมการที่

คณะกรรมการขับเคลื่อนแต่งตั้ง  ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  

้หนา   ๑๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๔ ให้ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษา  ท าหน้าที่รับผิดชอบ

งานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน  และให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดให้มีระบบข้อมูลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  รวมทั้งศึกษาและ

วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๒) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา 

(๓) จัดท ารายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด  โดยให้แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทราบด้วย  

(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนมอบหมาย  

ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือแก่

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๕ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานที่ได้รับการปรับเพื่อน าไปใช้

ตามมาตรา  ๒๐  (๔)  ต้องครอบคลุมสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และ

มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  

โดยต้องจัดสาระการเรียนรู้รายวิชาให้หลากหลายและสอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัดหรือ  

ความสนใจของผู้เรียน  และสภาพภูมิสังคม  

ในกรณีที่สถานศึกษาน าร่องต้องการปรับหลักสูตรเพ่ิมเติมจากหลักสูตรตามมาตรา  ๒๐  (๔)  

ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการขับเคลื่อน 

ให้ถือว่าการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

สถานศึกษาน าร่องที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนโดยไม่ใช้หลักสูตรตามมาตรา  ๒๐  (๔)  

หรือโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศต้องเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบาย   

การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหวา่งสถานศึกษาน ารอ่งและ

สถานศึกษาอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

้หนา   ๑๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๖ ในการด าเนินการตามมาตรา  ๒๕  คณะกรรมการขับเคลื่อน  หรือสถานศึกษา

น าร่อง  แล้วแต่กรณี  ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียน ผู้ปกครอง  ครู และบุคลากรทาง 

การศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนภาคเอกชน  และผู้แทนภาคประชาสังคม  ในพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาด้วย 

หมวด  ๔ 
สถานศึกษาน าร่อง 

 
 

มาตรา ๒๗ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแห่งใดประสงค์จะเป็น

สถานศึกษาน าร่อง  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ขอ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๒) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นสังกัด  

(๓) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน  ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  

แล้วแต่กรณี 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการขับเคลื่อนก าหนด 

มาตรา ๒๘ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  การจัดสรรงบประมาณเฉพาะใน 

ส่วนของเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่าใช้จ่ายด าเนินงานให้แก่

สถานศึกษาน าร่องตามมาตรา  ๒๗  (๑)  เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศกึษา  ให้จัดสรรเป็นเงินอุดหนนุทัว่ไป

ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือจัดสรรให้แก่สถานศึกษาน าร่องแต่ละแห่งโดยตรง  

ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามความจ าเป็นและความต้องการของสถานศึกษาน าร่อง  

การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามวรรคหนึ่งให้แก่สถานศึกษาน าร่อง

แต่ละแห่ง  ให้ค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยความเห็นชอบของ

ส านักงบประมาณ 

้หนา   ๑๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๙ การรับและการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคเพ่ือการศึกษาให้แก่

สถานศึกษาน าร่องที่เป็นสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรอื

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  โดยไม่ต้องน าส่งคลัง

เป็นรายได้แผ่นดิน   

การรับและการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินตามวรรคหนึง่  จะต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา

หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค  และต้องไม่มีเงื่อนไขเลือกปฏิบัติต่อผู้เรียนในการเข้าร่วม

กิจกรรม 

มาตรา ๓๐ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของสถานศึกษาน าร่องในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการนโยบายประสานงาน

กับกระทรวงการคลังเพ่ือให้คณะกรรมการนโยบายสามารถด าเนินการจัดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาน าร่องทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้เอง  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วย 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

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

หรือหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไข  ส าหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเกี่ยวกบัการคัดเลือก  การบรรจุแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การเลื่อนเงนิเดอืน  และการประเมนิ

วิทยฐานะ  ให้เกิดความเหมาะสมกับการบริหารงานของสถานศึกษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประสานกับ

ส านักงาน  ก.ค.ศ.  

เมื่อได้มีการด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน ากฎ  ก.ค.ศ.  หรือ

หลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้กับสถานศึกษาน าร่องในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลในพื้นที่นวัตกรรม

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

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยเฉพาะก็ได้ 

้หนา   ๑๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หน่วยงานใดประสงค์จะด าเนินโครงการ  กิจกรรม  หรือภารกิจใด 

ซึ่งให้สถานศึกษาน าร่องเป็นผู้ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ  ให้หน่วยงานนั้นขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการขับเคลื่อนก่อนด าเนินการ 

มาตรา ๓๔ ในการจัดการเรียนการสอน  สถานศึกษาน ารอ่งอาจด าเนินการร่วมกับหนว่ยงาน

ของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  หรือภาคประชาสังคม  ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

ตามที่เห็นสมควร  

ในกรณีที่เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการขับเคลื่อนก่อน 

มาตรา ๓๕ สถานศึกษาน าร่องอาจใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในกรณีดังต่อไปนี้ได้  

(๑) จัดท า  คัดเลือก  จัดหา  หรือใช้ต ารา  สื่อการเรียนการสอน  หรือฐานข้อมูลในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับสถานศึกษานั้นโดยอิสระ  ทั้งนี้  ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรตามมาตรา  ๒๕ 

(๒) ร่วมกันจัดซื้อต ารา  สื่อการเรียนการสอน  หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อน ามาใช้ร่วมกันในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน 

มาตรา ๓๖ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการขับเคลื่อนอาจ

ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาโดยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถาบันอุดมศึกษา  

หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ก็ได้  

มาตรา ๓๗ ให้สถานศึกษาน าร่องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

และมีการประเมินเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  

ให้สถานศึกษาน าร่องรายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน  และให้คณะกรรมการขับเคลื่อนให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ  และแนะน า

สถานศึกษา  เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

มาตรา ๓๘ สถานศึกษาน าร่องที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด  ให้ถือว่าเป็นการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติแล้ว  

้หนา   ๑๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



สถานศึกษาน าร่องที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนขอให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  หน่วยงาน  

องค์กร  หรือสถาบันที่มีผลงานด้านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ให้ค าแนะน าใน

การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาน าร่องและแจ้งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนทราบ  

มาตรา ๓๙ สถานศึกษาน าร่องจะพ้นจากการเป็นสถานศึกษาน าร่องในกรณี  ดังต่อไปนี้  

(๑) สถานศึกษาน าร่องร้องขอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน  และคณะกรรมการขับเคลื่อน  

ให้ความเห็นชอบ  

(๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนมีมติให้พ้น  เพราะสถานศึกษาน าร่องแห่งนั้นไม่สามารถด าเนินการ

ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็น

สถานศึกษาน าร่อง 

(๓) ครบก าหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาน าร่องและไม่ประสงค์  

จะเป็นสถานศึกษาน าร่องต่อไป 

(๔) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด 

ในการพิจารณาตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน  

ผู้ปกครอง  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศึกษาน าร่อง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

และจะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อนักเรียนด้วย   

ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนก าหนดเงื่อนไขให้สถานศึกษาน าร่องปฏิบัติเพ่ือไม่ให้นักเรียนและครู

และบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบจากการพ้นจากการเป็นสถานศึกษาน าร่อง  

หมวด  ๕ 
การประเมินผล 

 
 

มาตรา ๔๐ ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

ตามมาตรา  ๑๕  (๔)  ทุกสามปี  โดยคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง  และให้จัดท า

รายงานเสนอคณะกรรมการนโยบาย 

ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่าผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการยั งไม่เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  แต่ยังอยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุงได้  ก็ให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย

้หนา   ๑๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



พร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง  และให้คณะกรรมการนโยบายแจ้งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับปรงุ

ตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่ก าหนด  

ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่าผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการยังไม่สามารถ

ด าเนินการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  ได้   ให้คณะผู้ประเมินอิสระเสนอต่อ

คณะกรรมการนโยบายให้มีการยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั้น 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเห็นว่าพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาใดมีเหตุควรยุบเลิก

เนื่องจากไม่อาจด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  ได้  ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้นตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ก าหนด  ในการนี้  

ให้ก าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบ

จากการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย 

การยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เมื่อมีการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแล้ว  ให้สถานศึกษาน ารอ่งในพ้ืนที่นวตักรรมการศึกษานัน้  

พ้นจากการเป็นสถานศึกษาน าร่อง  และกลับคืนสู่สถานะสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นอยู่แต่เดิม 

ตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากรายงานของคณะผู้ประเมินอิสระว่า 

การด าเนินงานและบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดใน

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

ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๔๓ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ประกอบด้วย  

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

การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๐  (๔)   

ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อ านวยการ

ส านักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
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ให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๔ ให้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้มีการจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

อยู่ในวันก่อนวนัที่พระราชบัญญตัินีใ้ช้บังคับ  เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด

ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา  ๔๔  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั  

ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  

จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๔๖ ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นสถานศึกษาน าร่องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นสถานศึกษาน าร่องตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๔๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  ให้สถานศึกษาน าร่อง

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

ที่สถานศึกษาแห่งนั้นได้รับก่อนเป็นสถานศึกษาน าร่อง  

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่สถานศึกษาน าร่องต้องด าเนินการหรือร่วมด าเนินการในโครงการ  

กิจกรรม  หรือภารกิจใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  หรือส่งผลกระทบต่อการเรียน 

การสอน  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาน าร่องแจ้งต่อ

คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือขอยกเว้นไม่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการในโครงการ  

กิจกรรม  หรือภารกิจนั้น  ทั้งนี้  หากคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาพิจารณาแล้ว  

เห็นควรให้ยกเว้นก็ให้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการ  กิจกรรม  หรือภารกิจนั้น 

มาตรา ๔๙ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการสั่งให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานตามที่เห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม  มาปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ในระหว่างที่ยังไม่มีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สั่งให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส านักพัฒนานวตักรรมการจัดการศกึษา  ในส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  

มาตรา ๕๐ ในวาระเริ่มแรก  ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา 

มาตรา ๕๑ ก่อนพระราชบัญญัตินี้จะสิ้นผลใช้บังคับอย่างนอ้ยหนึ่งปี  ให้คณะกรรมการนโยบาย

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาก าหนดมาตรการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา  และสถานศึกษาน าร่องเตรียมความพร้อมในการสิ้นสุดการเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

และก าหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิเพ่ือไม่ให้นักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึ กษาได้รับ

ผลกระทบจากการที่พระราชบัญญัตินี้สิ้นผลใช้บังคับ 

เมื่อพระราชบัญญัตินี้สิ้นผลใช้บังคับแล้ว  ให้สถานศึกษาน าร่องพ้นจากการเป็นสถานศึกษาน าร่อง  

และกลับคืนสู่สถานะสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นอยู่แต่เดิม 

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

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