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พระราชบัญญัติ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เป็นเวลาเจ็ดปี
การขยายเวลาใช้ บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ก ระท าได้ โ ดยตราเป็ น พระราชกฤษฎี ก า
โดยให้กระทาได้เพียงหนึ่งครั้งแต่ไม่เกินเจ็ดปี
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“นวัตกรรมการศึกษา” หมายความว่า แนวคิด วิธีการ กระบวนการ สื่อการเรียนการสอน
หรือการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งได้มีการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่นา่ เชื่อถือว่าสามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการศึกษา และให้หมายความรวมถึงการนาสิ่งดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย
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“พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” หมายความว่า พื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้เป็นพื้ นที่
ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา
“ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” หมายความว่า พัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ สมรรถนะ
ทักษะ และเจตคติ
“สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา
“สถานศึกษานาร่อง” หมายความว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของเอกชน ที่อยู่ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอนุมัติให้เป็นสถานศึกษานาร่อง
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
“คณะกรรมการขับเคลื่อน” หมายความว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
“คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
“ก.ค.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
การจัดตั้งพืน้ ที่นวัตกรรมการศึกษา
มาตรา ๕ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อดาเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น
(๒) ลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา
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(๓) กระจายอานาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานาร่องในพื้นที่
นวั ต กรรมการศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ความคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
(๔) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการตีความหรือการวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
การตีความจะต้องเอื้ออานวยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการศึกษา และมุ่งเน้นให้เกิดสัมฤทธิผลของ
การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นสาคัญ
มาตรา ๖ คณะรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการนโยบายมีอานาจกาหนดให้จังหวัดใด
เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาความเหมาะสมของการเป็นพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาโดยคานึงถึงความพร้อม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และโอกาสที่จะประสบ
ความสาเร็จอย่างยั่งยืนประกอบด้วย โดยอย่างน้อยจะต้องคานึงถึงผลการดาเนินการที่ผ่านมาของพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาอื่นที่มีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว
การพิจารณาว่าจังหวัดใดมีความพร้อมเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด
มาตรา ๗ จังหวัดใดประสงค์จะเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้คณะผู้เสนอโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการศึ กษาธิ การจั งหวั ดเสนอต่ อคณะกรรมการนโยบายเพื่ อด าเนิ นการตามมาตรา ๖
โดยแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมที่เกีย่ วข้อง และแสดงให้เห็นว่าจังหวัดนั้นมีความพร้อมที่จะดาเนินการตามวัตถุประสงค์
ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จานวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอ หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายอาจกาหนดให้แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาก็ได้
มาตรา ๘ การเสนอให้จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗ วรรคสอง ต้องกระทา
อย่างเปิดเผย และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อคณะผู้เสนอ
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(๒) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานาร่อง
(๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน
(๔) แนวทางการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕
(๕) แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
(๖) ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ความพร้อมในการจัดตั้ง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างรอบด้าน
องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตาม (๓) ในแต่ละพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอาจมี
ความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ ความพร้อม และความจาเป็นของแต่ละพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
มาตรา ๙ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเห็นว่าจังหวัดใดมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้า คณะกรรมการนโยบายอาจให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สารวจความพร้อมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินการขอเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ในกรณีที่มีความพร้อม
ตามมาตรา ๖ ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศให้จังหวัดนั้นเป็นพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
คณะกรรมการนโยบายพื้นทีน่ วัตกรรมการศึกษา
มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนเจ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
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(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การบริหาร การเงิน การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม การประเมินผล กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือด้านอื่นอันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ จานวนไม่เกิน
แปดคน เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อานวยการ
สานักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
นโยบายประกาศกาหนด
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(๖) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้ง
อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
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มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑
(๔) คณะรัฐ มนตรีใ ห้อ อกเพราะบกพร่อ งต่อ หน้า ที ่ มีค วามประพฤติเ สื่อ มเสีย หรือ
หย่อนความสามารถ
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง หรือในกรณีที่แต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่าง
หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนหรือเพิ่มขึ้นก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศในการดาเนินการส่งเสริมให้มีพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา
(๒) ให้ ค าแนะน าแก่ คณะรั ฐมนตรี ในการประกาศก าหนดให้ จั งหวั ดใดเป็ นพื้ นที่ นวั ต กรรม
การศึกษา รวมทั้งประกาศยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๓) กาหนดนโยบาย และกากับดูแลการดาเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๕
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานและการบริหารจัดการในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา
(๕) กาหนดแนวทางให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานของหน่ วยงาน
ทางการศึกษาหรือสถานศึกษานาร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๖) กาหนดมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานาร่อง
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(๗) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีให้มีการนาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและของเอกชน
(๘) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คาสั่งที่เกี่ยวกับการจัด การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนาผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานของพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว
(๙) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษานาร่อง
(๑๑) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน การเงิน
สิทธิประโยชน์ และการประเมินผล ภายในสถานศึกษานาร่อง
(๑๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาการแทนหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการนโยบาย
มอบหมาย
(๑๓) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๔) หน้าที่และอานาจอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่และ
อานาจของคณะกรรมการนโยบาย
หลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตาม (๔)
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕
มาตรา ๑๖ การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการนโยบายต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง
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มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการนโยบาย รองประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย
และอนุ ก รรมการที่ ค ณะกรรมการนโยบายแต่ ง ตั้ ง ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๘ ให้จัดตั้งสานักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย รวมทั้ง
ให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดาเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานของพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย
(๒) จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศในการดาเนินการส่งเสริมให้มีพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
(๓) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา
(๔) จัด ทามาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัด การศึกษาของพื้ นที่
นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานาร่องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
(๕) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
รวมทั้งนาเสนอแนวทางการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ต่อคณะกรรมการนโยบาย
(๖) กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๗) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของสานักงาน หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
หมวด ๓
การบริหารพื้นทีน่ วัตกรรมการศึกษา
มาตรา ๑๙ ในแต่ละพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา คณะหนึ่ง จานวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการอื่นซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย กรรมการโดยตาแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต
และพัฒนาครู ผู้แทนองค์กรเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการ
และเลขานุการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ จานวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการขับเคลื่อน ให้เป็น ไปตามที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนดตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยให้
พิจารณาจากคาขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗ และให้คานึงถึงความหลากหลายและ
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี ป ระกาศให้ จั ง หวั ด ใดเป็ น พื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาแล้ ว ให้ ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดของจังหวัดนั้น ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการขับเคลื่อนตามวรรคหนึ่ง เพื่อเสนอ
คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง
มาตรา ๒๐ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมีหน้าที่และ
อานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดยุทธศาสตร์และแผนการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๒) ประสานให้หน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐและ
เอกชน ดาเนินการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามยุทธศาสตร์และแผนการดาเนินงาน
ตาม (๑)
(๓) ประสานให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะให้การสนับสนุนทางเทคนิคในการจัดทา
สื่อการสอน จัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ พัฒนาบุคลากร จัดระบบการประเมินและวัดผล และการอื่น
ที่จาเป็นสาหรับพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๔) น าหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานาร่องให้เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๕) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
นาร่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุ ณภาพและเหมาะสมกับสภาพใน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๖) จัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา
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(๗) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และติดตามสถานศึกษานาร่องเพื่อให้จัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพและเกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
(๘) เสริมสร้างและเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ในการเป็นสถานศึกษานาร่องหรือในการนานวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษา
(๙) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา
เพื่อทาการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาหรือนานวัตกรรมการศึกษาไปใช้
(๑๐) จัดให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษานาร่อง
(๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาการแทนหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อน
มอบหมาย
(๑๒) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อ
คณะกรรมการนโยบาย
(๑๓) หน้าที่และอานาจที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการขับเคลื่อน
(๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
การดาเนินการตาม (๑) (๒) (๔) (๖) และ (๑๐) ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปรึกษาหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
การออกแบบทดสอบตาม (๖) และการประเมินผลตาม (๑๐) ต้องสอดคล้องกับหลักสูตร
ตามมาตรา ๒๕
ในกรณีที่คณะกรรมการขับเคลื่อนเห็นว่าสถานศึกษานาร่องใดมีความพร้อม อาจมอบหมายหน้าที่
และอานาจตาม (๖) ให้แก่สถานศึกษาดังกล่าวดาเนินการในส่วนของตนได้
มาตรา ๒๑ ให้นาความในมาตรา ๑๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่การพ้นจาก
ตาแหน่งของกรรมการอื่นนอกจากกรรมการโดยตาแหน่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ให้นาความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อน
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ ให้ ป ระธานกรรมการขั บเคลื่ อ น กรรมการขั บ เคลื่ อ น และอนุ ก รรมการที่
คณะกรรมการขับเคลื่อนแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
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มาตรา ๒๔ ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทาหน้าที่รับผิดชอบ
งานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน และให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีระบบข้อมูลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด รวมทั้งศึกษาและ
วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษานาร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๒) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา
(๓) จัดทารายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด โดยให้แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทราบด้วย
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนมอบหมาย
ให้ สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือแก่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๕ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ เพื่ อ นาไปใช้
ตามมาตรา ๒๐ (๔) ต้องครอบคลุมสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
โดยต้องจัด สาระการเรียนรู้รายวิชาให้ หลากหลายและสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด หรือ
ความสนใจของผู้เรียน และสภาพภูมิสังคม
ในกรณีที่สถานศึกษานาร่องต้องการปรับหลักสูตรเพิ่มเติมจากหลักสูตรตามมาตรา ๒๐ (๔)
ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการขับเคลื่อน
ให้ถือว่าการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
สถานศึกษานาร่องที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนโดยไม่ใช้หลักสูตรตามมาตรา ๒๐ (๔)
หรื อ โดยใช้ ห ลั ก สู ต รต่ า งประเทศต้ อ งเสนอคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย
การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษานาร่องและ
สถานศึกษาอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๖ ในการดาเนินการตามมาตรา ๒๕ คณะกรรมการขับเคลื่อน หรือสถานศึกษา
นาร่อง แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาสังคม ในพื้น ที่
นวัตกรรมการศึกษาด้วย
หมวด ๔
สถานศึกษานาร่อง
มาตรา ๒๗ สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาแห่ ง ใดประสงค์ จ ะเป็ น
สถานศึกษานาร่อง ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) สถานศึกษาขั้น พื้น ฐานในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ ขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๒) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นสังกัด
(๓) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
แล้วแต่กรณี
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการขับเคลื่อนกาหนด
มาตรา ๒๘ เพื่อให้ บรรลุวัต ถุประสงค์ต ามมาตรา ๕ การจัด สรรงบประมาณเฉพาะใน
ส่ว นของเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจั ดการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายดาเนินงานให้แก่
สถานศึกษานาร่องตามมาตรา ๒๗ (๑) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ให้จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดสรรให้แก่สถานศึกษานาร่องแต่ละแห่งโดยตรง
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความจาเป็นและความต้องการของสถานศึกษานาร่อง
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงานตามวรรคหนึ่งให้แก่สถานศึกษานาร่อง
แต่ละแห่ง ให้คานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดโดยความเห็นชอบของ
สานักงบประมาณ
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มาตรา ๒๙ การรั บ และการใช้ จ่ า ยเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ บ ริ จ าคเพื่ อ การศึ ก ษาให้ แ ก่
สถานศึกษานาร่องที่เป็นสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยไม่ต้องนาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน
การรับและการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินตามวรรคหนึง่ จะต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค และต้องไม่มีเงื่อนไขเลือกปฏิบัติต่อผู้เรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรม
มาตรา ๓๐ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานของสถานศึ ก ษาน าร่ อ งในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการนโยบายประสานงาน
กับกระทรวงการคลังเพื่อให้คณะกรรมการนโยบายสามารถดาเนินการจัดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัด ซื้อจัด จ้างของสถานศึกษาน าร่องทั้งหมดหรือ แต่บางส่วนได้เอง ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้ ว ย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. เพื่อให้มีการออกกฎ ก.ค.ศ.
หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข สาหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการประเมิน
วิทยฐานะ ให้เกิดความเหมาะสมกับการบริหารงานของสถานศึกษานาร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสานกับ
สานักงาน ก.ค.ศ.
เมื่อได้มีการดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนากฎ ก.ค.ศ. หรือ
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้กับสถานศึกษานาร่องในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุ คคลในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา คณะกรรมการนโยบายอาจเสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. ให้ตั้ง อ.ก.ค.ศ. ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสาหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยเฉพาะก็ได้
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มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หน่วยงานใดประสงค์จะดาเนินโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจใด
ซึ่งให้สถานศึกษานาร่องเป็นผู้ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการ ให้หน่วยงานนั้นขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนก่อนดาเนินการ
มาตรา ๓๔ ในการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษานาร่องอาจดาเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการขับเคลื่อนก่อน
มาตรา ๓๕ สถานศึกษานาร่องอาจใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในกรณีดังต่อไปนี้ได้
(๑) จัดทา คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตารา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับสถานศึกษานั้นโดยอิสระ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรตามมาตรา ๒๕
(๒) ร่วมกันจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนามาใช้ร่วมกันในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน
มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนอาจ
ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาโดยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันอุดมศึกษา
หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก็ได้
มาตรา ๓๗ ให้สถานศึกษานาร่องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
และมีการประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเป็นประจาทุกปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ให้สถานศึกษานาร่องรายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน และให้คณะกรรมการขับเคลื่อนให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนา
สถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มาตรา ๓๘ สถานศึ ก ษาน าร่ อ งที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาของผู้ เ รี ย นตามหลั ก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด ให้ถือว่าเป็นการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติแล้ว
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สถานศึกษานาร่องที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนขอให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หน่วยงาน
องค์กร หรือสถาบันที่มีผลงานด้านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้คาแนะนาใน
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษานาร่องและแจ้งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนทราบ
มาตรา ๓๙ สถานศึกษานาร่องจะพ้นจากการเป็นสถานศึกษานาร่องในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) สถานศึกษานาร่องร้องขอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน และคณะกรรมการขับเคลื่อน
ให้ความเห็นชอบ
(๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนมีมติให้พ้น เพราะสถานศึกษานาร่องแห่งนั้นไม่สามารถดาเนินการ
ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็น
สถานศึกษานาร่อง
(๓) ครบกาหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานาร่องและไม่ประสงค์
จะเป็นสถานศึกษานาร่องต่อไป
(๔) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด
ในการพิจารณาตาม (๑) และ (๒) ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษานาร่อง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และจะต้องคานึงถึงผลกระทบต่อนักเรียนด้วย
ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกาหนดเงื่อนไขให้สถานศึกษานาร่องปฏิบัติเพื่อไม่ให้นักเรียนและครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบจากการพ้นจากการเป็นสถานศึกษานาร่อง
หมวด ๕
การประเมินผล
มาตรา ๔๐ ให้มีการประเมินผลการดาเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ตามมาตรา ๑๕ (๔) ทุกสามปี โดยคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง และให้จัดทา
รายงานเสนอคณะกรรมการนโยบาย
ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่าผลการดาเนินงานและการบริหารจัดการยั งไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ แต่ยังอยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุงได้ ก็ให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย
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พร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง และให้คณะกรรมการนโยบายแจ้งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่าผลการดาเนินงานและการบริหารจัดการยังไม่สามารถ
ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามมาตรา ๕ ได้ ให้ ค ณะผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระเสนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายให้มีการยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั้น
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเห็นว่าพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใดมีเหตุควรยุบเลิก
เนื่องจากไม่อาจดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ ได้ ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั้นตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กาหนด ในการนี้
ให้กาหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบ
จากการยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย
การยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อมีการยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษานาร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานัน้
พ้ น จากการเป็ น สถานศึ ก ษาน าร่ อ ง และกลั บ คื น สู่ ส ถานะสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป็ น อยู่ แ ต่ เ ดิ ม
ตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๒ ในกรณี ที่ มี ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ จ ากรายงานของคณะผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระว่ า
การดาเนินงานและบริหารจัดการพื้นที่นวัต กรรมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดใน
มาตรา ๕ ให้คณะกรรมการนโยบายดาเนินการตามมาตรา ๑๕ (๗) และ (๘) เพื่อให้มีการขยาย
ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๓ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย
กรรมการตามมาตรา ๑๐ (๑) (๒) และ (๓) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๐ (๔)
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อานวยการ
สานักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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ให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔๔ ให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้มีการจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับ เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๔๔ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ปฏิบัติห น้ าที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัต กรรมการศึก ษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่ อ น
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๖ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสถานศึกษานาร่องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสถานศึกษานาร่องตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ให้สถานศึกษานาร่อง
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
เป็นจานวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ที่สถานศึกษาแห่งนั้นได้รับก่อนเป็นสถานศึกษานาร่อง
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่สถานศึกษานาร่องต้องดาเนินการหรือร่วมดาเนินการในโครงการ
กิจกรรม หรือภารกิจใดที่ไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ หรือส่งผลกระทบต่อการเรียน
การสอน อยู่ ใ นวั น ก่อนวัน ที่พ ระราชบัญญัตินี้ใ ช้บั งคับ ให้ ผู้ อ านวยการสถานศึก ษานาร่องแจ้งต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อขอยกเว้นไม่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการในโครงการ
กิจกรรม หรือภารกิจนั้น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นควรให้ยกเว้นก็ให้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจนั้น
มาตรา ๔๙ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามที่เห็นว่าจาเป็นและเหมาะสม มาปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ในระหว่างที่ยังไม่มีการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ในสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน มาปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานบริหารพื้นที่นวัต กรรมการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
มาตรา ๕๐ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ส านั ก งบประมาณจั ด สรรงบประมาณให้ แ ก่ ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
มาตรา ๕๑ ก่อนพระราชบัญญัตินี้จะสิ้นผลใช้บังคับอย่างน้อยหนึ่งปี ให้คณะกรรมการนโยบาย
พื้น ที่น วัต กรรมการศึกษากาหนดมาตรการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา และสถานศึกษานาร่องเตรียมความพร้อมในการสิ้นสุดการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
และกาหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิเพื่อไม่ให้นักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึ กษาได้ รั บ
ผลกระทบจากการที่พระราชบัญญัตินี้สิ้นผลใช้บังคับ
เมื่อพระราชบัญญัตินี้สิ้นผลใช้บังคับแล้ว ให้สถานศึกษานาร่องพ้นจากการเป็นสถานศึกษานาร่อง
และกลับคืนสู่สถานะสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นอยู่แต่เดิม
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรต้องพัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอันเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาคนไทย ให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้ มีความรู้
เท่าทันโลก และมีทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และให้รัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้า
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างแท้จริง สมควรกาหนดให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิรูป
การบริ ห ารและการจั ดการการศึกษาขึ้น เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการนาร่องใน
การกระจายอานาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้า รวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอื่น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

