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มาตรา ๓๗
제37조
การบริ หารและการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานให้
기초교육의 운영과 제공은 기초
교육의 단계와 교육시설의 수,
ยึดเขตพื ้นที่การศึกษาโดยคานึงถึงระดับของ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวนสถานศึกษาจานวน 인구수, 문화 및 기타 측면의
적합성을 고려하여 교육구를 확
ประชากรวัฒนธรรมและความเหมาะสมด้ านอื่น
보하도록 한다.
ด้ วย เว้ นแต่การจัดการศึกษาขัน้ พื ้นฐานตาม
교육협의회의 조언을 통하여 장
กฎหมายว่าด้ วยการอาชีวศึกษา
관이 교육구의 행정과 제공을
ให้ รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของสภาการศึกษา
위하여 초등교육구와 중등교육
มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนด
구로 구분하는 교육구를 정하여
เขตพื ้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัด
관보에 게재할 권한을 갖도록
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานแบ่งเป็ นเขตพื ้นที่การศึกษา 한다.
어떠한 교육시설이 초등교육단
ประถมศึกษาและเขตพื ้นที่การศึกษา
계 및 중등교육단계를 모두 제
มัธยมศึกษา
ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 공하는 경우 어떠한 교육구에
있는 그러한 교육시설을 지정하
ทังระดั
้ บประถมศึกษาและระดับ มัธยมศึกษา
는 데에는 해당 교육시설의 교
การกาหนดให้ สถานศึกษาแห่งนันอยู
้ ่ในเขตพื ้นที่
육단계를 중요하게 고려하도록
การศึกษาใดให้ ยดึ ระดับการศึกษาของ
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สถานศึกษานันเป็
้ นสาคัญ ทังนี
้ ้ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน
ในกรณีที่เขตพื ้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและ
จัดการได้ ตามวรรคหนึ่งกระทรวงอาจจัดให้ มี
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานดังต่อไปนี ้เพื่อเสริม
การบริ หารและการจัดการของเขตพื ้นที่
การศึกษาก็ได้
(๑)การจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานสาหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้
หรือมีร่างกายพิการหรือ ทุพพลภาพ
(๒)การจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่จดั ใน
รูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย
(๓)การจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานสาหรับบุคคลที่มี
ความสามารถพิเศษ
(๔)การจัดการศึกษาทางไกลและการจัด
การศึกษาที่ให้ บริ การในหลายเขตพื ้นที่
การศึกษา

한다. 이와 관련하여 기초교육
위원회의 조언을 통하여 장관이
정하여 공고한 바를 따르도록
한다.
교육구가 첫번째 단락에 따른
운영 및 제공을 하지 못하는 경
우 (교육)부가 교육구의 운영
및 제공을 강화하기 위하여 다
음 각 항과 같은 기초교육을 마
련할 수도 있다.
(1)신체, 정신, 지성, 정서, 사
회, 의사소통 및 학습능력 측면
에서 부족함이 있거나 신체적
장애가 있는 사람에 대한 기초
교육 제공
(2)비정규교육 또는 비공식교육
형태에서 마련하는 기초교육 제
공
(3)영재를 위한 기초교육 제공
(4)장거리교육 제공 및 여러 교
육구에서 서비스하는 교육 제공
제38조
교육구에서 기초교육시설을 관
리, 설치, 축소, 병합, 취소하고,
교육구의 사립교육시설에 협조,
지원 및 후원하며, 지방자치단
체가 교육 정책 및 표준에 부합
하는 교육을 제공할 수 있도록
협조, 지원 및 후원하고, 교육구
에서 다양한 형태로 교육을 제
공하는 개인, 가족, 공동체기구,

มาตรา ๓๘
ในแต่ละเขตพื ้นที่การศึกษาให้ มีคณะกรรมการ
และสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามีอานาจหน้ าที่
ในการกากับดูแล จัดตัง้ ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ในเขตพื ้นที่การศึกษา
ประสานส่งเสริมและ สนับสนุนสถานศึกษา
เอกชนในเขตพื ้นที่ การศึกษาประสานและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ สามารถ
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จัดการศึกษาสอดคล้ องกับนโยบายและ
มาตรฐาน การศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการ ศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ที่จดั การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื ้น
ที่การศึกษา
วรรคสอง (ยกเลิก)
วรรคสาม (ยกเลิก)
วรรคสี่ (ยกเลิก)
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ
สถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้ อง
ถิ่นว่าจะอยู่ในอานาจหน้ าที่ของเขตพื ้นที่
การศึกษาใดให้ เป็ นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

민간기구, 전문기관, 종교시설,
사업장 및 기타 사회기간을 지
원하고 후원하는 데 있어서 권
한과 책임이 있는 교육구 위원
회 및 사무처를 두도록 한다.
두번째 단락 (삭제)
세번째 단락 (삭제)
세번째 단락 (삭제)
네번째 단락 (삭제)
어떠한 교육구의 권한과 책임
하에 있게 될 사립교육시설 및
지방자치단체와 관련한 부분에
대하여 기초교육위원회의 조언
을 통하여 장관이 정하여 공고
하는 바에 따라 첫번째 단락에
따른 조치를 취하도록 한다.
제39조
(교육)부는 예산, 인사행정 및
일반행정 측면을 포함하여 행정
및 교육 제공 권한을 교육구 위
원회 및 사무처와 교육구의 교
육시설로 직접 분산시키도록 한
다.
그러한 권력 분산 원칙 및 방법
은 부령에서 정하는 바를 따르
도록 한다.

มาตรา๓๙
ให้ กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา ทังด้
้ านวิชาการงบประมาณ
การบริ หารงานบุคคล และการบริหารทัว่ ไป
ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื ้นที่
การศึกษาโดยตรง
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจดัง กล่าว
ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

제40조
교육시설의 업무를 감독, 지원
및 후원하기 위하여 지역의 보
호자 대표, 교사 대표, 공동체기

มาตรา๔๐
ให้ มีคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
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สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่า
구 대표, 지방자치단체 대표, 교
육시설의 동문 대표, 승려 대표
ปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่
및/또는 기타 종교 대표와 권위
ละสถานศึกษาเพื่อทาหน้ าที่กากับและ ส่งเสริม
자로 구성되는 각 교육시설의
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้ วย
학위 전 과정의 고등교육시설
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน
및 직업교육시설 위원회를 두도
ผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้ องถิ่น ผู้แทนศิษย์
록 한다.
เก่าของสถานศึกษาผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือ
학위 전 고등교육시설 및 직업
ผู้แทนองค์กร ศาสนาอื่นในพื ้นที่และผู้ทรง
교육시설은 위원을 추가할 수도
คุณวุฒิ
있다. 이와 관련하여 법령에서
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่า
정하는 바를 따른다.
위원 수, 자격, 원칙, 위원장 및
ปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมี
위원 지명 방법 및 임기와 퇴임
กรรมการเพิ่มขึ ้นได้ ทังนี
้ ้ ตามที่กฎหมาย
은 부령에서 정하는 바를 따르
กาหนด
도록 한다.
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ
교육시설 운영자가 교육시설위
สรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
원회의 위원 및 간사가 되도록
วาระการดารงตาแหน่งและการพ้ นจากตาแหน่ง
한다.
ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดใน กฎกระทรวง
이 조의 내용은 제18조제(1)항
ให้ ผ้ บู ริหารสถานศึกษาเป็ นกรรมการและ
및 제(2)항에 따른 교육시설에
เลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
는 적용하지 아니한다.
ความในมาตรานี ้ไม่ใช้ บงั คับแก่สถานศึกษา
제2절 지방자치단체의 교육행정
ตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓)
및 제공

ส่ วนที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาของ
제41조
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น

지방자치단체는 준비와 적합성
및 지역 내의 요구에 따라 어떠
한 하나의 단계 또는 모든 단계
의 교육을 제공할 권리가 있다.

มาตรา ๔๑
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีสิทธิจดั การศึกษา
ในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตาม
ความพร้ อม ความเหมาะสมและความต้ องการ

제42조
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ภายในท้ องถิ่น

(교육)부가 지방자치단체의 교
육 제공 준비 평가 원칙과 방법
을 정하도록 하며 지방자치단체
의 교육제공 보조금 예산 배정
에 대한 건의를 포함하여 지방
자치단체가 교육 정책 및 표준
에 부합하는 교육을 제공할 수
있도록 협조하고 지원하는 책임
을 맡도록 한다.

มาตรา ๔๒
ให้ กระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินความพร้ อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและมีหน้ าที่ใน
การประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นให้ สามารถจัดการศึกษาสอดคล้ องกับ
นโยบายและได้ มาตรฐานการศึกษารวมทัง้
การเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
제3절 민간의 교육행정 및 제공
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น

제43조
민간의 교육 행정 및 제공은 국
가로부터 교육 품질 및 표준 평
가 감독과 모니터링을 받아 자
율성을 갖도록 하며 국립교육시
설과 동일한 교육 품질 및 표준
평가 원칙에 따라 이행하여야
한다.

ส่ วนที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของ
เอกชน

มาตรา ๔๓
การบริ หารและการจัดการศึกษาของเอกชน
ให้ มีความเป็ นอิสระ โดยมีการกากับติดตาม
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจา
กรัฐและต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การประเมิน
제44조
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับ
제18조제(2)항에 따른 사립교육
สถานศึกษาของรัฐ
시설은 법인이 되도록 하며 사
립교육시설 운영자, 허가증을
취득한 사람, 보호자 대표, 공동
체기구 대표, 교사 대표, 동문
대표 및 권위자로 구성되는 위
원회를 두도록 한다.
위원 수, 자격, 원칙, 위원장 및
위원 지명 방법 및 임기와 퇴임
은 부령에서 정하는 바에 따르

มาตรา ๔๔
ให้ สถานศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๘ (๒)เป็ น
นิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบ
ด้ วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน องค์กรชุมชน ผู้แทนครู
ผู้แทนศิษย์เก่าและ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ
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สรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
도록 한다.
วาระการดารงตาแหน่งและการพ้ นจากตาแหน่ง
제45조
ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดใน กฎกระทรวง
사립교육시설은 법률이 정하는
바에 따른 모든 단계 및 모든
유형의 교육을 제공하도록 한
다. 국가는 교육측면에 있어 민
간의 참여에 관하여 명확한 정
책과 방법을 규정하여야 한다.
국가나 교육구 또는 지방자치기
구의 교육 제공 정책 및 계획에
대한 규정은 장관이나 교육구위
원회 또는 지방자치단체가 민간
및 국민의 의견을 청취하여 민
간의 교육 제공에 대한 영향을
고려하여 검토하여야 한다.
학위 단계의 교육을 제공하는
사립교육시설은 자율적으로 운
영할 수 있으며, 자체 행정 및
관리 체계를 개발할 수 있고,
학문적 유연성과 자율성을 가지
며 사립고등교육시설에 관한 법
률에 따라 교육시설협의회의 감
독 하에 있도록 한다.

มาตรา ๔๕
ให้ สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ ทกุ ระดับ
และทุกประเภท การศึกษาตามที่กฎหมาย
กาหนด โดยรัฐต้ องกาหนดนโยบายและ
มาตรการที่ชดั เจนเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมของ
เอกชนในด้ านการศึกษา
การกาหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
ของรัฐของเขตพื ้นที่การศึกษาหรือขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ คานึงถึงผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษาของเอกชนโดยให้ รัฐมนตรีหรื อ
คณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษาหรื อองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นรับฟั งความคิดเห็นของ
เอกชนและประชาชน ประกอบการพิจารณาด้ วย
ให้ สถานศึกษาของเอกชนที่จดั การศึกษาระดับ
ปริญญาดาเนินกิจการได้ โดยอิสระสามารถ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็ นของตน
เอง มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการ
และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสภาสถาน
ศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยสถาบันอุดมศึกษา
제46조
เอกชน

국가는 학문적 측면에서 지원하
고 후원하는 것을 포함하여 사
립교육시설이 표준을 갖추고 자
립할 수 있도록 합당한 바에 따
라 사립교육시설에 대하여 이익
이 되는 보조금, 감세 또는 면

มาตรา ๔๖
รัฐต้ องให้ การสนับสนุนด้ านเงินอุดหนุนการลด
หย่อนหรือการยกเว้ นภาษีและสิทธิประโยชน์
อย่างอื่นที่เป็ นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่
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สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสมรวมทัง้
ส่งเสริมและสนับสนุนด้ านวิชาการให้ สถานศึกษ
าเอกชนมี มาตรฐานและสามารถพึง่ ตนเองได้

세 및 기타 혜택 지원을 제공한
다.
제6장 교육 표준 및 품질 보증

หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

제47조
기초교육 및 고등교육의 교육
품질 및 표준을 개발하기 위하
มาตรา ๔๗
여 내부 품질 보증 시스템 및
ให้ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒ
외부 품질 보증 시스템으로 구
นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
성되는 교육 품질 보증 시스템
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานและการศึกษาระดับ
을 갖추도록 한다.
อุดมศึกษา ประกอบด้ วยระบบการประกัน
기초교육 및 직업교육의 교육
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
품질 보증 시스템과 원칙 및 방
법은 부령에서 정하는 바를 따
ภายนอก
르도록 한다. 특정 법률이 정하
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
는 다른 부의 권한과 책임 하에
การศึกษาของการศึกษาขันพื
้ ้นฐานและ
있는 고등교육 품질 보증 시스
การอาชีวศึกษาให้ เป็ นไปตามที่กาหนดใน
템에 대해서는 그에 관한 법률
กฎกระทรวง สาหรับระบบการประกันคุณภาพ
에 따르도록 한다.

การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอานาจหน้ าที่
ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกาหนดไว้ เป็ น
제48조
การเฉพาะให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
원소속기관 및 교육시설은 교육
시설 내부 품질 보증 시스템을
갖추도록 하며 내부 품질 보증
은 교육 품질 및 표준을 개발하
고 외부 품질 보증을 뒷받침하
기 위하여 연간보고서를 작성하
여 관련 원소속기관에 제출하고
대중에게 공개하여 지속적으로
실행하여야 하는 교육행정절차
의 일부분으로 간주하도록 한

มาตรา ๔๘
ให้ หน่วยงานต้ นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้ มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทารายงาน
ประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้ น สังกัดหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไป
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สูก่ ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับ การประกันคุณภาพภายนอก

다.
제49조
이 법에서 규정하는 바에 따른
각 단계에서의 교육 제공 목적
과 원칙 및 노선을 고려하여 교
육시설의 품질을 심사하도록 하
기 위하여 공공기관의 지위를
가지는 국가 교육 표준 및 품질
평가 보증 사무처를 설치하여
외부 품질 평가 방법 원칙을 개
발하고 고등교육과학연구혁신부
(Ministry of Higher Education,
Science, Research and
Innovation)의 권한과 책임 하
에 있는 고등교육 제공이 아닌
교육 제공 결과를 평가하는 직
무를 담당하도록 한다.
최종적으로 평가한 날부터 매5
년에 1회 이상 교육시설의 품질
을 평가하고 평가 결과를 관련
기관 및 대중에 제출한다.

มาตรา๔๙
ให้ มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษามีฐานะเป็ นองค์การมหาชน
ทาหน้ าที่พฒ
ั นาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและทาการประเมินผลการจัด
การศึกษาที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึง่ อยู่ใน
อานาจหน้ าที่ของกระทรวงการ อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมหรือกระทรวง
อื่นเพื่อให้ มีการตรวจสอบคุณภาพของสถาน
ศึกษาโดยคานึงถึง ความมุ่งหมายหลักการและ
แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่
กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัตินี ้
ให้ มีการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้ อยหนึ่งครัง้ ในทุก
ห้ าปี นบั ตังแต่
้ การประเมินครัง้ สุดท้ ายและ
เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
และ สาธารณชน

제50조
มาตรา ๕๐
교육시설은 교육시설 관련 자료
ให้ สถานศึกษาให้ ความร่วมมือในการจัดเตรียม
가 있는 각종 증빙서류를 마련
เอกสารหลักฐานต่าง ๆที่มีข้อมูลเกี่ยวข้ องกับ
하는 데 협조하여 운영자 및 교
สถานศึกษาตลอดจนให้ บุคลากรคณะกรรมการ
육시설 관련자를 포함하는 교육
ของสถานศึกษารวมทังผู
้ ้ ปกครองและผู้ที่มีสว่ น
시설 위원회 인원이 교육 표준
เกี่ยวข้ องกับสถานศึกษาให้ ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน
및 품질 평가 보증 사무처 요청
ที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิภารกิจ
에 따라 검토하여 교육시설의
ของสถานศึกษาตามคาร้ องขอของสานักงาน
과업 수행과 관련이 있다고 판
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รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สานักงานดัง
กล่าวรับรอง ทาการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษานัน้

단하는 부분에서 추가 자료를
제공하도록 하거나 사무처가 보
증하는 외부인 또는 외부기관이
그 교육시설의 외부 품질 평가
를 실시하도록 한다.

มาตรา ๕๑
제51조
ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของ
어떠한 교육시설의 외부 평가
สถานศึกษาใดไม่ได้ ตามมาตรฐานที่กาหนด
결과가 규정한 표준을 따르지
ให้ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
아니하는 경우 교육 표준 및 품
คุณภาพการศึกษาจัดทาข้ อเสนอแนะ
질 평가 보증 위원회가 원소속
การปรับปรุงแก้ ไขต่อหน่วยงานต้ นสังกัดเพื่อ
기관에 대하여 개선제안서를 작
성하여 교육시설이 정한 기한
ให้ สถานศึกษาปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาที่
내에 개선하도록 한다. 만약 그
กาหนด หากมิได้ ดาเนินการดังกล่าวให้
와 같은 조치를 취하지 아니한
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
다면 교육 표준 및 품질 평가
การศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษา
보증 위원회가 기초교육위원회
ขันพื
้ ้นฐานหรื อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
또는 직업교육위원회에 보고하
เพื่อดาเนินการให้ มีการปรับ ปรุงแก้ ไข
여 개선 조치가 있도록 한다.

หมวด ๗ ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา

제7장 교사와 교수진 및 교육계
인력

มาตรา ๕๑/๑
제51조의1
คาว่า “คณาจารย์” ในหมวดนี ้ ให้ หมายความว่า
이 장에서의 “교수진”이라는 용
บุคลากรซึง่ ทาหน้ าที่หลักทางด้ านการสอนและ
어는 국가 및 민간의 학위 과정
고등교육시설에서 교육 및 연구
การวิจยั ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาของรัฐและเอกชน แต่ไม่รวมถึงบุคลากร 분야의 주요 직무를 수행하는
사람을 뜻하도록 하나 고등교육
ซึง่ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
과학연구혁신부의 인원은 포함
วิจยั และนวัตกรรม
하지 아니한다.

มาตรา ๕๒
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ให้ กระทรวงส่งเสริมให้ มีระบบ กระบวนการผลิต 제52조
(교육)부는 교육계 인사를 포함
การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
한 교사 및 교수진을 양성하고
ทางการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชันสู
้ งโดยการกากับ 개발하는 기관을 감독하고 협조
하여 교사와 교수진 및 교육계
และประสานให้ สถาบันที่ทาหน้ าที่ผลิตและ
인력 양성 개발 시스템과 과정
พัฒนาครู คณาจารย์รวมทังบุ
้ คลากรทาง
이 고급직업교육과 적합한 품질
การศึกษาให้ มีความพร้ อมและมีความเข้ มแข็งใน
과 표준을 갖추도록 하고 지속
การเตรี ยมบุคลากรใหม่และ การพัฒนาบุคลากร 적으로 새로운 인재를 준비하고
ประจาการอย่างต่อเนื่อง
정규인력을 개발하는 데 있어서
รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตังกองทุ
้
น
준비성과 강점이 있도록 한다.
국가는 충분한 예산을 배정하고
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง
교사와 교수진 및 교육계 인력
การศึกษาอย่างเพียงพอ
기금을 설치하여야 한다.
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