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หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา

제4장 교육 제공 지침

มาตรา ๒๒
การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สดุ
กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ

제22조
교육을 제공하는 것은 모든 학
습자가 학습하고 스스로를 발전
시키는 능력이 있다는 원칙을
지켜야 하며 학습자를 가장 중
요시하여야 한다. 교육을 제공
하는 과정은 학습자가 본연의
잠재력을 최대한 개발할 수 있
도록 장려하여야 한다.

มาตรา ๒๓
제23조
การจัดการศึกษา ทังการศึ
้
กษา
정규교육과 비정규교육 및 비공
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
식 교육 모두에서의 교육 제공
ตามอัธยาศัย ต้ องเน้ นความสาคัญทังความรู
้
้
은 다음 각 항의 사안에서 각
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
단계의 적합성에 따른 지식, 도
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
덕, 학습 과정 및 통합의 중요
ในเรื่องต่อไปนี ้
성을 강조하여야 한다.
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(๑) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และ
ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้ แก่
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึง
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็ นมา
ของสังคมไทยและระบบการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็ นประมุข
(๒) ความรู้และทักษะด้ านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทังความรู
้
้ ความเข้ าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบารุงรักษา
และการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมอย่างสมดุลยัง่ ยืน
(๓) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมกา
รกีฬาภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา
(๔) ความรู้และทักษะด้ านคณิตศาสตร์และ
ด้ านภาษา เน้ นการใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ อง
(๕) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
และการดารงชีวิตอย่างมีความสุข

(1)본인과 태국 사회의 역사와
국왕을 국가 수반으로 하는 민
주주의 제도에서의 정치 제도
에 관한 지식을 포함하여 본인
과 사회, 즉 가족, 공동체, 국
가 및 세계 사회와의 관계에
대한 이해
(2)천연자원 및 환경을 균형적
으로 처리하고 영속적으로 보
호하며 활용하는 것에 대한 지
식과 이해 및 경험을 포함하는
과학 및 기술 측면의 지식과
역량
(3)종교, 예술, 문화, 체육, 태
국의 지혜 및 지혜의 활용
(4)수학과 언어 측면의 지식과
기술 및 올바른 태국어 사용에
대한 중점
(5)직업에 종사하고 행복한 삶
을 영위하는 데 있어서의 지식
과 기술

제24조
มาตรา ๒๔
학습 과정의 제공은 교육시설과
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ สถานศึกษาและ
관련기관이 다음 각 항을 이행
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
하도록 한다.
(๑) จัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับ
(1)개인간의 차이점을 고려하
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึง
여 관심과 적성에 부합하는 내
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
용 및 활동을 마련한다.
(๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
(2)문제를 예방하고 해결하기
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ม
위하여 기술, 사고 과정, 처리,
상황과의 대면 및 지식의 응용
าใช้ เพื่อป้องกันและแก้ ไขปัญหา
을 연습한다.
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(๓) จัดกิจกรรมให้ ผ้เู รียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ ทาได้ คิด
เป็ น ทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ ร้ ูอย่างต่อ
เนื่อง

(3)학습자가 지속적으로 실제
경험을 통하여 학습하고, 사고
하며, 행할 수 있도록 실행 훈
련을 하며, 독서를 즐기고, 지
식욕이 생기도록 하는 활동을
마련한다.
(4)전과목에서 미덕과 훌륭한
가치관 및 바람직한 특성을 고
취하는 것을 포함하여 다양한
측면의 내용과 지식의 비율이
균형을 이루어 어우러지도록
하여 학습과 교육을 제공한다.
(5)학습자가 지식과 식견을 깨
우치도록 하기 위하여 연구를
학습 과정의 일부분으로 사용
할 수 있도록 하는 것을 포함
하여 교원이 분위기, 환경, 학
습 매개체 및 편의시설을 마련
할 수 있도록 지원한다. 이와
관련하여 교원과 학습자가 각
종 학습, 교육 매개체 및 지식
출처를 통하여 함께 학습할 수
도 있다.
(6)모든 시간과 장소에서 학습
이 가능하도록 하며, 잠재력에
따른 학습자의 발전을 위하여
부모와 보호자 및 전 부분의
공동체가 함께 협력한다.

(๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้ สดั ส่วนสมดุลกัน รวม
ทังปลู
้ กฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดงี าม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ในทุกวิชา

(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ ผ้ สู อนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้ อม สื่อการเรียน และ
อานวยความสะดวก เพื่อให้ ผ้ เู รียนเกิด
การเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทังสามารถใช้
้
การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทัง้
นี ้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้ อมกัน
จากสื่อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ
(๖) จัดการเรียนรู้ให้ เกิดขึ ้นได้ทกุ เวลาทุกสถานที่
มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพื่อร่วม
กันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

มาตรา ๒๕
รัฐต้ องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตัง้
제25조
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ ทุกรูปแบบ ได้ แก่ ห้ อง 국가는 공공도서관, 박물관, 미
술관, 동물원, 공원, 식물원, 과
สมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สว
학기술공원, 운동오락센터, 자료
นสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศา
3

สตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและ
นันทนาการ แหล่งข้ อมูล และแหล่งการเรียนรู้อนื่
อย่างพอ เพียงและมีประสิทธิภาพ

출처 및 기타 학습 장소와 같은
형태의 평생 학습 장소를 충분
하고 효율적으로 운영, 설치하
는 것을 후원하여야 한다.

มาตรา ๒๖
ให้ สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดย
พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไ่ ป
ในกระบวนการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบ
การศึกษา
ให้ สถานศึกษาใช้ วิธีการที่หลากหลายในการ

제26조
교육시설은 학습자의 발달과 행
동, 학습 습관 관찰, 활동 참여
및 시험을 교육의 각 수준과 유
형에 적합한 교육 과정과 병행
으로 검토하여 학습자를 평가하
도록 한다.
교육시설은 지속적인 교육의 기
회를 할당함에 있어 다양한 방
법을 활용하도록 하며 첫번째
จัดสรรโอกาสการเข้ าศึกษาต่อ และให้ นาผลการ 단락에 따른 학습자 평가 결과
ประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึง่ มาใช้ ประกอบการ
를 고려하는 데 적용하도록 한
다.
พิจารณาด้ วย

มาตรา ๒๗
ให้ คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานกาหนด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเพื่อ
ความเป็ นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ กา
รดารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจน
เพื่อการศึกษาต่อ
ให้ สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานมีหน้ าที่จดั ทาสาระ
ของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง
ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและ
สังคม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพื่อเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ

제27조
기초교육위원회는 태국의 정체
성, 민족의 훌륭한 국민성, 삶의
영위와 직업을 비롯하여 지속
교육을 위한 기초교육의 중심
교과과정을 설정하도록 한다.
기초교육시설은 가족, 공동체,
사회 및 국가의 좋은 구성원이
되기 위하여 공동체 및 사회의
문제 상황, 민중의 지혜, 바람직
한 특성과 관련한 부분에서 첫
번째 단락에 따른 목표에 의거
하여 교과과정의 내용을 작성할
의무를 갖도록 한다.
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제28조
มาตรา ๒๘
제12조 두번째 단락과 세번째
หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทังหลั
้ กสูตร
단락 및 네번째 단락에 따른 사
การศึกษาสาหรับบุคคลตามมาตรา ๑๐ วรรค
람을 위한 교과과정을 포함하는
สอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้ องมีลกั ษณะ
각 단계의 교과과정은 다양한
หลากหลาย ทังนี
้ ้ ให้ จดั ตามความเหมาะสม
형태가 있어야 한다. 이와 관련
ของแต่ละระดับโดยมุง่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
하여 개인의 삶의 질에 대하여
ของบุคคลให้ เหมาะสมแก่วยั และ ศักยภาพ
연령과 잠재력에 따라 적합한
สาระของหลักสูตร ทังที
้ ่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ
개발을 지향하여 각 단계의 적
ต้ องมุง่ พัฒนาคนให้ มคี วามสมดุล ทังด้
้ าน
합성에 따라 제공하도록 한다.
학문과 직업교육으로 모두, 교
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม
과과정의 내용은 지식, 사고, 능
และความรับผิดชอบต่อสังคม
력, 장점 및 사회에 대한 책임
สาหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษานอก
측면에서 균형 있는 발전을 지
จากคุณลักษณะในวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ ว
향하여야 한다.
ยังมีความมุง่ หมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ
첫번째 단락과 두번째 단락의
วิชาชีพชันสู
้ ง และการค้นคว้ าวิจยั เพื่อพัฒนา
특성 이외에도 고등교육 수준
องค์ความรู้และพัฒนาสังคม
교과과정에 대해서는 지식체와
사회를 발전시키기 위하여 학문
과 고급직업교육 및 연구를 개
발하는 특별한 목적이 있다.

มาตรา ๒๙
ให้ สถานศึกษาร่วมกับบุคคลครอบครัว ชุมชน อง
ค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เอกชน
제29조
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
공동체를 문제 상황 및 요구에
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
부합하도록 발전시키기 위하여
ส่งเสริมความเข้ มแข็งของชุมชนโดยจัด
공동체가 교육과 훈련을 제공하
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ ชมุ ชนมี
고 지식과 자료, 정보를 탐구하
การจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้
며 각종 민간의 지혜와 지식을
ข้ อมูล ข่าวสาร และรู้จกั เลือกสรรภูมิปัญญาและ 선택할 줄 알도록 공동체 간의
วิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ สอดคล้ อง
개발 경험을 교환하도록 후원하
는 방법을 찾는 것을 포함하여
กับสภาพปัญหาและความต้ องการ รวมทังหา
้
개인, 가족, 공동체, 공동체 기
วิธีการสนับสนุนให้ มกี ารแลกเปลีย่ น
5

ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน

구, 지방행정기구, 민간, 민간기
관, 전문단체, 종교시설, 사업장
및 기타 사회시설과 협력하여
공동체 내부에 학습과정을 마련
하여 공동체의 강화를 촉진한
다.

มาตรา ๓๐
ให้ สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทังการส่
้
งเสริมให้ ผ้ สู อน
สามารถวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
제30조

교육시설은 교육자가 각 교육단
계의 학습자에게 적합한 학습
개발을 위하여 연구할 수 있도
록 지원하는 것을 포함하여 효
율적인 학습, 교육과정을 개발
하도록 한다.

หมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา
ส่ วนที่ ๑ การบริหารและการจัดการศึกษาของ
รัฐ

제5장 교육 행정 및 교육 제공

มาตรา ๓๑
กระทรวงมีอานาจหน้ าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ 제1절 정부의 교육 행정 및 교육
กากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท และ 제공
การอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาที่อยูใ่ นอานาจหน้ าที่ของกระทรวงอื่น 제31조
ที่มีกฎหมายกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ กาหนด
부(교육부)는 모든 수준과 유형
의 교육과 직업교육을 후원하고
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
감독하는 것과 관련한 권한과
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาส่งเสริมและป
직무가 있으나 법률이 특정하게
ระสานงานการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และ
규정한 다른 부의 권한과 직무
การกีฬา ทังนี
้ ้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา
에 있는 고등교육은 포함하지
รวมทังการติ
้
ดตามตรวจสอบแลประเมินผล
아니하며 교육 정책과 계획 및
การจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่มี
표준을 규정하고 교육을 위한
กฎหมายกาหนดให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ของ
자원을 후원하며, 종교, 예술,
กระทรวงหรือ ส่วนราชการที่สงั กัดกระทรวง
문화 및 스포츠를 진흥하고 협
조한다. 이와 관련하여 모니터
링과 조사 및 교육 제공 결과
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มาตรา ๓๒
평가를 포함하는 교육 관련 부
분 및 법률이 규정하는 바에 따
การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้ มี
องค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูป 른 기타 공무는 부 또는 부 소
속 정부부문의 권한과 직무가
คณะกรรมการจานวนสามองค์กร ได้ แก่
되도록 한다.
สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นหรือให้ คาแนะนาแก่ 제32조
부에서의 행정 조치는 장관 또
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้ าที่
는 내각에 의견을 제출하거나
อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
조언하는 것을 검토하기 위한
교육협의회와 기초교육위원회
및 직업교육위원회의 3개 기구
를 협의회 또는 위원회 형태의
단체가 되는 주요 기구를 두도
록 하며 법률에서 정하는 바에
따른 기타 권한과 직무를 맡도
록 한다.

มาตรา ๓๒/๑
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม มีอานาจหน้ าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
สนับสนุน และกากับการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ การวิจยั และการสร้ างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อให้ การพัฒนาประเทศเท่าทันการเ
ปลี่ยนแปลงของโลกและราชการอื่นตามที่มี
제32조의1
กฎหมายกาหนดให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ของกระทร
고등교육과학연구혁신부1는 세
วงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยั และ
계의 변화에 뒤쳐지지 않도록
นวัตกรรม หรือส่วนราชการที่สงั กัดกระทรวง
국가를 개발하기 위하여 고등교
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
육과 과학, 연구 및 창조혁신을
후원, 지지, 감독 및 법률에서
고등교육과학연구혁신부 또는
고등교육과학연구혁신부 소속
정부부문의 권한과 직무를 규정
한 바에 따른 기타 공무 권한과
직무를 맡는다.

มาตรา ๓๒/๒
การจัดระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยการนัน้

제32조의2
1
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มาตรา ๓๓
고등교육과학연구혁신부의 행정
조치는 그에 관한 법률을 따르
สภาการศึกษา มีหน้ าที่
도록 한다.
(๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่
บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ
제33조
การศึกษาทุกระดับ
교육협의회는 다음 각 항의 직
(๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนตาม 무를 담당한다.
(1)종교, 예술, 문화 및 스포츠
(๑)
와 전 수준의 교육을 통합하는
(๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับ
국가교육계획을 검토하여 제출
สนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
한다.
(๔) ดาเนินการประเมินผลการจัดการศึก
(2)제(1)항에 따라 계획한 바
ษาตาม (๑)
에 따르도록 실행하기 위한 교
육 정책과 계획 및 표준을 검
(๕) ให้ ความเห็นหรือคาแนะนาเกี่ยวกับ
토하여 제출한다.
กฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความ
(3)교육을 위한 자원을 지원하
ในพระราชบัญญัตินี ้
는 데 있어서의 정책과 계획을
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติและ
검토하여 제출한다.
มาตรฐานการศึกษา ให้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(4)제(1)항에 따라 교육 제공 결
ให้ คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้ วย
과 평가를 실시한다.
รัฐมนตรีเป็ นประธาน กรรมการโดยตาแหน่งจาก
(5)이 법의 내용에 따라 제정하
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทน
는 법률 및 부령과 관련한
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
의견과 조언을 제공한다.
พระภิกษุซึ่งเป็ นผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทน
교육 정책과 계획 및 표준은 내
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
각에 제출하도록 한다.
ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น และกรรมการผู้ทรง
교육협의회는 장관을 위원장으
คุณวุฒิ ซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการ
로 하고 관련 기관에서의 당연
ประเภทอื่นรวมกัน
직위원, 민간단체 대리인, 지방
ให้ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็ น
자체기구 대리인, 전문단체 대
นิติบคุ คล และให้ เลขาธิการสภาเป็ นกรรมการ
리인, 승가 대리인인 승려, 태국
และเลขานุการ
이슬람중앙위원회 대리인, 기타
จานวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
종교 대리인 및 다른 부류 위원
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สรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดารง
ตาแหน่ง และการพ้ นจากตาแหน่ง ให้ เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด

을 합한 수보다 적지 아니한 권
위자위원으로 구성한다.
교육협의회사무처는 법인으로
하며 사무총장이 위원 겸 간사
가 되도록 한다.
위원 수, 자격, 원칙, 지명, 위원
선발, 임기 및 퇴임은 법률이
정하는 바에 따르도록 한다.

มาตรา ๓๔
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานมีหน้ าที่
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่
สอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
제34조
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
기초교육위원회는 국가경제사회
개발계획과 국가교육계획에 부
การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ
합하는 기초교육 정책 표준과
และประเมินผลการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
중심교과과정 개발 계획, 자원
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้ าที่
지원, 모니터링, 조사 및 기초교
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน
육 평가 정책을 검토하여 제출
และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับที่สอด
하는 직무를 담당한다.
คล้ องกับความต้ องการตามแผนพัฒนา
직업교육위원회는 직업교육의
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา 질과 우수성을 고려하여 국가경
แห่งชาติการส่งเสริมประสานงานการจัดการ
제사회개발계획과 국가교육개발
อาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุน
계획의 요구에 부합하는 전 수
준의 직업교육 표준과 교과과정
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
개발계획과 정부와 민간의 직업
ผลการจัดการอาชีวศึกษาโดยคานึงถึงคุณภาพ
교육 제공 협력 지원, 자원 지
และความเป็ น เลิศทางวิชาชีพ
원, 모니터링, 조사 및 직업교육
วรรคสาม (ยกเลิก)
제공 결과 평가 정책을 검토하
여 제출하는 직무를 담당한다.
세번째 단락 (삭제)

มาตรา ๓๕
องค์ประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔
ประกอบด้ วย กรรมการโดยตาแหน่งจากหน่วย 제35조
งานที่เกี่ยวข้ อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทน
제34조에 따른 위원회의 구성요
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 소는 관련 기관에서의 당연직위
และผู้ทรงคุณวุฒซิ ึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าจานวน 원, 민간단체 대리인, 지방자치
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กรรมการประเภทอื่นรวมกัน
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและ
การพ้ นจากตาแหน่งของคณะกรรมการแต่ละ
คณะ ให้ เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ้ ให้
คานึงถึงความแตกต่างของกิจการในความรับผิด
ชอบของ คณะกรรมการแต่ละคณะด้ วย
ให้ สานักงานคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ เป็ น
นิติบคุ คล และให้ เลขาธิการของแต่ละ
สานักงานเป็ นกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการ

기구 대리인, 전문단체 대리인
및 다른 부류 위원을 합한 수보
다 적지 아니한 권위자위원으로
구성한다.
각 위원회의 위원 수, 자격, 원
칙, 지명, 위원 선발, 임기 및
퇴임은 법률이 정하는 바에 따
르도록 한다. 이와 관련하여 각
위원회의 책임에서 업무의 차이
를 고려하도록 한다.
제35조에 따른 위원회사무처는
법인이 되도록 하며 각 사무처
의 사무총장은 위원회의 위원
겸 간사가 되도록 한다.

มาตรา ๓๕/๑
제35조의1
ให้ มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้ าที่
고등교육위원회를 두어 각 교육
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและ
기관 설립 관련 법률 및 관련
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้ องกับ
법률에 따라 학위수준 교육기관
ความต้ องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
의 독립성과 학술적 우수성을
สังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
고려하여 국가경제사회개발계획
과 국가교육개발계획의 요구에
การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ
부합하는 고등교육 개발 및 표
และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดม
준 계획과 자원 지원, 모니터링,
ศึกษา โดยคานึงถึงความเป็ นอิสระและ
ความเป็ นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ 조사 및 고등교육 제공 결과 평
가 정책을 검토하여 제출하는
ปริญญาตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตัง้
직무를 담당하도록 한다.
สถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
고등교육위원회의 구성요소, 위
องค์ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ
원 수, 자격, 금지유형, 원칙, 지
ลักษณะต้ องห้ าม หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
명 방법, 선발, 위원장과 위원
การเลือกและการแต่งตังประธานกรรมการ
้
및 간사 임명, 임기 및 퇴임은
그에 관한 법률에 따르도록 한
กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ วาระ
다.
การดารงตาแหน่ง และการพ้ นจากตาแหน่งของ
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กรรมการการอุดมศึกษา ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการนัน้
제36조
학위수준 교육을 제공하는 국립
교육기관은 법인이 되도록 하며
제21조에 따른 특정 교육기관을
제외하고 정부부문 또는 정부의
감독 하에 있는 기관으로 분류
할 수도 있다.
해당 교육시설은 독립적으로 운
영할 수 있고 자체 행정제도와
관리를 개발할 수 있으며 유연
성과 학문적 자유를 가지며 각
해당 교육시설 설립에 관한 법
률에 따른 교육시설의 관리감독
하에 있도록 한다.

มาตรา ๓๖
ให้ สถานศึกษาของรัฐที่จดั การศึกษาระดับ
ปริญญาเป็ นนิติบคุ คล และอาจจัดเป็นส่วน
ราชการหรือเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ
ยกเว้นสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา ๒๑
ให้ สถานศึกษาดังกล่าวดาเนินกิจการได้ โดย
อิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และ
การจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มี
เสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้ การกากับ
ดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้ วยก
ารจัดตังสถานศึ
้
กษานัน้ ๆ
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