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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 

เหตุผล 
 

โดยที่มาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐต้องด าเนินการ
ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ อีกทั้งจัดให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งต้องมีการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ 
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
การจัดการศึกษาของประเทศจ าเป็นต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ความคล่องตัวที่จะรองรับ
ความหลากหลายของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพ่ิมการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาของภาคเอกชนและภาคประชาชน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา  
ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนสร้างเสริม 
ให้ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
ของระบบการศึกษา  ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา และมาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านการศึกษา  
โดยเฉพาะให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน 
ที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน  จงึสมควรมีการปรับปรุงกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเพ่ือเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา 
ในอนาคต  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. .... 

   
 

........................................... 

........................................... 

........................................... 
 

....................................................................................................................................  
........................................... 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา (๓) ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย จ าเป็นต้องก าหนดให้ครูมใีบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพครูเพ่ือเป็นการรับรองว่าครูมีคุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะ รวมทั้ง 
มีความรู้ด้านวิชาการ ที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัด
การศึกษาตามที่ก าหนดไว้ได ้ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ 
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 
.......................................................................................................................... .......... 

........................................... 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๓) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



 
 

 

๒ 

(๔) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสภาการศึกษา คณะกรรมการสภาการศึกษา ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา และเลขาธิการสภาการศึกษา           

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ได้บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือที่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คร”ู หมายความว่า  บุคลากรซึ่งท าหน้าที่หลักในสถานศึกษาในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ เป็นแหล่งความรู้ของผู้เรียน ตลอดจนเอ้ืออ านวย ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้และมีสมรรถนะด้านต่าง ๆ แต่ไมห่มายความรวมถึงผู้สอน 
ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า  

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า  ครูซึ่งเป็นหัวหน้าในสถานศึกษาของรัฐ 
ทีจ่ัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ในการบริหารสถานศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวกับ 
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าว 

“สถานศึกษา” หมายความว่า  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน 
วิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มหีน้าที่
และอ านาจหรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

“สถานศึกษาของรัฐ” หมายความว่า  สถานศึกษาทีห่น่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นหรือเป็นผู้บริหารจัดการ  

“จังหวัด” หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานครด้วย 
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วย 
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการศึกษา

แห่งชาติ  
“ส านักงาน” หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  
“เลขาธิการ” หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
“กระทรวงเจ้าสังกัด” หมายความว่า  กระทรวงที่มีหน่วยงานของรัฐจัดการศึกษา

หรือจัดให้มีสถานศึกษาขึ้นในสังกัด 
 
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของตน 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 



 
 

 

๓ 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

   
 

มาตรา ๖  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคคล 
ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา ความรู้ และคุณธรรม เป็นคนดี มีวินัย รู้จักสิทธิ 
ควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
ทีส่อดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก มีโอกาสพัฒนาความถนัดของตนให้เกิดความเชี่ยวชาญได้ 
มีส านึกในความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างผาสุก 

 
มาตรา ๗  การด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ต้องพัฒนา ฝึกฝน 

และบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่ดี ก่อเกิดเป็นสมรรถนะที่น าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตและการท างานได้อย่างบูรณาการกัน 

 
มาตรา ๘  ในการพัฒนา ฝึกฝน และบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรา ๗ 

ต้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามระดับช่วงวัย ดังต่อไปนี้  
(๑) ช่วงวัยที่หนึ่ง ตั้งแต่แรกเกิดจนมีอายุครบหนึ่งปี  ต้องได้รับการเลี้ยงดู 

ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ การพัฒนาทางอารมณ์ และการกระตุ้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัส  
ให้สามารถเรียนรู้ในการช่วยเหลือตนเองและสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ตามวัย  

(๒) ช่วงวัยที่สอง เมื่อมีอายุเกินหนึ่งปีจนถึงสามปี  นอกจากต้องด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม (๑) แล้ว ต้องฝึกฝนให้ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น เรียนรู้ผ่านการเล่น  
การสังเกตและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและสภาพแวดล้อม เรียนรู้การพูดและการสื่อสารที่ดี 
เรียนรู้การสร้างวินัย เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน เริ่มรู้จักเผื่อแผ่ และเริ่มซึมซับวัฒนธรรมไทย
พ้ืนฐาน 

(๓) ช่วงวัยที่สาม เมื่อมีอายุเกินสามปีจนถึงหกปี  นอกจากต้องด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตาม (๒) แล้ว ต้องฝึกฝนให้เกิดสมาธิอย่างต่อเนื่อง ควบคุมอารมณ์ได้ สามารถใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก เริ่มรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักระมัดระวังภยันตราย ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย เคารพกฎกติกา เห็นคุณค่าและมั่นใจในตนเอง รับรู้ความเห็นต่าง เข้าใจและเห็นใจผู้อ่ืน 
ช่วยเหลือบิดามารดาหรือผู้ปกครองและผู้อ่ืนตามก าลังความสามารถ รู้จักความส าคัญของอาชีพ  
ที่สุจริต เริ่มรู้จักริเริ่มสร้างสรรค์ รับรู้ถึงความงามทางศิลปะ เข้าใจในสิ่งรอบตัว มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
สามารถสังเกต จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ และแยกแยะได้ตามวัย รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจการนับจ านวน 
และอักษรภาษาไทย รู้จักสังคมไทย วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเป็นไทย และเริ่มเรียนรู้ 
เกี่ยวกับโลกซึ่งรวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย 

(๔) ช่วงวัยที่สี่ เมื่อมีอายุเกินหกปีจนถึงสิบสองปี  นอกจากต้องด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตาม (๓) อย่างต่อเนื่องและในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ต้องฝึกฝนให้มีทักษะบริหารจัดการ



 
 

 

๔ 

ตนเอง ดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตของตนเอง เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย รู้จักสิทธิและหน้าที่
ของตนเอง ภูมิใจและตระหนักในความส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตอาสา ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
ซึมซับในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รับรู้ถึงความงามของธรรมชาติ มีนิสัยในการสังเกต 
และใฝ่รู้ มีทักษะในการเรียนรู้ รู้จักและรู้เท่าทันในการใช้เทคโนโลยีหาความรู้ รู้จักคิด 
และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล รู้จักการวางแผนล่วงหน้า รู้จักวิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหา รักการท างานเป็นหมู่คณะ มีทักษะในการอ่าน เขียน และใช้ภาษาไทย  
มีความฉลาดรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ สามารถ 
ใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวัน มีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ตลอดจนวิถีชีวิตของชนชาติไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน มีความรู้ในภาพกว้างของโลกและพัฒนาการ
ของเทคโนโลยี รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเริ่มหาลู่ทางในการประกอบอาชีพ 

(๕) ช่วงวัยที่ห้า เมื่อมีอายุเกินสิบสองปีจนถึงสิบห้าปี  นอกจากต้องด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม (๔) อย่างต่อเนื่องและในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ต้องฝึกฝนให้รูจ้ักพัฒนา
สุขภาพกาย ควบคุมอารมณ์ เข้าใจในพัฒนาการของสมองวัยรุ่น รับผิดชอบที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง  
รู้ความถนัดและเชื่อมั่นในความสามารถของตน เรียนรู้ที่จะตัดสินใจและวางแผนชีวิต ปรับตัว 
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย สามารถแก้ไขปัญหาชีวิต 
ที่ซับซ้อนขึ้น ยึดมั่นในจริยธรรม เชื่อมั่นและเข้าใจการธ ารงความเป็นไทย สามารถสื่อสารภาษาไทย 
ที่สมบูรณ์ รู้และเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ ซาบซึ้ง 
ในความงามของศิลปะและธรรมชาติ เรียนรู้การด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใฝ่รู้และมีทักษะ 
ในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของโลก ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ สามารถคิด
ในเชิงสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการรู้เท่าทันข้อมูล
ข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนรู้ เข้าใจในพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน มีความรู้ในศาสตร์และมีสมรรถนะ สามารถเลือกเส้นทางการศึกษาต่อ
หรือเส้นทางอาชีพและการท างานได้ 

(๖) ช่วงวัยที่หก เมื่อมีอายุเกินสิบห้าปีจนถึงสิบแปดปี  นอกจากต้องด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม (๕) อย่างต่อเนื่องและในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ต้องฝึกฝนให้ดูแลตนเอง 
ได้อย่างสมบูรณ์ แสวงหาความรู้และข้อมูลให้ทันการณ์ รู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสถานการณ์ 
ที่ถูกต้อง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม ขยัน อดทน และไม่ท้อถอย พร้อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
และแก้ไขปัญหา เข้าใจบทบาทของประเทศไทยในสังคมโลก และรู้ภาษาต่างประเทศในระดับ  
ที่สามารถเจรจาต่อรองและแสวงหาความรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว โดยให้แยกเป้าหมายออกเป็น 
สองด้าน แต่ละด้านต้องบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

(ก) เป้าหมายด้านการประกอบอาชีพ มีความพร้อม ความรู้ หรือฝีมือ 
ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่ตนเองถนัด หรือริเริ่ม  
ประกอบกิจการของตนเอง รู้หลักต้นทุนและการตลาดเบื้องต้น รู้จักใช้เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์  
ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของตน  

(ข) เป้าหมายด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีทักษะและความรู้  
ในวิชาพ้ืนฐานในสาขาที่ตนถนัดและประสงค์จะศึกษาต่อ 



 
 

 

๕ 

(๗) ช่วงวัยที่เจ็ด การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือทักษะอาชีพชั้นสูง  นอกจาก
ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม (๖) อย่างต่อเนื่องและในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ต้องฝึกฝน 
ให้รู้จักแสวงหาความสุขสงบทางจิตใจ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เคารพกฎกติกาอย่างเคร่งครัด  
เป็นปฏิปักษ์ต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มีความกล้าหาญที่จะแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาของบ้านเมืองและสังคม มีทักษะในการค้นคว้าและแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติม แก้ไขอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ มีความรู้ในภาษาต่างประเทศในระดับ 
ที่ใช้ประกอบอาชีพได้ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษา สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือสร้างความรู้ใหม่ขึ้นได้  
 การจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงพัฒนาการ 
ของร่างกายและจิตใจของผู้เรียนตามระดับช่วงวัย โดยเฉพาะในช่วงวัยที่สี่ให้เริ่มเน้นความรู้ 
ทางวิชาการหรือทักษะเฉพาะทางตามความสนใจหรือตามความถนัดของตนในช่วงหลังจาก 
อายุแปดปีเป็นต้นไป 

ให้คณะกรรมการนโยบายก าหนดรายละเอียดในการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในแต่ละช่วงวัยตามวรรคหนึ่ง ให้เหมาะสมกับระดับอายุในช่วงวัยนั้น 

ในกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับพัฒนาการของโลก การรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี และความต้องการของประเทศ คณะกรรมการนโยบายโดยความเห็นชอบ  
ของคณะรัฐมนตรีจะเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงเป้าหมายตามวรรคหนึ่งก็ได้  

 
มาตรา ๙  นอกจากการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ แล้ว 

ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และกระตุ้นให้บุคคลทุกช่วงวัยและทุกอาชีพใฝ่ใจ 
ในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมตามอาชีพของตน หรืออาชีพอ่ืน หรือความรู้อ่ืนใดที่ตนสนใจ  
เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้ที่ทันต่อพัฒนาการของโลก 
หรือเกิดความเชี่ยวชาญในความรู้ที่ตนสนใจหรือในความถนัดของตน เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการด าเนินชีวิตและประโยชน์ต่อสังคม 

 
มาตรา ๑๐  ให้รัฐจัดให้มีการจัดการศึกษาแก่บุคคลซึ่งมิได้เข้ารับการศึกษา 

ตามช่วงวัยที่ก าหนดตามมาตรา ๘  
การจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ 

แต่อาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและเป้าหมายของแต่ละช่วงวัยให้เหมาะสมกับอายุของผู้เรียนได้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยจะจัดให้มีระบบทีเ่น้นเป้าหมายเพ่ือการประกอบ
อาชีพโดยตรงด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๑๑  ให้เป็นหน้าที่หรือสิทธิของรัฐ เอกชน และบุคคลดังต่อไปนี้ 

ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ 
(๑) บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือผู้ซ่ึงอยู่ในความปกครองของตน

ได้รับการดูแลและพัฒนาจนบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) และให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะแนะน า ให้ความรู้ สนับสนุน ช่วยเหลือ  



 
 

 

๖ 

และให้การอุดหนุน เพ่ือให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้มากที่สุด 
เท่าที่จะกระท าได้ 

(๒) บุพการีหรือผู้ปกครองมีสิทธิจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ 
(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้แก่ผู้สืบสันดานหรือผู้ซึ่งอยู่ในความปกครองของตนได้  
โดยจะจัดโดยล าพังหรือร่วมกันจัดก็ได้  

(๓) เอกชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลมีสิทธิจัดการศึกษา
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ ภายใต้การก ากับ สนับสนุน ช่วยเหลือ และอ านวย 
ความสะดวกจากรัฐ และในกรณีการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) 
(๔) (๕) และ (๖) ให้รัฐจัดให้มีเงินอุดหนุนแก่ผู้เรียนให้เพียงพอต่อการเข้ารับการศึกษาได้ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๓) และอาจจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๔)  
(๕) (๖) และ (๗) ได้ และมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และอุดหนุนการจัดการศึกษา 
ตาม (๑) (๒) และ (๓)  ในการด าเนินการดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตหรือพ้ืนที่ 
อยู่ในความรับผิดชอบติดกันหรือใกล้เคียงกันอาจร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
ในเขตหรือพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะมอบหมายให้เอกชนเข้าบริหารจัดการหรือด าเนินการโดยใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นก็ได้ 

(๕) รัฐมีหน้าที่จัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ และมีหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และอุดหนุนการจัดการศึกษาตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ในการจัด
การศึกษาดังกล่าว รัฐจะมอบหมายให้เอกชนเข้าบริหารจัดการหรือด าเนินการโดยใช้ทรัพยากร
ของรัฐก็ได้ 

(๖) ผู้บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคล และบิดามารดาหรือผู้ปกครองซึ่งมีบุตร 
หรือผู้ซึ่งอยู่ในความปกครองยังอยู่ในวัยเรียนทุกคนมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ อุดหนุน  
และให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)  
หรือ (๖) ตามก าลังความสามารถของตน โดยเฉพาะบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้มีหน้าที่ พัฒนา
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และพฤติกรรมของผู้เรียนซึ่งอยู่ในความดูแลของตนเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘ ด้วย  

(๗) ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาหรือมีอุปกรณ์หรือสถานที่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ให้ความช่วยเหลือ 
ร่วมมือ และอ านวยความสะดวกแก่การจัดการศึกษาของผู้มีหน้าที่หรือสิทธิในการจัดการศึกษา  

(๘) ให้เอกชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลมีสิทธิจัดการศึกษา
ตามมาตรา ๔๗ (๒) และ (๓) ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
จัดให้มีและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงให้ค าแนะน าในการประกอบอาชีพ 
ร่วมมือในการฝึกอาชีพ และสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และยกระดับ
ผู้เรียนให้เกิดความเชี่ยวชาญ  

ความในวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดสิทธิบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่จะจัดการศึกษา
ในระดับใดตามที่มีกฎหมายก าหนด 



 
 

 

๗ 

มาตรา ๑๒  การจัดการศึกษาของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้จัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
และให้มีการสนับสนุนผู้เรียนตามมาตรา ๘ (๖) (ก) ในด้านการพักอาศัยและด ารงชีพ 
เป็นกรณีพิเศษ 

 
มาตรา ๑๓  การจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) ให้กระท าได้เมื่อได้แจ้ง 

ให้กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดทราบ แต่การจัดการศึกษานั้น
ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์หรือขัดแย้งต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 

ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะแนะน า ให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และอุดหนุนการจัดการศึกษา
ตามมาตรา ๑๑ (๒)  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่หลักเกณฑ์ 
และวิธีการดังกล่าวจะก าหนดให้ต้องขออนุญาตเพ่ือด าเนินการใดมิได้ และในการติดต่อระหว่างผู้จัดการ
ศึกษากับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสามารถติดต่อผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) มิได้เป็นไป 
ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดมีอ านาจ 
สั่งให้ผู้จัดการศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือสั่งระงับการจัดการศึกษานั้นได้  
แต่ในกรณีที่สั่งระงับการจัดการศึกษา ต้องก าหนดมาตรการรองรับผู้เรียนให้สามารถเรียนต่อ  
ในสถานศึกษาหรือได้รับการศึกษาด้วยวิธีการอ่ืนใดที่สมควรด้วย 

การอุดหนุนการจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) ต้องค านึงถึงความทัดเทียมกัน
ระหว่างผู้เรียนซึ่งเรียนอยู่ในสถานศึกษากับผู้เรียนซึ่งเรียนตามมาตรา ๑๑ (๒) ด้วย 

 
มาตรา ๑๔  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐต้องอยู่บนพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีความเป็นอิสระในการบริหารสถานศึกษาและการก าหนดวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘ โดยต้องอยู่ใน
ความรับผิดชอบและบังคับบัญชาของผู้บริหารสถานศึกษา 

(๒) วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ก าหนดตาม (๑) ต้องก าหนดให้เหมาะสม 
กับสภาพของผู้เรียนในสถานศึกษานั้น วิถีชีวิตของสังคม และพัฒนาการของเทคโนโลยีและของโลก  
และต้องจัดให้มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ  

(๓) แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนและศักยภาพท่ีไม่เท่ากันของผู้เรียน และสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับแนวทางใหม่ได้  

(๔) ในแต่ละสถานศึกษาต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหาร 
จัดการ และด าเนินงานอ่ืนที่มิใช่การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามจ านวนที่จ าเป็นและเหมาะสม  
ในกรณีที่สถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน จะมผีู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวร่วมกันทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้  

(๕) ในการบริหารจัดการสถานศึกษาในแต่ละแห่ง ให้ผู้บริหารสถานศึกษารับฟัง 
ความคิดเห็นของครูทั้งหมดของสถานศึกษานั้นด้วย  

(๖) สถานศึกษาต้องมีทรัพยากรการเรียนรู้อันได้แก่ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ครู  
และก าลังคนที่ครบถ้วน ในกรณีจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรการเรียนรู้
ร่วมกันได ้ 



 
 

 

๘ 

(๗) ต้องจัดให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติมส าหรับครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษาห่างไกล ทุรกันดาร พ้ืนที่เสี่ยงภัย หรือการปฏิบัติงานที่ยากล าบาก ส าหรับคร ู
หรอืผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนตาม (๔) บรรดาที่มีภาระเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากการใช้ก าลังคน
ร่วมกันตาม (๖) หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้เรียนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก 
การจัดกระบวนการเรียนรู้  

(๘) ต้องจัดให้บุคคลซึ่งมีความต้องการจ าเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนดได้รับโอกาสเข้าเรียนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาเดียวกับผู้เรียนทั่วไป 
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพื่อการพัฒนาให้เต็มศักยภาพสูงสุด 
ของแต่ละบุคคล โดยจะแยกเป็นสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดให้มีระบบพิเศษข้ึนเป็นการเฉพาะ 
ในสถานศึกษาก็ได้ แต่ต้องมีเป้าหมายให้ผู้เรียนดังกล่าวสามารถเข้าเรียนร่วมกับผู้เรียนทั่วไป 
ใหไ้ดม้ากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

(๙) ในกรณีที่ไม่สามารถจัดบุคลากรพ้ืนฐานส าหรับสถานศึกษาของรัฐใดจนเป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘  
ไดอ้ย่างมีคุณภาพ หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใดที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด จะรวมสถานศึกษา 
ของรัฐเข้าด้วยกันก็ได้ โดยรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
และให้ความช่วยเหลือด้านอ่ืนแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ตามความจ าเป็นตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

(๑๐) การเลื่อนวิทยฐานะหรือเลื่อนต าแหน่งของครู ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ที่สะท้อนพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘  
และความสามารถในความเป็นครู  

(๑๑) ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้หน่วยงานของรัฐสั่งการหรือมอบหมายกิจกรรม
หรือโครงการใด ๆ อันจะท าให้ครูไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หลักได้เต็มก าลังความสามารถหรือท าให้
ผู้เรียนไม่มีเวลาเพียงพอในการเรียน 

(๑๒) ต้องมีมาตรการในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละ
สถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ 
และเป้าหมายตามมาตรา ๘ ได้อย่างสมบูรณ ์ 

ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องด าเนินการ 
ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก และเสนอแนะให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามวรรคหนึ่ง  

หน่วยงานของรัฐใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการตาม (๑๑) ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงาน
ดังกล่าวละเว้นหรือจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย 

 
มาตรา ๑๕  การจัดการศึกษาของเอกชนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) 

(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ต้องไม่มุ่งแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน เว้นแต่จะมีกฎหมายอนุญาตให้ท าได้ 
ให้สถานศึกษาของเอกชนตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีอากร  

การลดอัตราภาษ ีหรือได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากรอ่ืนตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมาย
ภาษีอากรอ่ืน  แต่ในกรณีท่ีมีกฎหมายอนุญาตให้การจัดการศึกษาของเอกชนแสวงหาก าไร 
มาแบ่งปันกันได้ สถานศึกษาของเอกชนดังกล่าวอาจได้รับการลดหย่อนภาษีอากร การลดอัตราภาษี 



 
 

 

๙ 

หรือได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากรอ่ืนตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายภาษีอากรอ่ืน
แตกต่างจากสถานศึกษาของเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกันได้ 

 
มาตรา ๑๖  ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการให้สถานศึกษาของเอกชน 

ที่จัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) จัดให้ครู 
ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นให้สอดคล้องกับครูของสถานศึกษาของรัฐ 
ที่จัดการศึกษาในระดับดังกล่าว  ทั้งนี้ รัฐอาจจัดให้มีเงินอุดหนุนแก่ครูของสถานศึกษาของเอกชน 
เป็นการเพ่ิมเติมได้ 

 
มาตรา ๑๗  ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ตามมาตรา ๘ (๕) (๖) และ (๗) ให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยประโยชน์ 
ใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียน 
มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง รวมตลอดทั้งการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ในด้านอ่ืน โดยรัฐอาจใช้การลดหย่อนภาษีอากร การลดอัตราภาษี หรือให้สิทธิและประโยชน์ 
ทางภาษีอากรอ่ืนตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายภาษีอากรอื่นหรือประโยชน์อื่นใดเป็นมาตรการ
ในการจูงใจ 

 
มาตรา ๑๘  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ (๖) ประชาชน 

ซึ่งมีภูมิล าเนาหรือประกอบอาชีพหรือธุรกิจในจังหวัดใด อาจรวมตัวกันเป็นคณะบุคคล  
เพ่ือให้การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ เสนอแนะ อุดหนุน หรือให้ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนั้นหรือจังหวัดใกล้เคียงได้ 

คณะบุคคลตามวรรคหนึ่งอาจจัดตั้งเป็นสมัชชา สภา กลุ่ม หรือหมู่คณะที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนได้ 

เมื่อมีการรวมตัวกันเป็นคณะบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะบุคคลดังกล่าว 
แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้เลขาธิการและหน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาทราบ เพื่อให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในการด าเนินการจัดการศึกษาและการจัดท าร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของคณะบุคคลตามวรรคสามประกอบการพิจารณาด้วย 

การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะบุคคล
ตามวรรคสาม หรือการบริจาคให้แก่สถานศึกษาผ่านทางคณะบุคคลดังกล่าว ให้ได้รับการลดหย่อน
ภาษอีากรหรือหักเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร 

 
มาตรา ๑๙  ในการจัดการศึกษาของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับ 

การจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๓) ถ้ารัฐหรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเห็นว่าการให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการจะประหยัดและมีประสิทธิภาพดีกว่าการด าเนินการเอง 
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสนับสนุนเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้เรียนหรือสถานศึกษา 



 
 

 

๑๐ 

ของเอกชนแทนการจัดการศึกษาเองก็ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย 

 
หมวด ๒ 

สถานศึกษา 
   

 
มาตรา ๒๐  ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้

จัดให้มีสถานศึกษาของรัฐเพ่ือจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
ให้เพียงพอ มีสภาพและสิ่งแวดล้อมและสภาวะที่ปลอดภัย โดยค านึงถึงจ านวนและสภาพของผู้เรียน 
ระยะทางหรือการอ านวยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับสถานศึกษาท่ีภาคเอกชนได้จัด 
ให้มีข้ึนอยู่แล้ว  

สถานศึกษาของรัฐตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระบบ
การศึกษาท่ีจะจัดให้มีขึ้น โดยต้องมีสถานที่ อุปกรณ์ในการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาที่ครบถ้วนตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ประกอบกันด้วย 

 อุปกรณ์ในการศึกษาตามวรรคสองในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 
หรือห้องปฏิบัติการ สถานศึกษาของรัฐอาจร่วมกันเป็นเจ้าของและใช้ร่วมกันได้ ไม่ว่าสถานศึกษานั้น
จะเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดส่วนราชการเดียวกันหรือต่างกัน และให้มีอ านาจอนุญาตให้ผู้เรียน 
ที่เรียนตามมาตรา ๑๑ (๒) เข้าใช้ประโยชน์ได้ตามที่จ าเป็นและสมควร 

สถานศึกษาของรัฐตามวรรคหนึ่งอาจเป็นนิติบุคคลได้ตามที่มีกฎหมายก าหนด 
ให้น าความในมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่การจัดให้มีสถานศึกษาของรัฐ 

ตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๑  ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาและสถานศึกษา 
ของรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริม กระตุ้น อ านวยความสะดวก และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้โดยสะดวก โดยไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้หรือมีลักษณะเป็นการไม่เกื้อหนุนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 การจัดระเบียบเพ่ือความเรียบร้อยหรือความปลอดภัยหรือการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม มิให้ถือว่าเป็นข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคหรือมีลักษณะ
ตามวรรคหนึ่ง 

 สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งอาจจัดให้มีระบบการวัดผล 
และประเมินผลส าหรับผู้ซึ่งประสงค์จะได้รับหนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรรับรอง
ความรู้ความสามารถ หรือน าไปสะสมเพื่อการรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปริญญาได้ 

 
 
 



 
 

 

๑๑ 

มาตรา ๒๒  สถานศึกษาของรัฐทีจ่ัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๔) 
มีหน้าที่จัดให้ผู้เรียนซึ่งประสงค์จะเข้าเรียนในชั้นปีที่หนึ่งของช่วงวัยตามมาตรา ๘ (๔) ได้เข้าเรียน 
ในสถานศึกษานั้นโดยไม่ต้องสอบแข่งขันหรือคัดเลือกด้วยวิธีการใด ในกรณีที่มีผู้ประสงค์จะเข้าเรียน
มากกว่าที่จะพึงรับได้ ให้ใช้วิธีการจับสลาก 

การรับผู้เรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามมาตรา ๘ (๕) และ (๖) ในกรณีจ าเป็นและสมควร สถานศึกษาอาจจัดให้มีการคัดเลือกผู้ประสงค์
จะเข้าเรียนได ้แต่การคัดเลือกนั้นต้องเป็นไปเพ่ือวัดผลการเรียนรู้และทักษะในระดับก่อนหน้า 
เป็นส าคัญ การวัดผลการเรียนรู้ที่สูงกว่าผลการเรียนรู้หรือทักษะดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการจงใจปฏิบัติ
หน้าที่ให้บุคคลอ่ืนเสียหาย  

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา 
เพ่ือผู้เรียนซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ มีความสามารถพิเศษ หรือมีลักษณะเป็นการเฉพาะตามที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 
มาตรา ๒๓  ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

ตามมาตรา ๘ (๔) (๕) และ (๖) มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ติดตามดูแล 
หรือช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ และหน้าที่อ่ืนตามที่
ก าหนดในระเบียบที่ออกตามวรรคสอง  

องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติ และการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้การท าหน้าที่มีลักษณะอาสาสมัครด้วยความสมัครใจ 
(๒) ค านึงถึงความเป็นอิสระของการบริหารจัดการสถานศึกษา ประสิทธิภาพ  

ความโปร่งใส และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
(๓) มีรูปแบบหลากหลายที่สามารถปรับใช้กับสถานศึกษาที่มีขนาด ลักษณะ 

วัตถุประสงค์ และความพร้อมที่แตกต่างกันได้ 
(๔) องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนหรือองค์กรชุมชนในพื้นท่ี ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครูในสถานศึกษาซึ่งมิใช่ผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยจะมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด้วยก็ได้  

(๕) เปิดโอกาสให้สถานศึกษาหลายสถานศึกษาสามารถมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ร่วมกันได้ 

(๖) การได้มาต้องได้รับการปรึกษาหารือของบุคลากรในสถานศึกษา 
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่จะต้องปรับปรุงระเบียบตามวรรคสอง 

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความจ าเป็นหรือข้อเสนอแนะของสถานศึกษาอย่างน้อยทุกสองปี 
 
มาตรา ๒๔  ในแต่ละจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมร่วมกัน 

ของประธานในคณะกรรมการสถานศึกษาตามมาตรา ๒๓ ทุกแห่งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อรับฟัง 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย 



 
 

 

๑๒ 

หรือแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมกับจังหวัดของตน โดยอาจเชิญ
หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ 

ในการจัดประชุมตามวรรคหนึ่ง จังหวัดใดมีการตั้งคณะบุคคลตามมาตรา ๑๘  
ให้เชิญคณะบุคคลดังกล่าวมาร่วมประชุมด้วย 

ในการประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ที่ประชุมเลือกผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุม  

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและคณะกรรมการนโยบายน าข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่งไปพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

 
มาตรา ๒๕  ความเป็นอิสระของสถานศึกษาของรัฐตามมาตรา ๑๔ (๑) ให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด แต่หลักเกณฑ์ แนวทาง  
และเงื่อนไขดังกล่าวต้องก่อให้เกิดผลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) มีความเป็นอิสระในการบริหารสถานศึกษา 
(๒) มีความเป็นอิสระในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ 

  (๓) มีความเป็นอิสระในการบริหารการเงินและการใช้จ่ายเงิน 
  (๔) มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 

การก าหนดตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดให้แตกต่างกันส าหรับสถานศึกษาแต่ละระดับ
หรือแต่ละขนาดที่มีความพร้อมแตกต่างกันก็ได้ 

 
  มาตรา ๒๖  ในการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดสรรให้
ไม่ต่ ากว่าจ านวนเงินขั้นต้นในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยให้จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 
ที่ไม่ก าหนดวัตถุประสงค์ จ านวนเงินขั้นต้นดังกล่าวไม่รวมถึงงบประมาณส าหรับเป็นเงินเดือน 
หรือค่าจ้าง และค่าที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง 
  ในการก าหนดจ านวนเงินขั้นต้นในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ 
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนคณะกรรมการนโยบาย และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษา ด้านการเงินหรือการคลัง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามที่
คณะกรรมการนโยบายเสนอ ด้านละหนึ่งคน 
  การก าหนดจ านวนเงินขั้นต้นในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐตามวรรคสอง
ให้ก าหนดตามขนาด ที่ตั้ง ประเภท และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา และให้พิจารณา
ทบทวนทุกสามปี 
  นอกจากเงินขั้นต้นในการจัดการศึกษาแล้ว ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป 
เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอีกส่วนหนึ่งตามความจ าเป็น เงินดังกล่าวหน่วยงานที่ได้รับ 
ต้องจัดสรรให้แก่สถานศึกษาทั้งหมด 
 
 



 
 

 

๑๓ 

  มาตรา ๒๗  สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) อาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปตามมาตรา ๒๖  
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลอื อุดหนุน  

หรือความร่วมมือที่ได้รับตามมาตรา ๑๑ (๖) 
(๔) เงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการของสถานศึกษา 
(๕) เงินหรือผลประโยชน์อื่นที่สถานศึกษาได้รับ 
(๖) ดอกผลของรายได้ 
รายได้ตามวรรคหนึ่งให้ตกเป็นสิทธิของสถานศึกษาโดยไม่ต้องน าส่งคลัง 

เป็นรายได้แผ่นดิน  
 
มาตรา ๒๘  เงินรายได้ตามมาตรา ๒๗ ให้สถานศึกษาน าไปใช้เพื่อประโยชน์ 

ในการจัดการศึกษาและแก่ผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน 
(๒) พัฒนาสถานศึกษา 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรวมทั้งค่าจ้างบุคลากรที่จ าเป็น 
(๔) ช่วยเหลือผู้เรียนที่ยากไร้หรือจ าเป็น 
(๕) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาอ่ืน 
(๖) สวัสดิการบุคลากรในสถานศึกษา 
(๗) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๘) ค่าใช้จ่ายอื่น 
สัดส่วนการใช้จ่ายเงินในแต่ละรายการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่บุคลากรทั้งหมด

ของสถานศึกษาร่วมกันก าหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายจะก าหนดแนวทางและวิธีการ 
การใช้จ่ายเงินเพ่ือให้สถานศึกษาถือเป็นแนวปฏิบัติก็ได้  

การจัดกิจกรรมหรือการให้บริการของสถานศึกษาต้องไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการจัดการศึกษา และต้องมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘  

 
มาตรา ๒๙  สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความครอบครองของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

รายได้ที่ได้รับจากการจัดหาผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นรายได้ 
ตามมาตรา ๒๗ (๕) 
 

มาตรา ๓๐  ในกรณีจ าเป็นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การจัดกระบวนการ
เรียนรู้และแก่ผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘  
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) คณะกรรมการนโยบายจะจัดให้มีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 



 
 

 

๑๔ 

และการบริหารพัสดุที่ใช้จากรายได้ของสถานศึกษาตามมาตรา ๒๗ ขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับ
สถานศึกษาก็ได้ โดยระเบียบดังกล่าวต้องมีความยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และก่อให้เกิด  
ความเป็นอิสระแก่สถานศึกษา และอาจก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละประเภทและแต่ละพ้ืนที่  
มีระเบียบที่แตกต่างกันเพ่ือให้สอดคล้องกับความจ าเป็น หรือให้มีความแตกต่างกันระหว่าง  
การจัดซื้อจัดจ้างจากรายได้ตามมาตรา ๒๗ (๑) และรายได้ตามมาตรา ๒๗ (๒) (๓) (๔) (๕)  
และ (๖) ก็ได้ 
  ให้ถือว่าสถานศึกษาของรัฐตามวรรคหนึ่งเป็นหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

ระเบียบตามวรรคหนึ่งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐแล้วให้ใช้บังคับได้ แต่ในการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องค านึงถึงความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ และประโยชน์  
ที่จะเกิดขึ้นกับการจัดการศึกษาของชาติเป็นส าคัญ 

 
มาตรา ๓๑  สถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๗) 

ต้องมีความเป็นอิสระ โดยการบริหารสถานศึกษาดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 

หมวด ๓ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

   
 

มาตรา ๓๒  ครูมีหน้าทีเ่อ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ สร้างนิสัย 
และสมรรถนะ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘  

ในการเอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ตามวรรคหนึ่ง นอกจากวิธีการสอน ให้ใช้วิธีการ
อบรม บ่มเพาะ ชี้แนะ สร้างแรงบันดาลใจ และวิธีการหรือกระบวนการอ่ืนใดที่จะท าให้เกิด 
ความเข้าใจ ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองประกอบกัน 

 
มาตรา ๓๓  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของครซูึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงเกิดความสมบูรณ์

และด ารงฐานะอันสูงส่งในการหล่อหลอมคน ครูต้องอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ ท าการศึกษา ค้นคว้า 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแม่พิมพ์และแบบอย่างที่ดี 

 
มาตรา ๓๔  ครูต้องมีคุณลักษณะทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้มีความถนัดและภาคภูมิใจในความเป็นครูซึ่งมีภารกิจในการหล่อหลอมคน 

ซ่ึงต้องมีความอดทนและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือความส าเร็จของผู้เรียน  
(๒) รับรู้และยอมรับถึงความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนด้วยความใส่ใจ ใจกว้าง 

และมีเมตตา 



 
 

 

๑๕ 

(๓) มีความสามารถในการชี้แนะหรือชี้น าผู้เรียนทั้งในด้านวิชาการและวิถีชีวิต  
ด้วยความเอาใจใส่ดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด มีขีดความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถพัฒนาตนเองไปในทางที่ถนัด 
ของแต่ละบุคคล 

(๔) ตระหนักในภาระหน้าที่ในการพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันวิชาการและบริบทต่าง ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  (๕) มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนและสังคม 

(๖) มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเก่ียวกับการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๗) มีความรู้พ้ืนฐานและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได ้

ในการด าเนินการเพ่ือผลิตครู ต้องด าเนินการสร้างให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ
ตามวรรคหนึ่งและมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และใช้คุณลักษณะดังกล่าว 
เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และเป็นพ้ืนฐานในการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู 

ในกรณีที่ครูผู้ใดใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริตครอบง าให้ผู้เรียนกระท าการ 
หรือไม่กระท าการใดโดยไม่ชอบ หรือให้ผู้เรียนกระท าการในทางเพศ ให้ถือว่าครูผู้นั้นประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง 

 
มาตรา ๓๕  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทีป่ฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกฎหมายดังกล่าว
อย่างน้อยต้องมีหลักประกันความเป็นข้าราชการหรือความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีสถานะและได้รับ
สิทธิและประโยชน์เทียบเคียงได้กับข้าราชการ มีความโปร่งใสในการรับบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง 
ได้อย่างเป็นธรรม และได้รับค่าตอบแทนอย่างเพียงพอต่อการด ารงชีพ รวมตลอดทั้งหลักประกัน 
ในการที่ครูจะสามารถด ารงตนและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ได ้
อย่างมีศักดิ์ศรี 

 
มาตรา ๓๖  ให้น าความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง 

และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาด้วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๗  นอกจากคุณลักษณะทั่วไปตามมาตรา ๓๔ และความรู้ด้านวิชาการ 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนแล้ว ครู ผู้ดูแล หรือผู้สอนซึ่งรับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ในแต่ละระดับช่วงวัย ต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครูหรือผู้ดูแลในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๒) 
ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยและจิตวิทยาเด็ก มีความรู้พ้ืนฐานด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ เป็นผู้มีอุปนิสัยรักความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีวินัย อารมณ์ดี รักลูกศิษย์ ช่างสังเกต  
และมีความคิดสร้างสรรค์  



 
 

 

๑๖ 

(๒) ครูหรือผู้ดูแลในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๓) 
นอกจากต้องมีคุณลักษณะตาม (๑) ตามที่ก าหนดแล้ว ต้องมีคุณลักษณะในการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน 
อย่างใกล้ชิด ช่างสังเกตและเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือใช้ในการพัฒนา
บุคลิกลักษณะที่เหมาะสม สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองไปในทาง 
ที่ถนัดของแต่ละบุคคล สามารถแนะน าผู้เรียนให้ฝึกตนให้เกิดสมาธิได้ 

(๓) ครูซึ่งจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๔)  
นอกจากต้องมีคุณลักษณะตาม (๒) ตามท่ีก าหนดแล้ว ต้องมีทักษะในการจัดการชั้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมทีเ่อ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มีทักษะในการประเมินผล 
การเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาวัยรุ่น สามารถบริหารจัดการความขัดแย้งที่อาจส่งผลต่อ
ผู้เรียน ส่งเสริมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในการสร้างความไว้วางใจระหว่างครูและผู้เรียน 
ทักษะในการสื่อสารกับผู้เรียน และทักษะในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน มีวิธีการปลูกฝัง 
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกล้าและคุ้นเคย 
ในการแสดงความคิดเห็นและการตั้งค าถาม สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ รวมตลอด 
ทั้งมองหาลู่ทางในการประกอบอาชีพ และมีความรู้ทางวิชาการที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน 

(๔) ครูซึ่งจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๕)  
นอกจากต้องมีคุณลักษณะตาม (๓) ตามท่ีก าหนดแล้ว ต้องมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและการแสดงออกของผู้เรียน มีทักษะในการแสวงหาและพัฒนาความรู้ 
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน สามารถให้ข้อมูลและแนะแนวทางแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับ
การศึกษาตามความถนัดของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงระบบ  
และสามารถท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิต 

(๕) ครูซึ่งจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๖)  
นอกจากต้องมีคุณลักษณะตาม (๔) ตามท่ีก าหนดแล้ว ต้องมีคุณลักษณะตามเป้าหมายแต่ละด้าน 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด้านการประกอบอาชีพ ต้องมีความรู้และทักษะในอาชีพหรือวิชาชีพ 
ในสาขาวิชาที่ตนรับผิดชอบ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องส าหรับการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 
หรือการประกอบกิจการของผู้เรียน และพัฒนาความรู้และทักษะของตนตลอดเวลา สามารถถ่ายทอด
ความรู้และฝึกทักษะให้แก่ผู้เรียนจนท าให้ผู้เรียนสามารถน าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ 
หรือวิชาชีพหรือประกอบกิจการของตนเองได้ รวมทั้งท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการด ารงชีวิต 
หรือการแข่งขันในอนาคต ตลอดจนสามารถบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีความขยัน อดทน ไม่ท้อถอย  
มีความพร้อมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

(ข) ด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต้องมีความรู้และทักษะในทางวิชาการ
ส าหรับสาขาวิชาที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาความรู้และทักษะของตน
ตลอดเวลา สามารถหาวิธีการในการถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะให้แก่ผู้เรียนจนท าให้ผูเ้รียนมีความพร้อม
ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ผู้เรียนมีความถนัดและประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ 
ตลอดจนสามารถบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีความขยัน มีนิสัยใฝ่รู้ มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออก 
ในสิ่งที่ถูกต้อง และท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการด ารงชีวิตหรือการแข่งขันในอนาคต 

 



 
 

 

๑๗ 

(๖) ครูหรือผู้สอนซึ่งจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๗) 
นอกจากต้องมีคุณลักษณะตาม (๕) ตามท่ีก าหนดแล้ว ต้องมีการพัฒนาความรู้ในด้านวิชาการ 
อยู่ตลอดเวลา มีสมรรถนะและวิธีการที่จะท าให้ผู้เรียนมีส่วนในการวิเคราะห์และถกปัญหาร่วมกัน  
จนสามารถรู้ถึงปัญหาและวิธีการวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถ 
ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเองในเรื่องต่าง ๆ ได้ สามารถสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียน 
ส าหรับการท างานหรือการประกอบวิชาชีพและการด าเนินชีวิตในอนาคต รวมทั้งการปรับตัวให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญ 
ที่จะแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม 

การก าหนดคุณลักษณะตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหเ้ป็นหนา้ที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย และให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัด 
และพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

การก าหนดคุณลักษณะตาม (๖) ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 

 
มาตรา ๓๘  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและส านักงานกองทุน 

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกันจัดให้มีการศึกษาและวิจัยหาต้นแบบ กระบวนการ  
และวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตครู 
ที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)  
รวมตลอดท้ังวิธีการในการพัฒนาศักยภาพครใูห้สูงขึ้นและทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
เพ่ือให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ ได้ 

ความในวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดอ านาจหรือสิทธิของสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษา
และวิจัยตามหน้าที่ของตน 

 
มาตรา ๓๙  ครซูึ่งจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๒) 

(๓) (๔) (๕) และ (๖) (ข) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เว้นแต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านและจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาหนึ่งวิชาใดเป็นการเฉพาะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ทีก่ระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

ภายใต้บังคับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ การก าหนดมาตรฐานความเป็นครู  
การออก การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
และจรรยาบรรณของความเป็นครู ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แตคุ่รุสภาต้องน าผล 
การศึกษาวิจัยตามมาตรา ๓๘ มาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องเข้ารับการพัฒนาตามรอบระยะเวลา 
ทีก่ าหนดในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 
มาตรา ๔๐  ในสถานศึกษาของรัฐที่จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มผีู้บริหารสถานศึกษาคนหนึ่ง รับผิดชอบในการบริหาร
สถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยจะให้มีรองผู้บริหารสถานศึกษา 



 
 

 

๑๘ 

ในการบริหารตามความจ าเป็นและเหมาะสมด้วยก็ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ทีก่ระทรวงเจ้าสังกัดก าหนด 

ผู้บริหารสถานศึกษานอกจากต้องเคยท าหน้าที่ครูมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
และรองผู้บริหารสถานศึกษามาแล้ว ต้องมีความรู้ด้านการบริหารศึกษา  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
ระยะเวลา และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของครู  

รองผู้บริหารสถานศึกษาซ่ึงท าหน้าที่ช่วยงานบริหารหรือธุรการอาจแต่งตั้ง 
จากผู้ซึ่งมิใช่เป็นครูได ้

ให้คณะกรรมการนโยบายก าหนดแนวทางในการสรรหา คัดเลือก และจัดการ 
อบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้และความสามารถ 
ในการบริหารสถานศึกษา ตามความจ าเป็น 

 
มาตรา ๔๑  ให้ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครู 

ในสถานศึกษาของรัฐได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนอื่นตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาได้รับเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง หรือค่าตอบแทนอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจมีระดับต าแหน่ง 
เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาอาจมีชื่อต าแหน่งเรียกเป็น 
อย่างอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการนั้นได้ 

 
มาตรา ๔๒  ให้มีองค์กรของครู เรียกว่า “คุรุสภา” มีหน้าที่และอ านาจในการออก

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดูแล ส่งเสริม 
ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ และประโยชน์อื่นใด รวมตลอดทั้งการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  
รองผู้บริหารสถานศึกษา และครู ให้สอดคล้องกับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ และหน้าที่อ่ืน 
ที่จะยังประโยชน์ต่อครู 

การจัดตั้ง การเป็นสมาชิก การบริหาร และการด าเนินการของคุรุสภาตามวรรคหนึ่ง 
และหน้าที่และอ านาจอื่น ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ในการด าเนินการเพ่ือการพัฒนาตามวรรคหนึ่ง ให้คุรุสภาพิจารณาร่วมมือ 
กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยหรือองค์กรอ่ืนที่มีหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
และต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ครูมีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ให้กระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนงบประมาณให้คุรุสภาให้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 
 

 

๑๙ 

มาตรา ๔๓  ให้กระทรวงศึกษาธิการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะเพ่ิมพูนอย่างต่อเนื่อง และทันต่อพัฒนาการ 
ของโลกและเทคโนโลยี  ทั้งนี้ ตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา  
รองผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

 
มาตรา ๔๔  ระบบการติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐที่จัดให้มีข้ึน ต้องเป็นไป 
เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา  
คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และต้องสอดคล้องกับภารกิจในการ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘ โดยจะพิจารณา 
จากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาแทนการพิจารณาเป็นรายบุคคลก็ได้   
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดให้พิจารณาจากข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผลสัมฤทธิ์หรือพัฒนาการของผู้เรียน 

(๒) ข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง 

(๓) ข้อมูลจากชุมชนใกล้เคียง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 
 
มาตรา ๔๕  ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ  

เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนเงินเดือน ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ห้ามมิให้กระท าในลักษณะที่ขัดแย้ง 
หรือไม่สอดคล้องกับมาตรา ๑๔ (๑๐) และมาตรา ๔๔ 

 
มาตรา ๔๖  ให้สถานศึกษาของรัฐขอความร่วมมือจากบุคคลซึ่งมีประสบการณ์ 

ความรอบรู้ ความช านาญ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ 
หรือภูมิปัญญาให้แก่ผู้เรียนเป็นครั้งคราว โดยผู้บริหารสถานศึกษามีอ านาจจ่ายค่าตอบแทน 
ที่เหมาะสม รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตามสมควรได้   
ทั้งนี้ ผู้ได้รับเชิญดังกล่าวไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๒๐ 

หมวด ๔ 
การจัดการศึกษา 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

ระบบการศึกษา 
   

 
มาตรา ๔๗  การจัดการศึกษาอาจจัดตามระบบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับ 
(๒) การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
(๓) การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
มาตรา ๔๘  การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับ ได้แก่ การจัดการศึกษาท่ีมุ่งให้ 

ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ โดยจะจัดในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา จัดโดยบุพการี 
หรือผู้ปกครอง หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการนโยบาย 

รัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการให้มีการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับอย่างทั่วถึง
เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 
ทัดเทียมกัน 

การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับส าหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ  
ให้จัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

การวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับรองคุณวุฒิตามระดับ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบาย 

 
มาตรา ๔๙  การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับมีสามระดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การศึกษาก่อนวัยเรียน เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการดูแล อบรม บ่มเพาะ  

และพัฒนา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๓) 
(๒) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย การศึกษาที่จัดขึน้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

ตามมาตรา ๘ (๔) (๕) และ (๖)  
(๓) การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ ากว่าปริญญา 

และระดับปริญญา 
 
มาตรา ๕๐  ให้มีการศึกษาภาคบังคับตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

การศึกษาภาคบังคับ 
 



 
 

 

๒๑ 

มาตรา ๕๑  การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๘ (๖) (ก) หรือการฝึกอบรมอาชีพ ให้จัดโดยสถานศึกษา หรือโดยความร่วมมือกันระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ หรือโดยวิธีการอ่ืนใด ในกรณีท่ีสถานศึกษาร่วมมือกับ 
สถานประกอบการ มิให้ถือว่าสถานประกอบการนั้นจัดตั้งสถานศึกษาหรือประกอบกิจการสถานศึกษา  
และจะก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการซึ่งให้ความรู้หรือให้การฝึกอบรมแก่ผู้เรียน 
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมิได้  

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามมาตรา ๘ (๗) ในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาชีพหรือทักษะอาชีพชั้นสูงด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๒  การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๗)  

อาจจัดในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน หรือจัดด้วยวิธีการอ่ืนใดตามพัฒนาการของโลก 
และตามความต้องการของผู้เรียน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวต้องมีหลักสูตรและวิธีการ 
ที่ผู้เรียนมีทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้หรือมุ่งเน้นการฝึกทักษะอาชีพชั้นสูง 
ได้ตามความถนัดของตน  

การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 

 
มาตรา ๕๓  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง คือ การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของตน ส าหรับการประกอบอาชีพ หรือส าหรับ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม หรือเพ่ือประโยชน์แห่งความรอบรู้ของตนเอง 
โดยผู้จัดให้มีการศึกษาดังกล่าวอาจจัดให้มีใบรับรองผลการศึกษาตามความเหมาะสมได้ 

 
มาตรา ๕๔  การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ 

เพ่ือให้บุคคลเรียนรู้ในเรื่องที่ตนสนใจได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น 
หรือวิธีการอ่ืนใดที่มิใช่เป็นการบังคับ ที่จะเอ้ืออ านวยให้บุคคลมีช่องทางในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 
และสะดวก และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยง่ายโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร สามารถเพ่ิมพูน
ความรู้ได้อย่างกว้างขวาง รู้เท่าทันพัฒนาการของโลกอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และน าความรู ้
ไปเติมเต็มชีวิตให้แก่ตนเองและเกิดประโยชน์ต่อสังคม  

 
มาตรา ๕๕  ให้จัดให้มีระบบการเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียน ทักษะ 

ความรู้ ประสบการณ์ หรือสมรรถนะ ที่ได้รับจากการศึกษาตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) หรือ (๓)  
จากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษา หรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง หรือจากต่างประเทศ 
หรือจากการศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเข้าศึกษา หรือการรับรองระดับ
การศึกษาต่างสถานศึกษาหรือต่างระบบได้ 

 
มาตรา ๕๖  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้เกิดการศึกษา

เพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นสิทธิของเอกชน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล  



 
 

 

๒๒ 

หรือนิติบุคคล ที่จะจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาและการเรียนรู้ รวมตลอดทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะแยกกันด าเนินการหรือร่วมมือกันก็ได้ และรัฐอาจให้ประโยชน์ 
ทางภาษีอากรหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เอกชนดังกล่าวได้ 
 

ส่วนที่ ๒ 
หลักสูตรและการประเมินผล 

   
 

มาตรา ๕๗  การจัดหลักสูตรต้องมุ่งเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖  
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรา ๗ และบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ 
 

มาตรา ๕๘  ให้มีสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้เป็นหน่วยงานของรัฐ 
ในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ และกฎหมายอื่น มีหน้าทีแ่ละอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขจัดท าค าแนะน าหรือคู่มือ วิธีด าเนินการ  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) และเผยแพร่ต่อประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๒) พัฒนาและจัดท าต้นแบบที่สอดคล้องกับมาตรา ๕๗ ส าหรับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดท าต้นแบบดังกล่าว และต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับพัฒนาการของโลกและ 
ความจ าเป็นของประเทศตามระยะเวลาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าทุกสองปี 
หรือตามท่ีก าหนดในแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(๓) จัดท าต้นแบบของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 

(๔) จัดท าต้นแบบของระบบ วิธีการ และเครื่องมือวัดและประเมินผล  
ซึ่งต้องสอดคล้องกับต้นแบบตาม (๒) ที่ใช้ ในการด าเนินการดังกล่าวอาจร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าก็ได้ 

(๕) จัดให้มีระบบการเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียน ทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์ หรือสมรรถนะตามมาตรา ๕๕ 

(๖) จัดให้มีแนวทางหรือวิธีการการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  
รองผู้บริหารสถานศึกษา และคร ูเพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการน าหลักสูตร 
สู่การปฏิบัติ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ 

(๗) จัดให้มีแนวทางหรือวิธีการการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  
รองผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา  
เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการ  
และการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง 



 
 

 

๒๓ 

(๘) ศึกษา วิจัย และสร้างองค์ความรู้เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  
โดยจะด าเนินการเอง หรือร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดด าเนินการ หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ด าเนินการก็ได้ 

(๙) ติดตามการใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรา ๗ และบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการ 
นโยบายก าหนด 

 
มาตรา ๕๙  การจัดท าต้นแบบตามมาตรา ๕๘ (๒) (๓) และ (๔) ต้องจัดท า 

ให้มหีลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการหรือเหมาะสมกับผู้เรียนในภูมิภาค 
หรือที่มีวัฒนธรรม ความจ าเป็น หรือความต้องการที่แตกต่างกัน โดยต้องรับฟังความคิดเห็น 
ของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการจัดท าด้วย 

เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบต้นแบบตามวรรคหนึ่งแล้ว  
ให้สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
น าต้นแบบไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรได้ โดยสถานศึกษามีอิสระในการปรับปรุงแก้ไข 
หรือเพ่ิมเติมให้แตกต่างไปจากต้นแบบเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘  
ได้ดียิ่งขึ้นได้ แต่ให้แจ้งให้สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ทราบด้วย 

หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือมีอ านาจสั่งการเหนือสถานศึกษา  
ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการตามต้นแบบตามวรรคสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
แตจ่ะสั่งการ หรือก าหนดด้วยวิธีการใดให้สถานศึกษากระท าการใดอันเป็นการขัดแย้งหรือ 
ไม่สอดคล้องกบัต้นแบบตามวรรคหนึ่ง หรือกระทบต่อความเป็นอิสระของสถานศึกษาในการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมตามวรรคสองมิได้ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคสามเห็นว่าสถานศึกษาใดปรับปรุงแก้ไข 
หรือเพ่ิมเติมต้นแบบจนไม่อาจบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวแจ้งให้
สถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขโดยพลัน 

 
มาตรา ๖๐  ให้น าความในมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับแก่การจัดท าแนวทาง

หรือวิธีการตามมาตรา ๕๘ (๖) และ (๗) ด้วยโดยอนุโลม และเมื่อคณะกรรมการนโยบาย 
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ได้ และในกรณีจ าเป็นและสมควร  
สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้จะจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๖๑  สถานศึกษาทีจ่ัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) อาจจัดให้มีหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นการเฉพาะได้ 
หรืออาจร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนในการจัดท า
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นได้ แต่หลักสูตรดังกล่าวต้องมุ่งหมายให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย 
ตามมาตรา ๘ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย
มอบหมายแล้ว  



 
 

 

๒๔ 

การไม่ให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อมีเหตุแสดงได้ว่า
หลักสูตรนั้นท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ หรือจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการศึกษา 
ของผู้เรียนหรือต่อสังคมหรือต่อประเทศ 

 
มาตรา ๖๒  หลักสูตรของสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๖) (ข) ต้องมีความยืดหยุ่นที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ 
ตามความถนัด และในการก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา สถานศึกษาต้องเปิดช่องทาง 
ที่มีความหลากหลายที่ผู้เรียนมีโอกาสเลือกได้ตามความถนัดหรือความประสงค์จะศึกษาต่อ  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าสถานศึกษาไม่สามารถจัดให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้
ตามความถนัดหรือความประสงค์ได้ครบถ้วน ให้มีระบบที่ผู้เรียนสามารถไปศึกษา ณ สถานศึกษาอ่ืน
หรือศึกษาด้วยวิธีการอ่ืนใดในวิชาที่ตนต้องการ แล้วเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาหรือจาก
ประสบการณน์อกสถานศึกษามาใช้ในสถานศึกษาได้โดยสะดวก 

ให้หน่วยงานที่เป็นผู้ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ด าเนินการ ส่งเสริม  
หรือให้สถานศึกษาด าเนินการตามวรรคสองได้โดยเร็ว 

 
มาตรา ๖๓  ให้กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้

ติดตามการใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาว่าสามารถด าเนินการให้ผู้เรียน 
มีสมรรถนะตามมาตรา ๗ และบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าสถานศึกษาใช้หลักสูตร
หรือจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่ก่อให้เกิดสมรรถนะหรือไม่บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ให้กระทรวงศึกษาธิการ
หรือสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้แจ้งให้สถานศึกษาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่สถานศึกษาไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้กระทรวงศึกษาธิการหรือสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้  
แล้วแต่กรณี ด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป  

 
มาตรา ๖๔  การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาต้องมุ่งส่งเสริม 

การเรียนรู้เชิงรุก ให้ครูสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้
มาใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

การเรียนรู้เชิงรุก ได้แก่ การด าเนินการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด  
การปฏิบัติ การได้รับค าปรึกษาชี้แนะ การน าความรู้ไปใช้ การถอดบทเรียน การสะท้อนคิด รวมทั้ง
การมีปฏิสัมพันธ์ การท างาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น เกิดแรงบันดาลใจ เกิดทักษะ 
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นพบศักยภาพของตนเอง สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ  
ได้ตามความถนัดของตน  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัยตามมาตรา ๘ 

ให้น าการเรียนรู้เชิงรุกตามวรรคสอง ไปใช้กับการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามมาตรา ๘ (๗) ด้วย 

 
 



 
 

 

๒๕ 

มาตรา ๖๕  การประเมินการเรียนรู้ให้เน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย 
ของผู้เรียนตามมาตรา ๘ เป็นส าคัญ โดยให้ใช้การประเมินนั้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน และให้ผู้เรียนสามารถน าผลนั้นไปใช้ในการก าหนดเป้าหมายและวางแผนการเรียนรู้ 
ของตน  ทั้งนี้ ต้องมีวิธีการประเมินที่หลากหลายเพื่อใช้กับผู้เรียนซึ่งมีความแตกต่างกัน 
ได้อย่างเหมาะสม และต้องไม่ใช้วิธีการทดสอบความรู้ในทางวิชาการแต่เพียงด้านเดียว  

 
มาตรา ๖๖  การประเมินผู้เรียนเพื่อก ากับ ติดตาม หรือการประเมินคุณภาพ

การศึกษาในระดับชาติ ต้องกระท าอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษา วิธีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และหลักสูตรตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๕ 
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 

   
 

ส่วนที่ ๑  
การก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา 

   
 
มาตรา ๖๗  ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุนการจัดการศึกษาของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน และบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖  
และเป้าหมายตามมาตรา ๘ และเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

 
มาตรา ๖๘  การจัดการอุดมศึกษาเป็นหน้าที่หรืออ านาจของหน่วยงานใด  

ให้เป็นไปตามที่มีกฎหมายก าหนด แต่การจัดการดังกล่าวต้องเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๗) และการก าหนดวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 
ในสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีต้องค านึงถึงและสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้เรียน 
ตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 

ให้น าความในวรรคสองของมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับแกก่ารก าหนดวิธีการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๙  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๖๗  

และมาตรา ๖๘ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงาน 
ตามมาตรา ๖๘ ต้องไม่มีลักษณะที่ท าให้การจัดการศึกษาแต่ละช่วงวัยถูกจัดให้เป็นอิสระจากกัน  
ต้องมีการบูรณาการกัน และไม่ท าให้สถานศึกษาขาดอิสระในการจัดการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

 



 
 

 

๒๖ 

มาตรา ๗๐  ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการก ากับดูแลตามความเหมาะสม 

การส่งเสริม การสนับสนุน และการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง อาจแยกประเภท
เพ่ือให้การสนับสนุนที่แตกต่างกันได้ โดยค านึงถึงความเท่าเทียมกับสถานศึกษาของรัฐ และภาระ 
ในการจัดการศึกษาที่เอกชนด าเนินการแทนรัฐ  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 
มาตรา ๗๑  ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะด าเนินการหรือจัดให้มี 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมายตามมาตรา ๘ (๖) (ก) อย่างแพร่หลาย รวมตลอดทั้งส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ 
ให้ภาคเอกชนหรือองค์กรที่มิใช่หน่วยงานของรัฐด าเนินการหรือจัดให้มีสถานศึกษาดังกล่าวอย่างทั่วถึง 
หรือให้มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาดังกล่าวในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะ ความรู้ความช านาญ 
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ต้องมุ่งเน้นให้เกิดทักษะและความช านาญในการ
ประกอบอาชีพ และต้องจัดให้มีอุปกรณ์ในการฝึกทักษะและฝีมืออย่างพอเพียง 

 
มาตรา ๗๒  ในการจัดการศึกษาตามมาตรา ๗๑ จะก าหนดให้มีเป้าหมาย 

เป็นสามระดับ อันได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียน
และความต้องการก าลังคนของประเทศก็ได้ และในการจัดการศึกษาในแต่ละระดับดังกล่าวต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการหรือฝึกปฏิบัติจริงนอกเหนือจากการเรียน 
ในสถานศึกษาด้วยเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
หรือมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้สถานประกอบการที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้รับ
ผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีอากร และอาจได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐได้   
ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

มาตรา ๗๓  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตก าลังคนให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
และการพัฒนาเศรษฐกิจมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และชี้แนะให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ในการ
เข้ารับการศึกษาตามมาตรา ๗๑ รวมตลอดท้ังส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาตามมาตรา ๗๑ เพ่ือให้การจัดการศึกษาและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

๒๗ 

ส่วนที่ ๒ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   
 

มาตรา ๗๔  กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่จัดการศึกษา หรือเอกชนซึ่งมีสิทธิในการจัดการศึกษา ต้องด าเนินการจัดการศึกษาให้ได้ผล 
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  

ในการจัดท าแนวทางตามวรรคหนึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ของส่วนราชการและบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องประกอบด้วย 

แนวทางตามวรรคหนึ่งต้องมีรูปแบบหลากหลายที่เหมาะสมกับระบบ รูปแบบ ระดับ 
และประเภทของการจัดการศึกษาและความพร้อมของการศึกษาที่แตกต่างกัน เพ่ือให้สถานศึกษา 
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องน าไปด าเนินการให้บรรลุแนวทางดังกล่าว และให้มีการประเมิน ปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งที่มีหน้าที่จัดการศึกษาจัดให้มศีึกษานิเทศก์ 
ซ่ึงมีความรู้ความสามารถในการแนะน า ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินการของสถานศึกษา 
ตามความจ าเป็น  

ศึกษานิเทศก์ต้องแต่งตั้งจากผู้ซึ่งเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา 
หรือครมูาแล้วตามระยะเวลา และตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

 
มาตรา ๗๕  ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ของประเทศเป็นครั้งคราวตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด เพ่ือให้ทราบถึงอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายและการยกระดับการศึกษาของประชาชน และน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
ในการติดตาม ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษาของชาติ 

การประเมินตามวรรคหนึ่งต้องกระท าโดยหน่วยงานภายนอกและตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด แต่หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 
ต้องไม่สร้างภาระต่อสถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ของครูเกินความจ าเป็น  

 
มาตรา ๗๖  ให้สถานศึกษาจัดให้มีกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ ตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด แนวทางดังกล่าวต้องมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาองค์กรและมีความหลากหลายเพ่ือให้
เหมาะสมกับสถานศึกษาที่มีปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกัน 

สถานศึกษาอาจขอให้มีการรับรองการพัฒนาคุณภาพตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดได้ 

 
 
 

 



 
 

 

๒๘ 

ส่วนที่ ๓ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 

   
 

มาตรา ๗๗  ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้มี
ข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงาน และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในทุกระดับช่วงวัยและทุกระบบการศึกษา 
และข้อมูลอ่ืนตามรายการที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรา ๘๔ การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา  
และการบริหารจัดการการศึกษาของชาติ 

ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ตามรายการ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ซึ่งต้องรวมถึงข้อมูลรายรับรายจ่าย 
ของสถานศึกษาด้วย  

ให้ส านักงานมีอ านาจเข้าถึงและใช้ข้อมูลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในการปฏิบัติ
หน้าที่ของส านักงาน และกระทรวงศึกษาธิการต้องยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษา 
หรือเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเข้าถึงข้อมูล และมีอ านาจส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานอ่ืนที่จ าเป็น 
ต้องใช้ที่มิใช่เพื่อการพาณิชย์ได้ตามท่ีเห็นสมควร แต่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จะกระทบต่อ 
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลมิได้ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ระบบที่สอดคล้องและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันได้กับระบบที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ 

 
มาตรา ๗๘  ให้กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กับการจัดการศึกษา เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใด
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เกี่ยวกับสถานศึกษา คุณภาพการศึกษา ทางเลือก 
และโอกาสในการเข้าศึกษาในระดับต่าง ๆ และการด าเนินการในด้านอื่นที่จ าเป็น  

การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องมีความครอบคลุม ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
และอย่างน้อยต้องมีรายการข้อมูลตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด แต่จะก าหนดให้เปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลมิได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๒๙ 

หมวด ๖ 
แผนการศึกษาแห่งชาติและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

   
 

ส่วนที ่๑ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

   
 
มาตรา ๗๙  ให้ส านักงานจัดท าร่างแผนการศึกษาแห่งชาติร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา แล้วเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้วให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างแผนการศึกษาแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว 
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการให้ใช้แผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป 

ภายใต้บังคับมาตรา ๘๑ แผนการศึกษาแห่งชาตินั้น เมื่อได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการให้ยกเลิก 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าร่างแผนการศึกษาแห่งชาติและวิธีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 
มาตรา ๘๐  ในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ต้องสอดคล้องและไม่ขัด 

หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ และต้องค านึงถึง 
(๑) เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ

การศึกษา 
(๒) ปัจจัยทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีของประเทศและของโลก 
(๓) สถานการณ์และผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาของประเทศ 
(๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(๕) ข้อเสนอและข้อคิดเห็นที่เกิดจากการรับฟังความคิดเห็น 
แผนการศึกษาแห่งชาติอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการให้เด็กทุกคน 

และประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘  
การส่งเสริมให้มีการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การผลิต 
และพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ การจัดให้มกีารบูรณาการ 
และความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคม 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ การท าหน้าที่ของรัฐในการให้การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ  
และอุดหนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ที่จะท าให้การศึกษามีคุณภาพ 

 



 
 

 

๓๐ 

มาตรา ๘๑  ให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ทุกห้าปี แต่ในกรณีมีความจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบาย 
จะมีมติให้ทบทวนความเหมาะสมของแผนการศึกษาแห่งชาติก่อนระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ 

ให้น าความในมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐ มาใช้บังคับแกก่ารพิจารณาทบทวน 
ความเหมาะสมของแผนการศึกษาแห่งชาติตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๒  เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมาย

ตามมาตรา ๘ เป็นไปตามพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ  

ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณต้องจัดสรร
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและการจัดสรรงบประมาณตามวรรคสองที่ไม่เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติจะกระท ามิได้  

 
ส่วนที ่๒ 

แผนปฏิบัติการตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๘๓  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและส านักงาน ร่วมกันจัดท า
แผนปฏิบัติการรายปีเป็นระยะเวลาทุกสี่ปี ในกรณีท่ีมีปัญหาไม่อาจตกลงกันได้ ให้เสนอ
คณะกรรมการนโยบายเพื่อวินิจฉัย เมื่อได้จัดท าแผนปฏิบัติการรายปีดังกล่าวและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายแล้วให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ทุกปีก่อนเสนอค าขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อส านักงบประมาณ ให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐที่ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง หารือร่วมกันเพ่ือปรับปรุง
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วด าเนินการ
ต่อไปตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว  
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการนั้น ในกรณีมีวงเงินจัดสรร 
ไม่เพียงพอ ให้จัดสรรให้ตามมติของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๑ 

ส่วนที ่๓ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

   
 

มาตรา ๘๔  ให้ส านักงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การปฏิบัติตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ความก้าวหน้า และผลลัพธ์ 
ของการจัดการศึกษา  

(๒) ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคที่ท าให้การจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ 

(๓) แนวทางการจัดการกับข้อจ ากัดหรืออุปสรรคตาม (๒) 
(๔) เรื่องอ่ืนใดที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
เพ่ือมิให้เป็นภาระแก่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจนเกินสมควร  

การประเมินผลการด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติให้ท าเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น 
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย และเมื่อคณะกรรมการ 
นโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอรายงานดังกล่าวพร้อมทั้งข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกต 
ของคณะกรรมการนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป  

 
มาตรา ๘๕  ให้ส านักงานใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายรับรายจ่ายของสถานศึกษา 

ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ในการด าเนินการให้มกีารจัดท ารายงานบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษา
แห่งชาติเป็นครั้งคราวตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือรายงานผลการใช้จ่ายทรัพยากรด้านการศึกษาของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และครัวเรือน รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์และปัญหาอุปสรรค
ในการใช้จ่ายทรัพยากรด้านการศึกษาของประเทศตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการนโยบาย และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

 
ส่วนที ่๔ 

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   

 
มาตรา ๘๖  รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวน า และโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นที่จ าเป็น

ต่อการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม การสื่อสารดิจิทัล อินเทอร์เน็ต  
และการสื่อสารในรูปแบบอ่ืน เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการศึกษา 

 
มาตรา ๘๗  ให้รัฐจัดให้มี ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนา 

สื่อการเรียนรู้ แบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการ ในรูปแบบสื่อเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
ครู และส่งเสริมการศึกษาและเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 



 
 

 

๓๒ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
ทั้งด้านผู้ผลิต ผู้ดูแล และผู้ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ  
และทักษะในการผลิต การดูแล รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
หมวด ๗ 

คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๘๘  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบาย

การศึกษาแห่งชาติ” ประกอบด้วย  
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน

กรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ  
และประสบการณ์ด้านกฎหมาย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับ 
ด้านการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านคนพิการ ด้านบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ และด้านการเงิน 
การคลังหรือเศรษฐศาสตร์ ด้านละหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนจากภาคเอกชน 
ซึ่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยร่วมกัน
เสนอจ านวนหนึ่งคน และประชาชนซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือเป็นการทั่วไปว่าเป็นผู้ช านาญการ 
ในภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนหนึ่งคน  

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
ของส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 
 กรรมการตาม (๒) และ (๓) จะมอบอ านาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น 
มาประชุมแทนมิได้ เว้นแต่เป็นการมอบให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
 กรรมการตาม (๔) ต้องมาประชุมด้วยตนเอง การมอบหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่งรอง
ของต าแหน่งดังกล่าวมาประชุมแทนอาจท าได้เป็นครั้งคราว แต่ไม่ท าให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นพ้นจาก
ความรับผิด 
 มติของคณะกรรมการนโยบายมีผลผูกพันส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นกรรมการ การที่ส่วนราชการใดดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการนโยบาย ให้ถือว่า
หัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นกรรมการนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 การไม่เข้าร่วมประชุมไม่ว่าด้วยเหตุใด ไม่เป็นเหตุให้ไม่ต้องปฏิบัติตามความในวรรคห้า 



 
 

 

๓๓ 

 มาตรา ๘๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้  

ก. คุณสมบัติ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๔) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(๕) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 

มาตรา ๙๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  

และยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบาย
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีเหลืออยู่และให้คณะกรรมการนโยบายปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งว่างลงก่อนครบวาระ  
ใหด้ าเนินการเพ่ือแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  
และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ก่อนครบก าหนดตามวาระตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขึ้นใหมภ่ายในเก้าสิบวันก่อนครบก าหนดตามวาระ  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
แตต่้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 

มาตรา ๙๑  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘๙ 

(๔) คณะกรรมการนโยบายมีมติให้ออกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
  (๕) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ 



 
 

 

๓๔ 

มาตรา ๙๒  การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งหรือคนที่สองตามล าดับเป็นประธานในที่ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๙๓  ให้คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรี 
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ตามมาตรา ๗๙ 
(๓) เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
(๔) เสนอแนะเกี่ยวกับแผนอัตราก าลังด้านการศึกษาที่ต่ ากว่าระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(๕) จัดให้มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและก าหนด

มาตรการที่จะให้หน่วยงานของรัฐชี้ชวน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ดังกล่าว 

(๖) ติดตามดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และแผนการศึกษา
แห่งชาติ ในกรณีความปรากฏว่ามีการปฏิบัติหรือด าเนินการไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีและเปิดเผยให้ประชาชนทราบ แต่ในกรณีที่
เห็นว่ามีการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ ให้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ให้ถูกต้องภายในเวลาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดก่อน หากมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  
ให้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีและเปิดเผยให้ประชาชนทราบ 

(๗) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการปฏิรูปการศึกษาหรือสร้างนวัตกรรม 
ในการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาการของโลกและความจ าเป็นของประเทศ  

(๘) พิจารณาเสนอแนะให้มี ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา 
ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอแนะให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง
เพ่ือให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์จากการทดลองตาม (๗)  

(๙) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่
คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย  

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน  
หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 



 
 

 

๓๕ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะตาม (๗) แลว้ คณะกรรมการนโยบาย 
จะเสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือให้มีการทดลองการปฏิรูปการศึกษาหรือสร้างนวัตกรรม
ในการศึกษาในขอบเขต พ้ืนที่ หรือสถานศึกษา ที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น 
ให้มีการด าเนินการจัดการศึกษาหรือด าเนินการตามนวัตกรรมในการศึกษาในขอบเขต พ้ืนที ่ 
และสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

 
มาตรา ๙๔  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  

และต่อเนื่องของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง 
ตามมาตรา ๙๓ (๙) อย่างน้อยต้องมีคณะกรรมการซ่ึงท าหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(๑) คณะกรรมการท าหน้าที่ศึกษาและวิจัย เพ่ือเสนอแนะงานด้านวิชาการเก่ียวกับ
ระบบการศึกษา ระบบการเงินและเศรษฐศาสตร์เพ่ือการศึกษา การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก การผลิต
และพัฒนาครู สถานศึกษา ตลอดจนระบบหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ และหน้าที่อ่ืน 
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(๒) คณะกรรมการท าหน้าที่ยกร่างแผนการศึกษาแห่งชาติและเสนอแนะการปรับปรุง
แผนการศึกษาแห่งชาติตามที่จ าเป็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย และหน้าที่อ่ืนที่คณะกรรมการ 
นโยบายก าหนด 

(๓) คณะกรรมการท าหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้และแผนการศึกษาแห่งชาติ และหน้าที่อ่ืนที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(๔) คณะกรรมการท าหน้าทีข่ับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือสนับสนุน ติดตาม 
และขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา  
ตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ และแผนการศึกษาแห่งชาติ  
รวมตลอดท้ังศึกษาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและสร้างนวัตกรรมในการศึกษาตามมาตรา ๙๓ (๗)  
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย และหน้าที่อ่ืนที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายจะแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท าหน้าที่
แทนคณะกรรมการนโยบายในการให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๙๓ (๒) ก็ได้ และเมื่อคณะกรรมการดังกล่าวให้ความเห็นชอบและแจ้งให้
คณะกรรมการนโยบายทราบแล้ว ให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบายได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
เว้นแต่คณะกรรมการนโยบายจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

ให้ประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาจากกรรมการ 
ของคณะกรรมการนโยบาย 

 
มาตรา ๙๕  ให้น าความในมาตรา ๙๒ มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๙๓ (๙) ด้วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๙๖  ให้มีส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นส่วนราชการ

ในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีหน้าที่



 
 

 

๓๖ 

รับผิดชอบงานธุรการ และด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการนโยบายบรรลุภารกิจและหน้าที่ 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดท้ังอ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ความร่วมมือ 
ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบาย และให้มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) ด าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวม และจัดท าข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
ที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง 

(๒) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บไว้  
เพ่ือน าไปวิเคราะห์วิจัยหรือใช้ประโยชน์ในการด าเนินการให้บรรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยจะใช้วิธีการเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ 

(๓) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์และอุปสรรคของการศึกษา 
ของประเทศ รายงานดังกล่าวเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแล้ว ให้เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและเปิดเผยให้ประชาชนทราบ 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการ 
นโยบายมอบหมาย 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ส านักงานจะจัดให้มีผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในการวิจัยมาท าหน้าที่เต็มเวลา หรือจะจัดให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญเพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการ 
เรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นการเฉพาะตามความจ าเป็นเป็นครั้งคราว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข  
และค่าตอบแทนที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดก็ได้ 

ให้ส านักงานมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นหัวหน้า 
ส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน รับผิดชอบขึ้นตรง 
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส านักงาน 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๙๗  ในวาระเริ่มแรก ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๘๘ (๕) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วย
กรรมการตามมาตรา ๘๘ (๑) (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘๘ วรรคสอง 

 
มาตรา ๙๘  ให้โอนบรรดาหน้าที่และอ านาจ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ  

สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



 
 

 

๓๗ 

มาตรา ๙๙  บรรดาคดขีองส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้เป็นผู้ฟ้อง 
หรือถูกฟ้องในคดีดังกล่าว และให้ถือว่าผู้รับมอบอ านาจให้ด าเนินคดีแทนส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในคดีนั้น ๆ เป็นผู้รับมอบอ านาจจากส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๑๐๐  ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งโอนมาตามวรรคหนึ่ง 
ผู้ใดมีความประสงค์ทีจ่ะโอนไปปฏิบัติงานที่ส่วนราชการอ่ืน ให้แจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชา 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ผู้บังคับบัญชายินยอมให้ผู้นั้น 
โอนไปปฏิบัติงานที่ส่วนราชการอื่นได้ 

ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งโอนมาตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่ประสงค์จะปฏิบัติงานที่ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และไม่ประสงค์ท่ีจะโอนไปปฏิบัติงาน
ที่ส่วนราชการอ่ืนตามวรรคสอง ให้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการ 
เลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

ในกรณีที่ลูกจ้างซ่ึงโอนมาตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่ประสงค์จะปฏิบัติงานที่ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และไม่ประสงค์ท่ีจะโอนไปปฏิบัติงาน
ที่ส่วนราชการอ่ืนตามวรรคสอง ให้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการ 
เลิกหรือยุบต าแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดและให้ได้รับบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

 
มาตรา ๑๐๑  ให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่จัดตั้งขึ้น 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังคงมีอยู่และด าเนินการต่อไปจนกว่าเงินที่มีอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจะหมดไปหรือคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุบ ในระหว่างระยะเวลา
ดังกล่าวให้กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๖๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ยงัคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
ให้เงินที่เหลืออยู่โอนไปเป็นของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 
 

 

๓๘ 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ค าว่า “กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา” ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
หรือกฎหมายอ่ืนใด ให้หมายถึง “กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา” ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้กองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษาน าเงินที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู และนวัตกรรมทาง
การศึกษา รวมทั้งการวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยค านึงถึงการก่อให้เกิด
ความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นเป้าหมายส าคัญ 

 
มาตรา ๑๐๒  ให้แผนการศึกษาแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติเห็นว่าแผนการศึกษาแห่งชาติ

ตามวรรคหนึ่งส่วนใดขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการปรับปรุงโดยพลันและเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ให้ด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายใน
สองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

 
มาตรา ๑๐๓  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงสภาการศึกษาหรือคณะกรรมการสภาการศึกษา ให้ถือว่า 
อ้างถึงคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ และท่ีอ้างถึงส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
เลขาธิการสภาการศึกษา ข้าราชการ หรือลูกจ้างของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ถือว่า 
อ้างถึงส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ ข้าราชการ หรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ 
 

มาตรา ๑๐๔  ให้บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้   

ให้หน่วยงานผู้รักษาการตามกฎหมายด าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติม 
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากกรณี 
มีเหตุจ าเป็นไมส่ามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได ้ให้หน่วยงานผู้รักษาการ 
ตามกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติขยายระยะเวลาอีกไดไ้ม่เกินหนึ่งปี  เมื่อพ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ว ให้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง 
เป็นอันยกเลิก 



 
 

 

๓๙ 

ให้กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๓ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๕  ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าหน้าทีเ่ป็นสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีมีหน้าที่และอ านาจตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอ านาจ 
ของสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ด้วย 

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าสมควรจะจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ขึ้นหรือไม่ หากคณะรัฐมนตรีมีมติว่าไม่สมควรจัดตั้งสถาบัน
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ หรือมิได้มีมติภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและมีหน้าที่และอ านาจตามวรรคสองต่อไป 

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีขอยืมตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติงานให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ และในระหว่างการปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีได้ตามที่คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติก าหนด  

 
มาตรา ๑๐๖  ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการเพ่ือให้มีการจัดระเบียบบริหาร

ราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  
โดยจะต้องด าเนินการให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานภายในทั้งส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค เป็นไปอย่างมีเอกภาพและสามารถบูรณาการระหว่าง 
ส่วนราชการและหน่วยงานภายในกระทรวงและหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมาย
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ให้การบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้ ต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๐๗  ให้ครูซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วย 

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและปฏิบัติหน้าที่ครูได้ต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้สามารถต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต่อไป  
  ครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่และยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายดังกล่าว 



 
 

 

๔๐ 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่ผู้ขอรับและผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๘  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ในสถานศึกษาของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี และมีสิทธิได้รับเงินเดือน 
เงินประจ าต าแหน่ง เงินวิทยฐานะ และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามอัตราเดียวกับที่ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษาดังกล่าวได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๐๙  ให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ เป็นศึกษานิเทศก์ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง  
เงินวิทยฐานะ และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเช่นเดียวกับที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๑๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๐๖ ให้บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

นอกจากท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๙ ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายตาม
มาตรา ๑๐๔ และมีการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามมาตรา ๑๐๖ เป็นอย่างอ่ืน โดยให้มีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินวิทยฐานะ  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเช่นเดียวกับท่ีได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
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           นายกรัฐมนตรี 


