รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๔๘๘/๒๕๖๔
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ....
หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กำหนดใหรัฐตองดำเนินการ
ใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต
และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ อีกทั้งจัดใหมีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งตองมีการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ
โดยรัฐมีหนาที่ดำเนินการ กำกับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ
และไดมาตรฐานสากล มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
การจัดการศึกษาของประเทศจำเปนตองสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ความคลองตัวที่จะรองรับ
ความหลากหลายของการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต และเพิ่มการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา
ยกระดับคุณภาพการศึกษา สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ตลอดจนสรางเสริม
ใหระบบการศึกษามีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล
ของระบบการศึกษา ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา และมาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย กำหนดใหมีการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ รวมทั้งดานการศึกษา
โดยเฉพาะใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูใหไดผูมีจิตวิญญาณ
ของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน จึงสมควรมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
เพื่อเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในอนาคต จึงจำเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ....
...........................................
...........................................
...........................................
....................................................................................................................................
...........................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา (๓) ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เหตุผลและความจำเปนในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย จำเปนตองกำหนดใหครูมีใบรับรอง
การประกอบวิชาชีพครูเพื่อเปนการรับรองวาครูมีคุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะ รวมทั้ง
มีความรูดานวิชาการ ที่จะจัดกระบวนการเรียนรูใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาตามที่กำหนดไวได ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว
....................................................................................................................................
...........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

๒
(๔) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แกไขเพิ่มเติม เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสภาการศึกษา คณะกรรมการสภาการศึกษา สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา และเลขาธิการสภาการศึกษา
บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดที่ไดบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือที่ขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ครู” หมายความวา บุคลากรซึ่งทำหนาที่หลักในสถานศึกษาในการจัด
กระบวนการเรียนรู เปนแหลงความรูของผูเรียน ตลอดจนเอื้ออำนวย สงเสริม และพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนและกระตุนใหผูเรียนเกิดการใฝรูและมีสมรรถนะดานตาง ๆ แตไมหมายความรวมถึงผูสอน
ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา
“หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา ครูซึ่งเปนหัวหนาในสถานศึกษาของรัฐ
ที่จัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีหนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ในการบริหารสถานศึกษาและเปนผูบังคับบัญชาของครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาดังกลาว
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน
วิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มหี นาที่
และอำนาจหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
“สถานศึกษาของรัฐ” หมายความวา สถานศึกษาที่หนวยงานของรัฐ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นหรือเปนผูบริหารจัดการ
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานครดวย
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานครดวย
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แหงชาติ
“สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ
“กระทรวงเจาสังกัด” หมายความวา กระทรวงที่มีหนวยงานของรัฐจัดการศึกษา
หรือจัดใหมีสถานศึกษาขึ้นในสังกัด
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับหนาที่และอำนาจของตน
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

๓
หมวด ๑
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา
มาตรา ๖ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนาบุคคล
ใหมีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติ ปญญา ความรู และคุณธรรม เปนคนดี มีวินัย รูจักสิทธิ
ควบคูกับหนาที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
รูจักรักษาประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ มีทักษะการเรียนรู ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
ที่สอดคลองและเทาทันพัฒนาการของโลก มีโอกาสพัฒนาความถนัดของตนใหเกิดความเชี่ยวชาญได
มีสำนึกในความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางผาสุก
มาตรา ๗ การดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ ตองพัฒนา ฝกฝน
และบมเพาะใหผูเรียนมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่ดี กอเกิดเปนสมรรถนะที่นำไปใช
ประโยชนในชีวิตและการทำงานไดอยางบูรณาการกัน
มาตรา ๘ ในการพัฒนา ฝกฝน และบมเพาะใหผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรา ๗
ตองดำเนินการใหบรรลุเปาหมายตามระดับชวงวัย ดังตอไปนี้
(๑) ชวงวัยที่หนึ่ง ตั้งแตแรกเกิดจนมีอายุครบหนึ่งป ตองไดรับการเลี้ยงดู
ใหมีสุขภาพที่สมบูรณ การพัฒนาทางอารมณ และการกระตุนการรับรูทางประสาทสัมผัส
ใหสามารถเรียนรูในการชวยเหลือตนเองและสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดตามวัย
(๒) ชวงวัยที่สอง เมื่อมีอายุเกินหนึ่งปจนถึงสามป นอกจากตองดำเนินการ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม (๑) แลว ตองฝกฝนใหชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น เรียนรูผานการเลน
การสังเกตและการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นและสภาพแวดลอม เรียนรูการพูดและการสื่อสารที่ดี
เรียนรูการสรางวินัย เขาใจความรูสึกของผูอื่น เริ่มรูจักเผื่อแผ และเริ่มซึมซับวัฒนธรรมไทย
พื้นฐาน
(๓) ชวงวัยที่สาม เมื่อมีอายุเกินสามปจนถึงหกป นอกจากตองดำเนินการเพื่อให
บรรลุเปาหมายตาม (๒) แลว ตองฝกฝนใหเกิดสมาธิอยางตอเนื่อง ควบคุมอารมณได สามารถใช
กลามเนื้อมัดใหญและมัดเล็ก เริ่มรูจักรับผิดชอบตอตนเอง รูจักระมัดระวังภยันตราย ซื่อสัตยสุจริต
มีวินัย เคารพกฎกติกา เห็นคุณคาและมั่นใจในตนเอง รับรูความเห็นตาง เขาใจและเห็นใจผูอื่น
ชวยเหลือบิดามารดาหรือผูปกครองและผูอื่นตามกำลังความสามารถ รูจักความสำคัญของอาชีพ
ที่สุจริต เริ่มรูจักริเริ่มสรางสรรค รับรูถึงความงามทางศิลปะ เขาใจในสิ่งรอบตัว มีทักษะการคิดพื้นฐาน
สามารถสังเกต จัดกลุม เปรียบเทียบ และแยกแยะไดตามวัย รูจักใชเหตุผล เขาใจการนับจำนวน
และอักษรภาษาไทย รูจักสังคมไทย วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเปนไทย และเริ่มเรียนรู
เกี่ยวกับโลกซึ่งรวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย
(๔) ชวงวัยที่สี่ เมื่อมีอายุเกินหกปจนถึงสิบสองป นอกจากตองดำเนินการเพื่อให
บรรลุเปาหมายตาม (๓) อยางตอเนื่องและในระดับที่สูงขึ้นแลว ตองฝกฝนใหมีทักษะบริหารจัดการ

๔
ตนเอง ดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตของตนเอง เรียนรูการเปลี่ยนแปลงของรางกาย รูจักสิทธิและหนาที่
ของตนเอง ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา ภาคภูมิใจในความเปนไทย
ซึมซับในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รับรูถึงความงามของธรรมชาติ มีนิสัยในการสังเกต
และใฝรู มีทักษะในการเรียนรู รูจักและรูเทาทันในการใชเทคโนโลยีหาความรู รูจักคิด
และกลาแสดงออกอยางสรางสรรคและมีเหตุผล รูจักการวางแผนลวงหนา รูจักวิเคราะห
และแกไขปญหา รักการทำงานเปนหมูคณะ มีทักษะในการอาน เขียน และใชภาษาไทย
มีความฉลาดรูทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ สามารถ
ใชภาษาตางประเทศในชีวิตประจำวัน มีความรูเกี่ยวกับประเทศไทย ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ตลอดจนวิถีชีวิตของชนชาติไทยและประเทศเพื่อนบาน มีความรูในภาพกวางของโลกและพัฒนาการ
ของเทคโนโลยี รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเริ่มหาลูทางในการประกอบอาชีพ
(๕) ชวงวัยที่หา เมื่อมีอายุเกินสิบสองปจนถึงสิบหาป นอกจากตองดำเนินการ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม (๔) อยางตอเนื่องและในระดับที่สูงขึ้นแลว ตองฝกฝนใหรจู ักพัฒนา
สุขภาพกาย ควบคุมอารมณ เขาใจในพัฒนาการของสมองวัยรุน รับผิดชอบที่จะเรียนรูดวยตนเอง
รูความถนัดและเชื่อมั่นในความสามารถของตน เรียนรูที่จะตัดสินใจและวางแผนชีวิต ปรับตัว
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลาย สามารถแกไขปญหาชีวิต
ที่ซับซอนขึ้น ยึดมั่นในจริยธรรม เชื่อมั่นและเขาใจการธำรงความเปนไทย สามารถสื่อสารภาษาไทย
ที่สมบูรณ รูและเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถนำไปใชในชีวิตได ซาบซึ้ง
ในความงามของศิลปะและธรรมชาติ เรียนรูการดำรงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใฝรูและมีทักษะ
ในการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการของโลก ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค สามารถคิด
ในเชิงสังเคราะห มีความคิดสรางสรรค สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการรูเทาทันขอมูล
ขาวสารที่เผยแพรผานชองทางตาง ๆ ใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนรู เขาใจในพื้นฐาน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน มีความรูในศาสตรและมีสมรรถนะ สามารถเลือกเสนทางการศึกษาตอ
หรือเสนทางอาชีพและการทำงานได
(๖) ชวงวัยที่หก เมื่อมีอายุเกินสิบหาปจนถึงสิบแปดป นอกจากตองดำเนินการ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม (๕) อยางตอเนื่องและในระดับที่สูงขึ้นแลว ตองฝกฝนใหดูแลตนเอง
ไดอยางสมบูรณ แสวงหาความรูและขอมูลใหทันการณ รูวิธีตรวจสอบขอมูลและสถานการณ
ที่ถูกตอง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม ขยัน อดทน และไมทอถอย พรอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และแกไขปญหา เขาใจบทบาทของประเทศไทยในสังคมโลก และรูภาษาตางประเทศในระดับ
ที่สามารถเจรจาตอรองและแสวงหาความรูไดอยางคลองแคลว โดยใหแยกเปาหมายออกเปน
สองดาน แตละดานตองบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้
(ก) เปาหมายดานการประกอบอาชีพ มีความพรอม ความรู หรือฝมือ
ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานที่ตนเองถนัด หรือริเริ่ม
ประกอบกิจการของตนเอง รูหลักตนทุนและการตลาดเบื้องตน รูจักใชเทคโนโลยีเพื่อประโยชน
ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของตน
(ข) เปาหมายดานการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา มีทักษะและความรู
ในวิชาพื้นฐานในสาขาที่ตนถนัดและประสงคจะศึกษาตอ

๕
(๗) ชวงวัยที่เจ็ด การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือทักษะอาชีพชั้นสูง นอกจาก
ตองดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม (๖) อยางตอเนื่องและในระดับที่สูงขึ้นแลว ตองฝกฝน
ใหรูจักแสวงหาความสุขสงบทางจิตใจ เปนพลเมืองที่เขมแข็ง เคารพกฎกติกาอยางเครงครัด
เปนปฏิปกษตอการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มีความกลาหาญที่จะแสดงออกในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม
มีสวนรวมรับผิดชอบตอปญหาของบานเมืองและสังคม มีทักษะในการคนควาและแสวงหาความรู
เพิ่มเติม แกไขอุปสรรคหรือสถานการณที่เลวรายได มีความรูในภาษาตางประเทศในระดับ
ที่ใชประกอบอาชีพได และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษา สามารถนำไปใชในการปฏิบัติงาน
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ หรือสรางความรูใหมขึ้นได
การจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามวรรคหนึ่ง ใหคำนึงถึงพัฒนาการ
ของรางกายและจิตใจของผูเรียนตามระดับชวงวัย โดยเฉพาะในชวงวัยที่สี่ใหเริ่มเนนความรู
ทางวิชาการหรือทักษะเฉพาะทางตามความสนใจหรือตามความถนัดของตนในชวงหลังจาก
อายุแปดปเปนตนไป
ใหคณะกรรมการนโยบายกำหนดรายละเอียดในการจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในแตละชวงวัยตามวรรคหนึ่ง ใหเหมาะสมกับระดับอายุในชวงวัยนั้น
ในกรณีมีความจำเปนเพื่อใหสอดคลองกับพัฒนาการของโลก การรูเทาทัน
เทคโนโลยี และความตองการของประเทศ คณะกรรมการนโยบายโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีจะเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเปาหมายตามวรรคหนึ่งก็ได
มาตรา ๙ นอกจากการจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ แลว
ใหมีการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ และกระตุนใหบุคคลทุกชวงวัยและทุกอาชีพใฝใจ
ในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมตามอาชีพของตน หรืออาชีพอื่น หรือความรูอื่นใดที่ตนสนใจ
เพื่อเปนการพัฒนาตนเองหรือการเรียนรูตลอดชีวิต สรางความรูที่ทันตอพัฒนาการของโลก
หรือเกิดความเชี่ยวชาญในความรูที่ตนสนใจหรือในความถนัดของตน เพื่อนำไปใชใหเกิดประโยชน
ในการดำเนินชีวิตและประโยชนตอสังคม
มาตรา ๑๐ ใหรัฐจัดใหมีการจัดการศึกษาแกบุคคลซึ่งมิไดเขารับการศึกษา
ตามชวงวัยที่กำหนดตามมาตรา ๘
การจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งตองดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘
แตอาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและเปาหมายของแตละชวงวัยใหเหมาะสมกับอายุของผูเรียนได
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยจะจัดใหมีระบบที่เนนเปาหมายเพื่อการประกอบ
อาชีพโดยตรงดวยก็ได
มาตรา ๑๑ ใหเปนหนาที่หรือสิทธิของรัฐ เอกชน และบุคคลดังตอไปนี้
ในการจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘
(๑) บิดามารดาหรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือผูซึ่งอยูในความปกครองของตน
ไดรับการดูแลและพัฒนาจนบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) และใหเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะแนะนำ ใหความรู สนับสนุน ชวยเหลือ

๖
และใหการอุดหนุน เพื่อใหเด็กไดอยูใกลชิดกับบิดามารดาหรือผูปกครองใหมากที่สุด
เทาที่จะกระทำได
(๒) บุพการีหรือผูปกครองมีสิทธิจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘
(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหแกผูสืบสันดานหรือผูซึ่งอยูในความปกครองของตนได
โดยจะจัดโดยลำพังหรือรวมกันจัดก็ได
(๓) เอกชนไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลมีสิทธิจัดการศึกษา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ ภายใตการกำกับ สนับสนุน ชวยเหลือ และอำนวย
ความสะดวกจากรัฐ และในกรณีการจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓)
(๔) (๕) และ (๖) ใหรัฐจัดใหมีเงินอุดหนุนแกผูเรียนใหเพียงพอตอการเขารับการศึกษาไดตามที่กฎหมาย
กำหนด
(๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่จัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๓) และอาจจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๔)
(๕) (๖) และ (๗) ได และมีหนาที่สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ และอุดหนุนการจัดการศึกษา
ตาม (๑) (๒) และ (๓) ในการดำเนินการดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีเขตหรือพื้นที่
อยูในความรับผิดชอบติดกันหรือใกลเคียงกันอาจรวมกันจัดการศึกษาเพื่อประโยชนของประชาชน
ในเขตหรือพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวได โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะมอบหมายใหเอกชนเขาบริหารจัดการหรือดำเนินการโดยใชทรัพยากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นก็ได
(๕) รัฐมีหนาที่จัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ และมีหนาที่
สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ และอุดหนุนการจัดการศึกษาตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ในการจัด
การศึกษาดังกลาว รัฐจะมอบหมายใหเอกชนเขาบริหารจัดการหรือดำเนินการโดยใชทรัพยากร
ของรัฐก็ได
(๖) ผูบรรลุนิติภาวะ นิติบุคคล และบิดามารดาหรือผูปกครองซึ่งมีบุตร
หรือผูซึ่งอยูในความปกครองยังอยูในวัยเรียนทุกคนมีหนาที่สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ อุดหนุน
และใหความรวมมือในการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
หรือ (๖) ตามกำลังความสามารถของตน โดยเฉพาะบิดามารดาหรือผูปกครองใหมีหนาที่พัฒนา
รางกาย จิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของผูเรียนซึ่งอยูในความดูแลของตนเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามมาตรา ๖ และเปาหมายตามมาตรา ๘ ดวย
(๗) ใหเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐทุกหนวยที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาหรือมีอุปกรณหรือสถานที่ที่จะเปนประโยชนตอการจัดการศึกษา ใหความชวยเหลือ
รวมมือ และอำนวยความสะดวกแกการจัดการศึกษาของผูมีหนาที่หรือสิทธิในการจัดการศึกษา
(๘) ใหเอกชนไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลมีสิทธิจัดการศึกษา
ตามมาตรา ๔๗ (๒) และ (๓) ตามกฎหมายวาดวยการนั้น และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
จัดใหมีและพัฒนาแหลงเรียนรู สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู รวมถึงใหคำแนะนำในการประกอบอาชีพ
รวมมือในการฝกอาชีพ และสนับสนุนทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และยกระดับ
ผูเรียนใหเกิดความเชี่ยวชาญ
ความในวรรคหนึ่งไมเปนการตัดสิทธิบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่จะจัดการศึกษา
ในระดับใดตามที่มีกฎหมายกำหนด

๗
มาตรา ๑๒ การจัดการศึกษาของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหจัดใหโดยไมเก็บคาใชจาย
และใหมีการสนับสนุนผูเรียนตามมาตรา ๘ (๖) (ก) ในดานการพักอาศัยและดำรงชีพ
เปนกรณีพิเศษ
มาตรา ๑๓ การจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) ใหกระทำไดเมื่อไดแจง
ใหกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดทราบ แตการจัดการศึกษานั้น
ตองไมเปนปฏิปกษหรือขัดแยงตอหนาที่ของปวงชนชาวไทย
ใหเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จะแนะนำ ใหความรู สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ และอุดหนุนการจัดการศึกษา
ตามมาตรา ๑๑ (๒) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง แตหลักเกณฑ
และวิธีการดังกลาวจะกำหนดใหตองขออนุญาตเพื่อดำเนินการใดมิได และในการติดตอระหวางผูจัดการ
ศึกษากับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตองสามารถติดตอผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได
ในกรณีที่ปรากฏวาการจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) มิไดเปนไป
ตามวรรคหนึ่ง ใหกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมีอำนาจ
สั่งใหผูจัดการศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือสั่งระงับการจัดการศึกษานั้นได
แตในกรณีที่สั่งระงับการจัดการศึกษา ตองกำหนดมาตรการรองรับผูเรียนใหสามารถเรียนตอ
ในสถานศึกษาหรือไดรับการศึกษาดวยวิธีการอื่นใดที่สมควรดวย
การอุดหนุนการจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) ตองคำนึงถึงความทัดเทียมกัน
ระหวางผูเรียนซึ่งเรียนอยูในสถานศึกษากับผูเรียนซึ่งเรียนตามมาตรา ๑๑ (๒) ดวย
มาตรา ๑๔ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐตองอยูบนพื้นฐาน ดังตอไปนี้
(๑) มีความเปนอิสระในการบริหารสถานศึกษาและการกำหนดวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ และเปาหมายตามมาตรา ๘ โดยตองอยูใน
ความรับผิดชอบและบังคับบัญชาของหัวหนาสถานศึกษา
(๒) วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูที่กำหนดตาม (๑) ตองกำหนดใหเหมาะสม
กับสภาพของผูเรียนในสถานศึกษานั้น วิถีชีวิตของสังคม และพัฒนาการของเทคโนโลยีและของโลก
และตองจัดใหมีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียนใหพัฒนาไดเต็มศักยภาพ
(๓) แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูตองสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรู
ของผูเรียนและศักยภาพที่ไมเทากันของผูเรียน และสามารถปรับเปลี่ยนใหทันกับแนวทางใหมได
(๔) ในแตละสถานศึกษาตองจัดใหมีผูปฏิบัติหนาที่ในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และดำเนินงานอื่นที่มิใชการจัดกระบวนการเรียนรู ตามจำนวนที่จำเปนและเหมาะสม
ในกรณีที่สถานศึกษาตั้งอยูใกลเคียงกัน จะมีผูปฏิบัติหนาที่ดังกลาวรวมกันทั้งหมดหรือบางสวนก็ได
(๕) ในการบริหารจัดการสถานศึกษาในแตละแหง ใหหัวหนาสถานศึกษารับฟง
ความคิดเห็นของครูทั้งหมดของสถานศึกษานั้นดวย
(๖) สถานศึกษาตองมีทรัพยากรการเรียนรูอันไดแก อุปกรณที่จำเปน ครู
และกำลังคนที่ครบถวน ในกรณีจำเปนตองเปดโอกาสใหสถานศึกษาสามารถใชทรัพยากรการเรียนรู
รวมกันได

๘
(๗) ตองจัดใหมีระบบการจายคาตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมสำหรับครูซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในสถานศึกษาหางไกล ทุรกันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย หรือการปฏิบัติงานที่ยากลำบาก สำหรับครู
หรือผูปฏิบัติหนาที่ในการสนับสนุนตาม (๔) บรรดาที่มีภาระเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการใชกำลังคน
รวมกันตาม (๖) หรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดูแลผูเรียนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
การจัดกระบวนการเรียนรู
(๘) ตองจัดใหบุคคลซึ่งมีความตองการจำเปนพิเศษตามที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนดไดรับโอกาสเขาเรียนและรวมกิจกรรมตาง ๆ ในสถานศึกษาเดียวกับผูเรียนทั่วไป
ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับความตองการจำเปนพิเศษ เพื่อการพัฒนาใหเต็มศักยภาพสูงสุด
ของแตละบุคคล โดยจะแยกเปนสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดใหมีระบบพิเศษขึ้นเปนการเฉพาะ
ในสถานศึกษาก็ได แตตองมีเปาหมายใหผูเรียนดังกลาวสามารถเขาเรียนรวมกับผูเรียนทั่วไป
ใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
(๙) ในกรณีที่ไมสามารถจัดบุคลากรพื้นฐานสำหรับสถานศึกษาของรัฐใดจนเปนเหตุ
ใหไมสามารถจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ และเปาหมายตามมาตรา ๘
ไดอยางมีคุณภาพ หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใดที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด จะรวมสถานศึกษา
ของรัฐเขาดวยกันก็ได โดยรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
และใหความชวยเหลือดานอื่นแกผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของไดตามความจำเปนตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
(๑๐) การเลื่อนวิทยฐานะหรือเลื่อนตำแหนงของครู ใหพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ที่สะทอนพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ และเปาหมายตามมาตรา ๘
และความสามารถในความเปนครู
(๑๑) ตองมีมาตรการปองกันมิใหหนวยงานของรัฐสั่งการหรือมอบหมายกิจกรรม
หรือโครงการใด ๆ อันจะทำใหครูไมสามารถปฏิบัติหนาที่หลักไดเต็มกำลังความสามารถหรือทำให
ผูเรียนไมมีเวลาเพียงพอในการเรียน
(๑๒) ตองมีมาตรการในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของแตละ
สถานศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและสามารถดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖
และเปาหมายตามมาตรา ๘ ไดอยางสมบูรณ
ใหเปนหนาที่ของกระทรวงเจาสังกัดและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดำเนินการ
สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ อำนวยความสะดวก และเสนอแนะใหการจัดการศึกษาเปนไปตามวรรคหนึ่ง
หนวยงานของรัฐใดไมปฏิบัติตามมาตรการตาม (๑๑) ใหถือวาหัวหนาหนวยงาน
ดังกลาวละเวนหรือจงใจไมปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหถือวาเปนความผิดทางวินัยดวย
มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษาของเอกชนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑)
(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ตองไมมุงแสวงหากำไรมาแบงปนกัน เวนแตจะมีกฎหมายอนุญาตใหทำได
ใหสถานศึกษาของเอกชนตามวรรคหนึ่งมีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษีอากร
การลดอัตราภาษี หรือไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรอื่นตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมาย
ภาษีอากรอื่น แตในกรณีที่มีกฎหมายอนุญาตใหการจัดการศึกษาของเอกชนแสวงหากำไร
มาแบงปนกันได สถานศึกษาของเอกชนดังกลาวอาจไดรับการลดหยอนภาษีอากร การลดอัตราภาษี
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หรือไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรอื่นตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายภาษีอากรอื่น
แตกตางจากสถานศึกษาของเอกชนที่ไมมุงแสวงหากำไรมาแบงปนกันได
มาตรา ๑๖ ใหกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการใหสถานศึกษาของเอกชน
ที่จัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) จัดใหครู
ไดรับเงินเดือน คาตอบแทน เงินหรือสิทธิประโยชนอื่นใหสอดคลองกับครูของสถานศึกษาของรัฐ
ที่จัดการศึกษาในระดับดังกลาว ทั้งนี้ รัฐอาจจัดใหมีเงินอุดหนุนแกครูของสถานศึกษาของเอกชน
เปนการเพิ่มเติมได
มาตรา ๑๗ ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรา ๘ (๕) (๖) และ (๗) ใหเปนหนาที่ของรัฐที่จะสงเสริม สนับสนุน และอำนวยประโยชน
ใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในฐานะเปนแหลงเรียนรูในเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหผูเรียน
มีความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริง รวมตลอดทั้งการมีสวนรวมในการสงเสริมการจัดการศึกษา
ในดานอื่น โดยรัฐอาจใชการลดหยอนภาษีอากร การลดอัตราภาษี หรือใหสิทธิและประโยชน
ทางภาษีอากรอื่นตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายภาษีอากรอื่นหรือประโยชนอื่นใดเปนมาตรการ
ในการจูงใจ
มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๑ (๖) ประชาชน
ซึ่งมีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพหรือธุรกิจในจังหวัดใด อาจรวมตัวกันเปนคณะบุคคล
เพื่อใหการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ เสนอแนะ อุดหนุน หรือใหความรวมมือในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนั้นหรือจังหวัดใกลเคียงได
คณะบุคคลตามวรรคหนึง่ อาจจัดตั้งเปนสมัชชา สภา กลุม หรือหมูคณะที่เรียกชื่อ
อยางอื่นได
เมื่อมีการรวมตัวกันเปนคณะบุคคลตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะบุคคลดังกลาว
แจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ และใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหเลขาธิการและหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทราบ เพื่อใหความรวมมือและอำนวยความสะดวกตามสมควร
ในการดำเนินการจัดการศึกษาและการจัดทำรางแผนการศึกษาแหงชาติ
ตามมาตรา ๗๙ ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ของคณะบุคคลตามวรรคสามประกอบการพิจารณาดวย
การบริจาคเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานของคณะบุคคล
ตามวรรคสาม หรือการบริจาคใหแกสถานศึกษาผานทางคณะบุคคลดังกลาว ใหไดรับการลดหยอน
ภาษีอากรหรือหักเปนรายจายตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๑๙ ในการจัดการศึกษาของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสำหรับ
การจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๓) ถารัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเห็นวาการใหเอกชนเปนผูดำเนินการจะประหยัดและมีประสิทธิภาพดีกวาการดำเนินการเอง
รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสนับสนุนเงินหรือทรัพยสินใหแกผูเรียนหรือสถานศึกษา

๑๐
ของเอกชนแทนการจัดการศึกษาเองก็ไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย
หมวด ๒
สถานศึกษา
มาตรา ๒๐ ใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
จัดใหมีสถานศึกษาของรัฐเพื่อจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ใหเพียงพอ มีสภาพและสิ่งแวดลอมและสภาวะที่ปลอดภัย โดยคำนึงถึงจำนวนและสภาพของผูเรียน
ระยะทางหรือการอำนวยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับสถานศึกษาที่ภาคเอกชนไดจัด
ใหมีขึ้นอยูแลว
สถานศึกษาของรัฐตามวรรคหนึ่งตองจัดใหสอดคลองและเหมาะสมกับระบบ
การศึกษาที่จะจัดใหมีขึ้น โดยตองมีสถานที่ อุปกรณในการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ครบถวนตามความจำเปน โดยคำนึงถึงการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
ประกอบกันดวย
อุปกรณในการศึกษาตามวรรคสองในสวนที่เกี่ยวกับอุปกรณทางเทคโนโลยี
หรือหองปฏิบัติการ สถานศึกษาของรัฐอาจรวมกันเปนเจาของและใชรวมกันได ไมวาสถานศึกษานั้น
จะเปนหนวยงานภายใตสังกัดสวนราชการเดียวกันหรือตางกัน และใหมีอำนาจอนุญาตใหผูเรียน
ที่เรียนตามมาตรา ๑๑ (๒) เขาใชประโยชนไดตามที่จำเปนและสมควร
สถานศึกษาของรัฐตามวรรคหนึ่งอาจเปนนิติบุคคลไดตามที่มีกฎหมายกำหนด
ใหนำความในมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแกการจัดใหมีสถานศึกษาของรัฐ
ตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาและสถานศึกษา
ของรัฐมีหนาที่ในการสงเสริม กระตุน อำนวยความสะดวก และจัดใหมีแหลงเรียนรู เพื่อใหประชาชน
ทั่วไปสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดโดยสะดวก โดยไมมีขอกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่จะเปนอุปสรรค
ตอการเรียนรูหรือมีลักษณะเปนการไมเกื้อหนุนใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต
การจัดระเบียบเพื่อความเรียบรอยหรือความปลอดภัยหรือการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมตามความเหมาะสม มิใหถือวาเปนขอกำหนดหรือเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคหรือมีลักษณะ
ตามวรรคหนึ่ง
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งอาจจัดใหมีระบบการวัดผล
และประเมินผลสำหรับผูซึ่งประสงคจะไดรับหนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรรับรอง
ความรูความสามารถ หรือนำไปสะสมเพื่อการรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปริญญาได

๑๑
มาตรา ๒๒ สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๔)
มีหนาที่จัดใหผูเรียนซึ่งประสงคจะเขาเรียนในชั้นปที่หนึ่งของชวงวัยตามมาตรา ๘ (๔) ไดเขาเรียน
ในสถานศึกษานั้นโดยไมตองสอบแขงขันหรือคัดเลือกดวยวิธีการใด ในกรณีที่มีผูประสงคจะเขาเรียน
มากกวาที่จะพึงรับได ใหใชวิธีการจับสลาก
การรับผูเรียนเขาเรียนในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรา ๘ (๕) และ (๖) ในกรณีจำเปนและสมควร สถานศึกษาอาจจัดใหมีการคัดเลือกผูประสงค
จะเขาเรียนได แตการคัดเลือกนั้นตองเปนไปเพื่อวัดผลการเรียนรูและทักษะในระดับกอนหนา
เปนสำคัญ การวัดผลการเรียนรูที่สูงกวาผลการเรียนรูหรือทักษะดังกลาว ใหถือวาเปนการจงใจปฏิบัติ
หนาที่ใหบุคคลอื่นเสียหาย
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมใชบังคับแกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
เพื่อผูเรียนซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ มีความสามารถพิเศษ หรือมีลักษณะเปนการเฉพาะตามที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด
มาตรา ๒๓ ใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรา ๘ (๔) (๕) และ (๖) มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อใหคำปรึกษา เสนอแนะ ติดตามดูแล
หรือชวยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ และหนาที่อื่นตามที่
กำหนดในระเบียบที่ออกตามวรรคสอง
องคประกอบ วิธีการไดมา คุณสมบัติ และการดำเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(๑) ใหการทำหนาที่มีลักษณะอาสาสมัครดวยความสมัครใจ
(๒) คำนึงถึงความเปนอิสระของการบริหารจัดการสถานศึกษา ประสิทธิภาพ
ความโปรงใส และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานศึกษา
(๓) มีรูปแบบหลากหลายที่สามารถปรับใชกับสถานศึกษาที่มีขนาด ลักษณะ
วัตถุประสงค และความพรอมที่แตกตางกันได
(๔) องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาตองคำนึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชนหรือองคกรชุมชนในพื้นที่ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครูในสถานศึกษาซึ่งมิใชหัวหนา
สถานศึกษา โดยจะมีผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมดวยก็ได
(๕) เปดโอกาสใหสถานศึกษาหลายสถานศึกษาสามารถมีคณะกรรมการสถานศึกษา
รวมกันได
(๖) การไดมาตองไดรับการปรึกษาหารือของบุคลากรในสถานศึกษา
ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่จะตองปรับปรุงระเบียบตามวรรคสอง
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความจำเปนหรือขอเสนอแนะของสถานศึกษาอยางนอยทุกสองป
มาตรา ๒๔ ในแตละจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประชุมรวมกัน
ของประธานในคณะกรรมการสถานศึกษาตามมาตรา ๒๓ ทุกแหงอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อรับฟง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย

๑๒
หรือแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับจังหวัดของตน โดยอาจเชิญ
หนวยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวของมารวมประชุมเพื่อใหขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นได
ในการจัดประชุมตามวรรคหนึ่ง จังหวัดใดมีการตั้งคณะบุคคลตามมาตรา ๑๘
ใหเชิญคณะบุคคลดังกลาวมารวมประชุมดวย
ในการประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหที่ประชุมเลือกผูเขารวมประชุมคนหนึ่งทำหนาที่
ประธานในที่ประชุม
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและคณะกรรมการนโยบายนำขอเสนอแนะ
จากที่ประชุมรวมกันตามวรรคหนึ่งไปพิจารณาดำเนินการตามหนาที่และอำนาจตอไป
มาตรา ๒๕ ความเปนอิสระของสถานศึกษาของรัฐตามมาตรา ๑๔ (๑) ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ แนวทาง และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด แตหลักเกณฑ แนวทาง
และเงื่อนไขดังกลาวตองกอใหเกิดผลอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) มีความเปนอิสระในการบริหารสถานศึกษา
(๒) มีความเปนอิสระในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘
(๓) มีความเปนอิสระในการบริหารการเงินและการใชจายเงิน
(๔) มีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล
การกำหนดตามวรรคหนึ่ง จะกำหนดใหแตกตางกันสำหรับสถานศึกษาแตละระดับ
หรือแตละขนาดที่มีความพรอมแตกตางกันก็ได
มาตรา ๒๖ ในการจัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) หนวยงานที่เกี่ยวของตองจัดสรรให
ไมต่ำกวาจำนวนเงินขั้นตนในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยใหจัดสรรใหเปนเงินอุดหนุนทั่วไป
ที่ไมกำหนดวัตถุประสงค จำนวนเงินขั้นตนดังกลาวไมรวมถึงงบประมาณสำหรับเปนเงินเดือน
หรือคาจาง และคาที่ดินหรือสิ่งกอสราง
ในการกำหนดจำนวนเงินขั้นตนในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนหนาที่และอำนาจของคณะกรรมการที่ประกอบดวย ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสำนักงบประมาณ ผูแ ทนคณะกรรมการนโยบาย และผูทรงคุณวุฒิ
ดานการศึกษา ดานการเงินหรือการคลัง และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามที่
คณะกรรมการนโยบายเสนอ ดานละหนึ่งคน
การกำหนดจำนวนเงินขั้นตนในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐตามวรรคสอง
ใหกำหนดตามขนาด ที่ตั้ง ประเภท และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา และใหพิจารณา
ทบทวนทุกสามป
นอกจากเงินขั้นตนในการจัดการศึกษาแลว ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอนอีกสวนหนึ่งตามความจำเปน เงินดังกลาวหนวยงานที่ไดรับ
ตองจัดสรรใหแกสถานศึกษาทั้งหมด

๑๓
มาตรา ๒๗ สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) อาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปตามมาตรา ๒๖
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหสถานศึกษา
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ อุดหนุน
หรือความรวมมือที่ไดรับตามมาตรา ๑๑ (๖)
(๔) เงินที่ไดจากการจัดกิจกรรมหรือการใหบริการของสถานศึกษา
(๕) เงินหรือผลประโยชนอื่นที่สถานศึกษาไดรับ
(๖) ดอกผลของรายได
รายไดตามวรรคหนึ่งใหตกเปนสิทธิของสถานศึกษาโดยไมตองนำสงคลัง
เปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๒๘ เงินรายไดตามมาตรา ๒๗ ใหสถานศึกษานำไปใชเพื่อประโยชน
ในการจัดการศึกษาและแกผูเรียน ดังตอไปนี้
(๑) จัดหาอุปกรณการเรียนการสอน
(๒) พัฒนาสถานศึกษา
(๓) คาใชจายในการดำเนินการรวมทั้งคาจางบุคลากรที่จำเปน
(๔) ชวยเหลือผูเรียนที่ยากไรหรือจำเปน
(๕) คาใชจายในการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาอื่น
(๖) สวัสดิการบุคลากรในสถานศึกษา
(๗) คาใชจายอื่นที่จำเปนหรือเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๘) คาใชจายอื่น
สัดสวนการใชจายเงินในแตละรายการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่บุคลากรทั้งหมด
ของสถานศึกษารวมกันกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายจะกำหนดแนวทางและวิธีการ
การใชจายเงินเพื่อใหสถานศึกษาถือเปนแนวปฏิบัติก็ได
การจัดกิจกรรมหรือการใหบริการของสถานศึกษาตองไมเปนอุปสรรค
ตอการจัดการศึกษา และตองมุงหมายเพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘
มาตรา ๒๙ สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีอำนาจในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินของสถานศึกษา ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ และที่เปนทรัพยสิน
ที่อยูในความครอบครองของสถานศึกษา
รายไดที่ไดรับจากการจัดหาผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนรายได
ตามมาตรา ๒๗ (๕)
มาตรา ๓๐ ในกรณีจำเปนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกการจัดกระบวนการ
เรียนรูและแกผูเรียนในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) คณะกรรมการนโยบายจะจัดใหมีระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจาง

๑๔
และการบริหารพัสดุที่ใชจากรายไดของสถานศึกษาตามมาตรา ๒๗ ขึ้นเปนการเฉพาะสำหรับ
สถานศึกษาก็ได โดยระเบียบดังกลาวตองมีความยืดหยุน คลองตัว โปรงใส และกอใหเกิด
ความเปนอิสระแกสถานศึกษา และอาจกำหนดใหสถานศึกษาแตละประเภทและแตละพื้นที่
มีระเบียบที่แตกตางกันเพื่อใหสอดคลองกับความจำเปน หรือใหมีความแตกตางกันระหวาง
การจัดซื้อจัดจางจากรายไดตามมาตรา ๒๗ (๑) และรายไดตามมาตรา ๒๗ (๒) (๓) (๔) (๕)
และ (๖) ก็ได
ใหถือวาสถานศึกษาของรัฐตามวรรคหนึ่งเปนหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบตามวรรคหนึ่งเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐแลวใหใชบังคับได แตในการใหความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตองคำนึงถึงความเปนอิสระ ประสิทธิภาพ และประโยชน
ที่จะเกิดขึ้นกับการจัดการศึกษาของชาติเปนสำคัญ
มาตรา ๓๑ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๗)
ตองมีความเปนอิสระ โดยการบริหารสถานศึกษาดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
หมวด ๓
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
มาตรา ๓๒ ครูมีหนาที่เอื้ออำนวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู พัฒนาทักษะ สรางนิสัย
และสมรรถนะ เพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘
ในการเอื้ออำนวยใหเกิดการเรียนรูตามวรรคหนึ่ง นอกจากวิธีการสอน ใหใชวิธีการ
อบรม บมเพาะ ชี้แนะ สรางแรงบันดาลใจ และวิธีการหรือกระบวนการอื่นใดที่จะทำใหเกิด
ความเขาใจ ใฝรู และมีความสามารถในการแสวงหาความรูไดดวยตนเองประกอบกัน
มาตรา ๓๓ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของครูเกิดความสมบูรณและดำรงฐานะ
อันสูงสงในการหลอหลอมคน ครูตองอุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่ ทำการศึกษา คนควา และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง รวมทั้งปฏิบัติตนเปนแมพิมพและแบบอยางที่ดี
มาตรา ๓๔ ครูตองมีคุณลักษณะทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีความถนัดและภาคภูมิใจในความเปนครูซึ่งมีภารกิจในการหลอหลอมคน
ซึ่งตองมีความอดทนและมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อความสำเร็จของผูเรียน
(๒) รับรูและยอมรับถึงความแตกตางหลากหลายของผูเรียนดวยความใสใจ ใจกวาง
และมีเมตตา

๑๕
(๓) มีความสามารถในการชี้แนะหรือชี้นำผูเรียนทั้งในดานวิชาการและวิถีชีวิต
ดวยความเอาใจใสดูแลผูเรียนอยางใกลชิด มีขีดความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจใหแกผูเรียน
เพื่อใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเองและสามารถพัฒนาตนเองไปในทางที่ถนัด
ของแตละบุคคล
(๔) ตระหนักในภาระหนาที่ในการพัฒนาตนเองใหรูเทาทันวิชาการและบริบทตาง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
(๕) มีความประพฤติและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูเรียนและสังคม
(๖) มีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชจายในชีวิตประจำวัน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๗) มีความรูพื้นฐานและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางรูเทาทันในการจัด
กระบวนการเรียนรูได
ในการดำเนินการเพื่อผลิตครู ตองดำเนินการสรางใหผูสำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ
ตามวรรคหนึ่งและมีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับชุมชน และใชคุณลักษณะดังกลาว
เปนสวนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และเปนพื้นฐานในการออกใบรับรองการประกอบ
วิชาชีพ
ในกรณีที่ครูผูใดใชตำแหนงหนาที่โดยทุจริตครอบงำใหผูเรียนกระทำการ
หรือไมกระทำการใดโดยไมชอบ หรือใหผูเรียนกระทำการในทางเพศ ใหถือวาครูผูนั้นประพฤติชั่ว
อยางรายแรง
มาตรา ๓๕ ใหมีกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลสำหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในกฎหมายดังกลาว
อยางนอยตองมีหลักประกันความเปนขาราชการหรือความเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มีสถานะและไดรับ
สิทธิและประโยชนเทียบเคียงไดกับขาราชการ มีความโปรงใสในการรับบุคคลเขาดำรงตำแหนง
ไดอยางเปนธรรม และไดรับคาตอบแทนอยางเพียงพอตอการดำรงชีพ รวมตลอดทั้งหลักประกัน
ในการที่ครูจะสามารถดำรงตนและปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ได
อยางมีศักดิ์ศรี
มาตรา ๓๖ ใหนำความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง
และวรรคสาม มาใชบังคับแกผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ นอกจากคุณลักษณะทั่วไปตามมาตรา ๓๔ และความรูดานวิชาการ
ที่อยูในความรับผิดชอบของตนแลว ครู ผูดูแล หรือผูสอนซึ่งรับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนรู
ในแตละระดับชวงวัย ตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังตอไปนี้
(๑) ครูหรือผูดูแลในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๒)
ตองเปนผูมีความรูดานพัฒนาการเด็กปฐมวัยและจิตวิทยาเด็ก มีความรูพื้นฐานดานการสรางเสริม
สุขภาพ เปนผูมีอุปนิสัยรักความเปนระเบียบเรียบรอย มีวินัย อารมณดี รักลูกศิษย ชางสังเกต
และมีความคิดสรางสรรค

๑๖
(๒) ครูหรือผูดูแลในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๓)
นอกจากตองมีคุณลักษณะตาม (๑) ตามที่กำหนดแลว ตองมีคุณลักษณะในการเอาใจใสดูแลผูเรียน
อยางใกลชิด ชางสังเกตและเขาใจความแตกตางของผูเรียนแตละคนเพื่อใชในการพัฒนา
บุคลิกลักษณะที่เหมาะสม สามารถสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูและการพัฒนาตนเองไปในทาง
ที่ถนัดของแตละบุคคล สามารถแนะนำผูเรียนใหฝกตนใหเกิดสมาธิได
(๓) ครูซึ่งจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๔)
นอกจากตองมีคุณลักษณะตาม (๒) ตามที่กำหนดแลว ตองมีทักษะในการจัดการชั้นเรียน และสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวยตอการเรียนรูและการมีสวนรวมของผูเรียน มีทักษะในการประเมินผล
การเรียนรู มีความรูความเขาใจดานจิตวิทยาวัยรุน สามารถบริหารจัดการความขัดแยงที่อาจสงผลตอ
ผูเรียน สงเสริมการทำงานรวมกับผูอื่น มีทักษะในการสรางความไววางใจระหวางครูและผูเรียน
ทักษะในการสื่อสารกับผูเรียน และทักษะในการสรางความมั่นใจใหแกผูเรียน มีวิธีการปลูกฝง
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมใหแกผูเรียน กระตุนใหผูเรียนมีความกลาและคุนเคย
ในการแสดงความคิดเห็นและการตั้งคำถาม สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาได รวมตลอด
ทั้งมองหาลูทางในการประกอบอาชีพ และมีความรูทางวิชาการที่จำเปนสำหรับผูเรียน
(๔) ครูซึ่งจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๕)
นอกจากตองมีคุณลักษณะตาม (๓) ตามที่กำหนดแลว ตองมีทักษะในการสรางความสัมพันธ
เพื่อสรางการมีสวนรวมและการแสดงออกของผูเรียน มีทักษะในการแสวงหาและพัฒนาความรู
ที่จำเปนตอการพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน สามารถใหขอมูลและแนะแนวทางแกผูเรียนเกี่ยวกับ
การศึกษาตามความถนัดของผูเรียน กระตุนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคและคิดเชิงระบบ
และสามารถทำใหผูเรียนมีทักษะในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต
(๕) ครูซึ่งจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๖)
นอกจากตองมีคุณลักษณะตาม (๔) ตามที่กำหนดแลว ตองมีคุณลักษณะตามเปาหมายแตละดาน
ดังตอไปนี้
(ก) ดานการประกอบอาชีพ ตองมีความรูและทักษะในอาชีพหรือวิชาชีพ
ในสาขาวิชาที่ตนรับผิดชอบ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของสำหรับการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
หรือการประกอบกิจการของผูเรียน และพัฒนาความรูและทักษะของตนตลอดเวลา สามารถถายทอด
ความรูและฝกทักษะใหแกผูเรียนจนทำใหผูเรียนสามารถนำไปตอยอดในการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพหรือประกอบกิจการของตนเองได รวมทั้งทำใหผูเรียนมีความพรอมตอการดำรงชีวิต
หรือการแขงขันในอนาคต ตลอดจนสามารถบมเพาะใหผูเรียนมีความขยัน อดทน ไมทอถอย
มีความพรอมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และสามารถแกไขปญหาได
(ข) ดานการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ตองมีความรูและทักษะในทางวิชาการ
สำหรับสาขาวิชาที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ และพัฒนาความรูและทักษะของตน
ตลอดเวลา สามารถหาวิธีการในการถายทอดความรูและฝกทักษะใหแกผูเรียนจนทำใหผูเรียนมีความพรอม
ที่จะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ผูเรียนมีความถนัดและประสงคจะเขาศึกษาตอ
ตลอดจนสามารถบมเพาะใหผูเรียนมีความขยัน มีนิสัยใฝรู มีความเชื่อมั่นและกลาแสดงออก
ในสิ่งที่ถูกตอง และทำใหผูเรียนมีความพรอมตอการดำรงชีวิตหรือการแขงขันในอนาคต

๑๗
(๖) ครูหรือผูสอนซึ่งจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๗)
นอกจากตองมีคุณลักษณะตาม (๕) ตามที่กำหนดแลว ตองมีการพัฒนาความรูในดานวิชาการ
อยูตลอดเวลา มีสมรรถนะและวิธีการที่จะทำใหผูเรียนมีสวนในการวิเคราะหและถกปญหารวมกัน
จนสามารถรูถึงปญหาและวิธกี ารวิเคราะหในการแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ มีความสามารถ
ในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเองในเรื่องตาง ๆ ได สามารถสรางความพรอมใหแกผูเรียน
สำหรับการทำงานหรือการประกอบวิชาชีพและการดำเนินชีวิตในอนาคต รวมทั้งการปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก สรางจิตสำนึกใหผูเรียนเปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญ
ที่จะแสดงออกในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม มีสวนรวมและรับผิดชอบตอสังคม
การกำหนดคุณลักษณะตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหเปนหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย และใหเปนหนาที่ของหัวหนาสถานศึกษาในการจัด
และพัฒนาครูใหมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
การกำหนดคุณลักษณะตาม (๖) ใหเปนหนาที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
มาตรา ๓๘ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายและสำนักงานกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษารวมกันจัดใหมีการศึกษาและวิจัยหาตนแบบ กระบวนการ
และวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตครู
ที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
รวมตลอดทั้งวิธีการในการพัฒนาศักยภาพครูใหสูงขึ้นและทันตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เพื่อใหสามารถจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ ได
ความในวรรคหนึ่งไมเปนการตัดอำนาจหรือสิทธิของสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษา
และวิจัยตามหนาที่ของตน
มาตรา ๓๙ ครูซึ่งจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๒)
(๓) (๔) (๕) และ (๖) (ข) ตองมีใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู เวนแตเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานและจัดกระบวนการเรียนรูวิชาหนึ่งวิชาใดเปนการเฉพาะตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ การกำหนดมาตรฐานความเปนครู
การออก การพักใช และการเพิกถอนใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู และการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของความเปนครู ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แตคุรุสภาตองนำผล
การศึกษาวิจัยตามมาตรา ๓๘ มาเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งในการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู
ใบรับรองการประกอบวิชาชีพครูใหใชไดตลอดไป แตครูตองเขารับการพัฒนา
ตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๔๐ ในสถานศึกษาของรัฐทีจ่ ัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมีหัวหนาสถานศึกษาคนหนึ่ง รับผิดชอบในการบริหาร
สถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย และเปนผูบังคับบัญชาของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยจะใหมีผูชวยหัวหนาสถานศึกษา

๑๘
ในการบริหารตามความจำเปนและเหมาะสมดวยก็ไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่กระทรวงเจาสังกัดกำหนด
หัวหนาสถานศึกษานอกจากตองเคยทำหนาที่ครูมาแลวไมนอยกวาสิบป
และผูชวยหัวหนาสถานศึกษามาแลว ตองมีความรูดานการบริหารศึกษา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
ระยะเวลา และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของครู แตจะกำหนด
เงื่อนไขใหตองไดรับใบอนุญาตมิได
ผูชวยหัวหนาสถานศึกษาซึ่งทำหนาที่ชว ยงานบริหารหรือธุรการอาจแตงตั้งจากผูซึ่งมิใช
เปนครูได
ใหคณะกรรมการนโยบายกำหนดแนวทางในการสรรหา คัดเลือก และจัดการ
อบรมและพัฒนาหัวหนาสถานศึกษาหรือผูชวยหัวหนาสถานศึกษาใหมีความรูและความสามารถ
ในการบริหารสถานศึกษา ตามความจำเปน
มาตรา ๔๑ ใหหัวหนาสถานศึกษา ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา
ของรัฐไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหนง และคาตอบแทนอื่นตามที่กำหนดใน
กฎหมายวาดวยการนั้น
ใหบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาไดรับเงินเดือน เงินประจำ
ตำแหนง หรือคาตอบแทนอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
หัวหนาสถานศึกษา ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา และครูอาจมีระดับตำแหนง
เพื่อใหเกิดความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติหนาที่ไดตามที่กำหนดในกฎหมายวาดวยการนั้น
หัวหนาสถานศึกษาและผูชวยหัวหนาสถานศึกษาอาจมีชื่อตำแหนงเรียกเปน
อยางอื่นตามที่กำหนดในกฎหมายวาดวยการนั้นได
มาตรา ๔๒ ใหมีองคกรของครู เรียกวา “คุรุสภา” มีหนาที่และอำนาจในการออก
ใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู การพักใช และการเพิกถอนใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู ดูแล
สงเสริม ชวยเหลือดานสวัสดิการ และประโยชนอื่นใด รวมตลอดทั้งการพัฒนาหัวหนาสถานศึกษา
ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา และครู ใหสอดคลองกับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ และหนาที่อื่น
ที่จะยังประโยชนตอครูซึ่งตองมิใชหนาที่และอำนาจในการออกใบอนุญาตใหแกผูใด เวนแตเปนการตอ
อายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๗
การจัดตั้ง การเปนสมาชิก การบริหาร และการดำเนินการของคุรุสภาตามวรรคหนึ่ง
และหนาที่และอำนาจอื่น ใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎหมายวาดวยการนั้น
ในการดำเนินการเพื่อการพัฒนาตามวรรคหนึ่ง ใหคุรุสภาพิจารณารวมมือ
กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยหรือองคกรอื่นที่มีหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา
และตองดำเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหครูมีสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่ตามหมวดนี้ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ใหกระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนงบประมาณใหคุรุสภาใหเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑๙
มาตรา ๔๓ ใหกระทรวงศึกษาธิการจัด สงเสริม และสนับสนุนใหมีการพัฒนา
หัวหนาสถานศึกษา ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะเพิ่มพูนอยางตอเนื่อง และทันตอพัฒนาการ
ของโลกและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ตามความจำเปนและความตองการของหัวหนาสถานศึกษา
ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
มาตรา ๔๔ ระบบการติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสถานศึกษา ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐที่จัดใหมีขึ้น ตองเปนไป
เพื่อประโยชนในการปรับปรุง แกไข และพัฒนาหัวหนาสถานศึกษา ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และตองสอดคลองกับภารกิจในการ
ดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ และเปาหมายตามมาตรา ๘ โดยจะพิจารณา
จากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาแทนการพิจารณาเปนรายบุคคลก็ได
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งอยางนอยตองกำหนดใหพิจารณาจากขอมูล ดังตอไปนี้
(๑) ผลสัมฤทธิ์หรือพัฒนาการของผูเรียน
(๒) ขอมูลจากหัวหนาสถานศึกษา ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ผูเรียน และผูปกครอง
(๓) ขอมูลจากชุมชนใกลเคียง หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
มาตรา ๔๕ ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
เลื่อนตำแหนง และเลื่อนเงินเดือน สำหรับหัวหนาสถานศึกษา ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หามมิใหกระทำในลักษณะที่ขัดแยง
หรือไมสอดคลองกับมาตรา ๑๔ (๑๐) และมาตรา ๔๔
มาตรา ๔๖ ใหสถานศึกษาของรัฐขอความรวมมือจากบุคคลซึ่งมีประสบการณ
ความรอบรู ความชำนาญ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ใหมีสวนรวมในการถายทอดประสบการณ ความรู
หรือภูมิปญญาใหแกผูเรียนเปนครั้งคราว โดยหัวหนาสถานศึกษามีอำนาจจายคาตอบแทนที่เหมาะสม
รวมทั้งยกยองเชิดชูเกียรติผูสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตามสมควรได ทั้งนี้ ผูไดรับเชิญ
ดังกลาวไมตองมีใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู

๒๐
หมวด ๔
การจัดการศึกษา
สวนที่ ๑
ระบบการศึกษา
มาตรา ๔๗ การจัดการศึกษาอาจจัดตามระบบ ดังตอไปนี้
(๑) การศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ
(๒) การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
(๓) การศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
มาตรา ๔๘ การศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ ไดแก การจัดการศึกษาที่มุงให
ผูเรียนบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ โดยจะจัดในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา จัดโดยบุพการี
หรือผูปกครอง หรือโดยวิธีการอื่นใดที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการนโยบาย
รัฐมีหนาที่ตองดำเนินการใหมีการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับอยางทั่วถึง
เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ
ทัดเทียมกัน
การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ
ใหจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
การวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อรับรองคุณวุฒิตามระดับ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบาย
มาตรา ๔๙ การศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับมีสามระดับ ดังตอไปนี้
(๑) การศึกษากอนวัยเรียน เปนการศึกษาที่มุงเนนการดูแล อบรม บมเพาะ
และพัฒนา เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๓)
(๒) การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย การศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรา ๘ (๔) (๕) และ (๖)
(๓) การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับต่ำกวาปริญญา
และระดับปริญญา
มาตรา ๕๐ ใหมีการศึกษาภาคบังคับตามระยะเวลาที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวย
การศึกษาภาคบังคับ

๒๑
มาตรา ๕๑ การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมายการประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๘ (๖) (ก) หรือการฝกอบรมอาชีพ ใหจัดโดยสถานศึกษา หรือโดยความรวมมือกันระหวาง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ หรือโดยวิธีการอื่นใด ในกรณีที่สถานศึกษารวมมือกับ
สถานประกอบการ มิใหถือวาสถานประกอบการนั้นจัดตั้งสถานศึกษาหรือประกอบกิจการสถานศึกษา
และจะกำหนดใหเจาหนาที่ของสถานประกอบการซึ่งใหความรูหรือใหการฝกอบรมแกผูเรียน
ตองมีใบรับรองการประกอบวิชาชีพครูมิได
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรา ๘ (๗) ในสวนที่เกี่ยวกับวิชาชีพหรือทักษะอาชีพชั้นสูงดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๗)
อาจจัดในหองเรียนหรือนอกหองเรียน หรือจัดดวยวิธีการอื่นใดตามพัฒนาการของโลก
และตามความตองการของผูเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรูดังกลาวตองมีหลักสูตรและวิธีการ
ที่ผูเรียนมีทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูหรือมุงเนนการฝกทักษะอาชีพชั้นสูง
ไดตามความถนัดของตน
การจัดกระบวนการเรียนรูตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎหมาย
วาดวยการนั้น
มาตรา ๕๓ การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง คือ การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามความถนัดของตน สำหรับการประกอบอาชีพ หรือสำหรับ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม หรือเพื่อประโยชนแหงความรอบรูของตนเอง
โดยผูจัดใหมีการศึกษาดังกลาวอาจจัดใหมีใบรับรองผลการศึกษาตามความเหมาะสมได
มาตรา ๕๔ การศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต คือ การดำเนินการดวยวิธีการใด ๆ
เพื่อใหบุคคลเรียนรูในเรื่องที่ตนสนใจไดดวยตนเอง ไมวาจะเปนวิธีการสงเสริม สนับสนุน กระตุน
หรือวิธีการอื่นใดที่มิใชเปนการบังคับ ที่จะเอื้ออำนวยใหบุคคลมีชองทางในการเรียนรูอยางทั่วถึง
และสะดวก และเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยงายโดยไมมีภาระคาใชจายสูงเกินสมควร สามารถเพิ่มพูน
ความรูไดอยางกวางขวาง รูเทาทันพัฒนาการของโลกอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และนำความรู
ไปเติมเต็มชีวิตใหแกตนเองและเกิดประโยชนตอสังคม
มาตรา ๕๕ ใหจัดใหมีระบบการเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียน ทักษะ
ความรู ประสบการณ หรือสมรรถนะ ที่ไดรับจากการศึกษาตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) หรือ (๓)
จากระบบเดียวกันแตตางสถานศึกษา หรือจากระบบหนึ่งไปสูอีกระบบหนึ่ง หรือจากตางประเทศ
หรือจากการศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) เพื่อใชประโยชนในการเขาศึกษา หรือการรับรองระดับ
การศึกษาตางสถานศึกษาหรือตางระบบได
มาตรา ๕๖ เพื่อประโยชนในการสงเสริม สนับสนุน หรือกระตุนใหเกิดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ใหเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนสิทธิของเอกชน ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา คณะบุคคล

๒๒
หรือนิติบุคคล ที่จะจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและการเรียนรู รวมตลอดทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะแยกกันดำเนินการหรือรวมมือกันก็ได และรัฐอาจใหประโยชน
ทางภาษีอากรหรือประโยชนอื่นใดแกเอกชนดังกลาวได
สวนที่ ๒
หลักสูตรและการประเมินผล
มาตรา ๕๗ การจัดหลักสูตรตองมุงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖
ใหผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรา ๗ และบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘
มาตรา ๕๘ ใหมีสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูเปนหนวยงานของรัฐ
ในกำกับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเปนนิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ และกฎหมายอื่น มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้
(๑) รวมมือกับกระทรวงสาธารณสุขจัดทำคำแนะนำหรือคูมือ วิธีดำเนินการ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) และเผยแพรตอประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) พัฒนาและจัดทำตนแบบที่สอดคลองกับมาตรา ๕๗ สำหรับการจัดกระบวนการ
เรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ตลอดจนรวมมือกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อจัดทำตนแบบดังกลาว และตองปรับปรุงใหสอดคลองกับพัฒนาการของโลกและ
ความจำเปนของประเทศตามระยะเวลาที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ซึ่งตองไมชากวาทุกสองป
หรือตามที่กำหนดในแผนการศึกษาแหงชาติ
(๓) จัดทำตนแบบของการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
(๔) จัดทำตนแบบของระบบ วิธีการ และเครื่องมือวัดและประเมินผล
ซึ่งตองสอดคลองกับตนแบบตาม (๒) ที่ใช ในการดำเนินการดังกลาวอาจรวมมือกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อจัดทำก็ได
(๕) จัดใหมีระบบการเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียน ทักษะ ความรู
ประสบการณ หรือสมรรถนะตามมาตรา ๕๕
(๖) จัดใหมีแนวทางหรือวิธีการการฝกอบรมและพัฒนาหัวหนาสถานศึกษา
ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา และครู เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการนำหลักสูตร
สูการปฏิบัติ การจัดกระบวนการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู
(๗) จัดใหมีแนวทางหรือวิธีการการฝกอบรมและพัฒนาหัวหนาสถานศึกษา
ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพื่อใหมี
ความรูและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการและดานการบริหารจัดการ และการสราง
ผูนำการเปลี่ยนแปลง

๒๓
(๘) ศึกษา วิจัย และสรางองคความรูเพื่อนำไปใชในการปฏิบัติหนาที่
โดยจะดำเนินการเอง หรือรวมมือกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นใดดำเนินการ หรือจางผูเชี่ยวชาญ
ดำเนินการก็ได
(๙) ติดตามการใชหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา
เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรา ๗ และบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการ
นโยบายกำหนด
มาตรา ๕๙ การจัดทำตนแบบตามมาตรา ๕๘ (๒) (๓) และ (๔) ตองจัดทำ
ใหมหี ลากหลายรูปแบบ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการหรือเหมาะสมกับผูเรียนในภูมิภาค
หรือที่มีวัฒนธรรม ความจำเปน หรือความตองการที่แตกตางกัน โดยตองรับฟงความคิดเห็น
ของหนวยงานและผูที่เกี่ยวของมาประกอบการจัดทำดวย
เมื่อคณะกรรมการนโยบายใหความเห็นชอบตนแบบตามวรรคหนึ่งแลว
ใหสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
นำตนแบบไปใชเปนแนวทางในการจัดทำหลักสูตรได โดยสถานศึกษามีอิสระในการปรับปรุงแกไข
หรือเพิ่มเติมใหแตกตางไปจากตนแบบเพื่อใหผูเรียนสามารถบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘
ไดดียิ่งขึ้นได แตใหแจงใหสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูทราบดวย
หนวยงานของรัฐที่เปนผูบังคับบัญชาหรือมีอำนาจสั่งการเหนือสถานศึกษา
ตองสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาดำเนินการตามตนแบบตามวรรคสองไดอยางมีประสิทธิภาพ
แตจะสั่งการ หรือกำหนดดวยวิธีการใดใหสถานศึกษากระทำการใดอันเปนการขัดแยงหรือ
ไมสอดคลองกับตนแบบตามวรรคหนึ่ง หรือกระทบตอความเปนอิสระของสถานศึกษาในการปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติมตามวรรคสองมิได
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตามวรรคสามเห็นวาสถานศึกษาใดปรับปรุงแกไข
หรือเพิ่มเติมตนแบบจนไมอาจบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ ใหหนวยงานของรัฐดังกลาวแจงให
สถานศึกษาเพื่อปรับปรุงแกไขโดยพลัน
มาตรา ๖๐ ใหนำความในมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับแกการจัดทำแนวทาง
หรือวิธีการตามมาตรา ๕๘ (๖) และ (๗) ดวยโดยอนุโลม และเมื่อคณะกรรมการนโยบาย
ใหความเห็นชอบแลว ใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปใชได และในกรณีจำเปนและสมควร
สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูจะจัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาตามแนวทางดังกลาวดวยก็ได
มาตรา ๖๑ สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) อาจจัดใหมีหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนการเฉพาะได
หรืออาจรวมกับสถานศึกษาอื่น ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือภาคเอกชนในการจัดทำ
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นได แตหลักสูตรดังกลาวตองมุงหมายใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรา ๘ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายหรือผูซึ่งคณะกรรมการนโยบาย
มอบหมายแลว

๒๔
การไมใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ใหกระทำไดเฉพาะเมื่อมีเหตุแสดงไดวา
หลักสูตรนั้นทำใหไมบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ หรือจะกอใหเกิดความเสียหายตอการศึกษา
ของผูเรียนหรือตอสังคมหรือตอประเทศ
มาตรา ๖๒ หลักสูตรของสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๖) (ข) ตองมีความยืดหยุนที่ผูเรียนสามารถเลือกเรียนได
ตามความถนัด และในการกำหนดเกณฑการสำเร็จการศึกษา สถานศึกษาตองเปดชองทาง
ที่มีความหลากหลายที่ผูเรียนมีโอกาสเลือกไดตามความถนัดหรือความประสงคจะศึกษาตอ
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาสถานศึกษาไมสามารถจัดใหผูเรียนเลือกเรียนได
ตามความถนัดหรือความประสงคไดครบถวน ใหมีระบบที่ผูเรียนสามารถไปศึกษา ณ สถานศึกษาอื่น
หรือศึกษาดวยวิธีการอื่นใดในวิชาที่ตนตองการ แลวเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาหรือจาก
ประสบการณนอกสถานศึกษามาใชในสถานศึกษาไดโดยสะดวก
ใหหนวยงานที่เปนผูกำกับดูแลสถานศึกษามีหนาที่ดำเนินการ สงเสริม
หรือใหสถานศึกษาดำเนินการตามวรรคสองไดโดยเร็ว
มาตรา ๖๓ ใหกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู
ติดตามการใชหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาวาสามารถดำเนินการใหผูเรียน
มีสมรรถนะตามมาตรา ๗ และบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ ในกรณีที่ปรากฏวาสถานศึกษาใชหลักสูตร
หรือจัดกระบวนการเรียนรูไมกอใหเกิดสมรรถนะหรือไมบรรลุเปาหมายดังกลาว ใหกระทรวงศึกษาธิการ
หรือสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูแจงใหสถานศึกษาดำเนินการปรับปรุงแกไขภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
ในกรณีที่สถานศึกษาไมดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหกระทรวงศึกษาธิการหรือสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู
แลวแตกรณี ดำเนินการตามควรแกกรณีตอไป
มาตรา ๖๔ การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษาตองมุงสงเสริม
การเรียนรูเชิงรุก ใหครูสามารถบูรณาการความรูและประสบการณที่ไดจากการจัดกระบวนการเรียนรู
มาใชในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
การเรียนรูเชิงรุก ไดแก การดำเนินการใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการคิด
การปฏิบัติ การไดรับคำปรึกษาชี้แนะ การนำความรูไปใช การถอดบทเรียน การสะทอนคิด รวมทั้ง
การมีปฏิสัมพันธ การทำงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น เกิดแรงบันดาลใจ เกิดทักษะ
ในการเรียนรูดวยตนเอง คนพบศักยภาพของตนเอง สามารถสรางความรู ความเขาใจ ความเชี่ยวชาญ
ไดตามความถนัดของตน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการจัดกระบวนการเรียนรูตามระดับชวงวัยตามมาตรา ๘
ใหนำการเรียนรูเชิงรุกตามวรรคสอง ไปใชกับการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามมาตรา ๘ (๗) ดวย

๒๕
มาตรา ๖๕ การประเมินการเรียนรูใหเนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมาย
ของผูเรียนตามมาตรา ๘ เปนสำคัญ โดยใหใชการประเมินนั้นเพื่อประโยชนในการพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน และใหผูเรียนสามารถนำผลนั้นไปใชในการกำหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรู
ของตน ทั้งนี้ ตองมีวิธีการประเมินที่หลากหลายเพื่อใชกับผูเรียนซึ่งมีความแตกตางกัน
ไดอยางเหมาะสม และตองไมใชวิธีการทดสอบความรูในทางวิชาการแตเพียงดานเดียว
มาตรา ๖๖ การประเมินผูเรียนเพื่อกำกับ ติดตาม หรือการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระดับชาติ ตองกระทำอยางสอดคลองกับเปาหมายของการศึกษา วิธีการจัดกระบวนการ
เรียนรู และหลักสูตรตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๕
หนาที่ของหนวยงานของรัฐ
สวนที่ ๑
การกำกับ สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา
มาตรา ๖๗ ใหเปนหนาที่และอำนาจของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษา
สงเสริม สนับสนุน และอุดหนุนการจัดการศึกษาของหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เอกชน และบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖
และเปาหมายตามมาตรา ๘ และเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่อยูในหนาที่และอำนาจของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกำหนดไวเปนการเฉพาะ
มาตรา ๖๘ การจัดการอุดมศึกษาเปนหนาที่หรืออำนาจของหนวยงานใด
ใหเปนไปตามที่มีกฎหมายกำหนด แตการจัดการดังกลาวตองเปนไปเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามมาตรา ๖ และเปาหมายตามมาตรา ๘ (๗) และการกำหนดวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ
ในสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีตองคำนึงถึงและสอดคลองกับเปาหมายของผูเรียน
ตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ใหนำความในวรรคสองของมาตรา ๒๒ มาใชบังคับแกการกำหนดวิธีการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๙ เพื่อประโยชนในการดำเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๗
และมาตรา ๖๘ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงาน
ตามมาตรา ๖๘ ตองไมมีลักษณะที่ทำใหการจัดการศึกษาแตละชวงวัยถูกจัดใหเปนอิสระจากกัน
ตองมีการบูรณาการกัน และไมทำใหสถานศึกษาขาดอิสระในการจัดการศึกษาตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้

๒๖
มาตรา ๗๐ ใหสถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสม
การสงเสริม การสนับสนุน และการกำกับดูแลตามวรรคหนึ่ง อาจแยกประเภท
เพื่อใหการสนับสนุนที่แตกตางกันได โดยคำนึงถึงความเทาเทียมกับสถานศึกษาของรัฐ และภาระ
ในการจัดการศึกษาที่เอกชนดำเนินการแทนรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๗๑ ใหเปนหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะดำเนินการหรือจัดใหมี
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนบรรลุ
เปาหมายตามมาตรา ๘ (๖) (ก) อยางแพรหลาย รวมตลอดทั้งสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือ
ใหภาคเอกชนหรือองคกรที่มิใชหนวยงานของรัฐดำเนินการหรือจัดใหมีสถานศึกษาดังกลาวอยางทั่วถึง
หรือใหมีสวนรวมกับสถานศึกษาดังกลาวในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะ ความรูความชำนาญ
สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ตองมุงเนนใหเกิดทักษะและความชำนาญในการ
ประกอบอาชีพ และตองจัดใหมีอุปกรณในการฝกทักษะและฝมืออยางพอเพียง
มาตรา ๗๒ ในการจัดการศึกษาตามมาตรา ๗๑ จะกำหนดใหมีเปาหมาย
เปนสามระดับ อันไดแก ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อใหสอดคลองกับสมรรถนะของผูเรียน
และความตองการกำลังคนของประเทศก็ได และในการจัดการศึกษาในแตละระดับดังกลาวตอง
สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสฝกปฏิบัติในสถานประกอบการหรือฝกปฏิบัติจริงนอกเหนือจากการเรียน
ในสถานศึกษาดวยเพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดจริงตามความตองการของผูประกอบการ
หรือมีความสามารถในการเปนผูประกอบการไดเองอยางมีประสิทธิภาพ
ใหสถานประกอบการที่ดำเนินการหรือรวมดำเนินการตามวรรคหนึ่งไดรับ
ผลประโยชนในการลดหยอนภาษีอากร และอาจไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐได
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด
มาตรา ๗๓ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการผลิตกำลังคนใหสอดคลอง
กับความตองการของการพัฒนาประเทศ ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
และการพัฒนาเศรษฐกิจมีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุน และชี้แนะใหผูเรียนเห็นประโยชนในการ
เขารับการศึกษาตามมาตรา ๗๑ รวมตลอดทั้งสงเสริม สนับสนุน และรวมมือในการวิจัยและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาตามมาตรา ๗๑ เพื่อใหการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ
เปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ

๒๗
สวนที่ ๒
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรา ๗๔ กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการหรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ
ที่จัดการศึกษา หรือเอกชนซึ่งมีสิทธิในการจัดการศึกษา ตองดำเนินการจัดการศึกษาใหไดผล
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
ในการจัดทำแนวทางตามวรรคหนึ่งตองรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของสวนราชการและบุคคลซึ่งเกี่ยวของประกอบดวย
แนวทางตามวรรคหนึ่งตองมีรูปแบบหลากหลายที่เหมาะสมกับระบบ รูปแบบ ระดับ
และประเภทของการจัดการศึกษาและความพรอมของการศึกษาที่แตกตางกัน เพื่อใหสถานศึกษา
หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของนำไปดำเนินการใหบรรลุแนวทางดังกลาว และใหมีการประเมิน ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ใหหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งที่มีหนาที่จัดการศึกษาจัดใหมศี ึกษานิเทศก
ซึ่งมีความรูความสามารถในการแนะนำ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินการของสถานศึกษา
ตามความจำเปน
ศึกษานิเทศกตองแตงตั้งจากผูซึ่งเคยเปนหัวหนาสถานศึกษา ผูชวยหัวหนา
สถานศึกษา หรือครูมาแลวตามระยะเวลา และตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของ แตจะกำหนดเงื่อนไขใหตองไดรับใบอนุญาตมิได
มาตรา ๗๕ ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของประเทศเปนครั้งคราวตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด เพื่อใหทราบถึงอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายและการยกระดับการศึกษาของประชาชน และนำผลการประเมินไปใชประโยชน
ในการติดตาม ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษาของชาติ
การประเมินตามวรรคหนึ่งตองกระทำโดยหนวยงานภายนอกและตามหลักเกณฑ
วิธีการ และระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการนโยบายกำหนด แตหลักเกณฑและวิธีการดังกลาว
ตองไมสรางภาระตอสถานศึกษาและการปฏิบัติหนาที่ของครูเกินความจำเปน
มาตรา ๗๖ ใหสถานศึกษาจัดใหมีกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่องเพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ ตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด แนวทางดังกลาวตองมุงหมายใหเกิดการพัฒนาองคกรและมีความหลากหลายเพื่อให
เหมาะสมกับสถานศึกษาที่มีปญหาและอุปสรรคแตกตางกัน
สถานศึกษาอาจขอใหมีการรับรองการพัฒนาคุณภาพตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดได

๒๘
สวนที่ ๓
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
มาตรา ๗๗ ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหมี
ขอมูลรายบุคคลของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา สถานศึกษา
หนวยงาน และกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในทุกระดับชวงวัยและทุกระบบการศึกษา
และขอมูลอื่นตามรายการที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด เพื่อประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรา ๘๔ การจัดสรรงบประมาณดานการศึกษา
และการบริหารจัดการการศึกษาของชาติ
ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาบันทึกขอมูลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ตามรายการ มาตรฐานขอมูล มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูล
วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ซึ่งตองรวมถึงขอมูลรายรับรายจาย
ของสถานศึกษาดวย
ใหสำนักงานมีอำนาจเขาถึงและใชขอมูลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในการปฏิบัติ
หนาที่ของสำนักงาน และกระทรวงศึกษาธิการตองยินยอมใหหนวยงานของรัฐที่จัดการศึกษา
หรือเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเขาถึงขอมูล และมีอำนาจสงขอมูลใหแกหนวยงานอื่นที่จำเปน
ตองใชที่มิใชเพื่อการพาณิชยไดตามที่เห็นสมควร แตจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่จะกระทบตอ
สิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลมิได
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ใหใชระบบที่สอดคลองและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกันไดกับระบบที่สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของสวนใหญใชกันอยู
มาตรา ๗๘ ใหกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษา เผยแพรขอมูลสารสนเทศในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก เกี่ยวกับสถานศึกษา คุณภาพการศึกษา ทางเลือก
และโอกาสในการเขาศึกษาในระดับตาง ๆ และการดำเนินการในดานอื่นที่จำเปน
การเผยแพรขอมูลสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ตองมีความครอบคลุม ถูกตอง เชื่อถือได
และอยางนอยตองมีรายการขอมูลตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด แตจะกำหนดใหเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลมิได

๒๙
หมวด ๖
แผนการศึกษาแหงชาติและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
สวนที่ ๑
แผนการศึกษาแหงชาติ
มาตรา ๗๙ ใหสำนักงานจัดทำรางแผนการศึกษาแหงชาติรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา แลวเสนอตอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
เมื่อคณะกรรมการนโยบายใหความเห็นชอบแลวใหเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ใหนายกรัฐมนตรีนำรางแผนการศึกษาแหงชาติที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว
ขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการใหใชแผนการศึกษาแหงชาติตอไป
ภายใตบังคับมาตรา ๘๑ แผนการศึกษาแหงชาตินั้น เมื่อไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับไดตลอดไปจนกวาจะมีพระบรมราชโองการใหยกเลิก
หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทำรางแผนการศึกษาแหงชาติและวิธีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูซึ่งเกี่ยวของใหเปนไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
มาตรา ๘๐ ในการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ ตองสอดคลองและไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ และตองคำนึงถึง
(๑) เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ
การศึกษา
(๒) ปจจัยทางดานความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศและของโลก
(๓) สถานการณและผลสัมฤทธิ์ดานการศึกษาของประเทศ
(๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๕) ขอเสนอและขอคิดเห็นที่เกิดจากการรับฟงความคิดเห็น
แผนการศึกษาแหงชาติอยางนอยตองมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใหเด็กทุกคน
และประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘
การสงเสริมใหมีการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต การผลิต
และพัฒนาครูใหมีคุณลักษณะตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ การจัดใหมีการบูรณาการ
และความรวมมือกันระหวางหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคม
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ การทำหนาที่ของรัฐในการใหการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ
และอุดหนุนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ที่จะทำใหการศึกษามีคุณภาพ

๓๐
มาตรา ๘๑ ใหมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของแผนการศึกษาแหงชาติ
ทุกหาป แตในกรณีมีความจำเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบาย
จะมีมติใหทบทวนความเหมาะสมของแผนการศึกษาแหงชาติกอนระยะเวลาดังกลาวก็ได
ใหนำความในมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐ มาใชบังคับแกการพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมของแผนการศึกษาแหงชาติตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๘๒ เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ และเปาหมาย
ตามมาตรา ๘ เปนไปตามพื้นฐานตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษา
แหงชาติ
สำนักงบประมาณหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดสรรงบประมาณตองจัดสรร
งบประมาณใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ
การดำเนินการตามวรรคหนึ่งและการจัดสรรงบประมาณตามวรรคสองที่ไมเปนไปตาม
แผนการศึกษาแหงชาติจะกระทำมิได
สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการตามแผนการศึกษาแหงชาติ
มาตรา ๘๓ เพื่อประโยชนในการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ
ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและสำนักงาน รวมกันจัดทำ
แผนปฏิบัติการรายปเปนระยะเวลาทุกสี่ป ในกรณีที่มีปญหาไมอาจตกลงกันได ใหเสนอ
คณะกรรมการนโยบายเพื่อวินิจฉัย เมื่อไดจัดทำแผนปฏิบัติการรายปดังกลาวและไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายแลวใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทุกปกอนเสนอคำขอรับการจัดสรรงบประมาณตอสำนักงบประมาณ ใหสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐที่รวมกันจัดทำแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง หารือรวมกันเพื่อปรับปรุง
แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับความจำเปนและตามสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป แลวดำเนินการ
ตอไปตามวรรคหนึ่ง
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว
ใหสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการนั้น ในกรณีมีวงเงินจัดสรร
ไมเพียงพอ ใหจัดสรรใหตามมติของคณะรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย

๓๑
สวนที่ ๓
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
มาตรา ๘๔ ใหสำนักงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ
ตามแผนการศึกษาแหงชาติ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) การปฏิบัติตามแผนการศึกษาแหงชาติ ความกาวหนา และผลลัพธ
ของการจัดการศึกษา
(๒) ขอจำกัดหรืออุปสรรคที่ทำใหการจัดการศึกษาไมเปนไปตามแผนการศึกษา
แหงชาติ
(๓) แนวทางการจัดการกับขอจำกัดหรืออุปสรรคตาม (๒)
(๔) เรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
เพื่อมิใหเปนภาระแกสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจนเกินสมควร
การประเมินผลการดำเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติใหทำเปนครั้งคราวตามความจำเปน
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
รายงานตามวรรคหนึ่ง ใหเสนอตอคณะกรรมการนโยบาย และเมื่อคณะกรรมการ
นโยบายใหความเห็นชอบแลว ใหเสนอรายงานดังกลาวพรอมทั้งขอเสนอแนะหรือขอสังเกต
ของคณะกรรมการนโยบายตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา และเปดเผยใหประชาชนทราบ
เปนการทั่วไป
มาตรา ๘๕ ใหสำนักงานใชประโยชนจากขอมูลรายรับรายจายของสถานศึกษา
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ในการดำเนินการใหมกี ารจัดทำรายงานบัญชีรายจายดานการศึกษา
แหงชาติเปนครั้งคราวตามที่เห็นสมควร เพื่อรายงานผลการใชจายทรัพยากรดานการศึกษาของรัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และครัวเรือน รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์และปญหาอุปสรรค
ในการใชจายทรัพยากรดานการศึกษาของประเทศตามแผนการศึกษาแหงชาติ เสนอตอคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการนโยบาย และเผยแพรใหประชาชนทราบ
สวนที่ ๔
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรา ๘๖ รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนำ และโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จำเปน
ตอการรับสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม การสื่อสารดิจิทัล อินเทอรเน็ต
และการสื่อสารในรูปแบบอื่น เพื่อใชประโยชนสำหรับการศึกษา
มาตรา ๘๗ ใหรัฐจัดใหมี สงเสริม และสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนา
สื่อการเรียนรู แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ ในรูปแบบสื่อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผูเรียน
ครู และสงเสริมการศึกษาและเอื้ออำนวยตอการเรียนรูตลอดชีวิต

๓๒
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ทั้งดานผูผลิต ผูดูแล และผูใชประโยชนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถ
และทักษะในการผลิต การดูแล รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
หมวด ๗
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ
มาตรา ๘๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแหงชาติ” ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน
กรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) กรรมการโดยตำแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูอำนวยการสำนักงบประมาณ
(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ
และประสบการณดานกฎหมาย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ
ดานการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง ดานการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ดานขอมูลสารสนเทศ
ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดานคนพิการ ดานบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ และดานการเงิน
การคลังหรือเศรษฐศาสตร ดานละหนึ่งคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูแทนจากภาคเอกชน
ซึ่งสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยรวมกัน
เสนอจำนวนหนึ่งคน และประชาชนซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือเปนการทั่วไปวาเปนผูชำนาญการ
ในภูมิปญญาทองถิ่นจำนวนหนึ่งคน
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ โดยใหเลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่
ของสำนักงานเปนผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน
กรรมการตาม (๒) และ (๓) จะมอบอำนาจหรือมอบหมายใหบุคคลอื่น
มาประชุมแทนมิได เวนแตเปนการมอบใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
กรรมการตาม (๔) ตองมาประชุมดวยตนเอง การมอบหมายใหผูดำรงตำแหนงรอง
ของตำแหนงดังกลาวมาประชุมแทนอาจทำไดเปนครั้งคราว แตไมทำใหผูดำรงตำแหนงนั้นพนจาก
ความรับผิด
มติของคณะกรรมการนโยบายมีผลผูกพันสวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการ
เปนกรรมการ การที่สวนราชการใดดังกลาวไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการนโยบาย ใหถือวา
หัวหนาสวนราชการซึ่งเปนกรรมการนั้นจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย
การไมเขารวมประชุมไมวาดวยเหตุใด ไมเปนเหตุใหไมตองปฏิบัติตามความในวรรคหา

๓๓
ดังตอไปนี้

มาตรา ๘๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ำกวาสามสิบหาป
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๔) เปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
กรรมการหรือผูดำรงตำแหนงซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๕) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับ
ความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย
มาตรา ๙๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งพนจากตำแหนงกอนวาระ
และยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตำแหนงที่วาง ใหถือวาคณะกรรมการนโยบาย
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาที่เหลืออยูและใหคณะกรรมการนโยบายปฏิบัติหนาที่ตอไปได
จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
เมื่อตำแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งวางลงกอนครบวาระ
ใหดำเนินการเพื่อแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตำแหนงวางลง
และใหผูไดรับแตงตั้งแทนตำแหนงที่วางนั้นอยูในตำแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
กอนครบกำหนดตามวาระตามวรรคหนึ่ง ใหดำเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ขึ้นใหมภายในเกาสิบวันกอนครบกำหนดตามวาระ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ตำแหนงเมื่อ

มาตรา ๙๑ นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘๙
(๔) คณะกรรมการนโยบายมีมติใหออกจากตำแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจำนวนกรรมการเทาที่มีอยู เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๕) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่

๓๔
มาตรา ๙๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบายตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งหรือคนที่สองตามลำดับเปนประธานในที่ประชุม
ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด

ตามมาตรา ๗๙

มาตรา ๙๓ ใหคณะกรรมการนโยบายมีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาตอคณะรัฐมนตรี
(๒) พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนการศึกษาแหงชาติเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี

(๓) เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาเพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
(๔) เสนอแนะเกี่ยวกับแผนอัตรากำลังดานการศึกษาที่ต่ำกวาระดับอุดมศึกษา
เพื่อใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ
(๕) จัดใหมีกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและกำหนด
มาตรการที่จะใหหนวยงานของรัฐชี้ชวน สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน
ดังกลาว
(๖) ติดตามดูแลการจัดการศึกษาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และแผนการศึกษา
แหงชาติ ในกรณีความปรากฏวามีการปฏิบัติหรือดำเนินการไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
หรือแผนการศึกษาแหงชาติ ใหรายงานตอคณะรัฐมนตรีและเปดเผยใหประชาชนทราบ แตในกรณีที่
เห็นวามีการไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ ใหแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการปรับปรุงแกไข
ใหถูกตองภายในเวลาที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดกอน หากมิไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
ใหรายงานตอคณะรัฐมนตรีและเปดเผยใหประชาชนทราบ
(๗) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการปฏิรูปการศึกษาหรือสรางนวัตกรรม
ในการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาการของโลกและความจำเปนของประเทศ
(๘) พิจารณาเสนอแนะใหมี ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
ตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอแนะใหมีการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์จากการทดลองตาม (๗)
(๙) แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่
คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๓๕
เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบขอเสนอแนะตาม (๗) แลว คณะกรรมการนโยบาย
จะเสนอแนะใหมีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อใหมีการทดลองการปฏิรูปการศึกษาหรือสรางนวัตกรรม
ในการศึกษาในขอบเขต พื้นที่ หรือสถานศึกษา ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาก็ได ในกรณีเชนนั้น
ใหมีการดำเนินการจัดการศึกษาหรือดำเนินการตามนวัตกรรมในการศึกษาในขอบเขต พื้นที่
และสถานศึกษาตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว โดยไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษาตามที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
มาตรา ๙๔ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และตอเนื่องของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการที่คณะกรรมการนโยบายแตงตั้ง
ตามมาตรา ๙๓ (๙) อยางนอยตองมีคณะกรรมการซึ่งทำหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการทำหนาที่ศึกษาและวิจัย เพื่อเสนอแนะงานดานวิชาการเกี่ยวกับ
ระบบการศึกษา ระบบการเงินและเศรษฐศาสตรเพื่อการศึกษา การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก การผลิต
และพัฒนาครู สถานศึกษา ตลอดจนระบบหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู และหนาที่อื่น
ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
(๒) คณะกรรมการทำหนาที่ยกรางแผนการศึกษาแหงชาติและเสนอแนะการปรับปรุง
แผนการศึกษาแหงชาติตามที่จำเปนเพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบาย และหนาที่อื่นที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด
(๓) คณะกรรมการทำหนาที่ติดตามดูแลการจัดการศึกษาใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้และแผนการศึกษาแหงชาติ และหนาที่อื่นที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
(๔) คณะกรรมการทำหนาที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสนับสนุน ติดตาม
และขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษา
ตามกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ และแผนการศึกษาแหงชาติ
รวมตลอดทั้งศึกษาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและสรางนวัตกรรมในการศึกษาตามมาตรา ๙๓ (๗)
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบาย และหนาที่อื่นที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายจะแตงตั้งคณะกรรมการใหทำหนาที่
แทนคณะกรรมการนโยบายในการใหความเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
เวนแตกรณีตามมาตรา ๙๓ (๒) ก็ได และเมื่อคณะกรรมการดังกลาวใหความเห็นชอบและแจงให
คณะกรรมการนโยบายทราบแลว ใหถือวาคณะกรรมการนโยบายไดใหความเห็นชอบแลว
เวนแตคณะกรรมการนโยบายจะมีมติเปนอยางอื่น
ใหประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาจากกรรมการ
ของคณะกรรมการนโยบาย
มาตรา ๙๕ ใหนำความในมาตรา ๙๒ มาใชบังคับแกการประชุมคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๙๓ (๙) ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๙๖ ใหมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติเปนสวนราชการ
ในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน มีหนาที่

๓๖
รับผิดชอบงานธุรการ และดำเนินการเพื่อใหคณะกรรมการนโยบายบรรลุภารกิจและหนาที่
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งอำนวยความสะดวก ประสานงาน ใหความรวมมือ
สงเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบาย และใหมีหนาที่และอำนาจ
ดังตอไปนี้ดวย
(๑) ดำเนินการหรือจัดใหมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย รวบรวม และจัดทำขอมูล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการนโยบายแตงตั้ง
(๒) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเก็บไว
เพื่อนำไปวิเคราะหวิจัยหรือใชประโยชนในการดำเนินการใหบรรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัตินี้
โดยจะใชวิธีการเชื่อมโยงกับระบบของหนวยงานดังกลาวก็ได
(๓) จัดทำรายงานประจำปเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์และอุปสรรคของการศึกษา
ของประเทศ รายงานดังกลาวเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแลว ใหเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีและเปดเผยใหประชาชนทราบ
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการ
นโยบายมอบหมาย
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ สำนักงานจะจัดใหมีผูมีความรูและความเชี่ยวชาญ
ในการวิจัยมาทำหนาที่เต็มเวลา หรือจะจัดใหมีคณะผูเชี่ยวชาญเพื่อปฏิบัติหนาที่หรือดำเนินการ
เรื่องหนึ่งเรื่องใดเปนการเฉพาะตามความจำเปนเปนครั้งคราว ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข
และคาตอบแทนที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดก็ได
ใหสำนักงานมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติเปนหัวหนา
สวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหนาที่และอำนาจของสำนักงาน รับผิดชอบขึ้นตรง
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและเจาหนาที่ในสำนักงาน
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๗ ในวาระเริ่มแรก ใหดำเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๘๘ (๕) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวย
กรรมการตามมาตรา ๘๘ (๑) (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘๘ วรรคสอง
มาตรา ๙๘ ใหโอนบรรดาหนาที่และอำนาจ กิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ
สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

๓๗
มาตรา ๙๙ บรรดาคดีของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ไดฟองหรือถูกฟองเปนคดีตอศาลไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้เปนผูฟอง
หรือถูกฟองในคดีดังกลาว และใหถือวาผูรับมอบอำนาจใหดำเนินคดีแทนสำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในคดีนั้น ๆ เปนผูรับมอบอำนาจจากสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๐ ใหโอนบรรดาขาราชการ ลูกจาง และอัตรากำลังของสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อประโยชนในการปรับปรุงโครงสรางและอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ขาราชการหรือลูกจางซึ่งโอนมาตามวรรคหนึ่ง
ผูใดมีความประสงคที่จะโอนไปปฏิบัติงานที่สวนราชการอื่น ใหแจงความประสงคตอผูบังคับบัญชา
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหผูบังคับบัญชายินยอมใหผูนั้น
โอนไปปฏิบัติงานที่สวนราชการอื่นได
ในกรณีที่ขาราชการซึ่งโอนมาตามวรรคหนึ่งผูใดไมประสงคจะปฏิบัติงานที่สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และไมประสงคที่จะโอนไปปฏิบัติงาน
ที่สวนราชการอื่นตามวรรคสอง ใหแจงความประสงคดังกลาวตอผูบังคับบัญชาภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการ
เลิกหรือยุบตำแหนงตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุน
บำเหน็จบำนาญขาราชการ
ในกรณีที่ลูกจางซึ่งโอนมาตามวรรคหนึ่งผูใดไมประสงคจะปฏิบัติงานที่สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และไมประสงคที่จะโอนไปปฏิบัติงาน
ที่สวนราชการอื่นตามวรรคสอง ใหแจงความประสงคดังกลาวตอผูบังคับบัญชาภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการ
เลิกหรือยุบตำแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิดและใหไดรับบำเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยบำเหน็จลูกจาง
มาตรา ๑๐๑ ใหกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังคงมีอยูและดำเนินการตอไปจนกวาเงินที่มีอยู
ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจะหมดไปหรือคณะรัฐมนตรีมีมติใหยุบ ในระหวางระยะเวลา
ดังกลาวใหกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๖๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังคงมีผลใชบังคับไดตอไป
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหยุบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
ใหเงินที่เหลืออยูโอนไปเปนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๘
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนตนไป คำวา “กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา” ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
หรือกฎหมายอื่นใด ใหหมายถึง “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษานำเงินที่ไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และที่แกไขเพิ่มเติม ไปใชเพื่อประโยชนในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู และนวัตกรรมทาง
การศึกษา รวมทั้งการวิจัย การพัฒนา และการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยคำนึงถึงการกอใหเกิด
ความเสมอภาคทางการศึกษาเปนเปาหมายสำคัญ
มาตรา ๑๐๒ ใหแผนการศึกษาแหงชาติที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติเห็นวาแผนการศึกษาแหงชาติ
ตามวรรคหนึ่งสวนใดขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ใหดำเนินการปรับปรุงโดยพลันและเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป
ใหดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายใน
สองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๐๓ บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อางถึงสภาการศึกษาหรือคณะกรรมการสภาการศึกษา ใหถือวา
อางถึงคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ และที่อางถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิการสภาการศึกษา ขาราชการ หรือลูกจางของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ใหถือวา
อางถึงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแหงชาติ ขาราชการ หรือลูกจางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ
มาตรา ๑๐๔ ใหบรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
ใหหนวยงานผูรักษาการตามกฎหมายดำเนินการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติม
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากกรณี
มีเหตุจำเปนไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวได ใหหนวยงานผูรักษาการ
ตามกฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติขยายระยะเวลาอีกไดไมเกินหนึ่งป เมื่อพนกำหนดเวลา
ดังกลาวแลว ใหกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง
เปนอันยกเลิก

๓๙
ใหกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไป
จนกวาจะมีการออกกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๓ ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๕ ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามกฎหมายวาดวยสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทำหนาที่เปนสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู
ตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมีหนาที่และอำนาจตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนหนาที่และอำนาจ
ของสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูดวย
ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาวาสมควรจะจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูขึ้นหรือไม หากคณะรัฐมนตรีมีมติวาไมสมควรจัดตั้งสถาบัน
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู หรือมิไดมีมติภายในระยะเวลาดังกลาว ใหสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทำหนาที่ตามวรรคหนึ่งและมีหนาที่และอำนาจตามวรรคสองตอไป
ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีขอยืมตัวขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐมาปฏิบัติงานใหแกสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได และในระหวางการปฏิบัติงานดังกลาว ใหขาราชการหรือเจาหนาที่
ของรัฐดังกลาวมีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนเพิ่มเติมจากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไดตามที่คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติกำหนด
มาตรา ๑๐๖ ใหกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเพื่อใหมีการจัดระเบียบบริหาร
ราชการในกระทรวงศึกษาธิการใหสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
โดยจะตองดำเนินการใหการปฏิบัติงานของสวนราชการและหนวยงานภายในทั้งสวนกลาง
สวนภูมิภาค และสวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค เปนไปอยางมีเอกภาพและสามารถบูรณาการระหวาง
สวนราชการและหนวยงานภายในกระทรวงและหนวยงานอื่นเพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย
ตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งนี้ ใหการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการอยูภายใตการบังคับบัญชา
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตองดำเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในเวลาสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๐๗ ใหครูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายวาดวย
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและปฏิบัติหนาที่ครูไดตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหสามารถตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตอไป
โดยถือเสมือนหนึ่งเปนครูผูไดรับใบรับรองการประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัตินี้
ครูซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูและยังไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมาย
วาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีสิทธิขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายดังกลาวหรือจะขอใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู

๔๐
ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได ในกรณีที่ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใหถือวาใบอนุญาตนั้น
เปนใบรับรองการประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัตินี้
ครูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากประสงค
จะเปลี่ยนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเปนใบรับรองการประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัตินี้
ใหแจงใหคุรุสภาทราบภายในหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหคุรุสภาดำเนินการ
ออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพครูใหภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อางถึงครูซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใหหมายถึงครูซึ่งไดรับใบรับรอง
การประกอบวิชาชีพครูและครูตามวรรคหนึ่งและวรรคสองดวย
มาตรา ๑๐๘ ใหผูอำนวยการสถานศึกษาและรองผูอำนวยการสถานศึกษา
ในสถานศึกษาของรัฐซึ่งดำรงตำแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนหัวหนา
สถานศึกษาและผูชวยหัวหนาสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี และมีสิทธิไดรับ
เงินเดือน เงินประจำตำแหนง เงินวิทยฐานะ และประโยชนตอบแทนอื่นตามอัตราเดียว
กับที่ผูอำนวยการสถานศึกษาและรองผูอำนวยการสถานศึกษาดังกลาวไดรับอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหคุรุสภาออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพครูใหผูอำนวยการสถานศึกษา
และรองผูอำนวยการสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว
มาตรา ๑๐๙ ใหผูซึ่งดำรงตำแหนงศึกษานิเทศกอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ เปนศึกษานิเทศกตามพระราชบัญญัตินี้ และมีสิทธิไดรับเงินเดือน เงินประจำตำแหนง
เงินวิทยฐานะ และประโยชนตอบแทนอื่นเชนเดียวกับที่ไดรับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
มาตรา ๑๑๐ ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๐๖ ใหบุคลากรทางการศึกษาอื่น
นอกจากที่กำหนดไวในมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๙ ซึ่งดำรงตำแหนงอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงดำรงตำแหนงตอไปจนกวาจะมีการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายตามมาตรา ๑๐๔ และมีการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามมาตรา ๑๐๖ เปนอยางอื่น โดยใหมีสิทธิไดรับเงินเดือน เงินประจำตำแหนง เงินวิทยฐานะ
และประโยชนตอบแทนอื่นเชนเดียวกับที่ไดรับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
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นายกรัฐมนตรี

