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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 

เหตุผล 
 

โดยท่ีมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กำหนดใหรัฐตองดำเนินการ
ใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต 
และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ อีกท้ังจัดใหมีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงตองมีการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ 
โดยรัฐมีหนาท่ีดำเนินการ กำกับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ 
และไดมาตรฐานสากล มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได 
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
การจัดการศึกษาของประเทศจำเปนตองสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ความคลองตัวท่ีจะรองรับ
ความหลากหลายของการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต และเพ่ิมการมีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษาของภาคเอกชนและภาคประชาชน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา  
ยกระดับคุณภาพการศึกษา สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ตลอดจนสรางเสริม 
ใหระบบการศึกษามีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 
ของระบบการศึกษา  ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา และมาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย กำหนดใหมีการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ รวมท้ังดานการศึกษา  
โดยเฉพาะใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูใหไดผูมีจิตวิญญาณ 
ของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถ 
และประสิทธิภาพในการสอน  จึงสมควรมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
เพ่ือเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย และแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในอนาคต  จึงจำเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 



ราง 
พระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. .... 

   
 

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

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

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

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

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา (๓) ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจำเปนในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย จำเปนตองกำหนดใหครูมีใบรับรอง 
การประกอบวิชาชีพครูเพ่ือเปนการรับรองวาครูมีคุณลักษณะท่ัวไปและคุณลกัษณะเฉพาะ รวมท้ัง 
มีความรูดานวิชาการ ท่ีจะจัดกระบวนการเรียนรูใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาตามท่ีกำหนดไวได ซ่ึงการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว 
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว 

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

........................................... 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๓) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



 
 

 

๒ 

(๔) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับสภาการศึกษา คณะกรรมการสภาการศึกษา สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา และเลขาธิการสภาการศึกษา  

บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดท่ีไดบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือท่ีขัด
หรือแยงกับบทบญัญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ครู” หมายความวา  บุคลากรซ่ึงทำหนาท่ีหลักในสถานศึกษาในการจัด

กระบวนการเรียนรู เปนแหลงความรูของผูเรียน ตลอดจนเอ้ืออำนวย สงเสริม และพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนและกระตุนใหผูเรียนเกิดการใฝรูและมีสมรรถนะดานตาง ๆ แตไมหมายความรวมถึงผูสอน 
ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา  

“หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา  ครูซ่ึงเปนหัวหนาในสถานศึกษาของรัฐ 
ท่ีจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีหนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก
ในการบริหารสถานศึกษาและเปนผูบังคับบัญชาของครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวกับ 
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาดังกลาว 

“สถานศึกษา” หมายความวา  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน 
วิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชนท่ีมีหนาท่ี
และอำนาจหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

“สถานศึกษาของรัฐ” หมายความวา  สถานศึกษาท่ีหนวยงานของรัฐ 
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งข้ึนหรือเปนผูบริหารจัดการ  

“จังหวัด” หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานครดวย 
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครดวย 
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา  คณะกรรมการนโยบายการศึกษา

แหงชาติ  
“สำนักงาน” หมายความวา  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ  
“เลขาธิการ” หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ 
“กระทรวงเจาสังกัด” หมายความวา  กระทรวงท่ีมีหนวยงานของรัฐจัดการศึกษา

หรือจัดใหมีสถานศึกษาข้ึนในสังกัด 
 
มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   
ท้ังนี้ ในสวนท่ีเก่ียวกับหนาท่ีและอำนาจของตน 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 



 
 

 

๓ 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา 

   
 

มาตรา ๖  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคในการพัฒนาบุคคล 
ใหมีความสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติ ปญญา ความรู และคุณธรรม เปนคนดี มีวินัย รูจักสิทธิ 
ควบคูกับหนาท่ีและความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
รูจักรกัษาประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ มีทักษะการเรียนรู ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
ท่ีสอดคลองและเทาทันพัฒนาการของโลก มีโอกาสพัฒนาความถนัดของตนใหเกิดความเชี่ยวชาญได 
มีสำนึกในความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางผาสกุ 

 
มาตรา ๗  การดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ ตองพัฒนา ฝกฝน 

และบมเพาะใหผูเรียนมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะท่ีดี กอเกิดเปนสมรรถนะท่ีนำไปใช
ประโยชนในชีวิตและการทำงานไดอยางบูรณาการกัน 

 
มาตรา ๘  ในการพัฒนา ฝกฝน และบมเพาะใหผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรา ๗ 

ตองดำเนินการใหบรรลุเปาหมายตามระดับชวงวัย ดังตอไปนี้  
(๑) ชวงวัยท่ีหนึ่ง ตั้งแตแรกเกิดจนมีอายุครบหนึ่งป  ตองไดรับการเลี้ยงดู 

ใหมีสุขภาพท่ีสมบูรณ การพัฒนาทางอารมณ และการกระตุนการรับรูทางประสาทสัมผัส  
ใหสามารถเรียนรูในการชวยเหลือตนเองและสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนไดตามวัย  

(๒) ชวงวัยท่ีสอง เม่ือมีอายุเกินหนึ่งปจนถึงสามป  นอกจากตองดำเนินการ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม (๑) แลว ตองฝกฝนใหชวยเหลือตนเองไดมากข้ึน เรียนรูผานการเลน  
การสังเกตและการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและสภาพแวดลอม เรียนรูการพูดและการสื่อสารท่ีดี 
เรียนรูการสรางวินัย เขาใจความรูสึกของผูอ่ืน เริ่มรูจักเผื่อแผ และเริ่มซึมซับวัฒนธรรมไทย
พ้ืนฐาน 

(๓) ชวงวัยท่ีสาม เม่ือมีอายุเกินสามปจนถึงหกป  นอกจากตองดำเนินการเพ่ือให
บรรลุเปาหมายตาม (๒) แลว ตองฝกฝนใหเกิดสมาธิอยางตอเนื่อง ควบคุมอารมณได สามารถใช
กลามเนื้อมัดใหญและมัดเล็ก เริ่มรูจักรับผิดชอบตอตนเอง รูจักระมัดระวังภยันตราย ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย เคารพกฎกติกา เห็นคุณคาและม่ันใจในตนเอง รับรูความเห็นตาง เขาใจและเห็นใจผูอ่ืน 
ชวยเหลือบิดามารดาหรือผูปกครองและผูอ่ืนตามกำลังความสามารถ รูจักความสำคัญของอาชีพ 
ท่ีสุจริต เริ่มรูจักริเริ่มสรางสรรค รับรูถึงความงามทางศิลปะ เขาใจในสิ่งรอบตัว มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
สามารถสังเกต จัดกลุม เปรียบเทียบ และแยกแยะไดตามวัย รูจักใชเหตุผล เขาใจการนับจำนวน 
และอักษรภาษาไทย รูจักสังคมไทย วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเปนไทย และเริ่มเรียนรู 
เก่ียวกับโลกซ่ึงรวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย 

(๔) ชวงวัยท่ีสี่ เม่ือมีอายุเกินหกปจนถึงสิบสองป  นอกจากตองดำเนินการเพ่ือให
บรรลุเปาหมายตาม (๓) อยางตอเนื่องและในระดับท่ีสูงข้ึนแลว ตองฝกฝนใหมีทักษะบริหารจัดการ



 
 

 

๔ 

ตนเอง ดูแลสุขภาพท้ังกายและจิตของตนเอง เรียนรูการเปลี่ยนแปลงของรางกาย รูจักสิทธิและหนาท่ี
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 มีความรูเก่ียวกับประเทศไทย ประวัติศาสตร วัฒนธรรม 
ตลอดจนวิถีชีวิตของชนชาติไทยและประเทศเพ่ือนบาน มีความรูในภาพกวางของโลกและพัฒนาการ
ของเทคโนโลยี รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเริ่มหาลูทางในการประกอบอาชีพ 

(๕) ชวงวัยท่ีหา เม่ือมีอายุเกินสิบสองปจนถึงสิบหาป  นอกจากตองดำเนินการ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม (๔) อยางตอเนื่องและในระดับท่ีสูงข้ึนแลว ตองฝกฝนใหรูจักพัฒนา
สุขภาพกาย ควบคุมอารมณ เขาใจในพัฒนาการของสมองวัยรุน รับผิดชอบท่ีจะเรียนรูดวยตนเอง  
รูความถนัดและเชื่อม่ันในความสามารถของตน เรียนรูท่ีจะตัดสินใจและวางแผนชีวิต ปรับตัว 
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตางหลากหลาย สามารถแกไขปญหาชีวิต 
ท่ีซับซอนข้ึน ยึดม่ันในจริยธรรม เชื่อม่ันและเขาใจการธำรงความเปนไทย สามารถสื่อสารภาษาไทย 
ท่ีสมบูรณ รูและเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถนำไปใชในชีวิตได ซาบซ้ึง 
ในความงามของศิลปะและธรรมชาติ เรียนรูการดำรงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใฝรูและมีทักษะ 
ในการเรียนรูท่ีสอดคลองกับพัฒนาการของโลก ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค สามารถคิด
ในเชิงสังเคราะห มีความคิดสรางสรรค สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการรูเทาทันขอมูล
ขาวสารท่ีเผยแพรผานชองทางตาง ๆ ใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนรู เขาใจในพ้ืนฐาน
เก่ียวกับเศรษฐกิจและการเงิน มีความรูในศาสตรและมีสมรรถนะ สามารถเลือกเสนทางการศึกษาตอ
หรือเสนทางอาชีพและการทำงานได 

(๖) ชวงวัยท่ีหก เม่ือมีอายุเกินสิบหาปจนถึงสิบแปดป  นอกจากตองดำเนินการ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม (๕) อยางตอเนื่องและในระดับท่ีสูงข้ึนแลว ตองฝกฝนใหดูแลตนเอง 
ไดอยางสมบูรณ แสวงหาความรูและขอมูลใหทันการณ รูวิธีตรวจสอบขอมูลและสถานการณ 
ท่ีถูกตอง ยึดม่ันในหลักคุณธรรม ขยัน อดทน และไมทอถอย พรอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
และแกไขปญหา เขาใจบทบาทของประเทศไทยในสังคมโลก และรูภาษาตางประเทศในระดับ 
ท่ีสามารถเจรจาตอรองและแสวงหาความรูไดอยางคลองแคลว โดยใหแยกเปาหมายออกเปน 
สองดาน แตละดานตองบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้ 

(ก) เปาหมายดานการประกอบอาชีพ มีความพรอม ความรู หรือฝมือ 
ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานท่ีตนเองถนัด หรือริเริ่ม 
ประกอบกิจการของตนเอง รูหลักตนทุนและการตลาดเบื้องตน รูจักใชเทคโนโลยีเพ่ือประโยชน 
ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของตน  

(ข) เปาหมายดานการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา มีทักษะและความรู 
ในวิชาพ้ืนฐานในสาขาท่ีตนถนัดและประสงคจะศึกษาตอ 



 
 

 

๕ 

(๗) ชวงวัยท่ีเจ็ด การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือทักษะอาชีพชั้นสูง  นอกจาก
ตองดำเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม (๖) อยางตอเนื่องและในระดับท่ีสูงข้ึนแลว ตองฝกฝน 
ใหรูจักแสวงหาความสุขสงบทางจิตใจ เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง เคารพกฎกติกาอยางเครงครัด  
เปนปฏิปกษตอการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มีความกลาหาญท่ีจะแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม 
มีสวนรวมรับผิดชอบตอปญหาของบานเมืองและสังคม มีทักษะในการคนควาและแสวงหาความรู
เพ่ิมเติม แกไขอุปสรรคหรือสถานการณท่ีเลวรายได มีความรูในภาษาตางประเทศในระดับ 
ท่ีใชประกอบอาชีพได และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีตนศึกษา สามารถนำไปใชในการปฏิบัติงาน 
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ หรือสรางความรูใหมข้ึนได  
 การจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามวรรคหนึ่ง ใหคำนึงถึงพัฒนาการ 
ของรางกายและจิตใจของผูเรียนตามระดับชวงวัย โดยเฉพาะในชวงวัยท่ีสี่ใหเริ่มเนนความรู 
ทางวิชาการหรือทักษะเฉพาะทางตามความสนใจหรือตามความถนัดของตนในชวงหลังจาก 
อายุแปดปเปนตนไป 

ใหคณะกรรมการนโยบายกำหนดรายละเอียดในการจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายในแตละชวงวัยตามวรรคหนึ่ง ใหเหมาะสมกับระดับอายุในชวงวัยนั้น 

ในกรณีมีความจำเปนเพ่ือใหสอดคลองกับพัฒนาการของโลก การรูเทาทัน
เทคโนโลยี และความตองการของประเทศ คณะกรรมการนโยบายโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรีจะเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงเปาหมายตามวรรคหนึ่งก็ได 

 
มาตรา ๙  นอกจากการจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ แลว 

ใหมีการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ และกระตุนใหบุคคลทุกชวงวัยและทุกอาชีพใฝใจ 
ในการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมตามอาชีพของตน หรืออาชีพอ่ืน หรือความรูอ่ืนใดท่ีตนสนใจ  
เพ่ือเปนการพัฒนาตนเองหรือการเรียนรูตลอดชีวิต สรางความรูท่ีทันตอพัฒนาการของโลก 
หรือเกิดความเชี่ยวชาญในความรูท่ีตนสนใจหรือในความถนัดของตน เพ่ือนำไปใชใหเกิดประโยชน
ในการดำเนินชีวิตและประโยชนตอสังคม 

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐจัดใหมีการจัดการศึกษาแกบุคคลซ่ึงมิไดเขารับการศึกษา 

ตามชวงวัยท่ีกำหนดตามมาตรา ๘  
การจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งตองดำเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ 

แตอาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและเปาหมายของแตละชวงวัยใหเหมาะสมกับอายุของผูเรียนได 
ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยจะจัดใหมีระบบท่ีเนนเปาหมายเพ่ือการประกอบ
อาชีพโดยตรงดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๑  ใหเปนหนาท่ีหรือสิทธิของรัฐ เอกชน และบุคคลดังตอไปนี้ 

ในการจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ 
(๑) บิดามารดาหรือผูปกครองมีหนาท่ีจัดใหบุตรหรือผูซ่ึงอยูในความปกครองของตน

ไดรับการดูแลและพัฒนาจนบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) และใหเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ
ท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะแนะนำ ใหความรู สนับสนุน ชวยเหลือ  



 
 

 

๖ 

และใหการอุดหนุน เพ่ือใหเด็กไดอยูใกลชิดกับบิดามารดาหรือผูปกครองใหมากท่ีสุด 
เทาท่ีจะกระทำได 

(๒) บุพการีหรือผูปกครองมีสิทธิจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ 
(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหแกผูสืบสันดานหรือผูซ่ึงอยูในความปกครองของตนได  
โดยจะจัดโดยลำพังหรือรวมกันจัดก็ได  

(๓) เอกชนไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลมีสิทธิจัดการศึกษา
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ ภายใตการกำกับ สนับสนุน ชวยเหลือ และอำนวย 
ความสะดวกจากรัฐ และในกรณีการจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) 
(๔) (๕) และ (๖) ใหรัฐจัดใหมีเงินอุดหนุนแกผูเรียนใหเพียงพอตอการเขารับการศึกษาไดตามท่ีกฎหมาย
กำหนด 

(๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
ตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๓) และอาจจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๔)  
(๕) (๖) และ (๗) ได และมีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ และอุดหนุนการจัดการศึกษา 
ตาม (๑) (๒) และ (๓)  ในการดำเนินการดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีเขตหรือพ้ืนท่ี 
อยูในความรับผิดชอบติดกันหรือใกลเคียงกันอาจรวมกันจัดการศึกษาเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ในเขตหรือพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวได โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จะมอบหมายใหเอกชนเขาบริหารจัดการหรือดำเนินการโดยใชทรัพยากรขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินก็ได 

(๕) รัฐมีหนาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ และมีหนาท่ี
สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ และอุดหนุนการจัดการศึกษาตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ในการจัด
การศึกษาดังกลาว รัฐจะมอบหมายใหเอกชนเขาบริหารจัดการหรือดำเนินการโดยใชทรัพยากร
ของรัฐก็ได 

(๖) ผูบรรลุนิติภาวะ นิติบุคคล และบิดามารดาหรือผูปกครองซ่ึงมีบุตร 
หรือผูซ่ึงอยูในความปกครองยังอยูในวัยเรียนทุกคนมีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ อุดหนุน  
และใหความรวมมือในการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)  
หรือ (๖) ตามกำลังความสามารถของตน โดยเฉพาะบิดามารดาหรือผูปกครองใหมีหนาท่ีพัฒนา
รางกาย จิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของผูเรียนซ่ึงอยูในความดูแลของตนเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามมาตรา ๖ และเปาหมายตามมาตรา ๘ ดวย  

(๗) ใหเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐทุกหนวยท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการจัด
การศึกษาหรือมีอุปกรณหรือสถานท่ีท่ีจะเปนประโยชนตอการจัดการศึกษา ใหความชวยเหลือ 
รวมมือ และอำนวยความสะดวกแกการจัดการศึกษาของผูมีหนาท่ีหรือสิทธิในการจัดการศึกษา  

(๘) ใหเอกชนไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลมีสิทธิจัดการศึกษา
ตามมาตรา ๔๗ (๒) และ (๓) ตามกฎหมายวาดวยการนั้น และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
จัดใหมีและพัฒนาแหลงเรียนรู สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู รวมถึงใหคำแนะนำในการประกอบอาชีพ 
รวมมือในการฝกอาชีพ และสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และยกระดับ
ผูเรียนใหเกิดความเชี่ยวชาญ  

ความในวรรคหนึ่งไมเปนการตัดสิทธิบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีจะจัดการศึกษา
ในระดับใดตามท่ีมีกฎหมายกำหนด 



 
 

 

๗ 

มาตรา ๑๒  การจัดการศึกษาของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหจัดใหโดยไมเก็บคาใชจาย  
และใหมีการสนับสนุนผูเรียนตามมาตรา ๘ (๖) (ก) ในดานการพักอาศัยและดำรงชีพ 
เปนกรณีพิเศษ 

 
มาตรา ๑๓  การจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) ใหกระทำไดเม่ือไดแจง 

ใหกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนดทราบ แตการจัดการศึกษานั้น
ตองไมเปนปฏิปกษหรือขัดแยงตอหนาท่ีของปวงชนชาวไทย 

ใหเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะแนะนำ ใหความรู สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ และอุดหนุนการจัดการศึกษา
ตามมาตรา ๑๑ (๒)  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง แตหลักเกณฑ 
และวิธีการดังกลาวจะกำหนดใหตองขออนุญาตเพ่ือดำเนินการใดมิได และในการติดตอระหวางผูจัดการ
ศึกษากับหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของตองสามารถติดตอผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) มิไดเปนไป 
ตามวรรคหนึ่ง ใหกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมีอำนาจ 
สั่งใหผูจัดการศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกำหนด หรือสั่งระงับการจัดการศึกษานั้นได  
แตในกรณีท่ีสั่งระงับการจัดการศึกษา ตองกำหนดมาตรการรองรับผูเรียนใหสามารถเรียนตอ 
ในสถานศึกษาหรือไดรับการศึกษาดวยวิธีการอ่ืนใดท่ีสมควรดวย 

การอุดหนุนการจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) ตองคำนึงถึงความทัดเทียมกัน
ระหวางผูเรียนซ่ึงเรียนอยูในสถานศึกษากับผูเรียนซ่ึงเรียนตามมาตรา ๑๑ (๒) ดวย 

 
มาตรา ๑๔  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐตองอยูบนพ้ืนฐาน ดังตอไปนี้ 

 (๑) มีความเปนอิสระในการบริหารสถานศึกษาและการกำหนดวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ และเปาหมายตามมาตรา ๘ โดยตองอยูใน
ความรับผิดชอบและบังคับบัญชาของหัวหนาสถานศึกษา 

(๒) วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีกำหนดตาม (๑) ตองกำหนดใหเหมาะสม 
กับสภาพของผูเรียนในสถานศึกษานั้น วิถีชีวิตของสังคม และพัฒนาการของเทคโนโลยีและของโลก  
และตองจัดใหมีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียนใหพัฒนาไดเต็มศักยภาพ  

(๓) แนวทางในการจดักระบวนการเรียนรูตองสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรู 
ของผูเรียนและศักยภาพท่ีไมเทากันของผูเรียน และสามารถปรับเปลี่ยนใหทันกับแนวทางใหมได  

(๔) ในแตละสถานศึกษาตองจัดใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีในการสนับสนุนการบริหาร 
จัดการ และดำเนินงานอ่ืนท่ีมิใชการจัดกระบวนการเรียนรู ตามจำนวนท่ีจำเปนและเหมาะสม  
ในกรณีท่ีสถานศึกษาตั้งอยูใกลเคียงกัน จะมีผูปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวรวมกันท้ังหมดหรือบางสวนก็ได  

(๕) ในการบริหารจัดการสถานศึกษาในแตละแหง ใหหัวหนาสถานศึกษารับฟง 
ความคิดเห็นของครูท้ังหมดของสถานศึกษานั้นดวย  

(๖) สถานศึกษาตองมีทรัพยากรการเรียนรูอันไดแก อุปกรณท่ีจำเปน ครู  
และกำลังคนท่ีครบถวน ในกรณีจำเปนตองเปดโอกาสใหสถานศึกษาสามารถใชทรัพยากรการเรียนรู
รวมกันได  



 
 

 

๘ 

(๗) ตองจัดใหมีระบบการจายคาตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติมสำหรับครูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี 
ในสถานศึกษาหางไกล ทุรกันดาร พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย หรือการปฏิบัติงานท่ียากลำบาก สำหรับคร ู
หรือผูปฏิบัติหนาท่ีในการสนับสนุนตาม (๔) บรรดาท่ีมีภาระเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากการใชกำลังคน
รวมกันตาม (๖) หรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีดูแลผูเรียนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจาก 
การจัดกระบวนการเรียนรู  

(๘) ตองจัดใหบุคคลซ่ึงมีความตองการจำเปนพิเศษตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กำหนดไดรับโอกาสเขาเรียนและรวมกิจกรรมตาง ๆ ในสถานศึกษาเดียวกับผูเรียนท่ัวไป 
ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับความตองการจำเปนพิเศษ เพ่ือการพัฒนาใหเต็มศักยภาพสูงสุด 
ของแตละบุคคล โดยจะแยกเปนสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดใหมีระบบพิเศษข้ึนเปนการเฉพาะ 
ในสถานศึกษาก็ได แตตองมีเปาหมายใหผูเรียนดังกลาวสามารถเขาเรียนรวมกับผูเรียนท่ัวไป 
ใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  

(๙) ในกรณีท่ีไมสามารถจัดบุคลากรพ้ืนฐานสำหรับสถานศึกษาของรัฐใดจนเปนเหตุ
ใหไมสามารถจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ และเปาหมายตามมาตรา ๘  
ไดอยางมีคุณภาพ หรือมีเหตุอันสมควรอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด จะรวมสถานศึกษา 
ของรัฐเขาดวยกันก็ได โดยรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจอำนวยความสะดวกในการเดินทาง 
และใหความชวยเหลือดานอ่ืนแกผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของไดตามความจำเปนตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  

(๑๐) การเลื่อนวิทยฐานะหรือเลื่อนตำแหนงของครู ใหพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ท่ีสะทอนพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ และเปาหมายตามมาตรา ๘  
และความสามารถในความเปนครู  

(๑๑) ตองมีมาตรการปองกันมิใหหนวยงานของรัฐสั่งการหรือมอบหมายกิจกรรม
หรือโครงการใด ๆ อันจะทำใหครูไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีหลักไดเต็มกำลังความสามารถหรือทำให
ผูเรียนไมมีเวลาเพียงพอในการเรียน 

(๑๒) ตองมีมาตรการในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของแตละ
สถานศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและสามารถดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ 
และเปาหมายตามมาตรา ๘ ไดอยางสมบูรณ  

ใหเปนหนาท่ีของกระทรวงเจาสังกัดและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีจะตองดำเนินการ 
สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ อำนวยความสะดวก และเสนอแนะใหการจัดการศึกษาเปนไปตามวรรคหนึ่ง  

หนวยงานของรัฐใดไมปฏิบัติตามมาตรการตาม (๑๑) ใหถือวาหัวหนาหนวยงาน
ดังกลาวละเวนหรือจงใจไมปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ และใหถือวาเปนความผิดทางวินัยดวย 

 
มาตรา ๑๕  การจัดการศึกษาของเอกชนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) 

(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ตองไมมุงแสวงหากำไรมาแบงปนกัน เวนแตจะมีกฎหมายอนุญาตใหทำได 
ใหสถานศึกษาของเอกชนตามวรรคหนึ่งมีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษีอากร  

การลดอัตราภาษี หรือไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรอ่ืนตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมาย
ภาษีอากรอ่ืน  แตในกรณีท่ีมีกฎหมายอนุญาตใหการจัดการศึกษาของเอกชนแสวงหากำไร 
มาแบงปนกันได สถานศึกษาของเอกชนดังกลาวอาจไดรับการลดหยอนภาษีอากร การลดอัตราภาษี 



 
 

 

๙ 

หรือไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรอ่ืนตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายภาษีอากรอ่ืน
แตกตางจากสถานศึกษาของเอกชนท่ีไมมุงแสวงหากำไรมาแบงปนกันได 

 
มาตรา ๑๖  ใหกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการใหสถานศึกษาของเอกชน 

ท่ีจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) จัดใหครู 
ไดรับเงินเดือน คาตอบแทน เงินหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใหสอดคลองกับครูของสถานศึกษาของรัฐ 
ท่ีจัดการศึกษาในระดับดังกลาว  ท้ังนี้ รัฐอาจจัดใหมีเงินอุดหนุนแกครูของสถานศึกษาของเอกชน 
เปนการเพ่ิมเติมได 

 
มาตรา ๑๗  ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ตามมาตรา ๘ (๕) (๖) และ (๗) ใหเปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะสงเสริม สนับสนุน และอำนวยประโยชน 
ใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในฐานะเปนแหลงเรียนรูในเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหผูเรียน 
มีความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริง รวมตลอดท้ังการมีสวนรวมในการสงเสริมการจัดการศึกษา 
ในดานอ่ืน โดยรัฐอาจใชการลดหยอนภาษีอากร การลดอัตราภาษี หรือใหสิทธิและประโยชน 
ทางภาษีอากรอ่ืนตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายภาษีอากรอ่ืนหรือประโยชนอ่ืนใดเปนมาตรการ
ในการจูงใจ 

 
มาตรา ๑๘  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๑๑ (๖) ประชาชน 

ซ่ึงมีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพหรือธุรกิจในจังหวัดใด อาจรวมตัวกันเปนคณะบุคคล  
เพ่ือใหการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ เสนอแนะ อุดหนุน หรือใหความรวมมือในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนั้นหรือจังหวัดใกลเคียงได 

คณะบุคคลตามวรรคหนึง่อาจจัดตั้งเปนสมัชชา สภา กลุม หรือหมูคณะท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนได 

เม่ือมีการรวมตัวกันเปนคณะบุคคลตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะบุคคลดังกลาว 
แจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ และใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหเลขาธิการและหนวยงานของรัฐ 
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาทราบ เพ่ือใหความรวมมือและอำนวยความสะดวกตามสมควร 

ในการดำเนินการจัดการศึกษาและการจัดทำรางแผนการศึกษาแหงชาติ 
ตามมาตรา ๗๙ ใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของและสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ของคณะบุคคลตามวรรคสามประกอบการพิจารณาดวย 

การบริจาคเงินหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินงานของคณะบุคคล
ตามวรรคสาม หรือการบริจาคใหแกสถานศึกษาผานทางคณะบุคคลดังกลาว ใหไดรับการลดหยอน
ภาษีอากรหรือหักเปนรายจายตามประมวลรัษฎากร 

 
มาตรา ๑๙  ในการจัดการศึกษาของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินสำหรับ 

การจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๓) ถารัฐหรือองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินเห็นวาการใหเอกชนเปนผูดำเนินการจะประหยัดและมีประสิทธิภาพดีกวาการดำเนินการเอง 
รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสนับสนุนเงินหรือทรัพยสินใหแกผูเรียนหรือสถานศึกษา 



 
 

 

๑๐ 

ของเอกชนแทนการจัดการศึกษาเองก็ไดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด 
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย 

 
หมวด ๒ 

สถานศึกษา 
   

 
มาตรา ๒๐  ใหหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้

จัดใหมีสถานศึกษาของรฐัเพ่ือจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
ใหเพียงพอ มีสภาพและสิ่งแวดลอมและสภาวะท่ีปลอดภัย โดยคำนึงถึงจำนวนและสภาพของผูเรียน 
ระยะทางหรือการอำนวยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับสถานศึกษาท่ีภาคเอกชนไดจัด 
ใหมีข้ึนอยูแลว  

สถานศึกษาของรัฐตามวรรคหนึ่งตองจัดใหสอดคลองและเหมาะสมกับระบบ
การศึกษาท่ีจะจัดใหมีข้ึน โดยตองมีสถานท่ี อุปกรณในการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาท่ีครบถวนตามความจำเปน โดยคำนึงถึงการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
ประกอบกันดวย 

 อุปกรณในการศึกษาตามวรรคสองในสวนท่ีเก่ียวกับอุปกรณทางเทคโนโลยี 
หรือหองปฏิบัติการ สถานศึกษาของรัฐอาจรวมกันเปนเจาของและใชรวมกันได ไมวาสถานศึกษานั้น
จะเปนหนวยงานภายใตสังกัดสวนราชการเดียวกันหรือตางกัน และใหมีอำนาจอนุญาตใหผูเรียน 
ท่ีเรียนตามมาตรา ๑๑ (๒) เขาใชประโยชนไดตามท่ีจำเปนและสมควร 

สถานศึกษาของรัฐตามวรรคหนึ่งอาจเปนนิติบุคคลไดตามท่ีมีกฎหมายกำหนด 
ใหนำความในมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแกการจัดใหมีสถานศึกษาของรัฐ 

ตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๑  ใหหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาและสถานศึกษา 
ของรัฐมีหนาท่ีในการสงเสริม กระตุน อำนวยความสะดวก และจัดใหมีแหลงเรียนรู เพ่ือใหประชาชน
ท่ัวไปสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดโดยสะดวก โดยไมมีขอกำหนดหรือเง่ือนไขใด ๆ ท่ีจะเปนอุปสรรค
ตอการเรียนรูหรือมีลักษณะเปนการไมเก้ือหนุนใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต 

 การจัดระเบียบเพ่ือความเรียบรอยหรือความปลอดภัยหรือการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมตามความเหมาะสม มิใหถือวาเปนขอกำหนดหรือเง่ือนไขท่ีเปนอุปสรรคหรือมีลักษณะ
ตามวรรคหนึ่ง 

 สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งอาจจัดใหมีระบบการวัดผล 
และประเมินผลสำหรับผูซ่ึงประสงคจะไดรับหนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรรับรอง
ความรูความสามารถ หรือนำไปสะสมเพ่ือการรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปริญญาได 

 
 
 



 
 

 

๑๑ 

มาตรา ๒๒  สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๔) 
มีหนาท่ีจัดใหผูเรียนซ่ึงประสงคจะเขาเรียนในชั้นปท่ีหนึ่งของชวงวัยตามมาตรา ๘ (๔) ไดเขาเรียน 
ในสถานศึกษานั้นโดยไมตองสอบแขงขันหรือคัดเลือกดวยวิธีการใด ในกรณีท่ีมีผูประสงคจะเขาเรียน
มากกวาท่ีจะพึงรับได ใหใชวิธีการจับสลาก 

การรับผูเรียนเขาเรียนในสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรา ๘ (๕) และ (๖) ในกรณีจำเปนและสมควร สถานศึกษาอาจจัดใหมีการคัดเลือกผูประสงค
จะเขาเรียนได แตการคัดเลือกนั้นตองเปนไปเพ่ือวัดผลการเรียนรูและทักษะในระดับกอนหนา 
เปนสำคัญ การวัดผลการเรียนรูท่ีสูงกวาผลการเรียนรูหรือทักษะดังกลาว ใหถือวาเปนการจงใจปฏิบัติ
หนาท่ีใหบุคคลอ่ืนเสียหาย  

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมใชบังคับแกสถานศึกษาของรฐัท่ีจัดการศึกษา 
เพ่ือผูเรียนซ่ึงมีคุณลักษณะพิเศษ มีความสามารถพิเศษ หรือมีลักษณะเปนการเฉพาะตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

 
มาตรา ๒๓  ใหสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

ตามมาตรา ๘ (๔) (๕) และ (๖) มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือใหคำปรึกษา เสนอแนะ ติดตามดูแล 
หรือชวยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ และหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
กำหนดในระเบียบท่ีออกตามวรรคสอง  

องคประกอบ วิธีการไดมา คุณสมบัติ และการดำเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ภายใตเง่ือนไข 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหการทำหนาท่ีมีลักษณะอาสาสมัครดวยความสมัครใจ 
(๒) คำนึงถึงความเปนอิสระของการบริหารจัดการสถานศึกษา ประสิทธิภาพ  

ความโปรงใส และความรับผิดชอบในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
(๓) มีรูปแบบหลากหลายท่ีสามารถปรับใชกับสถานศึกษาท่ีมีขนาด ลักษณะ 

วัตถุประสงค และความพรอมท่ีแตกตางกันได 
(๔) องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาตองคำนึงถึงการมีสวนรวม 

ของประชาชนหรือองคกรชุมชนในพ้ืนท่ี ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครูในสถานศึกษาซ่ึงมิใชหัวหนา
สถานศึกษา โดยจะมีผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมดวยก็ได  

(๕) เปดโอกาสใหสถานศึกษาหลายสถานศึกษาสามารถมีคณะกรรมการสถานศึกษา
รวมกันได 

(๖) การไดมาตองไดรับการปรึกษาหารือของบุคลากรในสถานศึกษา 
ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบายท่ีจะตองปรับปรุงระเบียบตามวรรคสอง 

ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความจำเปนหรือขอเสนอแนะของสถานศึกษาอยางนอยทุกสองป 
 
มาตรา ๒๔  ในแตละจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประชุมรวมกัน 

ของประธานในคณะกรรมการสถานศึกษาตามมาตรา ๒๓ ทุกแหงอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพ่ือรับฟง 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการศึกษาในจังหวัด รวมท้ังเสนอแนะนโยบาย 



 
 

 

๑๒ 

หรือแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมกับจังหวัดของตน โดยอาจเชิญ
หนวยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของมารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นได 

ในการจัดประชุมตามวรรคหนึ่ง จังหวัดใดมีการตั้งคณะบุคคลตามมาตรา ๑๘  
ใหเชิญคณะบุคคลดังกลาวมารวมประชุมดวย 

ในการประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหท่ีประชุมเลือกผูเขารวมประชุมคนหนึ่งทำหนาท่ี
ประธานในท่ีประชุม  

ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาและคณะกรรมการนโยบายนำขอเสนอแนะ
จากท่ีประชุมรวมกันตามวรรคหนึ่งไปพิจารณาดำเนินการตามหนาท่ีและอำนาจตอไป 

 
มาตรา ๒๕  ความเปนอิสระของสถานศึกษาของรัฐตามมาตรา ๑๔ (๑) ใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑ แนวทาง และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด แตหลักเกณฑ แนวทาง  
และเง่ือนไขดังกลาวตองกอใหเกิดผลอยางนอย ดังตอไปนี้  

(๑) มีความเปนอิสระในการบริหารสถานศึกษา 
(๒) มีความเปนอิสระในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ 

  (๓) มีความเปนอิสระในการบริหารการเงินและการใชจายเงิน 
  (๔) มีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล 

การกำหนดตามวรรคหนึ่ง จะกำหนดใหแตกตางกันสำหรับสถานศึกษาแตละระดับ
หรือแตละขนาดท่ีมีความพรอมแตกตางกันก็ได 

 
  มาตรา ๒๖  ในการจัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษา
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) หนวยงานท่ีเก่ียวของตองจัดสรรให
ไมต่ำกวาจำนวนเงินข้ันตนในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยใหจัดสรรใหเปนเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ท่ีไมกำหนดวัตถุประสงค จำนวนเงินข้ันตนดังกลาวไมรวมถึงงบประมาณสำหรับเปนเงินเดือน 
หรือคาจาง และคาท่ีดินหรือสิ่งกอสราง 
  ในการกำหนดจำนวนเงินข้ันตนในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ 
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนหนาท่ีและอำนาจของคณะกรรมการท่ีประกอบดวย ผูแทนกระทรวงการคลัง 
ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสำนักงบประมาณ ผูแทนคณะกรรมการนโยบาย และผูทรงคุณวุฒิ
ดานการศึกษา ดานการเงินหรือการคลัง และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายเสนอ ดานละหนึ่งคน 
  การกำหนดจำนวนเงินข้ันตนในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐตามวรรคสอง
ใหกำหนดตามขนาด ท่ีตั้ง ประเภท และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา และใหพิจารณา
ทบทวนทุกสามป 
  นอกจากเงินข้ันตนในการจัดการศึกษาแลว ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป 
เพ่ือใชในการพัฒนาการเรียนการสอนอีกสวนหนึ่งตามความจำเปน เงินดังกลาวหนวยงานท่ีไดรับ 
ตองจัดสรรใหแกสถานศึกษาท้ังหมด 
 
 



 
 

 

๑๓ 

  มาตรา ๒๗  สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) อาจมีรายได ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนท่ัวไปตามมาตรา ๒๖  
(๒) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหสถานศึกษา 
(๓) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลอื อุดหนุน  

หรือความรวมมือท่ีไดรับตามมาตรา ๑๑ (๖) 
(๔) เงินท่ีไดจากการจัดกิจกรรมหรือการใหบริการของสถานศึกษา 
(๕) เงินหรือผลประโยชนอ่ืนท่ีสถานศึกษาไดรับ 
(๖) ดอกผลของรายได 
รายไดตามวรรคหนึ่งใหตกเปนสิทธิของสถานศึกษาโดยไมตองนำสงคลัง 

เปนรายไดแผนดิน  
 
มาตรา ๒๘  เงินรายไดตามมาตรา ๒๗ ใหสถานศึกษานำไปใชเพ่ือประโยชน 

ในการจัดการศึกษาและแกผูเรียน ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดหาอุปกรณการเรียนการสอน 
(๒) พัฒนาสถานศึกษา 
(๓) คาใชจายในการดำเนินการรวมท้ังคาจางบุคลากรท่ีจำเปน 
(๔) ชวยเหลือผูเรียนท่ียากไรหรือจำเปน 
(๕) คาใชจายในการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาอ่ืน 
(๖) สวัสดิการบุคลากรในสถานศึกษา 
(๗) คาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนหรือเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๘) คาใชจายอ่ืน 
สัดสวนการใชจายเงินในแตละรายการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ีบุคลากรท้ังหมด

ของสถานศึกษารวมกันกำหนด ท้ังนี้ คณะกรรมการนโยบายจะกำหนดแนวทางและวิธีการ 
การใชจายเงินเพ่ือใหสถานศึกษาถือเปนแนวปฏิบัติก็ได  

การจัดกิจกรรมหรือการใหบริการของสถานศึกษาตองไมเปนอุปสรรค 
ตอการจัดการศึกษา และตองมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘  

 
มาตรา ๒๙  สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีอำนาจในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินของสถานศึกษา ท้ังท่ีเปนท่ีราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุ และท่ีเปนทรัพยสิน
ท่ีอยูในความครอบครองของสถานศึกษา  

รายไดท่ีไดรับจากการจัดหาผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนรายได 
ตามมาตรา ๒๗ (๕) 
 

มาตรา ๓๐  ในกรณีจำเปนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกการจัดกระบวนการ
เรียนรูและแกผูเรียนในสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘  
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) คณะกรรมการนโยบายจะจัดใหมีระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง 



 
 

 

๑๔ 

และการบริหารพัสดุท่ีใชจากรายไดของสถานศึกษาตามมาตรา ๒๗ ข้ึนเปนการเฉพาะสำหรับ
สถานศึกษาก็ได โดยระเบียบดังกลาวตองมีความยืดหยุน คลองตัว โปรงใส และกอใหเกิด 
ความเปนอิสระแกสถานศึกษา และอาจกำหนดใหสถานศึกษาแตละประเภทและแตละพ้ืนท่ี 
มีระเบียบท่ีแตกตางกันเพ่ือใหสอดคลองกับความจำเปน หรือใหมีความแตกตางกันระหวาง 
การจัดซ้ือจัดจางจากรายไดตามมาตรา ๒๗ (๑) และรายไดตามมาตรา ๒๗ (๒) (๓) (๔) (๕)  
และ (๖) ก็ได 
  ใหถือวาสถานศึกษาของรัฐตามวรรคหนึ่งเปนหนวยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกำหนด 
ในกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

ระเบียบตามวรรคหนึ่งเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตามกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐแลวใหใชบังคับได แตในการใหความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือ 
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตองคำนึงถึงความเปนอิสระ ประสิทธิภาพ และประโยชน 
ท่ีจะเกิดข้ึนกับการจัดการศึกษาของชาติเปนสำคัญ 

 
มาตรา ๓๑  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๗) 

ตองมีความเปนอิสระ โดยการบริหารสถานศึกษาดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๓ 
ครแูละบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

   
 

มาตรา ๓๒  ครูมีหนาท่ีเอ้ืออำนวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู พัฒนาทักษะ สรางนิสัย 
และสมรรถนะ เพ่ือใหผูเรียนบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘  

ในการเอ้ืออำนวยใหเกิดการเรียนรูตามวรรคหนึ่ง นอกจากวิธีการสอน ใหใชวิธีการ
อบรม บมเพาะ ชี้แนะ สรางแรงบันดาลใจ และวิธีการหรือกระบวนการอ่ืนใดท่ีจะทำใหเกิด 
ความเขาใจ ใฝรู และมีความสามารถในการแสวงหาความรูไดดวยตนเองประกอบกัน 

 
มาตรา ๓๓  เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของครูเกิดความสมบูรณและดำรงฐานะ 

อันสูงสงในการหลอหลอมคน ครูตองอุทิศตนในการปฏิบัติหนาท่ี ทำการศึกษา คนควา และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง รวมท้ังปฏิบัติตนเปนแมพิมพและแบบอยางท่ีดี 

 
มาตรา ๓๔  ครูตองมีคุณลักษณะท่ัวไป ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูมีความถนัดและภาคภูมิใจในความเปนครูซ่ึงมีภารกิจในการหลอหลอมคน 

ซ่ึงตองมีความอดทนและมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือความสำเร็จของผูเรียน  
(๒) รับรูและยอมรับถึงความแตกตางหลากหลายของผูเรียนดวยความใสใจ ใจกวาง 

และมีเมตตา 



 
 

 

๑๕ 

(๓) มีความสามารถในการชี้แนะหรือชี้นำผูเรียนท้ังในดานวิชาการและวิถีชีวิต  
ดวยความเอาใจใสดูแลผูเรียนอยางใกลชิด มีขีดความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจใหแกผูเรียน
เพ่ือใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเองและสามารถพัฒนาตนเองไปในทางท่ีถนัด 
ของแตละบุคคล 

(๔) ตระหนักในภาระหนาท่ีในการพัฒนาตนเองใหรูเทาทันวิชาการและบริบทตาง ๆ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
  (๕) มีความประพฤติและปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหแกผูเรียนและสังคม 

(๖) มีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมเก่ียวกับการใชจายในชีวิตประจำวัน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๗) มีความรูพ้ืนฐานและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางรูเทาทันในการจัด
กระบวนการเรียนรูได 

ในการดำเนินการเพ่ือผลิตครู ตองดำเนินการสรางใหผูสำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ
ตามวรรคหนึ่งและมีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับชุมชน และใชคุณลักษณะดังกลาว 
เปนสวนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และเปนพ้ืนฐานในการออกใบรับรองการประกอบ
วิชาชีพ 

ในกรณีท่ีครูผูใดใชตำแหนงหนาท่ีโดยทุจริตครอบงำใหผูเรียนกระทำการ 
หรือไมกระทำการใดโดยไมชอบ หรือใหผูเรียนกระทำการในทางเพศ ใหถือวาครูผูนั้นประพฤติชั่ว
อยางรายแรง 

 
มาตรา ๓๕  ใหมีกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลสำหรับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกฎหมายดังกลาว
อยางนอยตองมีหลักประกันความเปนขาราชการหรือความเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีสถานะและไดรับ
สิทธิและประโยชนเทียบเคียงไดกับขาราชการ มีความโปรงใสในการรับบุคคลเขาดำรงตำแหนง 
ไดอยางเปนธรรม และไดรับคาตอบแทนอยางเพียงพอตอการดำรงชีพ รวมตลอดท้ังหลักประกัน 
ในการท่ีครูจะสามารถดำรงตนและปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ได 
อยางมีศักดิ์ศรี 

 
มาตรา ๓๖  ใหนำความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง 

และวรรคสาม มาใชบังคับแกผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๗  นอกจากคุณลักษณะท่ัวไปตามมาตรา ๓๔ และความรูดานวิชาการ 

ท่ีอยูในความรับผิดชอบของตนแลว ครู ผูดูแล หรือผูสอนซ่ึงรับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนรู 
ในแตละระดับชวงวัย ตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

(๑) ครูหรือผูดูแลในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๒) 
ตองเปนผูมีความรูดานพัฒนาการเด็กปฐมวัยและจิตวิทยาเด็ก มีความรูพ้ืนฐานดานการสรางเสริม
สุขภาพ เปนผูมีอุปนิสัยรักความเปนระเบียบเรียบรอย มีวินัย อารมณดี รักลูกศิษย ชางสังเกต  
และมีความคิดสรางสรรค  



 
 

 

๑๖ 

(๒) ครูหรือผูดูแลในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๓) 
นอกจากตองมีคุณลักษณะตาม (๑) ตามท่ีกำหนดแลว ตองมีคุณลักษณะในการเอาใจใสดูแลผูเรียน 
อยางใกลชิด ชางสังเกตและเขาใจความแตกตางของผูเรียนแตละคนเพ่ือใชในการพัฒนา
บุคลิกลักษณะท่ีเหมาะสม สามารถสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูและการพัฒนาตนเองไปในทาง 
ท่ีถนัดของแตละบุคคล สามารถแนะนำผูเรียนใหฝกตนใหเกิดสมาธิได 

(๓) ครูซ่ึงจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๔)  
นอกจากตองมีคุณลักษณะตาม (๒) ตามท่ีกำหนดแลว ตองมีทักษะในการจัดการชั้นเรียน และสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยตอการเรียนรูและการมีสวนรวมของผูเรียน มีทักษะในการประเมินผล 
การเรียนรู มีความรูความเขาใจดานจิตวิทยาวัยรุน สามารถบริหารจัดการความขัดแยงท่ีอาจสงผลตอ
ผูเรียน สงเสริมการทำงานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะในการสรางความไววางใจระหวางครูและผูเรียน 
ทักษะในการสื่อสารกับผูเรียน และทักษะในการสรางความม่ันใจใหแกผูเรียน มีวิธีการปลูกฝง 
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมใหแกผูเรียน กระตุนใหผูเรียนมีความกลาและคุนเคย 
ในการแสดงความคิดเห็นและการตั้งคำถาม สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาได รวมตลอด 
ท้ังมองหาลูทางในการประกอบอาชีพ และมีความรูทางวิชาการท่ีจำเปนสำหรับผูเรียน 

(๔) ครูซ่ึงจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๕)  
นอกจากตองมีคุณลักษณะตาม (๓) ตามท่ีกำหนดแลว ตองมีทักษะในการสรางความสัมพันธ 
เพ่ือสรางการมีสวนรวมและการแสดงออกของผูเรียน มีทักษะในการแสวงหาและพัฒนาความรู 
ท่ีจำเปนตอการพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน สามารถใหขอมูลและแนะแนวทางแกผูเรียนเก่ียวกับ
การศึกษาตามความถนัดของผูเรียน กระตุนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคและคิดเชิงระบบ  
และสามารถทำใหผูเรียนมีทักษะในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิต 

(๕) ครูซ่ึงจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๖)  
นอกจากตองมีคุณลักษณะตาม (๔) ตามท่ีกำหนดแลว ตองมีคุณลักษณะตามเปาหมายแตละดาน 
ดังตอไปนี้ 

(ก) ดานการประกอบอาชีพ ตองมีความรูและทักษะในอาชีพหรือวิชาชีพ 
ในสาขาวิชาท่ีตนรับผิดชอบ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของสำหรับการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 
หรือการประกอบกิจการของผูเรียน และพัฒนาความรูและทักษะของตนตลอดเวลา สามารถถายทอด
ความรูและฝกทักษะใหแกผูเรียนจนทำใหผูเรียนสามารถนำไปตอยอดในการประกอบอาชีพ 
หรือวิชาชีพหรือประกอบกิจการของตนเองได รวมท้ังทำใหผูเรียนมีความพรอมตอการดำรงชีวิต 
หรือการแขงขันในอนาคต ตลอดจนสามารถบมเพาะใหผูเรียนมีความขยัน อดทน ไมทอถอย  
มีความพรอมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และสามารถแกไขปญหาได 

(ข) ดานการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ตองมีความรูและทักษะในทางวิชาการ
สำหรับสาขาวิชาท่ีตนรับผิดชอบ รวมท้ังสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ และพัฒนาความรูและทักษะของตน
ตลอดเวลา สามารถหาวิธีการในการถายทอดความรูและฝกทักษะใหแกผูเรียนจนทำใหผูเรียนมีความพรอม
ท่ีจะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาท่ีผูเรียนมีความถนัดและประสงคจะเขาศึกษาตอ 
ตลอดจนสามารถบมเพาะใหผูเรียนมีความขยัน มีนิสัยใฝรู มีความเชื่อม่ันและกลาแสดงออก 
ในสิ่งท่ีถูกตอง และทำใหผูเรียนมีความพรอมตอการดำรงชีวิตหรือการแขงขันในอนาคต 

 



 
 

 

๑๗ 

(๖) ครหูรือผูสอนซ่ึงจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๗) 
นอกจากตองมีคุณลักษณะตาม (๕) ตามท่ีกำหนดแลว ตองมีการพัฒนาความรูในดานวิชาการ 
อยูตลอดเวลา มีสมรรถนะและวิธีการท่ีจะทำใหผูเรียนมีสวนในการวิเคราะหและถกปญหารวมกัน  
จนสามารถรูถึงปญหาและวิธกีารวิเคราะหในการแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ มีความสามารถ 
ในการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมดวยตนเองในเรื่องตาง ๆ ได สามารถสรางความพรอมใหแกผูเรียน 
สำหรับการทำงานหรือการประกอบวิชาชีพและการดำเนินชีวิตในอนาคต รวมท้ังการปรับตัวใหทัน 
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก สรางจิตสำนึกใหผูเรียนเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความกลาหาญ 
ท่ีจะแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม มีสวนรวมและรับผิดชอบตอสังคม 

การกำหนดคุณลักษณะตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหเปนหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย และใหเปนหนาท่ีของหัวหนาสถานศึกษาในการจัด 
และพัฒนาครูใหมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

การกำหนดคุณลักษณะตาม (๖) ใหเปนหนาท่ีของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการนโยบาย 

 
มาตรา ๓๘  ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบายและสำนักงานกองทุน 

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษารวมกันจัดใหมีการศึกษาและวิจัยหาตนแบบ กระบวนการ  
และวิธีการท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรยีนการสอนในการผลิตครู 
ท่ีสามารถจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)  
รวมตลอดท้ังวิธีการในการพัฒนาศักยภาพครใูหสูงข้ึนและทันตอความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
เพ่ือใหสามารถจัดกระบวนการเรยีนรูใหผูเรียนบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ ได 

ความในวรรคหนึ่งไมเปนการตัดอำนาจหรือสิทธิของสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษา
และวิจัยตามหนาท่ีของตน 

 
มาตรา ๓๙  ครซ่ึูงจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๒) 

(๓) (๔) (๕) และ (๖) (ข) ตองมีใบรับรองการประกอบวิชาชีพคร ูเวนแตเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานและจัดกระบวนการเรียนรูวิชาหนึ่งวิชาใดเปนการเฉพาะตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ การกำหนดมาตรฐานความเปนครู  
การออก การพักใช และการเพิกถอนใบรับรองการประกอบวิชาชีพคร ูและการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของความเปนครู ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แตคุรุสภาตองนำผล 
การศึกษาวิจัยตามมาตรา ๓๘ มาเปนเง่ือนไขสวนหนึ่งในการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู 

ใบรับรองการประกอบวิชาชีพครูใหใชไดตลอดไป แตครตูองเขารับการพัฒนา 
ตามระยะเวลาท่ีกำหนดในกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๔๐  ในสถานศึกษาของรฐัท่ีจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมีหัวหนาสถานศึกษาคนหนึ่ง รับผิดชอบในการบริหาร
สถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย และเปนผูบังคับบัญชาของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยจะใหมีผูชวยหัวหนาสถานศึกษา 



 
 

 

๑๘ 

ในการบริหารตามความจำเปนและเหมาะสมดวยก็ไดตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
ท่ีกระทรวงเจาสังกัดกำหนด 

หัวหนาสถานศึกษานอกจากตองเคยทำหนาท่ีครูมาแลวไมนอยกวาสิบป 
และผูชวยหัวหนาสถานศึกษามาแลว ตองมีความรูดานการบริหารศึกษา  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ 
ระยะเวลา และเง่ือนไขท่ีกำหนดในกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของครู แตจะกำหนด
เง่ือนไขใหตองไดรับใบอนุญาตมิได 

ผูชวยหัวหนาสถานศึกษาซ่ึงทำหนาท่ีชวยงานบริหารหรอืธรุการอาจแตงตั้งจากผูซ่ึงมิใช
เปนครไูด 

ใหคณะกรรมการนโยบายกำหนดแนวทางในการสรรหา คัดเลือก และจัดการ 
อบรมและพัฒนาหัวหนาสถานศึกษาหรือผูชวยหัวหนาสถานศึกษาใหมีความรูและความสามารถ 
ในการบริหารสถานศึกษา ตามความจำเปน 

 
มาตรา ๔๑  ใหหัวหนาสถานศึกษา ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา

ของรัฐไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหนง และคาตอบแทนอ่ืนตามท่ีกำหนดใน
กฎหมายวาดวยการนั้น 

ใหบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาไดรับเงินเดือน เงินประจำ
ตำแหนง หรือคาตอบแทนอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนด 

หัวหนาสถานศึกษา ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา และครูอาจมีระดับตำแหนง 
เพ่ือใหเกิดความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติหนาท่ีไดตามท่ีกำหนดในกฎหมายวาดวยการนั้น 

หัวหนาสถานศึกษาและผูชวยหัวหนาสถานศึกษาอาจมีชื่อตำแหนงเรียกเปน 
อยางอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎหมายวาดวยการนั้นได 

 
มาตรา ๔๒  ใหมีองคกรของครู เรียกวา “คุรุสภา” มีหนาท่ีและอำนาจในการออก

ใบรับรองการประกอบวิชาชีพคร ูการพักใช และการเพิกถอนใบรับรองการประกอบวิชาชีพคร ูดูแล 
สงเสริม ชวยเหลือดานสวัสดกิาร และประโยชนอ่ืนใด รวมตลอดท้ังการพัฒนาหัวหนาสถานศึกษา 
ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา และครู ใหสอดคลองกับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ และหนาท่ีอ่ืน 
ท่ีจะยังประโยชนตอครูซ่ึงตองมิใชหนาท่ีและอำนาจในการออกใบอนุญาตใหแกผูใด เวนแตเปนการตอ
อายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๗ 

การจัดตั้ง การเปนสมาชิก การบริหาร และการดำเนินการของคุรุสภาตามวรรคหนึ่ง 
และหนาท่ีและอำนาจอ่ืน ใหเปนไปตามท่ีกำหนดในกฎหมายวาดวยการนั้น 

ในการดำเนินการเพ่ือการพัฒนาตามวรรคหนึ่ง ใหคุรุสภาพิจารณารวมมือ 
กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยหรือองคกรอ่ืนท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา 
และตองดำเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือใหครูมีสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีตามหมวดนี้ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

ใหกระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนงบประมาณใหคุรุสภาใหเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 



 
 

 

๑๙ 

มาตรา ๔๓  ใหกระทรวงศึกษาธิการจัด สงเสริม และสนับสนุนใหมีการพัฒนา
หัวหนาสถานศึกษา ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัด
การศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะเพ่ิมพูนอยางตอเนื่อง และทันตอพัฒนาการ 
ของโลกและเทคโนโลย ี ท้ังนี้ ตามความจำเปนและความตองการของหัวหนาสถานศึกษา  
ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

 
มาตรา ๔๔  ระบบการติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสถานศึกษา ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา คร ูและบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดใหมีข้ึน ตองเปนไป 
เพ่ือประโยชนในการปรบัปรุง แกไข และพัฒนาหัวหนาสถานศึกษา ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา  
คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา และตองสอดคลองกับภารกิจในการ
ดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ และเปาหมายตามมาตรา ๘ โดยจะพิจารณา 
จากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาแทนการพิจารณาเปนรายบุคคลก็ได   
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการนโยบาย ซ่ึงอยางนอยตองกำหนดใหพิจารณาจากขอมูล ดังตอไปนี้ 
  (๑) ผลสัมฤทธิ์หรือพัฒนาการของผูเรียน 

(๒) ขอมูลจากหัวหนาสถานศึกษา ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา ครู บุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา ผูเรียน และผูปกครอง 

(๓) ขอมูลจากชุมชนใกลเคียง หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 
 
มาตรา ๔๕  ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ  

เลื่อนตำแหนง และเลื่อนเงินเดือน สำหรับหัวหนาสถานศึกษา ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา หามมิใหกระทำในลักษณะท่ีขัดแยง 
หรือไมสอดคลองกับมาตรา ๑๔ (๑๐) และมาตรา ๔๔ 

 
มาตรา ๔๖  ใหสถานศึกษาของรัฐขอความรวมมือจากบุคคลซ่ึงมีประสบการณ 

ความรอบรู ความชำนาญ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ใหมีสวนรวมในการถายทอดประสบการณ ความรู 
หรือภูมิปญญาใหแกผูเรียนเปนครั้งคราว โดยหัวหนาสถานศึกษามีอำนาจจายคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
รวมท้ังยกยองเชิดชูเกียรติผูสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตามสมควรได  ท้ังนี้ ผูไดรับเชิญ
ดังกลาวไมตองมีใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

๒๐ 

หมวด ๔ 
การจัดการศึกษา 
   

 
สวนท่ี ๑ 

ระบบการศึกษา 
   

 
มาตรา ๔๗  การจัดการศึกษาอาจจัดตามระบบ ดังตอไปนี้ 
(๑) การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับ 
(๒) การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
(๓) การศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
มาตรา ๔๘  การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับ ไดแก การจัดการศึกษาท่ีมุงให 

ผูเรียนบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ โดยจะจัดในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา จัดโดยบุพการี 
หรือผูปกครอง หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการนโยบาย 

รัฐมีหนาท่ีตองดำเนินการใหมีการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับอยางท่ัวถึง
เพ่ือใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ 
ทัดเทียมกัน 

การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับสำหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ  
ใหจัดดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

การวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับรองคุณวุฒิตามระดับ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบาย 

 
มาตรา ๔๙  การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับมีสามระดับ ดังตอไปนี้ 
(๑) การศึกษากอนวัยเรียน เปนการศึกษาท่ีมุงเนนการดูแล อบรม บมเพาะ  

และพัฒนา เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๓) 
(๒) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย การศึกษาท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

ตามมาตรา ๘ (๔) (๕) และ (๖)  
(๓) การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับต่ำกวาปริญญา 

และระดับปริญญา 
 
มาตรา ๕๐  ใหมีการศึกษาภาคบังคับตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวย

การศึกษาภาคบังคับ 
 



 
 

 

๒๑ 

มาตรา ๕๑  การจดักระบวนการเรยีนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๘ (๖) (ก) หรือการฝกอบรมอาชีพ ใหจัดโดยสถานศึกษา หรือโดยความรวมมือกันระหวาง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ หรือโดยวิธีการอ่ืนใด ในกรณีท่ีสถานศึกษารวมมือกับ 
สถานประกอบการ มิใหถือวาสถานประกอบการนั้นจัดตั้งสถานศึกษาหรือประกอบกิจการสถานศึกษา  
และจะกำหนดใหเจาหนาท่ีของสถานประกอบการซ่ึงใหความรูหรือใหการฝกอบรมแกผูเรียน 
ตองมีใบรับรองการประกอบวิชาชีพครมิูได  

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกการจดักระบวนการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรา ๘ (๗) ในสวนท่ีเก่ียวกับวิชาชีพหรือทักษะอาชีพชั้นสูงดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๒  การจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๗)  

อาจจัดในหองเรียนหรือนอกหองเรียน หรือจัดดวยวิธีการอ่ืนใดตามพัฒนาการของโลก 
และตามความตองการของผูเรียน และการจดักระบวนการเรียนรูดังกลาวตองมีหลักสูตรและวิธีการ 
ท่ีผูเรียนมีทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูหรือมุงเนนการฝกทักษะอาชีพชั้นสูง 
ไดตามความถนัดของตน  

การจดักระบวนการเรยีนรูตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกำหนดในกฎหมาย 
วาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๕๓  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง คือ การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามความถนัดของตน สำหรับการประกอบอาชีพ หรือสำหรับ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม หรือเพ่ือประโยชนแหงความรอบรูของตนเอง 
โดยผูจัดใหมีการศึกษาดังกลาวอาจจัดใหมีใบรับรองผลการศึกษาตามความเหมาะสมได 

 
มาตรา ๕๔  การศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต คือ การดำเนินการดวยวิธีการใด ๆ 

เพ่ือใหบุคคลเรียนรูในเรื่องท่ีตนสนใจไดดวยตนเอง ไมวาจะเปนวิธีการสงเสริม สนับสนุน กระตุน 
หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีมิใชเปนการบังคับ ท่ีจะเอ้ืออำนวยใหบุคคลมีชองทางในการเรียนรูอยางท่ัวถึง 
และสะดวก และเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยงายโดยไมมีภาระคาใชจายสูงเกินสมควร สามารถเพ่ิมพูน
ความรูไดอยางกวางขวาง รูเทาทันพัฒนาการของโลกอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และนำความรู 
ไปเติมเต็มชีวิตใหแกตนเองและเกิดประโยชนตอสังคม  

 
มาตรา ๕๕  ใหจัดใหมีระบบการเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียน ทักษะ 

ความรู ประสบการณ หรือสมรรถนะ ท่ีไดรับจากการศึกษาตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) หรือ (๓)  
จากระบบเดียวกันแตตางสถานศึกษา หรือจากระบบหนึ่งไปสูอีกระบบหนึ่ง หรือจากตางประเทศ 
หรือจากการศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) เพ่ือใชประโยชนในการเขาศึกษา หรือการรับรองระดับ
การศึกษาตางสถานศึกษาหรือตางระบบได 

 
มาตรา ๕๖  เพ่ือประโยชนในการสงเสริม สนับสนุน หรือกระตุนใหเกิดการศึกษา

เพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ใหเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนสิทธิของเอกชน ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา คณะบุคคล  



 
 

 

๒๒ 

หรือนิติบุคคล ท่ีจะจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและการเรียนรู รวมตลอดท้ัง
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะแยกกันดำเนินการหรือรวมมือกันก็ได และรัฐอาจใหประโยชน 
ทางภาษีอากรหรือประโยชนอ่ืนใดแกเอกชนดังกลาวได 
 

สวนท่ี ๒ 
หลักสูตรและการประเมินผล 

   
 

มาตรา ๕๗  การจัดหลักสูตรตองมุงเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖  
ใหผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรา ๗ และบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ 
 

มาตรา ๕๘  ใหมีสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูเปนหนวยงานของรัฐ 
ในกำกับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีไมเปนสวนราชการ 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ และกฎหมายอ่ืน มีหนาท่ีและอำนาจ ดังตอไปนี้ 

(๑) รวมมือกับกระทรวงสาธารณสุขจัดทำคำแนะนำหรือคูมือ วิธีดำเนินการ  
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๑) และเผยแพรตอประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(๒) พัฒนาและจัดทำตนแบบท่ีสอดคลองกับมาตรา ๕๗ สำหรับการจัดกระบวนการ
เรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ตลอดจนรวมมือกับหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทำตนแบบดังกลาว และตองปรับปรุงใหสอดคลองกับพัฒนาการของโลกและ 
ความจำเปนของประเทศตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ซ่ึงตองไมชากวาทุกสองป 
หรือตามท่ีกำหนดในแผนการศึกษาแหงชาติ 

(๓) จัดทำตนแบบของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 

(๔) จัดทำตนแบบของระบบ วิธีการ และเครื่องมือวัดและประเมินผล  
ซ่ึงตองสอดคลองกับตนแบบตาม (๒) ท่ีใช ในการดำเนินการดังกลาวอาจรวมมือกับหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทำก็ได 

(๕) จัดใหมีระบบการเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียน ทักษะ ความรู 
ประสบการณ หรือสมรรถนะตามมาตรา ๕๕ 

(๖) จัดใหมีแนวทางหรือวิธีการการฝกอบรมและพัฒนาหัวหนาสถานศึกษา  
ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา และคร ูเพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และการนำหลักสูตร 
สูการปฏิบัติ การจัดกระบวนการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู 

(๗) จัดใหมีแนวทางหรือวิธีการการฝกอบรมและพัฒนาหัวหนาสถานศึกษา  
ผูชวยหัวหนาสถานศึกษา คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา เพ่ือใหมี
ความรูและทักษะเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการและดานการบริหารจัดการ และการสราง
ผูนำการเปลี่ยนแปลง 



 
 

 

๒๓ 

(๘) ศึกษา วิจัย และสรางองคความรูเพ่ือนำไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี  
โดยจะดำเนินการเอง หรือรวมมือกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนใดดำเนินการ หรือจางผูเชี่ยวชาญ
ดำเนินการก็ได 

(๙) ติดตามการใชหลักสูตรและการจดักระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา 
เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรา ๗ และบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 

(๑๐) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการ 
นโยบายกำหนด 

 
มาตรา ๕๙  การจัดทำตนแบบตามมาตรา ๕๘ (๒) (๓) และ (๔) ตองจัดทำ 

ใหมีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการหรือเหมาะสมกับผูเรียนในภูมิภาค 
หรือท่ีมีวัฒนธรรม ความจำเปน หรือความตองการท่ีแตกตางกัน โดยตองรับฟงความคิดเห็น 
ของหนวยงานและผูท่ีเก่ียวของมาประกอบการจัดทำดวย 

เม่ือคณะกรรมการนโยบายใหความเห็นชอบตนแบบตามวรรคหนึ่งแลว  
ใหสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
นำตนแบบไปใชเปนแนวทางในการจัดทำหลักสูตรได โดยสถานศึกษามีอิสระในการปรับปรุงแกไข 
หรือเพ่ิมเติมใหแตกตางไปจากตนแบบเพ่ือใหผูเรียนสามารถบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘  
ไดดียิ่งข้ึนได แตใหแจงใหสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูทราบดวย 

หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูบังคับบัญชาหรือมีอำนาจสั่งการเหนือสถานศึกษา  
ตองสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาดำเนินการตามตนแบบตามวรรคสองไดอยางมีประสิทธิภาพ  
แตจะสั่งการ หรือกำหนดดวยวิธีการใดใหสถานศึกษากระทำการใดอันเปนการขัดแยงหรือ 
ไมสอดคลองกับตนแบบตามวรรคหนึ่ง หรือกระทบตอความเปนอิสระของสถานศึกษาในการปรับปรุง
แกไขเพ่ิมเติมตามวรรคสองมิได 

ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐตามวรรคสามเห็นวาสถานศึกษาใดปรับปรุงแกไข 
หรือเพ่ิมเติมตนแบบจนไมอาจบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ ใหหนวยงานของรัฐดังกลาวแจงให
สถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงแกไขโดยพลัน 

 
มาตรา ๖๐  ใหนำความในมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับแกการจัดทำแนวทาง

หรือวิธีการตามมาตรา ๕๘ (๖) และ (๗) ดวยโดยอนุโลม และเม่ือคณะกรรมการนโยบาย 
ใหความเห็นชอบแลว ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนำไปใชได และในกรณีจำเปนและสมควร  
สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูจะจัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาตามแนวทางดังกลาวดวยก็ได 

 
มาตรา ๖๑  สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) อาจจัดใหมีหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนการเฉพาะได 
หรืออาจรวมกับสถานศึกษาอ่ืน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือภาคเอกชนในการจัดทำ
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นได แตหลักสูตรดังกลาวตองมุงหมายใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย 
ตามมาตรา ๘ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายหรือผูซ่ึงคณะกรรมการนโยบาย
มอบหมายแลว  



 
 

 

๒๔ 

การไมใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ใหกระทำไดเฉพาะเม่ือมีเหตุแสดงไดวา
หลักสูตรนั้นทำใหไมบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ หรือจะกอใหเกิดความเสียหายตอการศึกษา 
ของผูเรียนหรือตอสังคมหรือตอประเทศ 

 
มาตรา ๖๒  หลักสูตรของสถานศึกษาในสวนท่ีเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ (๖) (ข) ตองมีความยืดหยุนท่ีผูเรียนสามารถเลือกเรียนได 
ตามความถนัด และในการกำหนดเกณฑการสำเร็จการศึกษา สถานศึกษาตองเปดชองทาง 
ท่ีมีความหลากหลายท่ีผูเรียนมีโอกาสเลือกไดตามความถนัดหรือความประสงคจะศึกษาตอ  

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาสถานศึกษาไมสามารถจัดใหผูเรียนเลือกเรียนได
ตามความถนัดหรือความประสงคไดครบถวน ใหมีระบบท่ีผูเรียนสามารถไปศึกษา ณ สถานศึกษาอ่ืน
หรือศึกษาดวยวิธีการอ่ืนใดในวิชาท่ีตนตองการ แลวเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาหรือจาก
ประสบการณนอกสถานศึกษามาใชในสถานศึกษาไดโดยสะดวก 

ใหหนวยงานท่ีเปนผูกำกับดูแลสถานศึกษามีหนาท่ีดำเนินการ สงเสริม  
หรือใหสถานศึกษาดำเนินการตามวรรคสองไดโดยเร็ว 

 
มาตรา ๖๓  ใหกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู

ติดตามการใชหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาวาสามารถดำเนินการใหผูเรียน 
มีสมรรถนะตามมาตรา ๗ และบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ ในกรณีท่ีปรากฏวาสถานศึกษาใชหลักสูตร
หรือจัดกระบวนการเรียนรูไมกอใหเกิดสมรรถนะหรือไมบรรลุเปาหมายดังกลาว ใหกระทรวงศึกษาธิการ
หรือสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูแจงใหสถานศึกษาดำเนินการปรับปรุงแกไขภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

ในกรณีท่ีสถานศึกษาไมดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหกระทรวงศึกษาธิการหรือสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู  
แลวแตกรณี ดำเนินการตามควรแกกรณีตอไป  

 
มาตรา ๖๔  การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษาตองมุงสงเสริม 

การเรียนรูเชิงรุก ใหครูสามารถบูรณาการความรูและประสบการณท่ีไดจากการจดักระบวนการเรียนรู
มาใชในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

การเรียนรูเชิงรุก ไดแก การดำเนินการใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการคิด  
การปฏิบัติ การไดรับคำปรึกษาชี้แนะ การนำความรูไปใช การถอดบทเรียน การสะทอนคิด รวมท้ัง
การมีปฏิสัมพันธ การทำงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน เกิดแรงบันดาลใจ เกิดทักษะ 
ในการเรียนรูดวยตนเอง คนพบศักยภาพของตนเอง สามารถสรางความรู ความเขาใจ ความเชี่ยวชาญ  
ไดตามความถนัดของตน  ท้ังนี้ โดยคำนึงถึงการจัดกระบวนการเรียนรูตามระดับชวงวัยตามมาตรา ๘ 

ใหนำการเรียนรูเชิงรุกตามวรรคสอง ไปใชกับการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามมาตรา ๘ (๗) ดวย 

 
 



 
 

 

๒๕ 

มาตรา ๖๕  การประเมินการเรียนรูใหเนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมาย 
ของผูเรียนตามมาตรา ๘ เปนสำคัญ โดยใหใชการประเมินนั้นเพ่ือประโยชนในการพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน และใหผูเรียนสามารถนำผลนั้นไปใชในการกำหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรู 
ของตน  ท้ังนี้ ตองมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลายเพ่ือใชกับผูเรียนซ่ึงมีความแตกตางกัน 
ไดอยางเหมาะสม และตองไมใชวิธีการทดสอบความรูในทางวิชาการแตเพียงดานเดียว  

 
มาตรา ๖๖  การประเมินผูเรียนเพ่ือกำกับ ติดตาม หรือการประเมินคุณภาพ

การศึกษาในระดับชาติ ตองกระทำอยางสอดคลองกับเปาหมายของการศึกษา วิธีการจัดกระบวนการ
เรียนรู และหลักสูตรตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๕ 
หนาท่ีของหนวยงานของรัฐ 

   
 

สวนท่ี ๑  
การกำกับ สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา 

   
 
มาตรา ๖๗  ใหเปนหนาท่ีและอำนาจของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษา 

สงเสริม สนับสนุน และอุดหนุนการจัดการศึกษาของหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เอกชน และบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖  
และเปาหมายตามมาตรา ๘ และเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ไมรวมถึงการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาท่ีอยูในหนาท่ีและอำนาจของกระทรวงอ่ืนท่ีมีกฎหมายกำหนดไวเปนการเฉพาะ 

 
มาตรา ๖๘  การจัดการอุดมศึกษาเปนหนาท่ีหรืออำนาจของหนวยงานใด  

ใหเปนไปตามท่ีมีกฎหมายกำหนด แตการจัดการดังกลาวตองเปนไปเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
ตามมาตรา ๖ และเปาหมายตามมาตรา ๘ (๗) และการกำหนดวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ 
ในสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีตองคำนึงถึงและสอดคลองกับเปาหมายของผูเรียน 
ตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 

ใหนำความในวรรคสองของมาตรา ๒๒ มาใชบังคับแกการกำหนดวิธีการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๙  เพ่ือประโยชนในการดำเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๗  

และมาตรา ๖๘ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงาน 
ตามมาตรา ๖๘ ตองไมมีลักษณะท่ีทำใหการจัดการศึกษาแตละชวงวัยถูกจัดใหเปนอิสระจากกัน  
ตองมีการบูรณาการกัน และไมทำใหสถานศึกษาขาดอิสระในการจัดการศึกษาตามท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ 

 



 
 

 

๒๖ 

มาตรา ๗๐  ใหสถานศึกษาของเอกชนท่ีจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสม 

การสงเสริม การสนับสนุน และการกำกับดูแลตามวรรคหนึ่ง อาจแยกประเภท
เพ่ือใหการสนับสนุนท่ีแตกตางกันได โดยคำนึงถึงความเทาเทียมกับสถานศึกษาของรัฐ และภาระ 
ในการจัดการศึกษาท่ีเอกชนดำเนินการแทนรัฐ  ท้ังนี้ ตามท่ีกำหนดในกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๗๑  ใหเปนหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะดำเนินการหรือจัดใหมี 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนบรรลุ
เปาหมายตามมาตรา ๘ (๖) (ก) อยางแพรหลาย รวมตลอดท้ังสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือ 
ใหภาคเอกชนหรือองคกรท่ีมิใชหนวยงานของรัฐดำเนินการหรือจัดใหมีสถานศึกษาดังกลาวอยางท่ัวถึง 
หรือใหมีสวนรวมกับสถานศึกษาดังกลาวในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะ ความรูความชำนาญ 
สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ตองมุงเนนใหเกิดทักษะและความชำนาญในการ
ประกอบอาชีพ และตองจัดใหมีอุปกรณในการฝกทักษะและฝมืออยางพอเพียง 

 
มาตรา ๗๒  ในการจัดการศึกษาตามมาตรา ๗๑ จะกำหนดใหมีเปาหมาย 

เปนสามระดับ อันไดแก ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง เพ่ือใหสอดคลองกับสมรรถนะของผูเรียน
และความตองการกำลังคนของประเทศก็ได และในการจัดการศึกษาในแตละระดับดังกลาวตอง
สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสฝกปฏิบัติในสถานประกอบการหรือฝกปฏิบัติจริงนอกเหนือจากการเรียน 
ในสถานศึกษาดวยเพ่ือใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดจริงตามความตองการของผูประกอบการ 
หรือมีความสามารถในการเปนผูประกอบการไดเองอยางมีประสิทธิภาพ 

ใหสถานประกอบการท่ีดำเนินการหรือรวมดำเนินการตามวรรคหนึ่งไดรับ
ผลประโยชนในการลดหยอนภาษีอากร และอาจไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐได   
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 

มาตรา ๗๓  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการผลิตกำลังคนใหสอดคลอง 
กับความตองการของการพัฒนาประเทศ ใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา 
และการพัฒนาเศรษฐกิจมีหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุน และชี้แนะใหผูเรียนเห็นประโยชนในการ
เขารับการศึกษาตามมาตรา ๗๑ รวมตลอดท้ังสงเสริม สนับสนุน และรวมมือในการวิจัยและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาตามมาตรา ๗๑ เพ่ือใหการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ 
เปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

๒๗ 

สวนท่ี ๒ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   
 

มาตรา ๗๔  กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
ท่ีจัดการศึกษา หรือเอกชนซ่ึงมีสิทธิในการจัดการศึกษา ตองดำเนินการจัดการศึกษาใหไดผล 
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด  

ในการจัดทำแนวทางตามวรรคหนึ่งตองรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ของสวนราชการและบุคคลซ่ึงเก่ียวของประกอบดวย 

แนวทางตามวรรคหนึ่งตองมีรูปแบบหลากหลายท่ีเหมาะสมกับระบบ รูปแบบ ระดับ 
และประเภทของการจัดการศึกษาและความพรอมของการศึกษาท่ีแตกตางกัน เพ่ือใหสถานศึกษา 
หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของนำไปดำเนินการใหบรรลุแนวทางดังกลาว และใหมีการประเมิน ปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ใหหนวยงานของรฐัตามวรรคหนึ่งท่ีมีหนาท่ีจัดการศึกษาจัดใหมีศึกษานิเทศก 
ซ่ึงมีความรูความสามารถในการแนะนำ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินการของสถานศึกษา 
ตามความจำเปน  

ศึกษานิเทศกตองแตงตั้งจากผูซ่ึงเคยเปนหัวหนาสถานศึกษา ผูชวยหัวหนา
สถานศึกษา หรือครูมาแลวตามระยะเวลา และตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกำหนดในกฎหมาย
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวของ แตจะกำหนดเง่ือนไขใหตองไดรับใบอนุญาตมิได 

 
มาตรา ๗๕  ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ของประเทศเปนครั้งคราวตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด เพ่ือใหทราบถึงอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายและการยกระดับการศึกษาของประชาชน และนำผลการประเมินไปใชประโยชน 
ในการติดตาม ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษาของชาติ 

การประเมินตามวรรคหนึ่งตองกระทำโดยหนวยงานภายนอกและตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด แตหลักเกณฑและวิธีการดังกลาว 
ตองไมสรางภาระตอสถานศึกษาและการปฏิบัติหนาท่ีของครูเกินความจำเปน  

 
มาตรา ๗๖  ใหสถานศึกษาจัดใหมีกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อยางตอเนื่องเพ่ือใหผูเรียนบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘ ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กำหนด แนวทางดังกลาวตองมุงหมายใหเกิดการพัฒนาองคกรและมีความหลากหลายเพ่ือให
เหมาะสมกับสถานศึกษาท่ีมีปญหาและอุปสรรคแตกตางกัน 

สถานศึกษาอาจขอใหมีการรับรองการพัฒนาคุณภาพตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนดได 

 
 
 

 



 
 

 

๒๘ 

สวนท่ี ๓ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 

   
 

มาตรา ๗๗  ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหมี
ขอมูลรายบุคคลของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา สถานศึกษา 
หนวยงาน และกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในทุกระดับชวงวัยและทุกระบบการศึกษา 
และขอมูลอ่ืนตามรายการท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด เพ่ือประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรา ๘๔ การจัดสรรงบประมาณดานการศึกษา  
และการบริหารจัดการการศึกษาของชาติ 

ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาบันทึกขอมูลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ตามรายการ มาตรฐานขอมูล มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูล 
วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ซ่ึงตองรวมถึงขอมูลรายรับรายจาย 
ของสถานศึกษาดวย  

ใหสำนักงานมีอำนาจเขาถึงและใชขอมูลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในการปฏิบัติ
หนาท่ีของสำนักงาน และกระทรวงศึกษาธิการตองยินยอมใหหนวยงานของรัฐท่ีจัดการศึกษา 
หรือเก่ียวของกับการจัดการศึกษาเขาถึงขอมูล และมีอำนาจสงขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืนท่ีจำเปน 
ตองใชท่ีมิใชเพ่ือการพาณิชยไดตามท่ีเห็นสมควร แตจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีจะกระทบตอ 
สิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลมิได 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ใหใชระบบท่ีสอดคลองและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกันไดกับระบบท่ีสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของสวนใหญใชกันอยู 

 
มาตรา ๗๘  ใหกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กับการจัดการศึกษา เผยแพรขอมูลสารสนเทศในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใด
ท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก เก่ียวกับสถานศึกษา คุณภาพการศึกษา ทางเลือก 
และโอกาสในการเขาศึกษาในระดับตาง ๆ และการดำเนินการในดานอ่ืนท่ีจำเปน  

การเผยแพรขอมูลสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ตองมีความครอบคลุม ถูกตอง เชื่อถือได 
และอยางนอยตองมีรายการขอมูลตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด แตจะกำหนดใหเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลมิได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๒๙ 

หมวด ๖ 
แผนการศึกษาแหงชาติและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

   
 

สวนท่ี ๑ 
แผนการศึกษาแหงชาติ 

   
 
มาตรา ๗๙  ใหสำนักงานจัดทำรางแผนการศึกษาแหงชาติรวมกับหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา แลวเสนอตอคณะกรรมการนโยบายเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  
เม่ือคณะกรรมการนโยบายใหความเห็นชอบแลวใหเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ใหนายกรัฐมนตรีนำรางแผนการศึกษาแหงชาติท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว 
ข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย เพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการใหใชแผนการศึกษาแหงชาติตอไป 

ภายใตบังคับมาตรา ๘๑ แผนการศึกษาแหงชาตินั้น เม่ือไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับไดตลอดไปจนกวาจะมีพระบรมราชโองการใหยกเลิก 

หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทำรางแผนการศึกษาแหงชาติและวิธีการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชนและผูซ่ึงเก่ียวของใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 

 
มาตรา ๘๐  ในการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ ตองสอดคลองและไมขัด 

หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ และตองคำนึงถึง 
(๑) เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับ

การศึกษา 
(๒) ปจจัยทางดานความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีของประเทศและของโลก 
(๓) สถานการณและผลสัมฤทธิ์ดานการศึกษาของประเทศ 
(๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
(๕) ขอเสนอและขอคิดเห็นท่ีเกิดจากการรับฟงความคิดเห็น 
แผนการศึกษาแหงชาติอยางนอยตองมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใหเด็กทุกคน 

และประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๘  
การสงเสริมใหมีการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต การผลิต 
และพัฒนาครูใหมีคุณลักษณะตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ การจัดใหมีการบูรณาการ 
และความรวมมือกันระหวางหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน และภาคประชาสังคม 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ การทำหนาท่ีของรัฐในการใหการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ  
และอุดหนุนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ท่ีจะทำใหการศึกษามีคุณภาพ 

 



 
 

 

๓๐ 

มาตรา ๘๑  ใหมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของแผนการศึกษาแหงชาติ 
ทุกหาป แตในกรณีมีความจำเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบาย 
จะมีมติใหทบทวนความเหมาะสมของแผนการศึกษาแหงชาติกอนระยะเวลาดังกลาวก็ได 

ใหนำความในมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐ มาใชบังคับแกการพิจารณาทบทวน 
ความเหมาะสมของแผนการศึกษาแหงชาติตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๒  เพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ และเปาหมาย

ตามมาตรา ๘ เปนไปตามพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษา
แหงชาติ  

สำนักงบประมาณหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรงบประมาณตองจัดสรร
งบประมาณใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ 

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งและการจัดสรรงบประมาณตามวรรคสองท่ีไมเปนไปตาม
แผนการศึกษาแหงชาติจะกระทำมิได  

 
สวนท่ี ๒ 

แผนปฏิบัติการตามแผนการศึกษาแหงชาติ 
   

 
มาตรา ๘๓  เพ่ือประโยชนในการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ 

ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาและสำนักงาน รวมกันจัดทำ
แผนปฏิบัติการรายปเปนระยะเวลาทุกสี่ป ในกรณีท่ีมีปญหาไมอาจตกลงกันได ใหเสนอ
คณะกรรมการนโยบายเพ่ือวินิจฉัย เม่ือไดจัดทำแผนปฏิบัติการรายปดังกลาวและไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายแลวใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ทุกปกอนเสนอคำขอรับการจัดสรรงบประมาณตอสำนักงบประมาณ ใหสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐท่ีรวมกันจัดทำแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง หารือรวมกันเพ่ือปรับปรุง
แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับความจำเปนและตามสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป แลวดำเนินการ
ตอไปตามวรรคหนึ่ง 

เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว  
ใหสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการนั้น ในกรณีมีวงเงินจัดสรร 
ไมเพียงพอ ใหจัดสรรใหตามมติของคณะรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๑ 

สวนท่ี ๓ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

   
 

มาตรา ๘๔  ใหสำนักงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ 
ตามแผนการศึกษาแหงชาติ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

(๑) การปฏิบัติตามแผนการศึกษาแหงชาติ ความกาวหนา และผลลัพธ 
ของการจัดการศึกษา  

(๒) ขอจำกัดหรืออุปสรรคท่ีทำใหการจัดการศึกษาไมเปนไปตามแผนการศึกษา
แหงชาติ 

(๓) แนวทางการจัดการกับขอจำกัดหรืออุปสรรคตาม (๒) 
(๔) เรื่องอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 
เพ่ือมิใหเปนภาระแกสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของจนเกินสมควร  

การประเมินผลการดำเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติใหทำเปนครั้งคราวตามความจำเปน 
ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 

รายงานตามวรรคหนึ่ง ใหเสนอตอคณะกรรมการนโยบาย และเม่ือคณะกรรมการ 
นโยบายใหความเห็นชอบแลว ใหเสนอรายงานดังกลาวพรอมท้ังขอเสนอแนะหรือขอสังเกต 
ของคณะกรรมการนโยบายตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา และเปดเผยใหประชาชนทราบ
เปนการท่ัวไป  

 
มาตรา ๘๕  ใหสำนักงานใชประโยชนจากขอมูลรายรับรายจายของสถานศึกษา 

ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ในการดำเนินการใหมีการจัดทำรายงานบัญชีรายจายดานการศึกษา
แหงชาติเปนครั้งคราวตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือรายงานผลการใชจายทรัพยากรดานการศึกษาของรัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และครัวเรือน รวมท้ังประเมินผลสัมฤทธิ์และปญหาอุปสรรค
ในการใชจายทรัพยากรดานการศึกษาของประเทศตามแผนการศึกษาแหงชาติ เสนอตอคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการนโยบาย และเผยแพรใหประชาชนทราบ 

 
สวนท่ี ๔ 

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   

 
มาตรา ๘๖  รัฐตองจัดสรรคลื่นความถ่ี สื่อตัวนำ และโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนท่ีจำเปน

ตอการรับสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม การสื่อสารดิจิทัล อินเทอรเน็ต  
และการสื่อสารในรูปแบบอ่ืน เพ่ือใชประโยชนสำหรับการศึกษา 

 
มาตรา ๘๗  ใหรัฐจัดใหมี สงเสริม และสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนา 

สื่อการเรียนรู แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ ในรูปแบบสื่อเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาผูเรียน  
ครู และสงเสริมการศึกษาและเอ้ืออำนวยตอการเรียนรูตลอดชีวิต 



 
 

 

๓๒ 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
ท้ังดานผูผลิต ผูดูแล และผูใชประโยชนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ  
และทักษะในการผลิต การดูแล รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
หมวด ๗ 

คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ 
   

 
มาตรา ๘๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการนโยบาย

การศึกษาแหงชาติ” ประกอบดวย  
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน

กรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง 
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 
(๔) กรรมการโดยตำแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูอำนวยการสำนักงบประมาณ 

(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ  
และประสบการณดานกฎหมาย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับ 
ดานการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง ดานการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ดานขอมูลสารสนเทศ 
ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดานคนพิการ ดานบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ และดานการเงิน 
การคลังหรือเศรษฐศาสตร ดานละหนึ่งคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูแทนจากภาคเอกชน 
ซ่ึงสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยรวมกัน
เสนอจำนวนหนึ่งคน และประชาชนซ่ึงเปนท่ียอมรับนับถือเปนการท่ัวไปวาเปนผูชำนาญการ 
ในภูมิปญญาทองถ่ินจำนวนหนึ่งคน  

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ โดยใหเลขาธิการแตงตั้งเจาหนาท่ี 
ของสำนักงานเปนผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน 
 กรรมการตาม (๒) และ (๓) จะมอบอำนาจหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืน 
มาประชุมแทนมิได เวนแตเปนการมอบใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 
 กรรมการตาม (๔) ตองมาประชุมดวยตนเอง การมอบหมายใหผูดำรงตำแหนงรอง
ของตำแหนงดังกลาวมาประชุมแทนอาจทำไดเปนครั้งคราว แตไมทำใหผูดำรงตำแหนงนั้นพนจาก
ความรับผิด 
 มติของคณะกรรมการนโยบายมีผลผูกพันสวนราชการท่ีมีหัวหนาสวนราชการ 
เปนกรรมการ การท่ีสวนราชการใดดังกลาวไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการนโยบาย ใหถือวา
หัวหนาสวนราชการซ่ึงเปนกรรมการนั้นจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
 การไมเขารวมประชุมไมวาดวยเหตุใด ไมเปนเหตุใหไมตองปฏิบัติตามความในวรรคหา 



 
 

 

๓๓ 

 มาตรา ๘๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้  

ก. คุณสมบัติ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ำกวาสามสิบหาป 

ข. ลักษณะตองหาม 
(๑) เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๓) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  
(๔) เปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

กรรมการหรือผูดำรงตำแหนงซ่ึงรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง 

(๕) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับ
ความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 

มาตรา ๙๐  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสี่ป 
ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งพนจากตำแหนงกอนวาระ  

และยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตำแหนงท่ีวาง ใหถือวาคณะกรรมการนโยบาย
ประกอบดวยกรรมการท้ังหมดเทาท่ีเหลืออยูและใหคณะกรรมการนโยบายปฏิบัติหนาท่ีตอไปได
จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

เม่ือตำแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งวางลงกอนครบวาระ  
ใหดำเนินการเพ่ือแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีตำแหนงวางลง  
และใหผูไดรับแตงตั้งแทนตำแหนงท่ีวางนั้นอยูในตำแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงตั้งไวแลว 

กอนครบกำหนดตามวาระตามวรรคหนึ่ง ใหดำเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ข้ึนใหมภายในเกาสิบวันกอนครบกำหนดตามวาระ  

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตำแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได 
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 

มาตรา ๙๑  นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตำแหนงเม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘๙ 

(๔) คณะกรรมการนโยบายมีมติใหออกจากตำแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจำนวนกรรมการเทาท่ีมีอยู เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
  (๕) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาท่ี 



 
 

 

๓๔ 

มาตรา ๙๒  การประชุมคณะกรรมการนโยบายตองมีกรรมการมาประชุม 
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่งหรือคนท่ีสองตามลำดับเปนประธานในท่ีประชุม 
ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่ง 
เปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๙๓  ใหคณะกรรมการนโยบายมีหนาท่ีและอำนาจ ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายเก่ียวกับการศึกษาตอคณะรัฐมนตรี 
(๒) พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนการศึกษาแหงชาติเพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี

ตามมาตรา ๗๙ 
(๓) เสนอแนะเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
(๔) เสนอแนะเก่ียวกับแผนอัตรากำลังดานการศึกษาท่ีต่ำกวาระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ 
(๕) จัดใหมีกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึงและกำหนด

มาตรการท่ีจะใหหนวยงานของรัฐชี้ชวน สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน
ดังกลาว 

(๖) ติดตามดูแลการจัดการศึกษาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และแผนการศึกษา
แหงชาติ ในกรณีความปรากฏวามีการปฏิบัติหรือดำเนินการไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือแผนการศึกษาแหงชาติ ใหรายงานตอคณะรัฐมนตรีและเปดเผยใหประชาชนทราบ แตในกรณีท่ี
เห็นวามีการไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ ใหแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการปรับปรุงแกไข 
ใหถูกตองภายในเวลาท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนดกอน หากมิไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง  
ใหรายงานตอคณะรัฐมนตรีและเปดเผยใหประชาชนทราบ 

(๗) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการปฏิรูปการศึกษาหรือสรางนวัตกรรม 
ในการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาการของโลกและความจำเปนของประเทศ  

(๘) พิจารณาเสนอแนะใหมี ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายเก่ียวกับการศึกษา 
ตอคณะรัฐมนตรี รวมท้ังเสนอแนะใหมีการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์จากการทดลองตาม (๗)  

(๙) แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย  

(๑๐) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน  
หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 



 
 

 

๓๕ 

เม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบขอเสนอแนะตาม (๗) แลว คณะกรรมการนโยบาย 
จะเสนอแนะใหมีการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือใหมีการทดลองการปฏิรูปการศึกษาหรือสรางนวัตกรรม
ในการศึกษาในขอบเขต พ้ืนท่ี หรือสถานศึกษา ท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกาก็ได ในกรณีเชนนั้น 
ใหมีการดำเนินการจัดการศึกษาหรือดำเนินการตามนวัตกรรมในการศึกษาในขอบเขต พ้ืนท่ี  
และสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว โดยไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการศึกษาตามท่ีระบุไวในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

 
มาตรา ๙๔  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  

และตอเนื่องของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการท่ีคณะกรรมการนโยบายแตงตั้ง 
ตามมาตรา ๙๓ (๙) อยางนอยตองมีคณะกรรมการซ่ึงทำหนาท่ี ดังตอไปนี้  

(๑) คณะกรรมการทำหนาท่ีศึกษาและวิจัย เพ่ือเสนอแนะงานดานวิชาการเก่ียวกับ
ระบบการศึกษา ระบบการเงินและเศรษฐศาสตรเพ่ือการศึกษา การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก การผลิต
และพัฒนาครู สถานศึกษา ตลอดจนระบบหลกัสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู และหนาท่ีอ่ืน 
ท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 

(๒) คณะกรรมการทำหนาท่ียกรางแผนการศึกษาแหงชาติและเสนอแนะการปรับปรุง
แผนการศึกษาแหงชาติตามท่ีจำเปนเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการนโยบาย และหนาท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการ 
นโยบายกำหนด 

(๓) คณะกรรมการทำหนาท่ีติดตามดูแลการจัดการศึกษาใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้และแผนการศึกษาแหงชาติ และหนาท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 

(๔) คณะกรรมการทำหนาท่ีขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือสนับสนุน ติดตาม 
และขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษา  
ตามกฎหมายวาดวยแผนและข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ และแผนการศึกษาแหงชาติ  
รวมตลอดท้ังศึกษาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและสรางนวัตกรรมในการศึกษาตามมาตรา ๙๓ (๗)  
เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการนโยบาย และหนาท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายจะแตงตั้งคณะกรรมการใหทำหนาท่ี
แทนคณะกรรมการนโยบายในการใหความเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
เวนแตกรณีตามมาตรา ๙๓ (๒) ก็ได และเม่ือคณะกรรมการดังกลาวใหความเห็นชอบและแจงให
คณะกรรมการนโยบายทราบแลว ใหถือวาคณะกรรมการนโยบายไดใหความเห็นชอบแลว  
เวนแตคณะกรรมการนโยบายจะมีมติเปนอยางอ่ืน 

ใหประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาจากกรรมการ 
ของคณะกรรมการนโยบาย 

 
มาตรา ๙๕  ใหนำความในมาตรา ๙๒ มาใชบังคับแกการประชุมคณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๙๓ (๙) ดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๙๖  ใหมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาตเิปนสวนราชการ

ในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน มีหนาท่ี



 
 

 

๓๖ 

รับผิดชอบงานธุรการ และดำเนินการเพ่ือใหคณะกรรมการนโยบายบรรลุภารกิจและหนาท่ี 
ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดท้ังอำนวยความสะดวก ประสานงาน ใหความรวมมือ 
สงเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบาย และใหมีหนาท่ีและอำนาจ 
ดังตอไปนี้ดวย  

(๑) ดำเนินการหรือจัดใหมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย รวบรวม และจัดทำขอมูล 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
ท่ีคณะกรรมการนโยบายแตงตั้ง 

(๒) รวบรวมขอมูลเก่ียวกับการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดเก็บไว  
เพ่ือนำไปวิเคราะหวิจัยหรือใชประโยชนในการดำเนินการใหบรรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยจะใชวิธีการเชื่อมโยงกับระบบของหนวยงานดังกลาวก็ได 

(๓) จัดทำรายงานประจำปเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์และอุปสรรคของการศึกษา 
ของประเทศ รายงานดังกลาวเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแลว ใหเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีและเปดเผยใหประชาชนทราบ 

(๔) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะกรรมการ 
นโยบายมอบหมาย 

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี สำนักงานจะจัดใหมีผูมีความรูและความเชี่ยวชาญ
ในการวิจัยมาทำหนาท่ีเต็มเวลา หรือจะจัดใหมีคณะผูเชี่ยวชาญเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีหรือดำเนินการ 
เรื่องหนึ่งเรื่องใดเปนการเฉพาะตามความจำเปนเปนครั้งคราว ตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข  
และคาตอบแทนท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนดก็ได 

ใหสำนักงานมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติเปนหัวหนา 
สวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหนาท่ีและอำนาจของสำนักงาน รับผิดชอบข้ึนตรง 
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและเจาหนาท่ีในสำนักงาน 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๙๗  ในวาระเริ่มแรก ใหดำเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๘๘ (๕) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางท่ียังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวย
กรรมการตามมาตรา ๘๘ (๑) (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘๘ วรรคสอง 

 
มาตรา ๙๘  ใหโอนบรรดาหนาท่ีและอำนาจ กิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ  

สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



 
 

 

๓๗ 

มาตรา ๙๙  บรรดาคดีของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ท่ีไดฟองหรือถูกฟองเปนคดีตอศาลไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้เปนผูฟอง 
หรือถูกฟองในคดีดังกลาว และใหถือวาผูรับมอบอำนาจใหดำเนินคดีแทนสำนักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในคดีนั้น ๆ เปนผูรับมอบอำนาจจากสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๑๐๐  ใหโอนบรรดาขาราชการ ลูกจาง และอัตรากำลังของสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงโครงสรางและอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการ 
นโยบายการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ขาราชการหรือลูกจางซ่ึงโอนมาตามวรรคหนึ่ง 
ผูใดมีความประสงคท่ีจะโอนไปปฏิบัติงานท่ีสวนราชการอ่ืน ใหแจงความประสงคตอผูบังคับบัญชา 
ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหผูบังคับบัญชายินยอมใหผูนั้น 
โอนไปปฏิบัติงานท่ีสวนราชการอ่ืนได 

ในกรณีท่ีขาราชการซ่ึงโอนมาตามวรรคหนึ่งผูใดไมประสงคจะปฏิบัติงานท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และไมประสงคท่ีจะโอนไปปฏิบัติงาน
ท่ีสวนราชการอ่ืนตามวรรคสอง ใหแจงความประสงคดังกลาวตอผูบังคับบัญชาภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการ 
เลิกหรือยุบตำแหนงตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุน
บำเหน็จบำนาญขาราชการ 

ในกรณีท่ีลูกจางซ่ึงโอนมาตามวรรคหนึ่งผูใดไมประสงคจะปฏิบัติงานท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และไมประสงคท่ีจะโอนไปปฏิบัติงาน
ท่ีสวนราชการอ่ืนตามวรรคสอง ใหแจงความประสงคดังกลาวตอผูบังคับบัญชาภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการ 
เลิกหรือยุบตำแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิดและใหไดรับบำเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยบำเหน็จลูกจาง 

 
มาตรา ๑๐๑  ใหกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีจัดตั้งข้ึน 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังคงมีอยูและดำเนินการตอไปจนกวาเงินท่ีมีอยู
ในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจะหมดไปหรือคณะรัฐมนตรีมีมติใหยุบ ในระหวางระยะเวลา
ดังกลาวใหกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๖๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ยงัคงมีผลใชบังคับไดตอไป 

ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหยุบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
ใหเงินท่ีเหลืออยูโอนไปเปนของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 
 

 

๓๘ 

นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนตนไป คำวา “กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา” ท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
หรือกฎหมายอ่ืนใด ใหหมายถึง “กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา” ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษานำเงินท่ีไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำกับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไปใชเพ่ือประโยชนในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู และนวัตกรรมทาง
การศึกษา รวมท้ังการวิจัย การพัฒนา และการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยคำนึงถึงการกอใหเกิด
ความเสมอภาคทางการศึกษาเปนเปาหมายสำคัญ 

 
มาตรา ๑๐๒  ใหแผนการศึกษาแหงชาติท่ีใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติเห็นวาแผนการศึกษาแหงชาติ

ตามวรรคหนึ่งสวนใดขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ใหดำเนินการปรับปรุงโดยพลันและเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไป 

ใหดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายใน
สองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

 
มาตรา ๑๐๓  บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 

คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอางถึงสภาการศึกษาหรือคณะกรรมการสภาการศึกษา ใหถือวา 
อางถึงคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ และท่ีอางถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
เลขาธิการสภาการศึกษา ขาราชการ หรือลูกจางของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ใหถือวา 
อางถึงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแหงชาติ ขาราชการ หรือลูกจางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ 
 

มาตรา ๑๐๔  ใหบรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับการศึกษาท่ีใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้   

ใหหนวยงานผูรักษาการตามกฎหมายดำเนินการปรับปรุงหรือแกไขเพ่ิมเติม 
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากกรณี 
มีเหตุจำเปนไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวได ใหหนวยงานผูรักษาการ 
ตามกฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติขยายระยะเวลาอีกไดไมเกินหนึ่งป  เม่ือพนกำหนดเวลา
ดังกลาวแลว ใหกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง 
เปนอันยกเลิก 



 
 

 

๓๙ 

ใหกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไป
จนกวาจะมีการออกกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๑๓ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๕  ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาไมเกินหาปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ 

ใชบังคับ ใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามกฎหมายวาดวยสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทำหนาท่ีเปนสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีมีหนาท่ีและอำนาจตามท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนหนาท่ีและอำนาจ 
ของสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูดวย 

ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาวาสมควรจะจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูข้ึนหรือไม หากคณะรัฐมนตรีมีมติวาไมสมควรจัดตั้งสถาบัน
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู หรือมิไดมีมติภายในระยะเวลาดังกลาว ใหสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทำหนาท่ีตามวรรคหนึ่งและมีหนาท่ีและอำนาจตามวรรคสองตอไป 

ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีขอยืมตัวขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐมาปฏิบัติงานใหแกสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได และในระหวางการปฏิบัติงานดังกลาว ใหขาราชการหรือเจาหนาท่ี 
ของรัฐดังกลาวมีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนเพ่ิมเติมจากสถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตร 
และเทคโนโลยีไดตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติกำหนด  

 
มาตรา ๑๐๖  ใหกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเพ่ือใหมีการจัดระเบียบบริหาร

ราชการในกระทรวงศึกษาธิการใหสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  
โดยจะตองดำเนินการใหการปฏิบัติงานของสวนราชการและหนวยงานภายในท้ังสวนกลาง  
สวนภูมิภาค และสวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค เปนไปอยางมีเอกภาพและสามารถบูรณาการระหวาง 
สวนราชการและหนวยงานภายในกระทรวงและหนวยงานอ่ืนเพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย
ตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ใหการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการอยูภายใตการบังคับบัญชา
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ท้ังนี้ ตองดำเนินการ 
ใหแลวเสร็จภายในเวลาสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๐๗  ใหครูซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายวาดวย 

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและปฏิบัติหนาท่ีครูไดตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหสามารถตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตอไป  
โดยถือเสมือนหนึ่งเปนครูผูไดรับใบรับรองการประกอบวชิาชีพครูตามพระราชบัญญัตินี้  

ครูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอยูและยังไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมาย 
วาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีสิทธิขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายดังกลาวหรือจะขอใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู 



 
 

 

๔๐ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได ในกรณีท่ีขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใหถือวาใบอนุญาตนั้น 
เปนใบรับรองการประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัตินี้ 

ครูซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครตูามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากประสงค
จะเปลี่ยนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเปนใบรับรองการประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหแจงใหคุรุสภาทราบภายในหาปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหคุรุสภาดำเนินการ 
ออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพครูใหภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 

บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง  
หรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอางถึงครูซ่ึงมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูใหหมายถึงครูซ่ึงไดรับใบรับรอง
การประกอบวิชาชีพครูและครูตามวรรคหนึ่งและวรรคสองดวย 

 
มาตรา ๑๐๘  ใหผูอำนวยการสถานศึกษาและรองผูอำนวยการสถานศึกษา 

ในสถานศึกษาของรัฐซ่ึงดำรงตำแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนหัวหนา
สถานศึกษาและผูชวยหัวหนาสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี และมีสิทธิไดรับ
เงินเดือน เงินประจำตำแหนง เงินวิทยฐานะ และประโยชนตอบแทนอ่ืนตามอัตราเดียว 
กับท่ีผูอำนวยการสถานศึกษาและรองผูอำนวยการสถานศึกษาดังกลาวไดรับอยูในวันกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหคุรุสภาออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพครใูหผูอำนวยการสถานศึกษา 
และรองผูอำนวยการสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๐๙  ใหผูซ่ึงดำรงตำแหนงศึกษานิเทศกอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ เปนศึกษานิเทศกตามพระราชบัญญัตินี้ และมีสิทธิไดรับเงินเดือน เงินประจำตำแหนง  
เงินวิทยฐานะ และประโยชนตอบแทนอ่ืนเชนเดียวกับท่ีไดรับอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๑๐  ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๐๖ ใหบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

นอกจากท่ีกำหนดไวในมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๙ ซ่ึงดำรงตำแหนงอยูในวันกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงดำรงตำแหนงตอไปจนกวาจะมีการปรับปรุงหรือแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายตามมาตรา ๑๐๔ และมีการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามมาตรา ๑๐๖ เปนอยางอ่ืน โดยใหมีสิทธิไดรับเงินเดือน เงินประจำตำแหนง เงินวิทยฐานะ  
และประโยชนตอบแทนอ่ืนเชนเดียวกับท่ีไดรับอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
  ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
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