
การรับฟังความคิดเห็น 
เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

   
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามท่ีคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามคําสั่ง 
สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๓๐๖/๒๕๖๑ เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นผู้ตรวจพิจารณา  

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงขอเชิญ
ประชาชนท่ัวไปและผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. . . .. ดังกล่าว โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th)  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 
  



ร่างฯ ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

 
เหตุผล 

 
โดยท่ีมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กําหนดให้รัฐต้อง

ดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมท้ังส่งเสริมให้ 
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ อีกท้ังจัดให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรัฐมีหน้าท่ีดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ  
สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม  
และประเทศชาติ การจัดการระบบการศึกษาของประเทศจําเป็นต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม 
ในอนาคต ความคล่องตัวท่ีจะรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคประชาชนและภาคเอกชน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ในการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจน
สร้างเสริมให้ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล
ของระบบการศึกษา ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา และมาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย กําหนดให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ รวมท้ังด้านการศึกษา โดยเฉพาะ
ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน โดยให้มีคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระข้ึนเพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะและ 
ร่างกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิรูปดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง  
ซ่ึงคณะกรรมการได้จัดทําร่างพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้องแล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา จึงสมควร
มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเพ่ือเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแนวทางการบริหาร
และการจัดการศึกษาในอนาคต  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. .... 
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.................................................................................................................................... 
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โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา (๓) ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ

นี้ เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามพระราชบัญญัตินี้ จําเป็นต้อง
กําหนดให้ครูมีใบรับรองความเป็นครูเพ่ือเป็นการรับรองว่าครูมีคุณลักษณะท่ัวไปและคุณลักษณะ
เฉพาะ รวมท้ังมีความรู้ด้านวิชาการ ท่ีจะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาตามท่ีกําหนดไว้ได้ ซ่ึงการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเง่ือนไขท่ีบัญญัติ 
ไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

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

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

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



 
 

 

๒ 

(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับสภาการศึกษา คณะกรรมการสภาการศึกษา สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา และเลขาธิการสภาการศึกษา  

บรรดาบทกฎหมายหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ครู” หมายความว่า  บุคลากรซ่ึงทําหน้าท่ีหลักในสถานศึกษาในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ เป็นแหล่งความรู้ของผู้เรียน ตลอดจนเอ้ืออํานวย ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้และมีสมรรถนะด้านต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงผู้สอน 
ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า  

“ครูใหญ่” หมายความว่า  ครูซ่ึงเป็นหัวหน้าในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก 
ในการบริหารสถานศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของครูและบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
ในสถานศึกษาดังกล่าว  

“สถานศึกษา” หมายความว่า  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน 
วิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชนท่ีมีหน้าท่ี
และอํานาจหรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

“สถานศึกษาของรัฐ” หมายความว่า  สถานศึกษาท่ีหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดต้ังข้ึนหรือเป็นผู้บริหารจัดการ แต่ไม่รวมถึงสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
จัดให้มีข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาเฉพาะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติ  

“สํานักงาน” หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  
“เลขาธิการ” หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
“กระทรวงเจ้าสังกัด” หมายความว่า  กระทรวงท่ีมีหน่วยงานของรัฐจัดการศึกษา

หรือจัดให้มีสถานศึกษาข้ึนในสังกัด  
 
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓ 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

   
 

มาตรา ๖  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคคล 
ให้มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ  
มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตให้สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก มีโอกาส
พัฒนาความถนัดของตนให้เกิดความเชี่ยวชาญได้ และมีสํานึกในความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างผาสุก 

 
มาตรา ๗  การดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ต้องพัฒนา ฝึกฝน 

และบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะท่ีดี ก่อเกิดเป็นสมรรถนะท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตและการทํางานได้อย่างบูรณาการกัน 

 
มาตรา ๘  ในการพัฒนา ฝึกฝน และบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรา ๗ 

ต้องดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามระดับช่วงวัย ดังต่อไปนี้  
(๑) ช่วงวัยท่ีหนึ่ง ต้ังแต่แรกเกิดจนมีอายุครบหนึ่งปี ต้องได้รับการเลี้ยงดูให้มี

สุขภาพท่ีสมบูรณ์ การพัฒนาทางอารมณ์ และการกระตุ้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ให้สามารถ
เรียนรู้ในการช่วยเหลือตัวเองและสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้ตามวัย  

(๒) ช่วงวัยท่ีสอง เม่ือมีอายุเกินหนึ่งปีจนถึงสามปี นอกจากต้องดําเนินการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตาม (๑) แล้ว ต้องฝึกฝนให้ช่วยเหลือตัวเองได้มากข้ึน เรียนรู้ผ่านการเล่น  
การสังเกตและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและสภาพแวดล้อม เรียนรู้การพูดและการสื่อสารท่ีดี 
เรียนรู้การสร้างวินัย เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน เริ่มรู้จักเผื่อแผ่ และเริ่มซึมซับวัฒนธรรมไทย
พ้ืนฐาน 

(๓) ช่วงวัยท่ีสาม เม่ือมีอายุเกินสามปีจนถึงหกปี นอกจากต้องดําเนินการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตาม (๒) แล้ว ต้องฝึกฝนให้เกิดสมาธิอย่างต่อเนื่อง ควบคุมอารมณ์ได้ สามารถใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก เริ่มรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักระมัดระวังภยันตราย ซ่ือสัตย์สุจริต 
มีวินัย เคารพกฎกติกา เห็นคุณค่าและม่ันใจในตนเอง รับรู้ความเห็นต่าง เข้าใจและเห็นใจผู้อ่ืน 
ช่วยเหลือบิดามารดาหรือผู้ปกครองและผู้อ่ืนตามกําลังความสามารถ รู้จักความสําคัญของอาชีพ 
ท่ีสุจริต เริ่มรู้จักริเริ่มสร้างสรรค์ รับรู้ถึงความงามทางศิลปะ เข้าใจในสิ่งรอบตัว มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
สามารถสังเกต จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ แยกแยะได้ตามวัย รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจการนับจํานวนและ
อักษรภาษาไทย รู้จักสังคมไทย วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นไทย และเริ่มเรียนรู้เก่ียวกับโลก 
ซ่ึงรวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย 

(๔) ช่วงวัยท่ีสี่ เม่ือมีอายุเกินหกปีจนถึงสิบสองปี นอกจากต้องดําเนินการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตาม (๓) อย่างต่อเนื่องและในระดับท่ีสูงข้ึนแล้ว ต้องฝึกฝนให้มีทักษะบริหารจัดการ
ตนเอง ดูแลสุขภาพท้ังกายและจิตของตนเอง เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย รู้จักสิทธิและหน้าท่ี
ของตนเอง มีจิตอาสา ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึมซับในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
รับรู้ถึงความงามของธรรมชาติ มีนิสัยในการสังเกตและใฝ่รู้ มีทักษะในการเรียนรู้ รู้จักและรู้เท่าทัน 



 
 

 

๔ 

ในการใช้เทคโนโลยีหาความรู้ รู้จักคิดและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล รู้จักการ
วางแผนล่วงหน้า รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหา รักการทํางานเป็นหมู่คณะ มีทักษะในการอ่าน เขียน 
และใช้ภาษาไทย มีความฉลาดรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาการคํานวณ 
และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวัน มีความรู้เก่ียวกับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของชนชาติไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน มีความรู้ในภาพกว้างของโลกและ
พัฒนาการของเทคโนโลยี รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเริ่มหาลู่ทางในการประกอบอาชีพ 

(๕) ช่วงวัยท่ีห้า เม่ือมีอายุเกินสิบสองปีจนถึงสิบห้าปี นอกจากต้องดําเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม (๔) อย่างต่อเนื่องและในระดับท่ีสูงข้ึนแล้ว ต้องฝึกฝนให้รูจ้ักพัฒนา
สุขภาพกาย ควบคุมอารมณ์ เข้าใจในพัฒนาการของสมองวัยรุ่น รับผิดชอบท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง  
รู้ความถนัดและเชื่อม่ันในความสามารถของตน เรียนรู้ท่ีจะตัดสินใจและวางแผนชีวิต ปรับตัว 
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างหลากหลาย สามารถแก้ปัญหาชีวิต 
ท่ีซับซ้อนข้ึน ยึดม่ันในจริยธรรม เชื่อม่ันและเข้าใจการธํารงความเป็นไทย สามารถสื่อสารภาษาไทย 
ท่ีสมบูรณ์ รู้และเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถนําไปใช้ในชีวิตได้ ซาบซ้ึง 
ในความงามของศิลปะและธรรมชาติ เรียนรู้การดํารงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใฝ่รู้และมีทักษะ 
ในการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของโลก ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ สามารถคิด
ในเชิงสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อ 
ในการเรียนรู้ เข้าใจในพ้ืนฐานเก่ียวกับเศรษฐกิจและการเงิน มีความรู้ในศาสตร์และมีสมรรถนะ 
สามารถเลือกเส้นทางการศึกษาต่อหรือเส้นทางอาชีพและการทํางานได้ 

(๖) ช่วงวัยท่ีหก เม่ือมีอายุเกินสิบห้าปีจนถึงสิบแปดปี นอกจากต้องดําเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม (๕) อย่างต่อเนื่องและในระดับท่ีสูงข้ึนแล้ว ต้องฝึกฝนให้ดูแลตนเองได้
อย่างสมบูรณ์ แสวงหาความรู้และข้อมูลให้ทันการณ์ รู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสถานการณ์ 
ท่ีถูกต้อง ยึดม่ันในหลักคุณธรรม ขยัน อดทน และไม่ท้อถอย พร้อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
และแก้ไขปัญหา เข้าใจบทบาทของประเทศไทยในสังคมโลก และรู้ภาษาต่างประเทศในระดับท่ี
สามารถเจรจาต่อรองและแสวงหาความรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว โดยให้แยกเป้าหมายออกเป็น 
สองด้าน แต่ละด้านต้องบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

(ก) เป้าหมายด้านการประกอบอาชีพ มีความพร้อม ความรู้ หรือฝีมือ ในการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านท่ีตนเองถนัด หรือริเริ่มประกอบกิจการ
ของตนเอง รู้หลักต้นทุนและการตลาดเบ้ืองต้น รู้จักใช้เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพของตน  

(ข) เป้าหมายด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีทักษะและความรู้ในวิชา
พ้ืนฐานในสาขาท่ีตนถนัดและประสงค์จะศึกษาต่อ 

(๗) ช่วงวัยท่ีเจ็ด การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือทักษะอาชีพชั้นสูง นอกจาก
ต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม (๖) อย่างต่อเนื่องและในระดับท่ีสูงข้ึนแล้ว ต้องฝึกฝน 
ให้รู้จักแสวงหาความสุขสงบทางจิตใจ เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง เคารพกฎกติกาอย่างเคร่งครัด  
เป็นปฏิปักษ์ต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มีความกล้าหาญท่ีจะแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาของบ้านเมืองและสังคม มีทักษะในการค้นคว้าและแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติม แก้ไขอุปสรรคหรือสถานการณ์ท่ีเลวร้ายได้ มีความรู้ในภาษาต่างประเทศในระดับท่ีใช้



 
 

 

๕ 

ประกอบอาชีพได้ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีตนศึกษา สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ หรือสร้างความรู้ใหม่ข้ึนได้  
 ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงพัฒนาการ
ของร่างกายและจิตใจของผู้เรียนตามลําดับ โดยเฉพาะในช่วงวัยท่ีสี่ให้เริ่มเน้นความรู้ทางวิชาการ
หรือทักษะเฉพาะทางตามความสนใจในช่วงหลังจากอายุแปดปีเป็นต้นไป 

ให้คณะกรรมการนโยบายกําหนดรายละเอียดในการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในแต่ละช่วงวัยตามวรรคหนึ่ง ให้เหมาะสมกับระดับอายุในช่วงวัยนั้น 

ในกรณีมีความจาํเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับพัฒนาการของโลก การรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี และความต้องการของประเทศ คณะกรรมการนโยบายโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีจะเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงเป้าหมายตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

 
มาตรา ๙  นอกจากการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ แล้ว 

ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และกระตุ้นให้บุคคลทุกวัยทุกอาชีพใฝ่ใจในการแสวงหา
ความรู้เพ่ิมเติมตามอาชีพของตน หรืออาชีพอ่ืน หรือความรู้อ่ืนใดท่ีตนสนใจ เพ่ือเป็นการพัฒนา
ตนเองหรือเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้ท่ีทันต่อพัฒนาการของโลกหรือเกิดความเชี่ยวชาญใน
ความรู้ท่ีตนสนใจ เพ่ือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตและประโยชน์ต่อสังคม 

 
มาตรา ๑๐  ให้รัฐจัดให้มีการจัดการศึกษาเพ่ือบุคคลซ่ึงมิได้เข้ารับการศึกษา 

ตามช่วงวัยท่ีกําหนดในมาตรา ๘  
ในการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้ดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ 

แต่อาจเปลี่ยนแปลงอายุและระยะเวลาให้เหมาะสมได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 

 
มาตรา ๑๑  ให้เป็นหน้าท่ีหรือสิทธิของรัฐ เอกชน และบุคคล ดังต่อไปนี้ในการ

จัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ 
(๑) บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีหน้าท่ีในการจัดให้บุตรหรือผู้อยู่ในปกครองของ

ตนได้รับการดูแลพัฒนาจนบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) และให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานของ
รัฐท่ีเก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีจะแนะนาํ ให้ความรู้ สนับสนุน ช่วยเหลือ และให้
การอุดหนุน เพ่ือให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 

(๒) บุพการีหรือผู้ปกครองมีสิทธิจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ 
(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้แก่ผู้สืบสันดานหรือบุคคลซ่ึงอยู่ในความปกครองของตนได้ โดยจะจัด
โดยลาํพังหรือร่วมกันจัดก็ได้  

(๓) เอกชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลมีสิทธิจัด
การศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ภายใต้การกํากับ 
ช่วยเหลือ สนับสนุน หรืออํานวยความสะดวกจากรัฐ และในกรณีการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้รัฐจัดให้มีเงินอุดหนุนแก่ผู้เรียนให้
เพียงพอต่อการเข้ารับการศึกษาได้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 



 
 

 

๖ 

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๓) และอาจจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๔) (๕) 
(๖) และ (๗) ได้ และมีหน้าท่ีในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ หรืออุดหนุนการจัดการศึกษา
ตาม (๑) (๒) และ (๓) ในการดําเนินการดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบติดกันหรือใกล้เคียงกันอาจร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าวได้ 

(๕) รัฐมีหน้าท่ีจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) และ (๗) และมีหน้าท่ีให้การส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุนการจัดการศึกษาของบุคคล
อ่ืนตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ในการจัดการศึกษาดังกล่าวรัฐจะมอบหมายให้เอกชนเข้าบริหาร
จัดการหรือดําเนินการโดยใช้ทรัพยากรของรัฐก็ได้ 

(๖) ผู้บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคล และบิดามารดาหรือผู้ปกครองซ่ึงมีบุตรหรือ 
ผู้อยู่ในปกครองยังอยู่ในวัยเรียนทุกคนมีหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ อุดหนุน และให้ความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)  
ตามกําลังความสามารถของตน โดยเฉพาะบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้มีหน้าท่ีพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา และพฤติกรรมของผู้เรียนซ่ึงอยู่ในความดูแลของตนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘ ด้วย  

(๗) ให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาหรือมีอุปกรณ์หรือสถานท่ีท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ให้ความช่วยเหลือ 
ร่วมมือ หรืออํานวยความสะดวกแก่การจัดการศึกษาของผู้มีหน้าท่ีหรือสิทธิในการจัดการศึกษา  

(๘) ให้เอกชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลมีสิทธิจัด
การศึกษาตามมาตรา ๔๔ (๒) และ (๓) ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา จัดให้มีและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงให้คําแนะนําในการ
ประกอบอาชีพ ร่วมมือในการฝึกอาชีพ และสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
และยกระดับผู้เรียนให้เกิดความเชี่ยวชาญ  

ความในวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดสิทธิบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีจะจัดการศึกษา
ในระดับใดตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 
 

มาตรา ๑๒  การจัดการศึกษาของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้จัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และให้มี 
การสนับสนุนผู้เรียนตามมาตรา ๘ (๖) (ก) ในด้านการพักอาศัยและดํารงชีพเป็นกรณีพิเศษ 

 
มาตรา ๑๓  การจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) ให้กระทําได้เม่ือได้แจ้งให้

กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดทราบ แต่การจัดการศึกษานั้น
ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์หรือขัดแย้งต่อหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย  

ให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีจะแนะนํา ให้ความรู้ สนับสนุน ช่วยเหลือ และให้การอุดหนุนการจัดการศึกษาดังกล่าว   
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต่หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 



 
 

 

๗ 

จะกําหนดให้ต้องขออนุญาตเพ่ือดําเนินการใดมิได้ และในการติดต่อระหว่างผู้จัดการศึกษากับ
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องต้องสามารถติดต่อผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) มิได้เป็นไปตาม 
วรรคหนึ่ง ให้กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดมีอํานาจสั่งให้
ผู้จัดการศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือสั่งระงับการจัดการศึกษานั้นได้  
แต่ในกรณีท่ีสั่งระงับการจัดการศึกษา ต้องกําหนดมาตรการรองรับผู้เรียนให้สามารถเรียนต่อ 
ในสถานศึกษาหรือได้รับการศึกษาด้วยวิธีการอ่ืนใดท่ีสมควรด้วย 

การให้การอุดหนุนการจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) ต้องคํานึงถึงความ
ทัดเทียมกันระหว่างผู้เรียนซ่ึงเรียนอยู่ในสถานศึกษากับผู้เรียนซ่ึงเรียนตามมาตรา ๑๑ (๒) ด้วย 

 
มาตรา ๑๔  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐต้องอยู่บนพ้ืนฐาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความเป็นอิสระในการบริหารสถานศึกษาและการกําหนดวิธีการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘ โดยต้องอยู่ใน
ความรับผิดชอบและบังคับบัญชาของครูใหญ่ 

(๒) วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีกําหนดตาม (๑) ต้องกําหนดให้เหมาะสมกับ
สภาพของผู้เรียนในสถานศึกษานั้น วิถีชีวิตของสังคม และพัฒนาการของเทคโนโลยีและของโลก  
และต้องจัดให้มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ  

(๓) แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน และศักยภาพท่ีไม่เท่ากันของผู้เรียน และสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับแนวทางใหม่ได้  

(๔) ในแต่ละสถานศึกษาต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการสนับสนุนการบริหาร 
จัดการ และดําเนินงานอ่ืนท่ีมิใช่การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามจํานวนท่ีจําเป็นและเหมาะสม  
ในกรณีท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่ใกล้เคียงกัน จะมีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวร่วมกันท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้  

(๕) ในการบริหารจัดการสถานศึกษาในแต่ละแห่ง ให้ครูใหญ่รับฟังความคิดเห็น 
ของครูท้ังหมดของสถานศึกษานั้นด้วย  

(๖) สถานศึกษาต้องมีทรัพยากรการเรียนรู้อันได้แก่ อุปกรณ์ท่ีจําเป็น ครู  
และกําลังคนท่ีครบถ้วน ในกรณีจําเป็น ต้องเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรการเรียนรู้
ร่วมกันได้  

(๗) ต้องจัดให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติมสําหรับครูซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ี 
ในสถานศึกษาห่างไกล ทุรกันดาร พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย หรือการปฏิบัติงานท่ียากลําบาก สําหรับครูหรือ 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการสนับสนุนตาม (๔) บรรดาท่ีมีภาระเพ่ิมข้ึนอันเนื่องจากการใช้กําลังคนร่วมกัน
ตาม (๖) หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลเด็กเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการจัด
กระบวนการเรียนรู้  

(๘) ต้องจัดให้บุคคลซ่ึงมีความต้องการจําเป็นพิเศษตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนดได้รับโอกาสเข้าเรียนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาเดียวกับผู้เรียนท่ัวไปได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษ เพ่ือการพัฒนาให้เต็มศักยภาพสูงสุดของแต่ละ
บุคคล โดยจะแยกเป็นสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดให้มีระบบพิเศษข้ึนเป็นการเฉพาะในสถานศึกษาก็ได้ 
แต่การดําเนินการดังกล่าวต้องมีเป้าหมายให้ผู้เรียนดังกล่าวสามารถเข้าเรียนร่วมกับผู้เรียนท่ัวไปให้
ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  



 
 

 

๘ 

(๙) ในกรณีท่ีไม่สามารถจัดบุคลากรพ้ืนฐานสําหรับสถานศึกษาใดของรัฐจนเป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘ ได้อย่าง 
มีคุณภาพ หรือมีเหตุอันสมควรอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด จะรวมสถานศึกษาเข้าด้วยกัน 
ก็ได้ โดยรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจอํานวยความสะดวกในการเดินทางและให้ความ
ช่วยเหลือด้านอ่ืนแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้
ตามความจําเป็นตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  

(๑๐) การเลื่อนวิทยฐานะหรือเลื่อนตําแหน่งของครู ให้พิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสะท้อนพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตาม
มาตรา ๘ และความสามารถในความเป็นครู  

(๑๑) ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้หน่วยงานของรัฐสั่งการหรือมอบหมายกิจกรรม
หรือโครงการใด ๆ อันจะทําให้ครูไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีหลักได้เต็มกําลังความสามารถหรือทําให้
ผู้เรียนไม่มีเวลาเพียงพอในการเรียน 

(๑๒) ต้องมีมาตรการในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละ
สถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและสามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘  
ได้อย่างสมบูรณ์  

ให้เป็นหน้าท่ีของกระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องท่ีจะต้องดําเนินการ 
ส่งเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก หรือเสนอแนะให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามวรรคหนึ่ง  

หน่วยงานของรัฐใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการตาม (๑๑) ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงาน
ดังกล่าวละเว้นหรือจงใจไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย 

 
มาตรา ๑๕  การจัดการศึกษาของเอกชนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) 

(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ต้องไม่มุ่งแสวงหากําไรมาแบ่งปันกัน เว้นแต่จะมีกฎหมายอนุญาตให้ทําได้ 
ให้สถานศึกษาของเอกชนตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีอากรหรือ

ได้รับประโยชน์ทางภาษีอากรอ่ืนตามประมวลรัษฎากรหรือตามกฎหมายเก่ียวกับภาษีอากรอ่ืน  
แต่ในกรณีท่ีมีกฎหมายอนุญาตให้การจัดการศึกษาของเอกชนแสวงหากําไรมาแบ่งปันกันได้ 
สถานศึกษาของเอกชนดังกล่าวอาจได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีอากรหรือได้รับประโยชน์ทางภาษี
อากรแตกต่างจากสถานศึกษาของเอกชนท่ีไม่มุ่งแสวงหากําไรมาแบ่งปันกันได้ 

 
มาตรา ๑๖  ให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการให้สถานศึกษาของเอกชนท่ีจัด

การศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) จัดให้ครูได้รับเงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนให้สอดคล้องกับครูของสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษา 
ในระดับดังกล่าว  ท้ังนี้ รัฐอาจจัดให้มีเงินอุดหนุนแก่ครูของสถานศึกษาของเอกชนเป็นการเพ่ิมเติมได้ 

 
มาตรา ๑๗  ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ตามมาตรา ๘ (๕) (๖) และ (๗) ให้เป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะส่งเสริม สนับสนุน หรืออํานวยประโยชน์ให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้เรียน 
มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง รวมตลอดท้ังการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 



 
 

 

๙ 

ในด้านอ่ืน โดยรัฐอาจใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีอากรหรือประโยชน์อ่ืนใดเป็นเครื่องมือ 
ในการจูงใจ 

 
มาตรา ๑๘  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๑๑ (๖) ประชาชน 

ซ่ึงมีภูมิลําเนาหรือประกอบอาชีพหรือธุรกิจในจังหวัดใด อาจรวมตัวกันเป็นคณะบุคคล เพ่ือให้ 
การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ เสนอแนะ อุดหนุน หรือให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในจังหวัดนั้นหรือจังหวัดใกล้เคียงได้ 

คณะบุคคลตามวรรคหนึ่งอาจจัดต้ังเป็นสมัชชา สภา กลุ่ม หรือหมู่คณะท่ีเรียกชื่อ
อย่างอ่ืนได้ 

เม่ือมีการรวมตัวกันเป็นคณะบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะบุคคลดังกล่าวแจ้งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาทราบ เพ่ือให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในการดําเนินการจัดการศึกษาและการจัดทําร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ  
ให้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องและสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะบุคคล
ตามวรรคหนึ่งประกอบการพิจารณาด้วย 

การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของคณะบุคคล
ตามวรรคสาม หรือการบริจาคให้แก่สถานศึกษาผ่านทางคณะบุคคลดังกล่าว ให้ได้รับการลดหย่อน
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

 
มาตรา ๑๙  ในการจัดการศึกษาของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสําหรับ 

การจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) ถ้ารัฐหรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินเห็นว่าการให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการจะประหยัดและมีประสิทธิภาพดีกว่าการดําเนินการเอง 
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะสนับสนุนเงินให้แก่ผู้เรียนหรือสถานศึกษาของเอกชนแทนการ
จัดการศึกษาเองก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการนโยบาย 

 
หมวด ๒ 

สถานศึกษา 
   

 
มาตรา ๒๐  ให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้

จัดให้มีสถานศึกษาของรัฐเพ่ือจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
ให้เพียงพอ มีสภาพและสิ่งแวดล้อมและสภาวะท่ีปลอดภัย โดยคํานึงถึงจํานวนและสภาพของผู้เรียน 
ระยะทางหรือการอํานวยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับสถานศึกษาท่ีภาคเอกชนได้จัดให้มี
ข้ึนอยู่แล้ว  

สถานศึกษาของรัฐตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระบบ
การศึกษาท่ีจะจัดให้มีข้ึน โดยต้องมีสถานท่ี อุปกรณ์ในการศึกษา ครู และบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวกับ 



 
 

 

๑๐ 

การจัดการศึกษาท่ีครบถ้วนตามความจําเป็น โดยคํานึงถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีประกอบกัน
ด้วย 

 อุปกรณ์ในการศึกษาตามวรรคสองในส่วนท่ีเก่ียวกับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 
หรือห้องปฏิบัติการ สถานศึกษาของรัฐอาจร่วมกันเป็นเจ้าของและใช้ร่วมกันได้ ไม่ว่าสถานศึกษานั้น
จะเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดส่วนราชการเดียวกันหรือต่างกัน และให้มีอํานาจอนุญาตให้ผู้เรียน 
ท่ีเรียนตามมาตรา ๑๑ (๒) เข้าใช้ประโยชน์ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

สถานศึกษาของรัฐตามวรรคหนึ่งอาจเป็นนิติบุคคลได้ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 
ให้นําความในมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับกับการจัดให้มีสถานศึกษาของรัฐ 

ตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 
ให้บุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง  

หรือค่าตอบแทนอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

 มาตรา ๒๑  ให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาและสถานศึกษา 
ของรัฐมีหน้าท่ีในการส่งเสริม กระตุ้น อํานวยความสะดวก และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้ประชาชน
ท่ัวไปสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้โดยสะดวก โดยไม่มีข้อกําหนดหรือเง่ือนไขใด ๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้หรือมีลักษณะเป็นการไม่เก้ือหนุนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 การจัดระเบียบเพ่ือความเรียบร้อยหรือความปลอดภัยหรือการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม มิให้ถือว่าเป็นข้อกําหนดหรือเง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรคหรือมีลักษณะ
ตามวรรคหนึ่ง 

 สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งอาจจัดให้มีระบบการวัดผลและ
ประเมินผลสําหรับผู้ซ่ึงประสงค์จะได้รับหนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรรับรองความรู้
ความสามารถ หรือนําไปสะสมเพ่ือการรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปริญญาได้ 

 
มาตรา ๒๒  สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ 

(๔) มีหน้าท่ีจัดให้ผู้เรียนซ่ึงประสงค์จะเข้าเรียนในระดับท่ีหนึ่งของช่วงวัยตามมาตรา ๘ (๔)  
ได้เข้าเรียนในสถานศึกษานั้นโดยไม่ต้องสอบแข่งขันหรือคัดเลือกด้วยวิธีการใด ในกรณีท่ีมีผู้ประสงค์
จะเข้าเรียนมากกว่าท่ีจะพึงรับได้ ให้ใช้วิธีการจับสลาก 

การรับผู้เรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามมาตรา ๘ (๕) และ (๖) ในกรณีจําเป็นและสมควร สถานศึกษาอาจจัดให้มีการคัดเลือกผู้ประสงค์
จะเข้าเรียนได้ แต่การคัดเลือกนั้นต้องเป็นไปเพ่ือวัดผลการเรียนรู้และทักษะในระดับก่อนหน้า 
เป็นสําคัญ การวัดผลการเรียนรู้ท่ีสูงกว่าผลการเรียนรู้หรือทักษะดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการจงใจปฏิบัติ
หน้าท่ีให้บุคคลอ่ืนเสียหาย  

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษา 
เพ่ือผู้เรียนซ่ึงมีคุณลักษณะพิเศษ มีความสามารถพิเศษ หรือมีลักษณะเป็นการเฉพาะตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 
 
 



 
 

 

๑๑ 

มาตรา ๒๓  ให้สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามมาตรา ๘ (๔) (๕) หรือ (๖) มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือทําหน้าท่ีกํากับ เสนอแนะ  
หรือช่วยเหลือเพ่ือให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ และหน้าท่ีอ่ืน 
ตามระเบียบตามวรรคสอง  

องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติ หน้าท่ีและอํานาจ และการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) คํานึงถึงความเป็นอิสระของการบริหารจัดการสถานศึกษา ประสิทธิภาพ  
ความโปร่งใส และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

(๒) มีรูปแบบหลากหลายท่ีสามารถปรับใช้กับสถานศึกษาท่ีมีขนาด ลักษณะ 
วัตถุประสงค์ และความพร้อมท่ีแตกต่างกันได้ 

(๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ี ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครูในสถานศึกษาซ่ึงมิใช่ครูใหญ่  
โดยจะมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมด้วยก็ได้  

(๔) เปิดโอกาสให้สถานศึกษาหลายสถานศึกษาสามารถมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ร่วมกันได้ 

ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายท่ีจะต้องปรับปรุงระเบียบตามวรรคสอง 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความจําเป็นหรือข้อเสนอแนะของสถานศึกษาอย่างน้อยทุกสองปี 

 
มาตรา ๒๔  ในแต่ละจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมร่วมกัน 

ของประธานกรรมการสถานศึกษาตามมาตรา ๒๓ ทุกแห่งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือรับฟัง 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการศึกษาในจังหวัด รวมท้ังเสนอแนะนโยบาย 
หรือแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมกับจังหวัดของตน โดยอาจเชิญ
หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องมาร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ 

ในการจัดประชุมตามวรรคหนึ่ง จังหวัดใดมีการต้ังคณะบุคคลตามมาตรา ๑๘  
ให้เชิญคณะบุคคลดังกล่าวมาร่วมประชุมด้วย 

ในการประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ท่ีประชุมเลือกผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งทําหน้าท่ี
ประธานในท่ีประชุม  

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและคณะกรรมการนโยบายนําข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม
ร่วมกันตามวรรคหนึ่งไปพิจารณาดําเนินการตามหน้าท่ีและอํานาจต่อไป 

 
มาตรา ๒๕  ความเป็นอิสระของสถานศึกษาของรัฐตามมาตรา ๑๔ (๑) ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด แต่หลักเกณฑ์ แนวทาง  
หรือเง่ือนไขดังกล่าวต้องก่อให้เกิดผลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) มีความเป็นอิสระในการบริหารสถานศึกษา 
(๒) มีความเป็นอิสระในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ 
(๓) มีความเป็นอิสระในการบริหารการเงินและการใช้จ่ายเงิน 
(๔) มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 



 
 

 

๑๒ 

  มาตรา ๒๖  ในการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษา
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องจัดสรรให้
ไม่ต่ํากว่าจํานวนเงินข้ันต้นในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยให้จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ี
ไม่กําหนดวัตถุประสงค์ จํานวนเงินข้ันต้นดังกล่าวไม่รวมถึงงบประมาณสําหรับเป็นเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง และค่าท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้าง 
  ในการกําหนดจํานวนเงินข้ันต้นในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ 
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าท่ีและอํานาจของคณะกรรมการท่ีประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนคณะกรรมการนโยบาย และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษา ด้านการเงินหรือการคลัง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายเสนอ ด้านละหนึ่งคน 
  การกําหนดจํานวนเงินข้ันต้นในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐตามวรรคสอง
ให้กําหนดตามขนาด ท่ีตั้ง ประเภท และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา และให้พิจารณา
ทบทวนทุกสามปี 
 
  มาตรา ๒๗  สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) อาจมีเงินได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนท่ัวไปตามมาตรา ๒๖  
(๒) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้สถานศึกษา 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลอื อุดหนุน  

หรือความร่วมมือท่ีได้รับตามมาตรา ๑๑ (๖) 
(๔) เงินได้ท่ีได้จากการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการของสถานศึกษา 
(๕) ผลประโยชน์อ่ืนท่ีสถานศึกษาได้รับ 
(๖) ดอกผลของเงินได้ 
เงินได้ตามวรรคหนึ่งให้ตกเป็นสิทธิท่ีสถานศึกษาจะนําไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการจัด

การศึกษาและแก่ผู้เรียนได้ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนดโดยไม่ต้องนําส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดิน ในกรณีท่ีสถานศึกษาใดมีเงินได้สะสมเป็นจํานวนเกินจําเป็น จะจัดสรรเงินอุดหนุน
ตามมาตรา ๒๖ ให้น้อยกว่าจํานวนเงินข้ันต้นก็ได้ 

การจัดกิจกรรมหรือการให้บริการของสถานศึกษาต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัด
การศึกษา และต้องมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ 

 
มาตรา ๒๘  สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ท้ังท่ีเป็นท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยท่ีราชพัสดุ และท่ีเป็นทรัพย์สิน
ท่ีอยู่ในความครอบครองของสถานศึกษา รายได้ท่ีได้รับจากการจัดหาผลประโยชน์ดังกล่าวให้ถือเป็น
เงินได้ตามมาตรา ๒๗ (๕) 
 
 
 



 
 

 

๑๓ 

มาตรา ๒๙  ในกรณีจําเป็นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การจัดกระบวนการ
เรียนรู้และแก่ผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) 
(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) คณะกรรมการนโยบายจะจัดให้มีระเบียบว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุท่ีใช้จากเงินได้ของสถานศึกษาตามมาตรา ๒๗ ข้ึนเป็นการเฉพาะสําหรับ
สถานศึกษาก็ได้ โดยระเบียบดังกล่าวต้องมีความยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และก่อให้เกิด 
ความเป็นอิสระแก่สถานศึกษา และอาจกําหนดให้สถานศึกษาแต่ละประเภทและแต่ละพ้ืนท่ี 
มีระเบียบท่ีแตกต่างกันเพ่ือให้สอดคล้องกับความจําเป็น หรือให้มีความแตกต่างกันระหว่าง 
การจัดซ้ือจัดจ้างจากเงินได้ตามมาตรา ๒๗ (๑) และเงินได้ตามมาตรา ๒๗ (๒) (๓) (๔) (๕)  
และ (๖) ก็ได้ 
  ให้ถือว่าสถานศึกษาของรัฐตามวรรคหนึ่งเป็นหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

ระเบียบตามวรรคหนึ่งเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้วให้ใช้บังคับได้ แต่ในการให้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องคํานึงถึงความเป็นอิสระ 
ประสิทธิภาพ และประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกับการจัดการศึกษาของชาติเป็นสําคัญ 

 
มาตรา ๓๐  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๗) 

ต้องมีความเป็นอิสระ โดยการบริหารสถานศึกษาดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 

หมวด ๓ 
ครูและบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

   
 

มาตรา ๓๑  ครูมีหน้าท่ีเอ้ืออํานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ สร้างนิสัย 
และสมรรถนะ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘  

ในการเอ้ืออํานวยให้เกิดการเรียนรู้ตามวรรคหนึ่ง นอกจากวิธีการสอน ให้ใช้วิธีการ
อบรม บ่มเพาะ ชี้แนะ สร้างแรงบันดาลใจ และวิธีการหรือกระบวนการอ่ืนใดท่ีจะทําให้เกิด 
ความเข้าใจ ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองประกอบกัน 

 
มาตรา ๓๒  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของครูเกิดความสมบูรณ์และดํารงฐานะ 

อันสูงส่งในการหล่อหลอมคน ครูต้องอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าท่ี ทําการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังปฏิบัติตนเป็นแม่พิมพ์และแบบอย่างท่ีดี 

 
มาตรา ๓๓  ครูต้องมีคุณลักษณะท่ัวไป ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้มีความถนัดและภาคภูมิใจในความเป็นครูซ่ึงมีภารกิจในการหล่อหลอมคน 

ซ่ึงต้องมีความอดทนและมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือความสําเร็จของผู้เรียน  



 
 

 

๑๔ 

(๒) รับรู้และยอมรับถึงความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนด้วยความใส่ใจ ใจกว้าง 
และมีเมตตา 

(๓) มีความสามารถในการชี้แนะหรือชี้นําผู้เรียนท้ังในด้านวิชาการและวิถีชีวิต  
ด้วยความเอาใจใส่ดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด มีขีดความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถพัฒนาตนเองไปในทางท่ีถนัด 
ของแต่ละบุคคล 

(๔) ตระหนักในภาระหน้าท่ีในการพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันวิชาการและบริบทต่าง ๆ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

(๕) มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้เรียนและ 
สังคม 

(๖) มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเก่ียวกับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๗) มีความรู้พ้ืนฐานและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้ 

ในการดําเนินการเพ่ือผลิตครูต้องดําเนินการสร้างให้ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ
ตามวรรคหนึ่งและมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และใช้คุณลักษณะดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และเป็นพ้ืนฐานในการออกใบรับรองความเป็นครู 

ในกรณีท่ีครูผู้ใดใช้ตําแหน่งหน้าท่ีโดยทุจริตครอบงําให้ผู้เรียนกระทําการ 
หรือไม่กระทําการใด หรือให้ผู้เรียนกระทําการในทางเพศ ให้ถือว่าครูผู้นั้นประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

 
มาตรา ๓๔  ให้นําความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง 

และวรรคสาม มาใช้บังคับกับผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาด้วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๕  นอกจากคุณลักษณะท่ัวไปตามมาตรา ๓๓ และความรู้ด้านวิชาการ 

ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตนแล้ว ครูหรือผู้ดูแลซ่ึงรับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ในแต่ละระดับช่วงวัย ต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

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

(๒) ครูหรือผู้ดูแลในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๓) 
นอกจากต้องมีคุณลักษณะตาม (๑) ตามท่ีกําหนดแล้ว ต้องมีคุณลักษณะในการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน
อย่างใกล้ชิด ช่างสังเกตและเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือใช้ในการพัฒนา
บุคลิกลักษณะท่ีเหมาะสม สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองไปในทาง 
ท่ีถนัดของแต่ละบุคคล สามารถแนะนําผู้เรียนให้ฝึกตนให้เกิดสมาธิได้ 

(๓) ครูซ่ึงจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๔) นอกจาก
ต้องมีคุณลักษณะตาม (๒) ตามท่ีกําหนดแล้ว ต้องมีทักษะในการจัดการชั้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มีทักษะในการประเมินผล 



 
 

 

๑๕ 

การเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาวัยรุ่น สามารถบริหารจัดการความขัดแย้งท่ีอาจส่งผลต่อ
ผู้เรียน ส่งเสริมการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในการสร้างความไว้วางใจระหว่างครูและผู้เรียน 
ทักษะในการสื่อสารกับผู้เรียน และทักษะในการสร้างความม่ันใจให้กับผู้เรียน มีวิธีการปลูกฝัง 
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกล้าและคุ้นเคยในการแสดง 
ความคิดเห็นและการต้ังคําถาม สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ รวมตลอดท้ังมองหาลู่ทาง
ในการประกอบอาชีพ มีความรู้ทางวิชาการท่ีจําเป็นสําหรับผู้เรียน 

(๔) ครูซ่ึงจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๕) นอกจาก
ต้องมีคุณลักษณะตาม (๓) ตามท่ีกําหนดแล้ว ต้องมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมและการแสดงออกของผู้เรียน มีทักษะในการแสวงหาและพัฒนาความรู้ท่ีจําเป็นต่อการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน สามารถให้ข้อมูลและแนะแนวทางแก่ผู้เรียนเก่ียวกับการศึกษาตามความ
ถนัดของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงระบบ สามารถทําให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิต 

(๕) ครูซ่ึงจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๖) นอกจาก
ต้องมีคุณลักษณะตาม (๔) ตามท่ีกําหนดแล้ว ต้องมีคุณลักษณะตามเป้าหมายแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด้านการประกอบอาชีพ ต้องมีความรู้และทักษะในอาชีพหรือวิชาชีพ 
ในสาขาวิชาท่ีตนรับผิดชอบ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องสําหรับการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือ
การประกอบกิจการของผู้เรียน และพัฒนาความรู้และทักษะของตนตลอดเวลา สามารถถ่ายทอด
ความรู้และฝึกทักษะให้แก่ผู้เรียนจนทําให้ผู้เรียนสามารถนําไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพหรือประกอบกิจการของตนเองได้ รวมท้ังทําให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการดํารงชีวิตหรือ 
การแข่งขันในอนาคต ตลอดจนสามารถบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีความขยัน อดทน ไม่ท้อถอย มีความพร้อม
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

(ข) ด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต้องมีความรู้และทักษะในทางวิชาการ
สําหรับสาขาวิชาท่ีตนรับผิดชอบ รวมท้ังสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และพัฒนาความรู้และทักษะของตน
ตลอดเวลา สามารถหาวิธีการในการถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะให้แก่ผู้เรียนจนทําให้ผู้เรียนมีความ
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาท่ีผู้เรียนมีความถนัดและประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ 
ตลอดจนสามารถบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีความขยัน มีนิสัยใฝ่รู้ มีความเชื่อม่ันและกล้าแสดงออก 
ในสิ่งท่ีถูกต้อง และทําให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการดํารงชีวิตหรือการแข่งขันในอนาคต 

(๖) ครูหรือผู้สอนซ่ึงจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๗) 
นอกจากต้องมีคุณลักษณะตาม (๕) ตามท่ีกําหนดแล้ว ต้องมีการพัฒนาความรู้ในด้านวิชาการ 
อยู่ตลอดเวลา มีสมรรถนะและวิธีการท่ีจะทําให้ผู้เรียนมีส่วนในการวิเคราะห์และถกปัญหาร่วมกัน  
จนสามารถรู้ถึงปัญหาและวิธีการวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถ 
ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเองในเรื่องต่าง ๆ ได้ สามารถสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียนสําหรับ
การทํางานหรือการประกอบวิชาชีพและการดําเนินชีวิตในอนาคต รวมท้ังการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก สร้างจิตสํานึกให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง มีความกล้าหาญท่ีจะแสดงออก
ในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม 

การกําหนดตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย และให้เป็นหน้าท่ีของครูใหญ่ในการจัดและพัฒนาครู 
ให้มีคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 



 
 

 

๑๖ 

การกําหนดตาม (๖) ให้เป็นหน้าท่ีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 

 
มาตรา ๓๖  ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายและสํานักงานกองทุน 

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกันจัดให้มีการศึกษาและวิจัยหาต้นแบบ กระบวนการ  
และวิธีการท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตครูซ่ึงจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) รวมตลอดท้ังวิธีการ
ในการพัฒนาศักยภาพครูให้สูงข้ึนและทันต่อความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ ได้ 

 
มาตรา ๓๗  ครูซ่ึงจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๒) 

(๓) (๔) (๕) และ (๖) (ข) ต้องมีใบรับรองความเป็นครู เว้นแต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
และจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาหนึ่งวิชาใดเป็นการเฉพาะตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

ภายใต้บังคับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ การกําหนดมาตรฐานความเป็นครู  
การออก การพักใช้ และการเพิกถอนใบรับรองความเป็นครู และการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของความเป็นครู ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แต่คุรุสภาต้องนําผลการศึกษาวิจัย
ตามมาตรา ๓๖ มาเป็นเง่ือนไขส่วนหนึ่งในการออกใบรับรองความเป็นครู 

ใบรับรองความเป็นครูให้ใช้ได้ตลอดไป แต่ครูต้องเข้ารับการพัฒนาตามระยะเวลาท่ี
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 
มาตรา ๓๘  ในสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีครูใหญ่คนหนึ่ง รับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของครูและบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา โดยจะให้มีผู้ช่วยในการบริหารตามความจําเป็นและเหมาะสมด้วยก็ได้ 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกระทรวงเจ้าสังกัดกําหนด 

ครูใหญ่ต้องทําหน้าท่ีครูและผู้ช่วยครูใหญ่มาแล้วตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ท่ีกําหนดในกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของครู แต่จะกําหนดเง่ือนไขให้ต้องได้รับ
ใบอนุญาตมิได้ 

ผู้ช่วยครูใหญ่ซ่ึงทําหน้าท่ีชว่ยงานบริหารหรือธรุการอาจแต่งต้ังจากผู้ซ่ึงมิใช่เป็นครูได้ 
ให้คณะกรรมการนโยบายกําหนดให้มีแนวทางในการสรรหา คัดเลือก และจัดการ

อบรมและพัฒนาครูใหญ่หรือผู้ช่วยครูใหญ่ให้มีความรู้และความสามารถในการบริหารสถานศึกษา 
ตามความจําเป็น 

 
มาตรา ๓๙  ให้ครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ และครูในสถานศึกษาของรัฐได้รับเงินเดือน 

เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
ครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ และครูอาจมีระดับตําแหน่งเพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 



 
 

 

๑๗ 

ครูใหญ่และผู้ช่วยครูใหญ่อาจมีชื่อตําแหน่งเรียกเป็นอย่างอ่ืนตามท่ีกําหนด 
ในกฎหมายว่าด้วยการนั้นได้ 

 
มาตรา ๔๐  ให้มีองค์กรของครู เรียกว่า “คุรุสภา” มีหน้าท่ีและอํานาจในการออก

ใบรับรองความเป็นครู การพักใช้ และการเพิกถอนใบรับรองความเป็นครู ดูแล ส่งเสริม ช่วยเหลือ 
ด้านสวัสดิการ และประโยชน์อ่ืนใด รวมตลอดท้ังการพัฒนาครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ และครู  
ให้สอดคล้องกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ และหน้าท่ีอ่ืนท่ีจะยังประโยชน์ต่อครูซ่ึงต้องมิใช่หน้าท่ี
และอํานาจในการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ใด เว้นแต่เป็นการต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๐ 

การจัดต้ัง การเป็นสมาชิก การบริหาร และการดําเนินการของคุรุสภาตามวรรคหนึ่ง 
และหน้าท่ีและอํานาจอ่ืน ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ให้กระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนงบประมาณให้คุรุสภาให้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๔๑  ให้กระทรวงศึกษาธิการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนา

ครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ ครู และบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ  
และสมรรถนะเพ่ิมพูนอย่างต่อเนื่อง และทันต่อพัฒนาการของโลกและเทคโนโลยี  ท้ังนี้  
ตามความจําเป็นและความต้องการของครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ ครู และบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวกับ 
การจัดการศึกษา 

 
มาตรา ๔๒  ระบบการติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ ครู และบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ของรัฐท่ีจัดให้มีข้ึน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ 
ครู และบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา และต้องสอดคล้องกับภารกิจในการดําเนินการ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘ โดยจะพิจารณาจากประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของสถานศึกษาแทนการพิจารณาเป็นรายบุคคลก็ได้  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
และแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย  
ซ่ึงอย่างน้อยต้องกําหนดให้พิจารณาจากข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลสัมฤทธิ์หรือพัฒนาการของผู้เรียน 
(๒) ข้อมูลจากครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ ครู บุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

ผู้เรียน และผู้ปกครอง 
(๓) ข้อมูลจากชุมชนใกล้เคียงหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง 
 
มาตรา ๔๓  ให้สถานศึกษาของรัฐขอความร่วมมือจากบุคคลซ่ึงมีประสบการณ์ 

ความรอบรู้ ความชํานาญ หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ 
หรือภูมิปัญญาให้แก่ผู้เรียนเป็นครั้งคราว โดยครูใหญ่มีอํานาจจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมท้ัง 
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตามสมควรได้  ท้ังนี้ ผู้ได้รับเชิญดังกล่าว
ไม่ต้องมีใบรับรองความเป็นครู 

 



 
 

 

๑๘ 

หมวด ๔ 
การจัดการศึกษา 
   

 
ส่วนท่ี ๑ 

ระบบการศึกษา 
   

 
มาตรา ๔๔  การจัดการศึกษาอาจจัดตามระบบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับ 
(๒) การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
(๓) การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
มาตรา ๔๕  การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับ ได้แก่ การจัดการศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้เรียน

บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ โดยจะจัดในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา จัดโดยบุพการีหรือผู้ปกครอง 
หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 

รัฐมีหน้าท่ีต้องดําเนินการให้มีการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับอย่างท่ัวถึง
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 
ทัดเทียมกัน 

การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ  
ให้จัดด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

การวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับรองคุณวุฒิตามระดับ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบาย 

 
มาตรา ๔๖  การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับมีสามระดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การศึกษาก่อนวัยเรียนเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการดูแล อบรม บ่มเพาะ  

และพัฒนา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๓) 
(๒) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย การศึกษาท่ีจัดข้ึนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

ตามมาตรา ๘ (๔) (๕) และ (๖)  
(๓) การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับตํ่ากว่าปริญญา 

และระดับปริญญา 
 
มาตรา ๔๗  ให้มีการศึกษาภาคบังคับตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

การศึกษาภาคบังคับ 
 
 
 



 
 

 

๑๙ 

มาตรา ๔๘  การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๘ (๖) (ก) หรือการฝึกอบรมอาชีพ ให้จัดโดยสถานศึกษา หรือโดยความร่วมมือกันระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ หรือโดยวิธีการอ่ืนใด ในกรณีท่ีสถานศึกษาร่วมมือกับ 
สถานประกอบการ มิให้ถือว่าสถานประกอบการนั้นจัดต้ังสถานศึกษาหรือประกอบกิจการสถานศึกษา  
และจะกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีของสถานประกอบการซ่ึงให้ความรู้หรือให้การฝึกอบรมแก่ผู้เรียน 
ต้องมีใบรับรองความเป็นครูมิได้  

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามมาตรา ๘ (๗) ในส่วนท่ีเก่ียวกับวิชาชีพหรือทักษะอาชีพชั้นสูงด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๙  การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๗)  

อาจจัดในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือจัดด้วยวิธีการอ่ืนใดตามพัฒนาการของโลกและตามความ
ต้องการของผู้เรียน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวต้องมีหลักสูตรและวิธีการท่ีผู้เรียน 
มีทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้หรือมุ่งเน้นการฝึกทักษะอาชีพชั้นสูงได้ตามความ
ถนัดของตน  

การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 

 
มาตรา ๕๐  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง คือ การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของตน สําหรับการประกอบอาชีพ หรือสําหรับ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม หรือเพ่ือประโยชน์แห่งความรอบรู้ของตนเอง 
โดยอาจจัดให้มีใบรับรองคุณวุฒิตามความเหมาะสมได้ 

 
มาตรา ๕๑  การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ 

เพ่ือให้บุคคลเรียนรู้ในเรื่องท่ีตนสนใจได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น 
หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีมิใช่เป็นการบังคับ ท่ีจะเอ้ืออํานวยให้บุคคลมีช่องทางในการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและ
สะดวก และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยง่ายโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร สามารถเพ่ิมพูนความรู้
ได้อย่างกว้างขวาง รู้เท่าทันพัฒนาการของโลกอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และนําความรู้ไปเติมเต็มชีวิต
ให้แก่ตนเอง และเกิดประโยชน์ต่อสังคม  

 
มาตรา ๕๒  ให้จัดให้มีระบบการเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียน ทักษะ 

ความรู้ ประสบการณ์ หรือสมรรถนะ ท่ีได้รับจากการศึกษาตามมาตรา ๔๔ (๑) (๒) หรือ (๓)  
จากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษา หรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง หรือจากต่างประเทศ 
หรือจากการศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเข้าศึกษา หรือการรับรองระดับ
การศึกษาต่างสถานศึกษาหรือต่างระบบได้ 

 
มาตรา ๕๓  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้เกิดการศึกษา

เพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเป็นสิทธิของเอกชน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล  



 
 

 

๒๐ 

หรือนิติบุคคล ท่ีจะจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาและการเรียนรู้ รวมตลอดท้ัง
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะแยกกันดําเนินการหรือร่วมมือกันก็ได้ และรัฐอาจให้ประโยชน์ทาง 
ภาษีอากรหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เอกชนดังกล่าวได้ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
หลักสูตรและการประเมินผล 

   
 

มาตรา ๕๔  การจัดหลักสูตรต้องมุ่งเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖  
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรา ๗ และบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ 
 

มาตรา ๕๕  ให้มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้เป็นหน่วยงานของรัฐในกํากับ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ีไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอ่ืน  
มีหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(๑) ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขจัดทําคําแนะนําหรือคู่มือ วิธีดําเนินการ  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๑) และเผยแพร่ต่อประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

(๒) พัฒนาและจัดทําต้นแบบหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับมาตรา ๕๔ สําหรับการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ตลอดจนร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจัดทําต้นแบบหลักสูตรดังกล่าว และต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของโลกและความจําเป็นของประเทศตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ซ่ึงต้องไม่ช้ากว่า
ทุกสองปีหรือตามท่ีกําหนดในแผนการศึกษาแห่งชาติ 

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

(๔) จัดทําต้นแบบของระบบ วิธีการ และเครื่องมือวัดและประเมินผล ซ่ึงต้อง
สอดคล้องกับหลักสูตรตาม (๒) ท่ีใช้ ในการดําเนินการดังกล่าวอาจร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือจัดทําก็ได้ 

(๕) จัดให้มีระบบการเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียน ทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์ หรือสมรรถนะตามมาตรา ๕๒ 

(๖) จัดให้มีแนวทางหรือวิธีการการฝึกอบรมและพัฒนาครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่  
และครู เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และการนําหลักสูตรสู่การปฏิบัติ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ 

(๗) จัดให้มีแนวทางหรือวิธีการการฝึกอบรมและพัฒนาครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ ครู 
และบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการ และการสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

(๘) ศึกษา วิจัย และสร้างองค์ความรู้เพ่ือนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยจะ
ดําเนินการเองหรือร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนใดดําเนินการ หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญดําเนินการก็ได้ 



 
 

 

๒๑ 

(๙) ติดตามการใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพ่ือให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรา ๗ และบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการ 
นโยบายกําหนด 

 
มาตรา ๕๖  การจัดทําต้นแบบหลักสูตรตามมาตรา ๕๕ (๒) ต้องจัดทําให้มี

หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการหรือเหมาะสมกับผู้เรียนในภูมิภาคหรือ 
ท่ีมีวัฒนธรรม ความจําเป็น หรือความต้องการท่ีแตกต่างกัน โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน
และผู้ท่ีเก่ียวข้องมาประกอบการจัดทําด้วย 

เม่ือคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบต้นแบบหลักสูตรตามวรรคหนึ่งแล้ว  
ให้สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
นําต้นแบบหลักสูตรไปใช้ได้ โดยสถานศึกษามีอิสระในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมต้นแบบหลักสูตร
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ ได้ดียิ่งข้ึนได้ แต่ต้องแจ้งให้สถาบันหลักสูตรและ
การเรียนรู้ทราบก่อนนําหลักสูตรท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมนั้นไปใช้ 

 
มาตรา ๕๗  ให้นําความในมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการจัดทําแนวทาง

หรือวิธีการตามมาตรา ๕๕ (๖) และ (๗) ด้วยโดยอนุโลม และเม่ือคณะกรรมการนโยบายให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปใช้ได้ และในกรณีจําเป็นและสมควร สถาบันหลักสูตร 
และการเรียนรู้จะจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๕๘  สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) อาจจัดให้มีหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นการเฉพาะได้ 
หรืออาจร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือภาคเอกชนในการจัดทํา
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นได้ แต่หลักสูตรดังกล่าวต้องมุ่งหมายให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย 
ตามมาตรา ๘ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายหรือผู้ซ่ึงคณะกรรมการนโยบาย
มอบหมายแล้ว  

 
มาตรา ๕๙  หลักสูตรสถานศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๖) (ข) ต้องมีความยืดหยุ่นท่ีผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด 
และสถานศึกษาต้องไม่กําหนดเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนแบบตายตัว  
เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ในกรณีท่ีโรงเรียนไม่สามารถจัดให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัด 
ได้ครบถ้วน ให้มีระบบท่ีผู้เรียนสามารถไปศึกษา ณ สถานศึกษาอ่ืนหรือศึกษาด้วยวิธีการอ่ืนใด 
ในวิชาท่ีตนต้องการ แล้วโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาหรือจากประสบการณ์นอกสถานศึกษา
มาใช้ในสถานศึกษาได้โดยสะดวก 

 
มาตรา ๖๐  ให้กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้ติดตาม 

การใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาว่าสามารถดําเนินการให้ผู้เรียน 
มีสมรรถนะตามมาตรา ๗ และบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ ในกรณีท่ีปรากฏว่าสถานศึกษาใช้หลักสูตร



 
 

 

๒๒ 

หรือจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่ก่อให้เกิดสมรรถนะหรือไม่บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ให้กระทรวงศึกษาธิการ
หรือสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แจ้งให้สถานศึกษาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีสถานศึกษาไม่ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ให้กระทรวงศึกษาธิการหรือสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้รายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย 
เพ่ือสั่งการให้สถานศึกษานั้นชี้แจงเหตุผลท่ีไม่ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและพิจารณาสั่งการต่อไป 

 
มาตรา ๖๑  การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาต้องมุ่งส่งเสริม 

การเรียนรู้เชิงรุก ให้ครูสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้
มาใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

การเรียนรู้เชิงรุก ได้แก่ การดําเนินการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด  
การปฏิบัติ การได้รับคําปรึกษาชี้แนะ การนําความรู้ไปใช้ การถอดบทเรียน การสะท้อนคิด รวมท้ัง
การมีปฏิสัมพันธ์ การทํางาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน เกิดแรงบันดาลใจ เกิดทักษะในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นพบศักยภาพของตนเอง สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ  
ได้ตามความถนัดของตน  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัยตามมาตรา ๘ 

ให้นําการเรียนรู้เชิงรุกตามวรรคสอง ไปใช้กับการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามมาตรา ๘ (๗) ด้วย 

 
มาตรา ๖๒  การประเมินการเรียนรู้ให้เน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายของ

ผู้เรียนตามมาตรา ๘ เป็นสําคัญ โดยให้ใช้การประเมินนั้นเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และให้ผู้เรียนสามารถนําผลนั้นไปใช้ในการกําหนดเป้าหมายและวางแผนการเรียนรู้ของตน 
ท้ังนี้ ต้องมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลายเพ่ือใช้กับผู้เรียนซ่ึงมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม  
และต้องไม่ใช้วิธีการทดสอบความรู้ในทางวิชาการแต่เพียงด้านเดียว  

 
มาตรา ๖๓  การประเมินผู้เรียนเพ่ือกํากับ ติดตาม หรือการประเมินคุณภาพ

การศึกษาในระดับชาติ ต้องกระทําอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษา วิธีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และหลักสูตรตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๕ 
การพัฒนาและการกํากับดูแลการจัดการศึกษา 

   
 

ส่วนท่ี ๑  
การจัดการศึกษาและการกํากับดูแล 

   
 
มาตรา ๖๔  ให้เป็นหน้าท่ีและอํานาจของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุนการจัดการศึกษาของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



 
 

 

๒๓ 

เอกชน และบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และ
เป้าหมายตามมาตรา ๘ และเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ไม่รวมถึงการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอํานาจของกระทรวงอ่ืนท่ีมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

 
มาตรา ๖๕  การจัดการอุดมศึกษาเป็นหน้าท่ีหรืออํานาจของส่วนราชการใด  

ให้เป็นไปตามท่ีมีกฎหมายกําหนด แต่การจัดการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖  
และเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๗) และการกําหนดวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระดับปริญญาตรีต้องคํานึงถึงและสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้เรียนตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) 
(๕) และ (๖) 

ให้นําความในวรรคสองของมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการกําหนดวิธีการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๖  เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๖๔  

และมาตรา ๖๕ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการ 
ตามมาตรา ๖๕ ต้องไม่มีลักษณะท่ีทําให้การจัดการศึกษาถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ โดยไม่ต่อเนื่อง 
หรือบูรณาการกัน และไม่ทําให้สถานศึกษาขาดอิสระในการจัดการศึกษาตามท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖๗  ให้สถานศึกษาของเอกชนท่ีจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาคุณภาพและ 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการกํากับดูแลตามความเหมาะสม 

การส่งเสริม การสนับสนุน และการกํากับดูแลตามวรรคหนึ่ง อาจแยกประเภท
เพ่ือให้การสนับสนุนท่ีแตกต่างกันได้ โดยคํานึงถึงความเท่าเทียมกับสถานศึกษาของรัฐ และภาระ 
ในการจัดการศึกษาท่ีเอกชนดําเนินการแทนรัฐ  ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 
ส่วนท่ี ๒ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   

 
มาตรา ๖๘  กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

ท่ีจัดการศึกษา หรือเอกชนซ่ึงมีสิทธิในการจัดการศึกษา ต้องดําเนินการจัดการศึกษาให้ได้ผล 
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  

ในการจัดทําแนวทางตามวรรคหนึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ของส่วนราชการและบุคคลซ่ึงเก่ียวข้องประกอบด้วย 

แนวทางตามวรรคหนึ่งต้องมีรูปแบบหลากหลายท่ีเหมาะสมกับระบบ รูปแบบ ระดับ 
และประเภทของการจัดการศึกษาและความพร้อมของการศึกษาท่ีแตกต่างกัน เพ่ือให้สถานศึกษา 
หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องนําไปดําเนินการให้บรรลุแนวทางดังกล่าว และให้มีการประเมิน ปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



 
 

 

๒๔ 

ให้ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งท่ีมีหน้าท่ีจัดการศึกษาจัดให้มีศึกษานิเทศก์ซ่ึงมีความรู้
ความสามารถในการแนะนํา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินการของสถานศึกษาตามความจําเป็น  

ศึกษานิเทศก์ต้องแต่งต้ังจากผู้ซ่ึงเคยเป็นครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ หรือครูมาแล้ว 
ตามระยะเวลา และตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ท่ีเก่ียวข้อง แต่จะกําหนดเง่ือนไขให้ต้องได้รับใบอนุญาตมิได้ 

 
มาตรา ๖๙  ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ของประเทศเป็นครั้งคราวตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด เพ่ือให้ทราบถึงอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายและการยกระดับการศึกษาของประชาชน และนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
ในการติดตาม ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษาของชาติ 

การประเมินตามวรรคหนึ่งต้องกระทําโดยหน่วยงานภายนอกและตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด แต่หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องไม่สร้าง
ภาระต่อสถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าท่ีของครูเกินความจําเป็น  

 
มาตรา ๗๐  ให้สถานศึกษาจัดให้มีกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
แนวทางดังกล่าวต้องมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาองค์กรและมีความหลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานศึกษาท่ีมีปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกัน 

สถานศึกษาอาจขอให้มีการรับรองการพัฒนาคุณภาพตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนดได้ 
 

ส่วนท่ี ๓ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

   
 

มาตรา ๗๑  ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้มี
ข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน 
และกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในทุกระดับช่วงวัยและทุกระบบการศึกษา และข้อมูล
อ่ืนตามรายการท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรา ๗๘ การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา และการบริหาร
จัดการการศึกษาของชาติ 

ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ตามรายการ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ซ่ึงต้องรวมถึงข้อมูลรายรับรายจ่ายของ
สถานศึกษาด้วย  

ให้สํานักงานมีอํานาจเข้าถึงและใช้ข้อมูลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของสํานักงาน และกระทรวงศึกษาธิการต้องยินยอมให้หน่วยงานของรัฐท่ีจัดการศึกษาหรือ
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเข้าถึงข้อมูล และมีอํานาจส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานอ่ืนท่ีจําเป็นต้องใช้ 



 
 

 

๒๕ 

ท่ีมิใช่เพ่ือการพาณิชย์ได้ตามท่ีเห็นสมควร แต่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจะกระทบต่อสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลมิได้ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามวรรคหนึ่งให้ใช้ระบบท่ีสอดคล้องและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันได้กับระบบท่ีสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ 

 
มาตรา ๗๒  ให้กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ 

การจัดการศึกษา เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใด
ท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกเก่ียวกับสถานศึกษา คุณภาพการศึกษา ทางเลือกและ
โอกาสในการเข้าศึกษาในระดับต่าง ๆ และการดําเนินการในด้านอ่ืนท่ีจําเป็น  

การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องมีความครอบคลุม ถูกต้อง เชื่อถือ
ได้ และอย่างน้อยต้องมีรายการข้อมูลตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด แต่จะกําหนดให้เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลมิได้ 

นอกจากข้อมูลสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจสั่งให้
สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่งข้อมูลหรือเอกสารเก่ียวกับการจัดการศึกษาให้แก่
คณะกรรมการนโยบายได้ 

 
หมวด ๖ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ และทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ 
   

 
ส่วนท่ี ๑ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๗๓  ให้สํานักงานจัดทําร่างแผนการศึกษาแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา แล้วเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
เม่ือคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้วให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ให้นายกรัฐมนตรีนําร่างแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วข้ึน
ทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการให้ใช้แผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป 

ภายใต้บังคับมาตรา ๗๕ แผนการศึกษาแห่งชาตินั้น เม่ือได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการให้ยกเลิก 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําร่างแผนการศึกษาแห่งชาติและวิธีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้ซ่ึงเก่ียวข้องให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 
มาตรา ๗๔  ในการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ ต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้ง

กับพระราชบัญญัตินี้ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ และต้องคํานึงถึง 
(๑) เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับ

การศึกษา 



 
 

 

๒๖ 

(๒) ปัจจัยทางด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของประเทศและของโลก 

(๓) สถานการณ์และผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาของประเทศ 
(๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(๕) ข้อเสนอและข้อคิดเห็นท่ีเกิดจากการรับฟังความคิดเห็น 
แผนการศึกษาแห่งชาติอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการให้เด็กทุกคน 

และประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘  
การส่งเสริมให้มีการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต การผลิต 
และพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ การจัดให้มีการบูรณาการและ 
ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน และภาคประชาสังคม 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ การทําหน้าท่ีของรัฐในการให้การส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุน 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการศึกษาท่ีจะทําให้
การศึกษามีคุณภาพ 

 
มาตรา ๗๕  ให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ทุกห้าปี แต่ในกรณีมีความจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบาย 
จะมีมติให้ทบทวนความเหมาะสมของแผนการศึกษาแห่งชาติก่อนระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ 

ให้นําความในมาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๔ มาใช้บังคับกับการพิจารณาทบทวน 
ความเหมาะสมของแผนการศึกษาแห่งชาติตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๖  เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมาย

ตามมาตรา ๘ เป็นไปตามพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ  

สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรงบประมาณต้องจัดสรร
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและการจัดสรรงบประมาณตามวรรคสอง 
ท่ีไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติจะกระทํามิได้  

 
ส่วนท่ี ๒ 

การดําเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา 
   

 
มาตรา ๗๗  เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาและสํานักงาน ร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติ
การรายปีเป็นระยะเวลาทุกสี่ปี ในกรณีท่ีมีปัญหาไม่อาจตกลงกันได้ ให้เสนอคณะกรรมการนโยบาย
เพ่ือวินิจฉัย เม่ือได้จัดทําแผนปฏิบัติการรายปีดังกล่าวและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
นโยบายแล้วให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 



 
 

 

๒๗ 

ทุกปีก่อนเสนอคําขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อสํานักงบประมาณ ให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง หารือร่วมกันเพ่ือปรับปรุง
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความจําเป็นและตามสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป แล้วดําเนินการ
ต่อไปตามวรรคหนึ่ง 

เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว  
ให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการนั้น ในกรณีมีวงเงินจัดสรร 
ไม่เพียงพอ ให้จัดสรรให้ตามมติของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย 

 
ส่วนท่ี ๓ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๗๘  ให้สํานักงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ 

ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การปฏิบัติตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ความก้าวหน้า และผลลัพธ์ของ 

การจัดการศึกษา  
(๒) ข้อจํากัดหรืออุปสรรคท่ีทําให้การจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการศึกษา

แห่งชาติ 
(๓) แนวทางการจัดการกับข้อจํากัดหรืออุปสรรคตาม (๒) 
(๔) เรื่องอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
เพ่ือมิให้เป็นภาระแก่สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจนเกินสมควร  

การประเมินผลการดําเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติให้ทําเป็นครั้งคราวตามความจําเป็น 
ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย และเม่ือคณะกรรมการ 
นโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอรายงานดังกล่าวพร้อมท้ังข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของ
คณะกรรมการนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
เป็นการท่ัวไป  

 
มาตรา ๗๙  ให้สํานักงานใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายรับรายจ่ายของสถานศึกษา 

ตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง ในการดําเนินการให้มีการจัดทํารายงานบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษา
แห่งชาติเป็นครั้งคราวตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือรายงานผลการใช้จ่ายทรัพยากรด้านการศึกษาของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และครัวเรือน รวมท้ังประเมินผลสัมฤทธิ์และปัญหาอุปสรรค
ในการใช้จ่ายทรัพยากรด้านการศึกษาของประเทศตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการนโยบาย และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

 
 
 
 



 
 

 

๒๘ 

ส่วนท่ี ๔ 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

   
 
มาตรา ๘๐  รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถ่ี สื่อตัวนํา และโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนท่ีจําเป็น

ต่อการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม การสื่อสารดิจิทัล อินเทอร์เน็ต  
และการสื่อสารในรูปแบบอ่ืน เพ่ือใช้ประโยชน์สําหรับการศึกษา 

 
มาตรา ๘๑  ให้รัฐจัดให้มี ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อ 

การเรียนรู้ แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ ในรูปแบบสื่อเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครู 
และส่งเสริมการศึกษา และเอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
ท้ังด้านผู้ผลิต ผู้ดูแล และผู้ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ  
และทักษะในการผลิต การดูแล รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
หมวด ๗ 

คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๘๒  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบาย

การศึกษาแห่งชาติ” ประกอบด้วย  
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน

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

เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 
(๔) กรรมการโดยตําแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความม่ันคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ด้านกฎหมาย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับ 
ด้านการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านคนพิการ ด้านบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ด้านการเงินการคลัง
หรือเศรษฐศาสตร์ ด้านละหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผู้แทนจากภาคเอกชน 
ซ่ึงท่ีประชุมร่วมกันของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
และสมาคมธนาคารไทยมีมติเสนอจํานวนหนึ่งคน และประชาชนซ่ึงเป็นท่ียอมรับนับถือเป็นการท่ัวไป
ว่าเป็นผู้ชํานาญการในภูมิปัญญาท้องถ่ินจํานวนหนึ่งคน 



 
 

 

๒๙ 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้เลขาธิการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี 
ของสํานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 
 กรรมการตาม (๒) และ (๓) จะมอบอํานาจหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืน 
มาประชุมแทนมิได้ เว้นแต่เป็นการมอบให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
 กรรมการตาม (๔) ต้องมาประชุมด้วยตนเอง การมอบหมายให้ผู้ดํารงตําแหน่ง 
รองของตําแหน่งดังกล่าวมาประชุมแทนอาจทําได้เป็นครั้งคราว แต่ไม่ทําให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้น 
พ้นจากความรับผิด 
 มติของคณะกรรมการนโยบายมีผลผูกพันส่วนราชการท่ีมีหัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นกรรมการ การท่ีส่วนราชการใดดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการนโยบาย ให้ถือว่า
หัวหน้าส่วนราชการซ่ึงเป็นกรรมการนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 การไม่เข้าร่วมประชุมไม่ว่าด้วยเหตุใด ไม่เป็นเหตุให้ไม่ต้องปฏิบัติตามความในวรรคห้า 
 
 มาตรา ๘๓  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้  

(ก) คุณสมบัติ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๔) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซ่ึงรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 

(๕) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 
มาตรา ๘๔  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 

  ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ และยังมิได้
แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งท่ีว่าง ให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
ท้ังหมดเท่าท่ีเหลืออยู่และให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ 

เม่ือตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งว่างลงก่อนครบวาระ  
ให้ดําเนินการเพ่ือแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีตําแหน่งว่างลง  

ก่อนครบกําหนดตามวาระตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้ึนใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนครบกําหนดตามวาระ  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้แต่ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน 



 
 

 

๓๐ 

 
มาตรา ๘๕  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘๓ 

(๔) คณะกรรมการนโยบายมีมติให้ออกจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนกรรมการท่ีมีอยู่ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

(๕) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี 
 
มาตรา ๘๖  การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุม 

ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่งหรือคนท่ีสองตามลําดับเป็นประธานในท่ีประชุม 
ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด 

 มาตรา ๘๗  ให้คณะกรรมการนโยบายมีหน้าท่ีและอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายเก่ียวกับการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรี 
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ตามมาตรา ๗๓ 
(๓) เสนอแนะเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเพ่ือประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
(๔) เสนอแนะเก่ียวกับแผนอัตรากําลังด้านการศึกษาท่ีต่ํากว่าระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(๕) จัดให้มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและกําหนด

มาตรการท่ีจะให้หน่วยงานของรัฐชี้ชวน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ดังกล่าว 

(๖) ติดตามดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และแผนการศึกษา
แห่งชาติ ในกรณีความปรากฏว่ามีการปฏิบัติหรือดําเนินการไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีและเปิดเผยให้ประชาชนทราบ แต่ในกรณีท่ี
เห็นว่ามีการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ ให้แจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนดก่อน หากมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  
ให้รายงานคณะรัฐมนตรีและเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  



 
 

 

๓๑ 

(๗) พิจารณาเสนอแนะให้มี หรือปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายเก่ียวกับการศึกษา 
ต่อคณะรัฐมนตรี รวมท้ังให้ความเห็นหรือข้อสังเกตเก่ียวกับร่างกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการศึกษา
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา  

(๘) แต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย  

(๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
 
มาตรา ๘๘  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  

และต่อเนื่องของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการท่ีคณะกรรมการนโยบายแต่งต้ัง 
ตามมาตรา ๘๗ (๘) อย่างน้อยต้องมีคณะกรรมการซ่ึงทําหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  

(๑) คณะกรรมการทําหน้าท่ีศึกษาและวิจัย เพ่ือเสนอแนะงานด้านวิชาการเก่ียวกับ
ระบบการศึกษา ระบบการเงินและเศรษฐศาสตร์เพ่ือการศึกษา การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก การผลิต
และพัฒนาครู สถานศึกษา ตลอดจนระบบหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ และหน้าท่ีอ่ืน 
ท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๒) คณะกรรมการทําหน้าท่ียกร่างแผนการศึกษาแห่งชาติและเสนอแนะการปรับปรุง
แผนการศึกษาแห่งชาติตามท่ีจําเป็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย และหน้าท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการ 
นโยบายกําหนด 

(๓) คณะกรรมการทําหน้าท่ีติดตามดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้และแผนการศึกษาแห่งชาติ และหน้าท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๔) คณะกรรมการทําหน้าท่ีขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือสนับสนุน ติดตาม 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยแผนและข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ และแผนการศึกษาแห่งชาติ และเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการนโยบาย และหน้าท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายจะแต่งต้ังคณะกรรมการให้ทําหน้าท่ี
แทนคณะกรรมการนโยบายในการให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๘๗ (๒) ก็ได้ และเม่ือคณะกรรมการดังกล่าวให้ความเห็นชอบและแจ้งให้
คณะกรรมการนโยบายทราบแล้ว ให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบายได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เว้นแต่
คณะกรรมการนโยบายจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

ให้ประธานกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) และประธานกรรมการตามวรรคสอง 
มาจากกรรมการของคณะกรรมการนโยบาย 

 
มาตรา ๘๙  ให้นําความในมาตรา ๘๖ มาใช้บังคับกับการประชุมคณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๘๗ (๘) ด้วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๙๐  ให้มีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นส่วนราชการ

ในกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการ และดําเนินการเพ่ือให้
คณะกรรมการนโยบายบรรลุภารกิจและหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดท้ัง 



 
 

 

๓๒ 

อํานวยความสะดวก ประสานงาน ให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการนโยบาย และให้มีหน้าท่ีและอํานาจดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) ดําเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวม และจัดทําข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
ท่ีคณะกรรมการนโยบายแต่งต้ัง 

(๒) รวบรวมและจัดทําข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอด  
และเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา 

(๓) จัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายและสํานักงาน รายงานดังกล่าวเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
นโยบายแล้ว ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและเปิดเผยให้ประชาชนทราบ 

(๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะกรรมการ 
นโยบายมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าท่ี สํานักงานจะจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหน้าท่ีเต็มเวลาหรือ 
คณะผู้เชี่ยวชาญเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี หรือดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะตามความจําเป็น 
เป็นครั้งคราว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนดก็ได้  

ให้สํานักงานมีเลขาธิการเป็นหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าท่ี
และอํานาจของสํานักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสํานักงาน 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๙๑  ในวาระเริ่มแรก ให้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างท่ียังมิได้แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  
ให้คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ลงวันท่ี ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ 
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติเพ่ือดําเนินการเท่าท่ีจําเป็นไปพลางก่อน  

ในระยะสี่ปีแรกนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษา
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๒ (๕) ให้คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง
จากกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ลงวันท่ี ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ 
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๘๒ (๕) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

 



 
 

 

๓๓ 

มาตรา ๙๒  ให้โอนบรรดาหน้าท่ีและอํานาจ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ 
หนี้ และภาระผูกพัน ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบรรดาสิทธิหรือหน้าท่ี
ท่ีเกิดจากการดําเนินคดีท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคู่ความด้วย 

 
มาตรา ๙๓  ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังของสํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการหรือลูกจ้างซ่ึงโอนมาตามวรรคหนึ่งผู้ใด 
มีความประสงค์ท่ีจะโอนไปปฏิบัติงานท่ีส่วนราชการอ่ืน ให้แจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชา 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ผู้บังคับบัญชายินยอมให้ผู้นั้นโอนไป
ปฏิบัติงานท่ีส่วนราชการอ่ืนได้ 

ในกรณีท่ีข้าราชการซ่ึงโอนมาตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่ประสงค์จะปฏิบัติงานท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และไม่ประสงค์ท่ีจะโอนไปปฏิบัติงาน
ท่ีส่วนราชการอ่ืนตามวรรคสอง ให้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการ 
เลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

ในกรณีท่ีลูกจ้างซ่ึงโอนมาตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่ประสงค์จะปฏิบัติงานท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และไม่ประสงค์ท่ีจะโอนไปปฏิบัติงาน
ท่ีส่วนราชการอ่ืนตามวรรคสอง ให้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการเลิก 
หรือยุบตําแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดและให้ได้รับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและในการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
นโยบายการศึกษาแห่งชาติและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติอาจให้ความเห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ ขอยืมตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาปฏิบัติงานท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการชั่วคราวได้ โดยให้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างจากสังกัดเดิม และเม่ือหมดความจําเป็นเม่ือใดให้รีบส่งตัวผู้นั้นคืนสังกัดเดิม 

 
มาตรา ๙๔  ให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ คงมีอยู่และดําเนินการต่อไปจนกว่าเงินท่ีมีอยู่ 
ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจะหมดไปหรือคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุบ ในระหว่างระยะเวลา



 
 

 

๓๔ 

ดังกล่าวให้กฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๖๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ยงัคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 

ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
ให้เงินท่ีเหลืออยู่โอนไปเป็นของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป คําว่า “กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา” ท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
หรือกฎหมายอ่ืนใด ให้หมายถึง “กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา” ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้กองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษานําเงินท่ีได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยคํานึงถึงการก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นเป้าหมายสําคัญ 

 
มาตรา ๙๕  ให้แผนการศึกษาแห่งชาติท่ีใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  
ในกรณีท่ีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติเห็นว่าแผนการศึกษาแห่งชาติ

ตามวรรคหนึ่งส่วนใดขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขโดยเร็ว 

ให้ดําเนินการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายใน
สองปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

 
มาตรา ๙๖  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง  

หรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอ้างถึงสภาการศึกษาหรือคณะกรรมการสภาการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ และท่ีอ้างถึงสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ
สภาการศึกษา ข้าราชการ หรือลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติ ข้าราชการ หรือลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามลําดับ 
 

มาตรา ๙๗  ให้บรรดาบทกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง  
หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับการศึกษาท่ีใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ให้หน่วยงานผู้รักษาการ 
ตามกฎหมายดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ภายในสองปี 
นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากกรณีมีเหตุจําเป็นไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้หน่วยงานผู้รักษาการตามกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติ 
ขยายระยะเวลาอีกได้ไม่เกินหนึ่งปี 



 
 

 

๓๕ 

ให้กฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๑๓ 

 
มาตรา ๙๘  ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําหน้าท่ีเป็นสถาบันหลักสูตร 
และการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีมีหน้าท่ีและอํานาจตามท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นหน้าท่ีและอํานาจของ 
สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้ด้วย 

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าจะสมควรจัดต้ัง
สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้ข้ึนหรือไม่ หากคณะรัฐมนตรีมีมติว่าไม่สมควรจัดต้ังสถาบันหลักสูตร
และการเรียนรู้ หรือมิได้มีมติภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีทําหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งและมีหน้าท่ีและอํานาจตามวรรคสองต่อไป 

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีขอยืมตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาปฏิบัติงานให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ และในระหว่างการปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีได้ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติกําหนด  

 
มาตรา ๙๙  ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดระเบียบบริหารราชการให้สอดคล้องกับ

หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ โดยจะต้องดําเนินการให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการ
และหน่วยงานภายในท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนกลางท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาค เป็นไปอย่าง 
มีเอกภาพและสามารถบูรณาการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานภายในกระทรวงและหน่วยงาน
อ่ืนเพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ให้การบริหารราชการ 
ในกระทรวงศึกษาธิการอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ท้ังนี้ ภายในเวลาสองปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๐๐  ให้ครูซ่ึงได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วย 

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและปฏิบัติหน้าท่ีครูได้ต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้สามารถต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต่อไป  
โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นครูผู้ได้รับใบรับรองความเป็นครูตามพระราชบัญญัตินี้  

ครูซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีอยู่และยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายดังกล่าวหรือจะขอใบรับรองความเป็นครูตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 



 
 

 

๓๖ 

ครูซ่ึงได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากประสงค์
จะเปลี่ยนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นใบรับรองความเป็นครูตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แจ้งให้ 
คุรุสภาทราบภายในห้าปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้คุรุสภาดําเนินการออกใบรับรอง
ความเป็นครูให้ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง  
หรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอ้างถึงครูซ่ึงมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้หมายถึงครูซ่ึงได้รับใบรับรอง
ความเป็นครูและครูตามวรรคหนึ่งและวรรคสองด้วย 

ในระหว่างเวลาท่ียังมิได้มีการแก้ไขกฎหมายตามมาตรา ๙๗ ให้บุคลากร 
ทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 
ยังคงดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาต่อไป   

 
มาตรา ๑๐๑  ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นครูใหญ่และผู้ช่วยครูใหญ่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี และมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินวิทยฐานะ  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามอัตราเดียวกับท่ีผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการ
สถานศึกษา ได้รับอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้คุรุสภาออกใบรับรองความเป็นครูให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการ
สถานศึกษาตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๐๒  ให้ผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์อยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ เป็นศึกษานิเทศก์ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง  
เงินวิทยฐานะ และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเช่นเดียวกับท่ีได้รับอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๐๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๙ ให้ผู้บริหารการศึกษาอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้

ในมาตรา ๑๐๑ ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงดํารงตําแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะมีการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา ๙๙ เป็นอย่างอ่ืน 
โดยให้มีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินวิทยฐานะ และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เช่นเดียวกับท่ีได้รับอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
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