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ใหไ้ว ้ณ วนัที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2542 
เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ให้
ประกาศวา่โดยที่ 
เป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติพระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบั
การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายจึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัขึ้นไวโ้ดยค าแนะน าและ 
ยนิยอมของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
                    มาตรา 1  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ "พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542" 

                    มาตรา 2(1) พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 
                    มาตรา 3  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ และค าสัง่อ่ืนในส่วนที่ได้
บญัญตัิไวแ้ลว้ใน 
พระราชบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี ให้ใชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 
                    มาตรา 4  ในพระราชบญัญติัน้ี 
                    "การศึกษา" หมายความวา่  กระบวนการเรียนรู้เพือ่ความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลง
ความกา้วหนา้ทางวชิาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สงัคมการเรียนรู้และ
ปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
                    "การศึกษาขั้นพื้นฐาน" หมายความวา่  การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา 
                    "การศึกษาตลอดชีวติ" หมายความวา่  การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวา่งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เพือ่ใหส้ามารถพฒันาคุณภาพชีวติไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวติ 



                    "สถานศึกษา" หมายความวา่  สถานพฒันาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารเรียน
วทิยาลยั สถาบนั มหาวทิยาลยั หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอ  านาจ
หนา้ที่หรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา 
                    "สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" หมายความวา่  สถานศึกษาที่จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                    "มาตรฐานการศึกษา" หมายความวา่  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพที่พงึประสงค์
และมาตรฐานที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพือ่ใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับ
การส่งเสริมและก ากบัดูแล การตรวจ-สอบ การประเมินผล และการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
                    "การประกนัคุณภาพภายใน" หมายความวา่  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงาน
ตน้สงักดัที่มีหนา้ที่ก  ากบัดูแลสถานศึกษานั้น 
 
 
                    "การประกนัคุณภาพภายนอก" หมายความวา่  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านกังานดงักล่าวรับรอง เพือ่เป็นการประกนัคุณภาพ
และใหมี้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                    "ผูส้อน" หมายความวา่  ครูและคณาจารยใ์นสถานศึกษาระดบัต่าง ๆ 
                    "ครู" หมายความวา่  บุคลากรวชิาชีพซ่ึงท าหนา้ที่หลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
                    "คณาจารย"์ หมายความวา่  บุคลากรซ่ึงท าหนา้ที่หลกัทางดา้นการสอนและการวจิยัใน
สถานศึกษาระดบั 
อุดมศึกษาระดบัปริญญาของรัฐและเอกชน 
                    "ผูบ้ริหารสถานศึกษา" หมายความวา่  บุคลากรวชิาชีพที่รับผดิชอบการบริหารสถานศึกษา
แต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน 
                    "ผูบ้ริหารการศึกษา" หมายความวา่  บุคลากรวชิาชีพที่รับผดิชอบการบริหารการศึกษานอก
สถานศึกษาตั้งแต่ระดบัเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป 



                    "บุคลากรทางการศึกษา" หมายความวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษารวมทั้ง
ผูส้นบัสนุนการศึกษาเป็นผูท้  าหนา้ที่ใหบ้ริการ หรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียน
การสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 
                    "กระทรวง" หมายความวา่  กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนา และวฒันธรรม 
                    "รัฐมนตรี" หมายความวา่  รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
                    มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รักษาการตาม
พระราชบญัญติัน้ี  
และมีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพือ่ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
                    กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ช้
บงัคบัได ้
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

ความมุ่งหมายและหลักการ 
--------------- 

 
                    มาตรา 6  การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
                    มาตรา 7  ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านกัที่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริม
สิทธิ หนา้ที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย  



ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้ 
อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพรู้จกัพึ่งตนเอง  
มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
                    มาตรา 8  การจดัการศึกษาให้ยดึหลกัดงัน้ี 
                    (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน 
                    (2) ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
                    (3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
                    มาตรา 9  การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ใหย้ดึหลกัดงัน้ี 
                    (1) มีเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบตั ิ
                    (2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
                    (3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและ
ประเภทการศึกษา 
                    (4) มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาและการ
พฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
                    (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 
                    (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์ร 
เอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืน 
 

หมวด 2 
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 

--------------- 
 

                    มาตรา 10  การจดัการศึกษา ตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีที่รัฐตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 



                    การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สงัคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพกิาร หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถ
พึ่งตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นพเิศษ 
                    การศึกษาส าหรับคนพกิารในวรรคสอง ใหจ้ดัตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพกิารโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย และใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
                    การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพเิศษ ตอ้งจดัดว้ยรูปแบบที่เหมาะสมโดย
ค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
 
                    มาตรา 11  บิดา มารดา หรือผูป้กครองมีหนา้ที่จดัใหบุ้ตรหรือบุคคลซ่ึงอยูใ่นความดูแล
ไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบัตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งตลอดจนใหไ้ดรั้บการศึกษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบงัคบั ตามความพร้อมของครอบครัว 
                    มาตรา 12  นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้
บุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน  
องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอ่ืนมีสิทธิในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
                    มาตรา 13  บิดา มารดา หรือผูป้กครองมีสิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 
                    (1) การสนบัสนุนจากรัฐ ใหมี้ความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดู และการให้
การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูใ่นความดูแล 
                    (2) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูใ่น
ความดูแลที่ครอบครัวจดัให ้ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายก าหนด 
                    (3) การลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีส าหรับค่าใชจ่้ายการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 
                    มาตรา 14  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ  สถาบนั
ศาสนา สถาน-ประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืน ซ่ึงสนบัสนุนหรือจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสิทธิ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี  
ดงัต่อไปน้ี 
                    (1) การสนบัสนุนจากรัฐใหมี้ความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูบุคคลซ่ึงอยูใ่นความ
ดูแลรับผดิชอบ 



                    (2) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด 
                    (3) การลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีส าหรับค่าใชจ่้ายการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 
 

หมวด 3 
ระบบการศึกษา 

--------------- 
 

                    มาตรา 15  การจดัการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 
                    (1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก  าหนดจุดมุ่งหมาย วธีิการศึกษา หลกัสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา  
การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
                    (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยดืหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบ วธีิการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเงื่อนไขส าคญัของ
การส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและ 
หลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
                    (3) การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาที่ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความ
สนใจ ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดลอ้มส่ือ
หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ 
                    สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้งสามรูปแบบก็ได ้
                    ใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเ้รียนสะสมไวใ้นระหวา่งรูปแบบเดียวกนัหรือต่าง
รูปแบบไดไ้ม่วา่จะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอก
ระบบ ตามอธัยาศยั การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน 
                    มาตรา 16  การศึกษาในระบบมีสองระดบั คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 
                    การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดว้ย การศึกษาซ่ึงจดัไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีก่อน
ระดบัอุดมศึกษา การแบ่งระดบัและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดใน
กฎกระทรวง 
                    การศึกษาระดบัอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดบั คือ ระดบัต ่ากวา่ปริญญา และระดบัปริญญา 



                    การแบ่งระดบัหรือการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยัให้
เป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
                    มาตรา 17 ใหมี้การศึกษาภาคบงัคบัจ านวนเกา้ปี โดยใหเ้ด็กซ่ึงมีอายยุา่งเขา้ปีที่เจด็ เขา้เรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายยุา่งเขา้ปีที่สิบหก เวน้แต่สอบไดช้ั้นปีที่เกา้ของการศึกษาภาค
บงัคบั หลกัเกณฑแ์ละวธีิการนบัอายใุหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
                    มาตรา 18  การจดัการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจ้ดัในสถานศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 
                    (1) สถานพฒันาเด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ ศูนยเ์ด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อน
เกณฑข์องสถาบนัศาสนา ศูนยบ์ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมของเด็กพกิารและเด็กซ่ึงมีความตอ้งการ
พเิศษ หรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยัที่เรียกช่ืออยา่งอ่ืน 
                    (2) โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สงักดัสถาบนัพทุธ
ศาสนาหรือศาสนาอ่ืน 
                    (3) ศูนยก์ารเรียน ไดแ้ก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจดัการศึกษานอกโรงเรียน
บุคคล ครอบครัวชุมชน องคก์ร 
ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพสถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล สถาบนัทางการแพทย ์สถานสงเคราะห์ และสถาบนัสงัคมอ่ืนเป็นผูจ้ดั 
                    มาตรา 19  การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาใหจ้ดัในมหาวทิยาลยั สถาบนัวทิยาลยั หรือ
หน่วยงานที่เรียกช่ืออยา่งอ่ืน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกบัสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา กฎหมาย
วา่ดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษานั้น ๆ  
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
                    มาตรา 20  การจดัการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวชิาชีพ ใหจ้ดัในสถานศึกษาของ
รัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบัสถาน
ประกอบการ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
                    มาตรา 21  กระทรวง ทบวง กรม รัฐวสิาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อาจจดัการศึกษา
เฉพาะทางตามความตอ้งการและความช านาญของหน่วยงานนั้นได ้โดยค านึงถึงนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

หมวด 4 
แนวการจัดการศึกษา 

--------------- 
 

                    มาตรา 22  การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได ้และ 
ถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัที่สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
                    มาตรา 23  การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อธัยาศยั  
ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่
ละระดบัการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
                    (1) ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง และความสมัพนัธข์องตนเองกบั
สงัคม ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ 
สงัคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสงัคมไทยและระบบการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
                    (2) ความรู้และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื 
                    (3) ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยกุตใ์ช้
ภูมิปัญญา 
                    (4) ความรู้ และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 



                    (5) ความรู้ และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 
                    มาตรา 24  การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
                    (1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดย
ค านึงถึงความ 
แตกต่างระหวา่งบุคคล 
                    (2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มา
ใชเ้พือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
                    (3) จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัิใหท้  าได ้คิดเป็นท า
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
                    (4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุล
กนั รวมทั้งปลูกฝัง 
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
                    (5) ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอน
และแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ 
                    (6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นไดทุ้กเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกบับิดา
มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพือ่ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
                    มาตรา 25  รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติทุก
รูปแบบไดแ้ก่ หอ้งสมุดประชาชน พพิธิภณัฑ ์หอศิลป์ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศูนยก์ารกีฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มูล และแหล่ง
การเรียนรู้อ่ืนอยา่งพอเพยีงและมีประสิทธิภาพ 
                    มาตรา 26  ใหส้ถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพจิารณาจากพฒันาการของ
ผูเ้รียน ความประพฤติ การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา 
                    ใหส้ถานศึกษาใชว้ิธีการที่หลากหลายในการจดัสรรโอกาสการเขา้ศึกษาต่อ และใหน้ าผล
การประเมินผูเ้รียนตามวรรคหน่ึงมาใชป้ระกอบการพจิารณาดว้ย 



                    มาตรา 27  ใหค้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพือ่ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวติ และการประกอบอาชีพตลอดจน
เพือ่การศึกษาต่อ 
                    ใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนา้ที่ท  าสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงคใ์นวรรคหน่ึงใน
ส่วนที่เก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสงัคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพงึประสงคเ์พือ่เป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สงัคม  
และประเทศชาติ 
                    มาตรา 28  หลกัสูตรการศึกษาระดบัต่าง ๆ รวมทั้งหลกัสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ตอ้งมีลกัษณะหลากหลาย ทั้งน้ี ใหจ้ดัตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดบัโดยมุ่งพฒันาคุณภาพชีวติของบคุคลใหเ้หมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ 
                    สาระของหลกัสูตร ทั้งที่เป็นวชิาการ และวชิาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนใหมี้ความสมดุล ทั้งดา้น
ความรู้ ความคิด  
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผดิชอบต่อสงัคม 
                    ส าหรับหลกัสูตรการศึกษาระดบัอุดมศึกษา นอกจากคุณลกัษณะในวรรคหน่ึงและวรรค
สองแลว้ยงัมีความ 
มุ่งหมายเฉพาะที่จะพฒันาวชิาการ วชิาชีพชั้นสูงและการคน้ควา้ วจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรู้และพฒันา
สงัคม 
                    มาตรา 29  ใหส้ถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน  
องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอ่ืน ส่งเสริมความ
เขม้แขง็ของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพือ่ใหชุ้มชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการ
แสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวทิยาการต่าง ๆ เพือ่พฒันาชุมชนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทั้งหาวธีิการสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์พฒันาระหวา่งชุมชน 
                    มาตรา 30  ใหส้ถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ส่งเสริมใหผู้ส้อนสามารถวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา 

หมวด 5 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

--------------- 



ส่วนที่ 1 
การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

--------------- 
 

                    มาตรา 31 ใหก้ระทรวงมีอ านาจหนา้ที่ก  ากบัดูแลการศึกษาทุกระดบัและทกุประเภท การ
ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาสนบัสนุนทรัพยากรเพือ่
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจดั
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
                    มาตรา 32  ใหก้ระทรวงมีองคก์รหลกัที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภา หรือในรูปคณะกรรมการ
จ านวนส่ีองคก์ร  
ไดแ้ก่ สภาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และคณะกรรมการการศาสนาและวฒันธรรม เพื่อพจิารณาใหค้วามเห็นหรือใหค้  าแนะน าแก่
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี  
และมีอ านาจหนา้ที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
                    มาตรา 33  สภาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแห่งชาติ มีหนา้ที่พจิารณาเสนอ
นโยบาย แผน และ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายและแผนดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมการสนบัสนุน
ทรัพยากร การประเมินผลการจดัการศึกษา การด าเนินการดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม รวมทั้งการ
พจิารณากลัน่กรองกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี 
                    ใหค้ณะกรรมการสภาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแห่งชาติ ประกอบดว้ยรัฐมนตรี
เป็นประธาน กรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนองคก์รเอกชนผูแ้ทนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพ และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงมีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่จ านวน
กรรมการประเภทอ่ืนรวมกนั 
                    ใหส้ านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแห่งชาติเป็นนิติบุคคล และ
ใหเ้ลขาธิการสภาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
                    จ านวนกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์วธีิการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายที่ก  าหนด 



                    มาตรา 34  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนา้ที่พจิารณาเสนอนโยบายแผนพฒันา
มาตรฐานและหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ที่สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาศาสนา ศิลปะและ
วฒันธรรมแห่งชาติ การสนบัสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
                    คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนา้ที่พจิารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษา  
ที่สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติการสนบัสนุนทรัพยากร การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและ
ความเป็นเลิศทางวชิาการของสถานศึกษาระดบัปริญญา ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษาแต่ละ
แห่ง และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 
 
 
                    คณะกรรมการการศาสนาและวฒันธรรม มีหนา้ที่พจิารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันาดา้น
ศาสนา ศิลป 
และวฒันธรรม ที่สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติ การสนบัสนุน
ทรัพยากร การติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
                    มาตรา 35  องคป์ระกอบของคณะกรรมการตามมาตรา 34 ประกอบดว้ย กรรมการโดย
ต าแหน่งจาก 
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนองคก์รเอกชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนองคก์ร
วชิาชีพ และผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงมีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่จ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกนั 
                    จ านวนกรรมการ คุณสมบตัิ หลกัเกณฑ ์วธีิการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการแต่ละคณะ ใหเ้ป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งน้ี ใหค้  านึงถึงความแตกต่างของกิจการในความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
แต่ละคณะดว้ย 
                    ใหส้ านกังานคณะกรรมการตามมาตรา 34 เป็นนิติบุคคล และใหเ้ลขาธิการของแต่ละ
ส านกังานเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 



                    มาตรา 36  ใหส้ถานศึกษาของรัฐที่จดัการศึกษาระดบัปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจ
จดัเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในก ากบัของรัฐ ยกเวน้สถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา 21 
                    ใหส้ถานศึกษาดงักล่าวด าเนินกิจการไดโ้ดยอิสระ สามารถพฒันาระบบบริหารและการ
จดัการที่เป็นของ 
ตนเอง มีความคล่องตวั มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของสภาสถานศึกษา ตาม
กฎหมายวา่ดว้ย 
การจดัตั้งสถานศึกษานั้น ๆ 
                    มาตรา 37  การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญา
ใหย้ดึเขตพื้นที่การศึกษา โดยค านึงถึงปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากรเป็นหลกั และความ
เหมาะสมดา้นอ่ืนดว้ย 
                    ใหรั้ฐมนตรีโดยค าแนะน าของสถานศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแห่งชาติมีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจา- 
นุเบกษาก าหนดเขตพื้นที่การศึกษา 
                    มาตรา 38  ใหแ้ต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ใหมี้คณะกรรมการและส านกังานการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรมเขตพื้นที่การศึกษา มีอ านาจหนา้ที่ในการก ากบัดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญา รวมทั้งพจิารณาการจดัตั้ง ยบุ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขต 
พื้นที่การศึกษาประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหส้ามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบั
นโยบายและ 
มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชนองคก์ร
เอกชน องคก์รวชิา-ชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืนที่จดัการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลายรวมทั้งการก ากบัดูแลหน่วยงานดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา 
                    คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดว้ยผูแ้ทน
องคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รเอกชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวชิาชีพ
ครู ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวชิาชีพบริหารการศึกษา ผูแ้ทนสมาคมผูป้กครองและครู ผูน้ าทางศาสนา
และผูท้รงคุณวฒิุดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
                    จ านวนกรรมการ คุณสมบตัิ หลกัเกณฑ ์วธีิการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 



                    ใหผู้อ้  านวยการส านกังานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
                    มาตรา 39  ใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้น
วชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการ และส านกังาน
การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 
                    หลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอ านาจดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
                    มาตรา 40  ใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ระดบัต ่ากวา่ปริญญาของแต่ละสถานศึกษา เพือ่ท  าหนา้ที่ก  ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของ
สถานศึกษาประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง  
ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา และ
ผูท้รงคุณวฒิุ 
                    จ านวนกรรมการ คุณสมบตัิ หลกัเกณฑ ์วธีิการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
                    ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
                    ความในมาตราน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่สถานศึกษาตามมาตรา 18 (1) และ (3) 
 

ส่วนที่ 2 
การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

--------------- 
 

                    มาตรา 41  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุก
ระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน 
                    มาตรา 42  ใหก้ระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินความพร้อมในการจดั
การศึกษาขององคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมีหนา้ที่ในการประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหส้ามารถ
จดัการศึกษา สอดคลอ้งกบันโยบายและไดม้าตรฐานการศึกษารวมทั้งการเสนอแนะการจดัสรร
งบประมาณอุดหนุนการจดัการศึกษาของ 



องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                             

ส่วนที่ 3 
การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน 

--------------- 
 

                    มาตรา 43  การบริหารและการจดัการศึกษาของเอกชนใหมี้ความเป็นอิสระโดยมีการก ากบั
ติดตาม  
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของรัฐ และตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ
และมาตรฐาน 
การศึกษาเช่นเดียวกบัสถานศึกษาของรัฐ 
                    มาตรา 44  ใหส้ถานศึกษาเอกชนตามมาตรา 18 (2) เป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการ
บริหารประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรั้บใบอนุญาต ผูแ้ทนผูป้กครองผูแ้ทนองคก์ร
ชุมชน ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า และผูท้รงคุณวฒิุ 
                    จ านวนกรรมการ คุณสมบตัิ หลกัเกณฑ ์วธีิการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎระทรวง 
 
                    มาตรา 45  ใหส้ถานศึกษาเอกชนจดัการศึกษาไดทุ้กระดบัและทุกประเภท การศึกษาตามที่
กฎหมายก าหนด  
โดยรัฐตอ้งก าหนดนโยบายและมาตรการที่ชดัเจนเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของเอกชนในดา้นการศึกษา 
                    การก าหนดนโยบายและแผนการจดัการศึกษาของรัฐ ของเขตพื้นที่การศึกษา หรือของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหค้  านึงถึงผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของเอกชน โดยใหรั้ฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับ
ฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพจิารณาดว้ย 
                    ใหส้ถานศึกษาของเอกชนที่จดัการศึกษาระดบัปริญญาด าเนินกิจการได ้โดยอิสระสามารถ
พฒันาระบบบริหารและการจดัการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตวั มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
                    มาตรา 46  รัฐตอ้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นเงินอุดหนุน การลดหยอ่นหรือการยกเวน้ภาษี และ
สิทธิประโยชน์ 



อยา่งอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมและ
สนบัสนุนดา้นวชิาการใหส้ถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได ้
 

หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

--------------- 
 

                    มาตรา 47  ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพือ่พฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดบั  
ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก 
                    ระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดใน
กฎกระทรวง 
                    มาตรา 48  ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต่อสงักดั หน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่น าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพือ่
รองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 
                    มาตรา 49  ใหมี้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องคก์ารมหาชนท าหนา้ที่พฒันาเกณฑ ์วธีิการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจดั
การศึกษาเพือ่ใหมี้การตรวจสอบ 
คุณภาพของสถานศกึษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลกัการและแนวการจดัการศึกษาในแต่ละ
ระดบัตามที่ก  าหนด 
ไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
                    ใหมี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกหา้ปี
นบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและสาธารณชน 
 
 
 
 



 
                    มาตรา 50  ใหส้ถานศึกษาใหค้วามร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ที่มี
ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา ตลอดจนใหบุ้คลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูป้กครอง
และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาใหข้อ้มูลเพิม่เติมในส่วนที่พจิารณาเห็นวา่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั
ภารกิจของสถานศึกษา ตามค ารอ้งขอของส านกังาน 
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านกังานดงักล่าว
รับรอง ที่ท  าการ 
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 
                    มาตรา 51  ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ไดต้ามมาตรฐานที่
ก  าหนดใหส้ านกังาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จดัท าขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ขต่อหน่วยงานตน้
สงักดั เพือ่ใหส้ถานศึกษาปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที่ก  าหนด หากมิไดด้ าเนินการดงักล่าวให้
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพือ่
ด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข 
 

หมวด 7 
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

--------------- 
 

                    มาตรา 52  ใหก้ระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพฒันาครูคณาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชั้นสูง โดยการก ากบั
และประสานใหส้ถาบนัที่ท  าหนา้ที่ผลิตและพฒันาครู คณาจารย ์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมี้
ความพร้อมและมีความเขม้แขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพฒันาบคุลากรประจ าการอยา่ง
ต่อเน่ือง 
                    รัฐพงึจดัสรรงบประมาณและจดัตั้งกองทุนพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา
อยา่งเพยีงพอ 
                    มาตรา 53  ใหมี้องคก์รวชิาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษามีฐานะเป็น
องคก์รอิสระภายใตก้ารบริหารของสภาวชิาชีพ ในก ากบัของกระทรวง มีอ านาจหนา้ที่ก  าหนดมาตรฐาน



วชิาชีพ ออกและเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวชิาชีพ รวมทั้งการพฒันาวชิาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา 
                    ใหค้รู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนทั้งของรัฐ
และเอกชนตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตามที่กฎหมายก าหนด 
                    การจดัใหมี้องคก์รวชิาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน  
คุณสมบตัิ หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการออกและเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 
                    ความในวรรคสองไม่ใชบ้งัคบัแก่บุคลากรทางการศึกษาที่จดัการศึกษาตาม
อธัยาศยั สถานศึกษาตามมาตรา 18 (3) ผูบ้ริหารการศึกษาระดบัเหนือเขตพื้นที่การศึกษาและวทิยากร
พเิศษทางการศึกษา 
                    ความในมาตราน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่คณาจารย ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญา 
 
 
 
 
                    มาตรา 54  ใหมี้องคก์รกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู โดยใหค้รูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งของหน่วยงานทางการศึกษาในระดบัสถานศึกษาของรัฐ และระดบัเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นขา้ราชการในสงักดัองคก์รกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูโดยยดึหลกัการกระจายอ านาจ
การบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
                    มาตรา 55  ใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน
เก้ือกูลอ่ืน ส าหรับ 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่ใหมี้รายไดท้ี่เพยีงพอและเหมาะสมกบัฐานะทางสงัคมและ
วชิาชีพ 
                    ใหมี้กองทุนส่งเสริมครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา เพือ่จดัสรรเป็นเงินอุดหนุน
งานริเร่ิมสร้างสรรค ์ผลงานดีเด่น และเป็นรางวลัเชิดชูเกียรติครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่ก  าหนดใน 
กฎกระทรวง 



                    มาตรา 56  การผลิตและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา การพฒันามาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวชิาชีพ และการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการหรือพนกังานของรัฐใน
สถานศึกษาระดบัปริญญาที่เป็นนิติบุคคล ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษาแต่ละ
แห่งและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
                    มาตรา 57  ใหห้น่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาโดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของบุคคลดงักล่าวมา
ใชเ้พือ่ใหเ้กิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกยอ่งเชิดชูผูท้ี่ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
 

หมวด 8 
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

--------------- 
 

                    มาตรา 58 ใหมี้การระดมทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิ์น
ทั้งจากรัฐ องคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชนเอกชนองคก์รเอกชน องคก์ร
วชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสงัคมอ่ืน และต่างประเทศมาใชจ้ดัการศึกษาดงัน้ี 
                    (1) ใหรั้ฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา โดยอาจจดัเก็บ
ภาษีเพือ่การศึกษาไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
                    (2) ใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอกชนองคก์ร
เอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพือ่
การศึกษา โดยเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา บริจาคทรัพยสิ์นและทรัพยากรอ่ืนใหแ้ก่
สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
                    ทั้งน้ี ใหรั้ฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่งเสริมและใหแ้รงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรดงักล่าว โดยการสนบัสนุน การอุดหนุนและใชม้าตรการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษี ตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 
 
 



                    มาตรา 59  ใหส้ถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอ านาจในการปกครอง ดูแล
บ ารุงรักษา ใช ้และจดัหา 
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพสัดุ ตามกฎหมายวา่ดว้ยที่ราชพสัดุ และที่
เป็นทรัพยสิ์นอ่ืน  
รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากบริการของสถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขดัหรือแยง้กบั
นโยบาย วตัถุประสงค ์ 
และภารกิจหลกัของสถานศึกษา 
                    บรรดาอสงัหาริมทรัพยท์ี่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลไดม้าโดยมีผูอุ้ทิศให้ หรือโดย
การซ้ือหรือ 
แลกเปล่ียนจากรายไดข้องสถานศึกษา ไม่ถือเป็นที่ราชพสัดุ และให้เป็นกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา 
                    บรรดารายไดแ้ละผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล รวมทั้ง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพสัดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผดิสญัญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการ
ผดิสญัญาการซ้ือทรัพยสิ์นหรือจา้งท าของที่ด  าเนินการโดยใชเ้งินงบประมาณไม่เป็นรายไดท้ี่ตอ้งน าส่ง
กระทรวงการคลงัตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงัและกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ 
                    บรรดารายไดแ้ละผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล รวมทั้ง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ 
ราชพสัดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผดิสญัญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผดิสญัญาการซ้ือทรัพยสิ์น
หรือจา้งท าของ 
ที่ด าเนินการโดยใชเ้งินงบประมาณใหส้ถานศึกษาสามารถจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษานั้น ๆ  
ไดต้ามระเบียบที่กระทรวงการคลงัก าหนด 
                    มาตรา 60  ใหรั้ฐจดัสรรงบประมาณแผน่ดินใหก้บัการศึกษาในฐานะที่มีความส าคญัสูงสุด
ต่อการพฒันา 
ที่ย ัง่ยนืของประเทศโดยจดัสรรเป็นเงินงบประมาณเพือ่การศึกษา ดงัน้ี 
                    (1) จดัสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปเป็นค่าใชจ่้ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผูเ้รียนการศึกษาภาค
บงัคบัและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จดัโดยรัฐและเอกชนใหเ้ท่าเทียมกนั 
                    (2) จดัสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูย้มืใหแ้ก่ผูเ้รียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้
นอ้ยตามความ 
เหมาะสมและความจ าเป็น 



                    (3) จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพเิศษใหเ้หมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนที่มีความตอ้งการเป็นพเิศษแต่ละกลุ่มตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี  
โดยค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
                    (4) จดัสรรงบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินการ และงบลงทุนใหส้ถานศึกษาของรัฐตาม
นโยบายแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมี้อิสระในการบริหาร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งน้ี ใหค้  านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษา 
                    (5) จดัสรรงบประมาณในลกัษณะเงินอุดหนุนทัว่ไปใหส้ถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของรัฐ
ที่เป็นนิติบุคคล  
และเป็นสถานศึกษาในก ากบัของรัฐหรือองคก์ารมหาชน 
                    (6) จดัสรรกองทุนกูย้มืดอกเบี้ยต  ่าใหส้ถานศึกษาเอกชน เพือ่ใหพ้ึ่งตนเองได ้
                    (7) จดัตั้งกองทุนเพือ่พฒันาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
                    มาตรา 61  ใหรั้ฐจดัสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จดัโดยบุคคล ครอบครัวองคก์ร
ชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืน ตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น 
 
 
                    มาตรา 62  ใหมี้ระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใชจ่้าย 
งบประมาณการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการศึกษา แนวการจดัการศึกษาและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา  
โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหนา้ที่ตรวจสอบภายนอก 
                    หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนด
ในกฎกระทรวง 
 

หมวด 9 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 



--------------- 
 

                    มาตรา 63  รัฐตอ้งจดัสรรคล่ืนความถ่ี ส่ือตวัน าและโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนที่จ  าเป็นต่อการ
ส่งวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ วทิยโุทรคมนาคม และการส่ือสารในรูปอ่ืน เพือ่ใชป้ระโยชน์
ส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอธัยาศยั การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมตามความจ าเป็น 
                    มาตรา 64  รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การผลิต และพฒันาแบบเรียน ต าราหนังสือ
ทางวชิาการ ส่ือ 
ส่ิงพมิพอ่ื์น วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยเีพือ่การศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพฒันาขีดความสามารถในการ
ผลิต จดัใหมี้เงินสนบัสนุนการผลิตและมีการใหแ้รงจูงใจแก่ผูผ้ลิต และพฒันาเทคโนโลยเีพือ่
การศึกษา ทั้งน้ี โดยเปิดใหมี้การแข่งขนัโดย 
เสรีอยา่งเป็นธรรม 
                    มาตรา 65  ใหมี้การพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิต และผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษา เพือ่ให้
มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการผลิต รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยทีี่เหมาะสมมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 
                    มาตรา 66  ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่
การศึกษาในโอกาสแรก 
ที่ท  าได ้เพือ่ใหมี้ความรู้และทกัษะเพยีงพอที่จะใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองไดอ้ยา่งเน่ืองตลอดชีวติ 
                    มาตรา 67  รัฐตอ้งส่งเสริมใหมี้การวิจยัและพฒันา การผลิตและการพฒันาเทคโนโลยเีพือ่
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษา เพือ่ใหเ้กิดการ
ใชท้ี่คุม้ค่าและเหมาะสมกบักระบวน-การเรียนรู้ของคนไทย 
                    มาตรา 68  ใหมี้การระดมทุน เพือ่จดัตั้งกองทุนพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศึกษาจากเงิน
อุดหนุนของรัฐ  
ค่าสมัปทาน และผลก าไรทีไ่ดจ้ากการด าเนินกิจการดา้นส่ือสารมวลชนเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
โทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รประชาชนรวมทั้งการใหมี้การลด
อตัราค่าบริการเป็นพเิศษในการใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าวเพือ่การพฒันาคนและสงัคม 
                    หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสรรเงินกองทุนเพือ่การผลิต การวจิยัและการพฒันาเทคโนโลยี
เพือ่การศึกษา ให้ 



เป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
                    มาตรา 69  รัฐตอ้งจดัใหมี้หน่วยงานกลางท าหนา้ที่พจิารณาเสนอนโยบาย แผนส่งเสริม
และประสานการวจิยั การพฒันาและการใช ้รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิต
และการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
--------------- 

 
                    มาตรา 70  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ และค าสัง่เก่ียวกบั
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ที่ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัที่พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบั
ไดต่้อไปจนกวา่จะไดมี้การด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงตอ้งไม่
เกินหา้ปีนบัแต่วนัที่พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
                    มาตรา 71  ใหก้ระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาที่มีอยูใ่นวนัที่
พระราชบญัญติัน้ี 
ใชบ้งัคบัยงัคงมีฐานะและอ านาจหนา้ที่เช่นเดิม จนกวา่จะไดมี้การจดัระบบการบริหารและการจดั
การศึกษาตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงตอ้งไม่เกินสามปีนบัแต่วนัที่พระราชบญัญติัน้ีใช้
บงัคบั 
                    มาตรา 72  ในวาระเร่ิมแรก มิใหน้ าบทบญัญตัิ มาตรา 10 วรรคหน่ึง และมาตรา 17 มาใช้
บงัคบั จนกวา่จะ 
มีการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัดงักล่าว ซ่ึงตอ้งไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยใชบ้งัคบั 
                    ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัที่พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหด้ าเนินการออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา 16 วรรคสอง  
และวรรคส่ี ใหแ้ลว้เสร็จ 
                    ภายในหกปีนบัแต่วนัที่พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหก้ระทรวงจดัใหมี้การประเมินผล
ภายนอกคร้ังแรกของสถานศึกษาทุกแห่ง 



                    มาตรา 73  ในวาระเร่ิมแรก มิใหน้ าบทบญัญตัิในหมวด 5 การบริหารและการจดัการศึกษา
และหมวด 7 ครู  
คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา มาใชบ้งัคบัจนกวา่จะไดมี้การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัิ
ใหห้มวดดงักล่าว รวมทั้งการแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัครู  พทุธศกัราช 2488 และพระราชบญัญตัิ
ระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. 2523 ซ่ึงตอ้งไม่เกินสามปีนบัแต่วนัที่พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
                    มาตรา 74  ในวาระเร่ิมแรกที่การจดัตั้งกระทรวงยงัไม่แลว้เสร็จ ใหน้ายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวา่การทบวงมหาวทิยาลยั รักษาการตาม
พระราชบญัญติัน้ีและใหมี้อ านาจออกกฎกระทรวง  
ระเบียบ และประกาศ เพือ่ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี ในส่วนที่เก่ียวกบัอ านาจหนา้ที่ของตน 
                    เพือ่ใหก้ารปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีในส่วนที่ตอ้งด าเนินการก่อนที่การจดัระบบบริหาร
การศึกษาตามหมวด 5 ของพระราชบญัญติัน้ีจะแลว้เสร็จ ใหก้ระทรวงศึกษาธิการทบวงมหาวทิยาลยั
และคณะกรรมการการศึกษา 
แห่งชาติ ท าหนา้ที่กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมตามพระราชบญัญติัน้ี โดยใหท้  าหนา้ที่ใน
ส่วนที่เก่ียวขอ้ง  
แลว้แต่กรณี 
                    มาตรา 75  ใหจ้ดัตั้งส านกังานปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงเป็นองคก์ารมหาชนเฉพาะกิจที่จดัตั้งขึ้น
โดยพระราช-กฤษฎีกาที่ออกตามความในกฎหมายวา่ดว้ยองคก์ารมหาชนเพือ่ท  าหนา้ที่ ดงัต่อไปน้ี 
                    (1) เสนอการจดัโครงสร้าง องคก์ร การแบ่งส่วนงานตามที่บญัญติัไวใ้นหมวด 5 ของ
พระราชบญัญติัน้ี 
                    (2) เสนอการจดัระบบครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาตามที่บญัญตัิไวใ้น
หมวด 7 ของพระราช-บญัญติัน้ี 
                    (3) เสนอการจดัระบบทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษาตามที่บญัญตัิไวใ้น
หมวด 8 ของพระราชบญัญติัน้ี 
                    (4) เสนอแนะเก่ียวกบัการร่างกฎหมายเพือ่รองรับการด าเนินการตาม (1) (2) และ (3) ต่อ
คณะรัฐมนตรี 
 
 
                    (5) เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ และค าสัง่ทีบ่งัคบั
ใชอ้ยูใ่นส่วนที่ 



เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตาม (1) (2) และ (3) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัน้ีต่อคณะรัฐมนตรี 
                    (6) อ านาจหนา้ที่อ่ืนตามที่ก  าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยองคก์ารมหาชน 
                    ทั้งน้ี ใหค้  านึงถึงความคิดเห็นของประชาชนประกอบดว้ย 
                    มาตรา 76  ใหมี้คณะกรรมการบริหารส านกังานปฏิรูปการศึกษาจ านวนเกา้คน
ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ความสามารถมี
ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ การเงินและการคลงั กฎหมายมหาชน และกฎหมายการศึกษา ทั้งน้ี จะตอ้งมี
ผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงมิใช่ขา้ราชการหรือผูป้ฏิบติังานใหห้น่วยงานของรัฐรวมอยูด่ว้ย ไม่นอ้ยกวา่สามคน 
                    ใหค้ณะกรรมการบริหารมีอ านาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุเป็นที่ปรึกษา และแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพือ่ปฏิบตัิ-การตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายได ้
                    ใหเ้ลขาธิการส านกังานปฏิรูปการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะ
กรรมการบริหารและบริหาร 
กิจการของส านกังานปฏิรูปการศึกษาภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหาร 
                    คณะกรรมการบริหารและเลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งวาระเดียวเป็นเวลาสามปี เม่ือ
ครบวาระแลว้ให้ยบุเลิกต าแหน่งและส านกังานปฏิรูปการศึกษา 
                    มาตรา 77  ใหมี้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารส านกังานปฏิรูปการศึกษาคณะ
หน่ึงจ านวนสิบหา้คน ท าหนา้ที่คดัเลือกบุคคลทีส่มควรไดรั้บการเสนอช่ือเป็นคณะกรรมการบริหาร
จ านวนสองเท่าของจ านวนประธานและกรรมการบริหาร เพือ่เสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณา
แต่งตั้ง ประกอบดว้ย 
                    (1) ผูแ้ทนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจ านวนหา้คน ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงศึกษาธิการปลดั
ทบวงมหาวทิยาลยั  
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และผูอ้  านวยการส านกั
งบประมาณ 
                    (2) อธิการบดีของสถาบนัอุดมศกึษาของรัฐและเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ซ่ึงคดัเลือกกนัเอง
จ านวนสองคน และคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่มีการ
สอนระดบัปริญญาในสาขาวชิาครุศาสตร์  
ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซ่ึงคดัเลือกกนัเองจ านวนสามคนในจ านวนน้ีจะตอ้งเป็นคณบดีคณะครุ
ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  
หรือการศึกษาจากมหาวทิยาลยัของรัฐไม่นอ้ยกวา่หน่ึงคน 



                    (3) ผูแ้ทนสมาคมวชิาการ หรือวิชาชีพดา้นการศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ซ่ึงคดัเลือกกนัเอง
จ านวนหา้คน 
                    ใหค้ณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหน่ึง เป็นประธานกรรมการ และเลือก
กรรมการสรรหาอีก 
คนหน่ึงเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
                    มาตรา 78  ใหน้ายกรัฐมนตรีเป็นผูรั้กษาการตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส านกังานปฏรูิป
การศึกษา และมีอ านาจก ากบัดูแลกิจการของส านกังานตามทีก่  าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยองคก์าร
มหาชน 
                    นอกจากที่มีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส านกังานปฏิรูป
การศึกษาอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
                    (1) องคป์ระกอบ อ านาจหนา้ที่ และวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารตาม
มาตรา 75 และมาตรา 76 
 
 
 
                    (2) องคป์ระกอบ อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหา หลกัเกณฑ ์วธีิการสรรหา และ
การเสนอแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหาร ตามมาตรา 77 
                    (3) คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มรวมทั้งการพน้จากต าแหน่งของคณะ
กรรมการบริหาร เลขาธิการ และ 
เจา้หนา้ที่ 
                    (4) ทุน รายได ้งบประมาณ และทรัพยสิ์น 
                    (5) การบริหารงานบุคคล สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์อ่ืน 
                    (6) การก ากบัดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน 
                    (7) การยบุเลิก 
                    (8) ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ อนัจ าเป็นเพือ่ใหกิ้จการด าเนินไปไดโ้ดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
          ชวน หลีกภยั 



         นายกรัฐมนตรี 
 
----------------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยก าหนดใหรั้ฐ 
ตอ้งจดัการศึกษาอบรม และสนบัสนุนใหเ้อกชนจดัการศึกษาอบรมใหเ้กิดความรู้คู่คุณธรรม จดัใหมี้
กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสงัคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขสนบัสนุนการคน้ควา้วจิยัในศิลปวทิยาการ
ต่าง ๆ เร่งรัดการศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาประเทศ พฒันาวชิาชีพครู  
และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะและวฒันธรรมของชาติรวมทั้งในการจดัการศึกษาของรัฐให้
ค  านึงถึงการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน ตามที่กฎหมายบญัญตัิและใหค้วาม
คุม้ครองการจดัการศึกษาอบรมขององคก์รวชิาชีพและเอกชนภายใตก้ารกบักบัดูแลของรัฐ ดงันั้น จึง
สมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ เพือ่เป็นกฎหมาย 
แม่บทในการบริหารและจดัการการศึกษาอบรมใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยดงักล่าว  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 


