
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ 

 
หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ 
 
    พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้้าว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด้ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

    การจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ 
        1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส้าหรับประชาชน 
        2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
        3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
    ส้าหรับเรื่องการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ 
        1) มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
        2) มีการกระจายอ้านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
        3) มีการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก ระดับและประเภท 
        4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
        5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
        6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
 
 
 
หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 
 
    บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
        - บุคคล ซึ่งมีความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ หรือมีร่างกายพิการ หรือมีความต้องการเป็นพิเศษ หรือ
ผู้ด้อยโอกาสมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
        - บิดามารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลในความดูแลได้รับการศึกษาท้ังภาคบังคับ และ
นอกเหนือจากภาคบังคับตามความพร้อมของครอบครัว 
        - บิดามารดา บุคคล ชุมชน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ ทางสังคมที่สนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณีดังนี้ 
        - การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรหรือผู้ซึ่งอยู่
ในความดูแล รวมทั้งเงินอุดหนุนส้าหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



        - การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส้าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา 
 
 
หมวด 3 ระบบการศึกษา 
 
    การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สถานศึกษาจัดได้ทั้งสามรูปแบบ และให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ระหว่างรูปแบบเดียวกัน
หรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 
    การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งจัดไม่น้อยกว่า 12 ปี ก่อนระดับอุดมศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งเป็นระดับต่้ากว่าปริญญา และระดับปริญญา ให้มีการศึกษาภาคบังคับเก้าปี นับจาก
อายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ด จนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก หรือเมื่อสอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ 
    ส้าหรับเรื่องสถานศึกษานั้น การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้จัดใน 
        1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
        2) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ เอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันศาสนา 
        3) ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด 
 
    การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือ หน่วยงานทื่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
    การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถาน ศึกษาของเอกชน สถาน 
ประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ กระทรวง ทบวง กรม รัฐ 
วิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจจัดการศึกษา เฉพาะทางตามความต้องการและความช้านาญของ
หน่วยงานนั้นได้โดยค้านึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 
 
 
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
 
    การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การ
จัดการศึกษาทั้งสามรูปแบบในหมวด 3 ต้องเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องสาระ
ความรู้ ให้บูรณาการความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ ละระดับการศึกษา ได้แก่ ด้านความรู้
เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านศาสนา ศิลป 
วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ด้านภาษา โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย ด้าน
คณิตศาสตร์ ด้านการประกอบอาชีพ และการด้ารงชีวิตอย่างมีความสุข ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่าง



บุคคล รวมทั้งให้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้
ป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล และ
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา นอกจากนั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ยัง
ต้องส่งเสริมให้ผู้สอน จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการ
เรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการ
ด้าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ การประเมินผลผู้เรียน ให้สถานศึกษา
พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการ
ทดสอบ ส่วนการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ ให้ใช้วิธีการที่หลากหลายและน้าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้
ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ต้องมีความหลากหลาย โดยส่วน กลางจัดท้า
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองดี การด้ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท้าหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะของสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนสังคมและ
ประเทศชาติ ส้าหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ิมเรื่องการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการ
ค้นคว้าวิจัย เพ่ือพัฒนา 
องค์ความรู้และสังคมศึกษา 
 
 
 
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา 
 
    ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐแบ่งเป็นสามระดับ คือ ระดับชาติ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษ
และระดับสถานศึกษา เพ่ือเป็นการกระจายอ้านาจลงไปสู่ท้องถิ่น และสถานศึกษาให้มากที่สุด 
        1.1 ระดับชาติให้มีกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีอ้านาจหน้าที่ ก้ากับดูแลการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท รวมทั้ง การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ก้าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาสนับสนุนทรัพยากร รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีองค์กรหลักที่เป็นคณะ บุคคลในรูปสภาหรือ
คณะกรรมการสี่องค์กร คือ สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็น
หรือให้ค้าแนะน้าแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีและมีอ้านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก้าหนด ให้ส้านักงาน
ของทั้งสี่องค์กรเป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการแต่ละองค์กร ประกอบด้วยกรรมการ โดยต้าแหน่งจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจ้านวนไม่น้อยกว่าจ้านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน มีเลขาธิการของแต่ละส้านักงาน เป็น
กรรมการและเลขานุการ สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน 
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายและแผนด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การสนับสนุนทรัพยากร 
การประเมินผลการจัดการศึกษา การด้าเนินการด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการพิจารณา
กลั่นกรองกฎหมายและกฎกระทรวง คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา 



ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค้านึงถึงความเป็นอิสระตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่พิจารณา
เสนอนโยบายและแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ การ
สนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล ด้าเนินการจัดการศึกษาและอยู่ภายใต้การก้ากับ
ดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ  
 
        1.2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการอุดมศึกษาระดับต่้า กว่าปริญญา ให้ยึดเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยค้านึงถึงปริมาณสถานศึกษา และจ้านวนประชากรเป็นหลัก รวมทั้งความเหมาะสมด้านอ่ืน
ด้วย ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคณะกรรมการและส้านักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่
การศึกษา ท้าหน้าที่ในการก้ากับดูแลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่้ากว่า
ปริญญา ประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประสานและส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งการก้ากับดูแล
หน่วยงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้
ประกอบวิชาชีพครู และผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้น้าทางศาสนา
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยให้ผู้อ้านวยการส้านักงานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 

        1.3 ระดับสถานศึกษา 
 
            ให้แต่ละสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาอุดมศึกษาระดับ ต่้ากว่าปริญญา มีคณะกรรมการ
สถาน 
ศึกษา เพ่ือท้าหน้าที่ก้ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาและจัดท้าสาระของหลักสูตรในส่วนที่
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คณะกรรมการ
สถานศึกษาประกอบด้วย ผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้กระทรวงกระจายอ้านาจ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส้านักงานการศึกษาฯ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยตรง 
 
    ส่วนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
        ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภทตามความพร้อม ความเหมาะสม
และความต้องการภายในท้องถิ่น เพื่อเป็นการรองรับสิทธิและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ก้าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินความพร้อม รวมทั้งประสานและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้ 
 
    ส่วนที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน 
 
        สถานศึกษาเอกชนเป็นนิติบุคคลจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท มีคณะกรรมการบริหาร 
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนครู 
ผู้แทนศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการ
ก้ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ รวมทั้งรัฐต้องให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
และด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การ
ก้าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ค้านึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รับฟังความคิดเห็นของเอกชน และประชาชน
ประกอบการพิจารณาด้วย ส่วนสถานศึกษาของเอกชนระดับปริญญา ให้ด้าเนินกิจการโดยอิสระภายใต้การ
ก้ากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
    ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกับคุณภาพ
ภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร และจัดท้ารายงานประจ้าปีเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกห้าปี โดย
ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การมหาชนท้าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการ
ประเมินและจัดให้มีการประเมินดังกล่าว รวมทั้งเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกไม่ได้มาตรฐานให้ส้านักงานรับรองมาตรฐานฯ จัดท้าข้อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด ให้สถานศึกษาปรับปรุง ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด หากมิได้ด้าเนินการ ให้ส้านักงาน
รับรองมาตรฐานฯ รายงานต่อคณะกรรมการต้นสังกัด เพ่ือให้ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
 
 
หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
    ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยรัฐจัดสรรงบประมาณและกองทุนพัฒนาครู 



คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ฯลฯ 
ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา เป็นองค์กรอิสระมีอ้านาจหน้าที่ก้าหนด
มาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้งก้ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนทั้งของรัฐ
และเอกชน ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ ยกเว้น ผู้ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย จัดการศึกษาในศูนย์
การเรียน วิทยากรพิเศษ และผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
    ให้ข้าราชการของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นข้าราชการ
ในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู ตามหลักการกระจายอ้านาจการบริหารงานบุคคลสู่
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา การผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐใน
สถานศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะของสถานศึกษานั้น ๆ 
 
หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 
    ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนและต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา โดยให้รัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใช้มาตรการภาษีส่งเสริมและให้แรงจูงใจ รวมทั้งใช้มาตรการลดหย่อน หรือยกเว้นภาษีตามความ
เหมาะสม 
 
    สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอ้านาจในการปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งหารายได้จากบริการของ
สถานศึกษาท่ีไม่ขัดกับภารกิจหลักอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐได้มา ทั้งจากผู้อุทิศให้หรือซื้อหรือ
แลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา บรรดารายได้และผลประโยชน์ต่าง ๆ 
ของสถานศึกษาของรัฐดังกล่าว ไม่เป็นรายได้ที่ต้องส่งกระทรวงการคลัง 
 
    ให้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล สามารถน้ารายได้และผลประโยชน์ต่าง ๆ มาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาของสถาบันนั้น ๆ ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก้าหนด 
 
    ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษา โดยจัดสรรให้ผู้เรียนและสถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในรูปเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคล กองทุนประเภทต่าง ๆ และ
ทุนการศึกษา รวมทั้งให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณการจัดการศึกษาด้วย 
 
 
 
 



หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
    รัฐจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวน้าและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ้าเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่นเพ่ือประโยชน์ส้าหรับการศึกษา การทะนุบ้ารุง ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามความจ้าเป็น รัฐส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและพัฒนาแบบเรียน ต้ารา 
สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยจัดให้มีเงินสนับสนุนและเปิดให้มีการแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้มีการ
พัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท้าได้ อันจะน้าไปสู่การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 
    ให้มีการระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จากเงินอุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน
และผลก้าไรที่ได้จากการด้าเนินกิจการ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน รวมทั้งให้มีการลดอัตราค่าบริการเป็นพิเศษใน
การใช้เทคโนโลยี 
 
    ให้มีหน่วยงานกลาง ท้าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม และประสานการวิจัย การพัฒนาและ
การใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 
 
 
บทเฉพาะกาล 
 
    1. นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
        - ให้กฎหมาย ข้อบังคับ ค้าสั่ง ฯลฯ เกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเดิมที่ใช้อยู่ยังคงใช้
บังคับ ได้ต่อไป จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินห้าปี 
 
        - ให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาท่ีมีอยู่ ยังคงมี ฐานะและอ้านาจหน้าที่
เช่นเดิม จนกว่าจะจัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินสามปี 
 
        - ให้ด้าเนินการออกกฎกระทรวง เพ่ือแบ่งระดับและประเภทการศึกษาของการ ศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รวมทั้งการแบ่งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปี 
 
    2. ในวาระเริ่มแรก มิให้น้า 
 
        - บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสองปี และการศึกษาภาค บังคับเก้าปี มาใช้บังคับ 



จนกว่าจะมีการด้าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินห้าปี นับจากวันที่รัฐธรรมนูญใช้บังคับ 
และภายในหกปี ให้กระทรวงจัดให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีการประเมินผลภายนอกครั้งแรก 
 
        - น้าบทบัญญัติในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา และหมวด 7 ครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการ ศึกษามาใช้บังคับจนกว่าจะมีการด้าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินสามปี  
 
        - ทั้งนี้ขณะที่การจัดตั้งกระทรวงยังไม่แล้วเสร็จให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ออก
กฎกระทรวงระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิรูปตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ของ
ตน รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ท้า
หน้าที่กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
 
    3. ให้จัดตั้งส้านักงานปฏิรูปการศึกษา เป็นองค์การมหาชนเฉพาะกิจ ท้าหน้าที่ 
 
        - เสนอการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงาน ตามสาระบัญญัติในหมวดที่ว่า ด้วยการบริหารและ
การจัดการศึกษา การจัดระบบครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การจัดระบบทรัพยากร และการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 
        - เสนอร่างกฎหมาย และปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และค้าสั่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การจัดโครงสร้างและระบบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ 
 
        - ตามอ้านาจหน้าที่อ่ืนที่ก้าหนดในกฎหมายองค์การมหาชน 
 
    4. คณะกรรมการบริหารส้านักงานปฏิรูปการศึกษามีเก้าคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและ
กรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ ด้านการ
บริหาร การศึกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณการเงินและการคลัง กฎหมาย
มหาชน และกฎหมายการศึกษา ทั้งนี้ ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานของ
รัฐ ไม่น้อยกว่าสามคน ให้เลขาธิการส้านักงานปฏิรูปการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
และเลขาธิการมีวาระการต้าแหน่งวาระเดียว เป็นเวลาสามปี 
 
    ทั้งนี้ ให้มีคณะกรรมการสรรหา จ้านวนสิบห้าคน ท้าหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่สมควร เป็นคณะกรรมการ
บริหารส้านักงานปฏิรูปการศึกษา จ้านวนสิบแปดคนเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะ
กรรมการบริหารส้านักงานปฏิรูป จ้านวนเก้าคน 
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