ฉบับรับฟังความคิดเห็น วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
__________________
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
เหตุผล
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกาหนดให้รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มี
การร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดย
รัฐมีห น้ าที่ดาเนิ น การกากับ ส่งเสริม และสนั บสนุนให้ การจัดการศึกษาดังกล่ าวมีคุณ ภาพและได้
มาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็ นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้ง การจัดการระบบ
การศึกษาของประเทศให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ความคล่องตัวที่จะรองรับความ
หลากหลายของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ภาคประชาชน ภาคเอกชน เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนสร้างเสริมให้ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาลของระบบการศึกษา จึงสมควรมีกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติเพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาใน
อนาคตดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒
ร่าง

พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ....
...........................................
...........................................
...........................................
...................................................................................................................................................
.
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
พระราชบั ญ ญั ตินี้ มีบ ทบั ญ ญั ติบางประการเกี่ยวกับ การจากัดสิ ทธิและเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๕๔ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ กระทาได้โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่ อให้ การจั ดการศึกษาเป็ น ไปอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ และเพื่ อเป็นการปกครองคุ้มครองประชาชนทั่วไปใน
การได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

...................................................................................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

๓
(๒) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือ ซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการในการพัฒนาความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการดูแล พัฒ นา ฝึ กฝน อบรม บ่มเพาะ และจัดกระบวนการเรียนรู้ส ภาพแวดล้ อม และปัจ จัย
เกื้อหนุน ให้บุคคลมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ สมรรถนะ เจตคติ และคุณธรรมในการดารงชีวิต การพัฒนา
วิชาการและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
“บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา” หมายความว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรอื่นที่เป็นผู้สนับสนุนการศึกษาและปฏิบัติงานหรือให้บริการเกี่ยวเนื่องกับการจัดการ
เรียนการสอน การนิเทศ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการในหน่วยงานทางการศึกษา
ต่างๆ
"ผู้บริหารสถานศึกษา" หมายความว่า บุคลากรที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ทั้งของรัฐและเอกชน
"ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา" หมายความว่ า บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารการศึ ก ษานอก
สถานศึกษาในกระทรวง
"การศึกษาขั้น พื้น ฐาน" หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาที่ไม่รวมการศึกษา
ระดับก่อนวัยเรียน
"การเรียนรู้ตลอดชีวิต" หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษา
ตามระบบ การศึกษาเพื่อการดารงชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ บุคคลสามารถพัฒนาตนเองเพื่อ
ประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
“สถานศึกษา" หมายความว่า สถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลั ย
สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอานาจหน้าที่หรือมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
“ผู้ จั ด การศึ ก ษา” หมายความว่ า บุ ค คลหรือ หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ าที่ จั ด การศึ ก ษาแต่ ไม่ ใช่
สถานศึกษา

๔
"สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“ข้อกาหนดด้านคุณ ภาพ” หมายความว่า ข้อกาหนดว่าด้วยคุณ ภาพในการจัดการศึกษา
ตามที่กาหนดเพื่อประโยชน์ ในการส่งเสริม กากั บดูแล ประเมินผล ประกันคุณภาพ ประเมินคุณ ภาพ และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการอุดมศึกษาของสถานศึกษา
“การประกันคุณภาพ” หมายความว่า การประเมินผล การติดตามตรวจสอบ การทบทวน
การปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษาหรือหน่วยงานนั้น
“การประเมิ น คุ ณ ภาพ” หมายความว่า การประเมิ น ผล ติ ด ตาม ตรวจสอบ และจั ด ท า
ผลการประเมิ น และข้อ เสนอแนะเพื่ อ การทบทวน ปรับ ปรุง และพั ฒ นาคุณ ภาพของสถานศึ กษาหรือผู้ จั ด
การศึกษา โดยบุคคลหรือหน่วยงานจากภายนอกสถานศึกษา
“การรั บ รองคุ ณ ภาพ” หมายความว่ า การประเมิ น คุ ณ ภาพโดยหน่ ว ยงานภายนอก
สถานศึกษาเพื่อให้การรับรองหลักสูตร หรือการบริหารหลักสูตร หรือ สถานศึกษา หรือผู้จัดการศึกษา หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ว่าสามารถดาเนินการได้สอดคล้องกับข้อกาหนดของการรั บรอง
คุณภาพดังกล่าว
“บุคคลที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ” หมายความว่า ผู้ที่จาเป็นได้รับการดูแลช่วยเหลือ
พัฒนาและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเป็นพิเศษ ได้แก่ คนพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบุคคลที่มี
ความต้องการดูแลพิเศษตามประกาศกระทรวง เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
“กระบวนการเรี ย นรู้ ” หมายความว่า วิธีการ ปฏิสั มพั นธ์ ประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ
ที่ผู้เรียนใช้ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ สมรรถนะ เจตคติ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่พึงประสงค์
“สถาบันหลักสูตร” หมายความว่า สถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอนแห่งชาติ
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
"กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๕
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
หน้าที่ของรัฐด้านการศึกษา

ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ
รวมทั้งส่ งเสริ มให้ มี การเรีย นรู้ ตลอดชีวิต และจั ดให้ มีก ารร่วมมือ ระหว่างรัฐ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

มาตรา ๗ ให้ รั ฐ ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ บุ คคลทุ กคนมี ส่ ว นร่ว มในการจัด การศึ กษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในทุกรูป แบบ โดยเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวไปสู่ทุกภาคส่วนในสังคม ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ทรัพยากร อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาที่ มีคุณภาพ
และรองรับความต้องการการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบอย่างเข้าถึง ครอบคลุ มและสอดคล้องกับศักยภาพ
ของบุคคลทุกช่วงวัย

๖
ส่วนที่ ๒
ความมุ่งหมายและหลักการ
มาตรา ๘ การจัด การศึก ษาต้อ งเป็น ไปเพื่อ พัฒ นาผู้เรีย นให้มีค วามสมบูร ณ์ทั้ง ร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะชีวิต สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
มาตรา ๙ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา การศึกษาต้องเป็นไปตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
(๑) ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะบุคคลที่จาเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทางาน เพื่อให้
มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถจนเกิดความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ต่าง ๆ ตามความถนัดของตน ตลอดจน
การพัฒนาระบบและวิธีการคิดในเชิงสร้างสรรค์
(๓) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในชาติ รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ
(๔) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ ร่างกาย เพื่อให้สามารถใช้ร่างกายได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อม
ทั้งสร้างฐานความคิด จิตใจ และทัศนคติให้รู้จักเรียนรู้และพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อใช้ในการดารงชีพ โดยให้
รับรู้ถึงคุณค่าของตนเองและเคารพผู้อื่น รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
(๕) ให้ รู้ จั ก และส่ งเสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมของชาติ การกี ฬ า ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๑๐ กระบวนการจัดการศึกษาต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชม สังคม เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(๒) มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความถนัดและสร้ างเสริมสมรรถนะของผู้เรียน
ทุกช่วงวัยและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๗
(๓) กรณีผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษให้การจัดการศึกษาโดยให้ผู้เรียน
ได้รับโอกาสเข้าเรียนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม บรรลุศักยภาพสูงสุดของแต่ละ
บุคคลในสถานศึกษาเดียวกับผู้เรียนทั่วไป สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นทางร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ
สติปัญญา และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ได้สูงสุด
(๔ ) มี ห ลั ก การส่ ง เสริ ม มาตรฐาน วิ ช าชี พ ครู และบุ คลากรท างการศึ ก ษ า และ
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(๕) สอดคล้องกับข้อกาหนดด้านคุณภาพและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา
(๖) สอดคล้องกับการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และมีเอกภาพด้านนโยบาย
(๗) มีการกระจายอานาจไปสู่สถานศึกษา และมีความหลากหลายในการปฏิบั ติสอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละพื้นที่
(๘) มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา และจัดให้มีมาตรการ
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
หมวด ๒
สิทธิและหน้าที่

มาตรา ๑๑ การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ตามความต้องการ ไม่ ว่าด้ว ยรู ป แบบใดในการรับการศึ กษาตามระบบไม่น้ อยกว่าสิ บ สองปี โดยเริ่มตั้งแต่
การศึกษาก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ โดยรัฐมีหน้าที่ต้องดาเนินการหรือจัดให้มีความร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเพื่อให้ เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย
การจั ดการศึกษาส าหรับ บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปั ญ ญา อารมณ์
สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส หรือบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ หรือบุคคลซึ่งมี ความต้องการดูแลเป็นพิเศษ
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาเป็นพิเศษ
การจัดศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือ เมื่อพบความบกพร่อง
หรือความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ

๘
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบาย
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษหรือบุคคลซึ่งมีความต้องการดูแลเป็น
พิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
มาตรา ๑๒ ผู้ เรีย นมีห น้ าที่ ศึ กษา เรียนรู้ ฝึ กฝน และพั ฒ นาตนเอง ให้ มี ส มรรถนะและ
คุณลักษณะ จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
บิ ดา มารดา หรื อผู้ ป กครองมี ห น้ าที่ จัดให้ บุต รหรือบุ คคลที่ ยังไม่ บรรลุ นิติ ภ าวะซึ่งอยู่ใน
ความดูแลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และพฤติกรรม
ของผู้อยู่ในความดูแลให้มีความสามารถที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และจิตสานึกความเป็นพลเมือง
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน และเป็น
ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยต้องพัฒนาตนเองทั้งในทางวิชาการ ทักษะ หลักจิตวิทยา และอารมณ์
เพื่อประโยชน์ในการอบรม ให้ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนทักษะต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน
ประชาชน ชุมชน หรือภาคประชาสังคม ตระหนักรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับ
การศึ ก ษาของชาติ เพื่ อ ให้ เกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาคน โดยให้ ก ารสนั บ สนุ น ส่ งเสริม ให้ มี ก ารจั ด
การศึกษา แหล่ งเรี ย นรู้ จัดสภาพแวดล้ อมในชุมชนให้ เอื้อต่อการศึกษาและเรียนรู้ของผู้ เรียน เพื่ อให้ เกิด
ความร่วมมือระหว่างครอบครัว สถานศึกษา หรือสถาบันสังคมอื่น
ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้
รวมถึงให้ คาแนะน าในการประกอบอาชี พ ร่วมฝึ กอาชีพ และสนั บสนุ น ทรัพ ยากรเพื่ อลดความเหลื่ อมล้ า
ทางการศึกษา ยกระดับผู้เรียน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
มาตรา ๑๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบร่วมพัฒ นา กากับดูแล สนับสนุนงบประมาณ จัดบริการเพื่อสนับสนุ น
สถานศึ ก ษาทั้ ง ของรั ฐ และเอกชนเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถเข้ า ถึ ง และได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในพื้ น ที่
ที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย เพียงพอและ
อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให้มีสถานศึกษาหรือดาเนินการจัดการศึกษาเองได้ตามความเหมาะสม
มาตรา ๑๔ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิใน

๙
การจั ดการศึกษาระดับ ก่อนวัย เรีย นและระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ งนี้ ให้ เป็น ไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
มาตรา ๑๕ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาตามระบบตามมาตรา ๑๙
มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การสนั บ สนุ น จากรั ฐ ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการอบรมเลี้ ย งดู บุ ค คลซึ่ ง อยู่ ใ น
ความดูแลรับผิดชอบ
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
ตามที่กฎหมายกาหนด
(๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
หมวด ๓
การจัดการศึกษา

ส่วนที่ ๑
ระบบการศึกษา

มาตรา ๑๖ การจั ด การศึ ก ษามี ส ามรูป แบบ ได้ แ ก่ การศึ ก ษาตามระบบ การศึ ก ษาเพื่ อ
การดารงชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย
สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้
มาตรา ๑๗ ให้ มี ร ะบบการเที ย บเคี ย ง หรือ การเที ย บโอนผลการเรี ย น ทั ก ษะ ความรู้
ประสบการณ์ และสมรรถนะกับ คุณ วุฒิ ที่ห ลากหลายในทุกระดับให้ กับผู้ เรียนทุกช่ว งวัย ภายในการศึกษา
รูป แบบเดี ย วกั น หรื อระหว่างการศึ กษาต่างรูป แบบได้ ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไปตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวงโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย

๑๐
มาตรา ๑๘ การศึกษาตามระบบ คือ การศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน อาจจัด
การศึกษาโดยสถานศึกษา หรือบุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถานศึกษา
การจั ดการศึกษาตามวรรคหนึ่ งนอกสถานศึกษาอาจมีวิธีการศึกษา หรือ ระยะเวลาของ
การศึกษา ที่มีความยืดหยุ่นสาหรับผู้เรียน
แนวทางการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ การศึ ก ษาตามระบบมี ส ามระดั บ คื อ การศึ ก ษาก่ อ นวั ย เรี ย น การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาก่อนวัยเรี ยนเป็ นการศึกษาที่มุ่งเน้น การดูแล พั ฒ นา และจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ช่วงเด็กก่อนวัยเรียนหรือช่วงวัยอนุบาล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา
การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ากว่าปริญญาและระดับปริญญา
มาตรา ๒๐ ให้มีการศึกษาภาคบังคับไม่น้อยกว่าเก้าปี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาภาคบังคับ
หลั ก เกณฑ์ อายุ ข องเด็ ก การนั บ อายุ ต ามวรรคหนึ่ ง ทั้ ง นี้ ให้ เป็ น ไปตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
เด็กที่ เป็ น บุ คคลที่ มีค วามต้องการจาเป็นพิ เศษตามมาตรา ๑๑ วรรคสองได้รับการศึกษา
ที่เป็ น ไปตามพัฒ นาการทางด้านร่างกายสมอง และศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยอาจได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ ทั้งนี้ ให้กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๑ การศึ ก ษาทางเลื อ ก เป็ น การจั ด การศึ ก ษาที่ เป็ น อิ ส ระในปรัช ญา แนวคิ ด
หลักการและแบบแผนที่แตกต่างจากการศึกษาตามระบบที่จัดการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้จัดการศึกษา
และผู้เรียนสามารถเลือกการศึกษาที่ตรงกับปรัชญาความเชื่อหรือความต้องการส่วนบุคคล หลักเกณฑ์ วิธีการ
การสนับสนุนการศึกษาทางเลือกให้กาหนดในกฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
มาตรา ๒๒ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา การฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ให้ จั ด ในสถานศึ ก ษา สถาน
ประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะ
วิช าชีพตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ความสามารถของการเป็นผู้ประกอบการ และศักยภาพใน

๑๑
การเรียนรู้ ต่อยอดความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและทักษะขั้นสูงแก่บุคคล การมีงานทา การเรียนรู้
ตลอดชีวิตการวิจั ย การสร้างนวัตกรรม และการตอบสนองต่อแนวทางการสร้างเสริมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการอุดมศึกษา สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๒๔ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจจัดการศึกษา
เฉพาะทางตามความต้องการและความช านาญของหน่ วยงานนั้ นได้ โดยคานึง ถึงนโยบายและข้อกาหนด
ด้านคุณภาพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ การศึกษาเพื่อการดารงชีวิต คือ การศึกษาเพื่อพั ฒ นาศั กยภาพ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของตนสาหรับการประกอบอาชีพ หรือสาหรับการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม โดยอาจได้รับใบรับรองคุณวุฒิ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๒๖ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย คื อ การศึ ก ษาที่ ให้ ผู้ เรี ยนได้ เรีย นรู้ด้ ว ยตนเองตาม
ความสนใจ ศั ก ยภาพ ความพร้ อ ม และโอกาสของบุ ค คล โดยศึ ก ษาจากบุ ค คล ประสบการณ์ สั ง ค ม
สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ โดยเป็นการเรียนรู้ ตลอดชีวิตเพื่อนาผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับใช้อย่าง
เหมาะสม
มาตรา ๒๗ การจัดการศึกษาตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ ให้ กระทรวงเพื่อทาหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริมในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการดารงชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างบูรณาการ และ
อาจดาเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง รวมทั้งส่งเสริม
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ส่วนที่ ๒
หลักสูตรและการประเมินผล

มาตรา ๒๘ ให้มีหลักสูตรแกนกลางที่ใช้สาหรับการศึกษาตามระบบตั้งแต่ระดับการศึกษา
ก่อนวัยเรียนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรแกนกลางตามวรรคหนึ่ง ต้องเหมาะสมกับระดับการศึ กษา โดยมุ่งพัฒ นาความรู้
ความคิด ความสามารถ สมรรถนะ ความรับ ผิ ดชอบต่อสั งคม การดารงชีวิต ซึ่งเป็ นไปอย่างสอดคล้ องกั บ
แผนการศึกษาแห่งชาติ

๑๒
มาตรา ๒๙ ให้มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอนแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ
ทาหน้าที่หลักในการศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาและเผยแพร่หลักสูตรแกนกลาง ระบบการเทียบเคียง
และเที ย บโอนหลั ก สู ต รแกนกลาง ระบบ วิธีก ารและเครื่อ งมือ วัด ผลและประเมิ น ผล นวัต กรรมเกี่ ย วกั บ
หลักสูตร การจัดเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ถ่ า ยทอดลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นสถานศึ ก ษ า และจั ด ท าข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ
คณะกรรมการนโยบาย หรือรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ เป็น ไปตามที่ กฎหมายจัดตั้งสถาบันหลักสู ตรและการเรียน
การสอนแห่งชาติ
มาตรา ๓๐ หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสาหรับบุคคลตาม
มาตรา ๑๑ วรรคสองและสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับโดย
มุ่ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค คลให้ เหมาะสมแก่ วั ย และศั ก ยภาพ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความมุ่ งหมายและ
หลักการศึกษาตามมาตรา ๘ และแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา ๙
มาตรา ๓๑ ให้ สถานศึกษาในระดับการศึกษาก่อนวัยเรียนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสถานศึกษาให้ประกอบด้วยหลักสูตรที่อ้างอิงหลักสูตรแกนกลางตามมาตรา ๒๘
และหลักสูตรเพิ่มเติมของสถานศึกษาเองที่จัดทาขึ้น โดยต้องมีความเหมาะสมกับศักยภาพและความถนัดของ
ผู้เรี ยน สภาพแวดล้ อม สั งคม หรือสิ่ งอื่น ที่ เป็นประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน สั ดส่ วนของการอ้างอิง
หลักสูตรแกนกลางที่เหมาะสมสาหรับการศึกษาแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ประกาศของสถาบันหลักสูตร
สถานศึกษาอาจพัฒนาหลักสูตรตามวรรคสองขึ้นเอง หรือร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาชน หรือนาหลักสูตรที่จัดทาขึ้นโดยสถาบันหลักสูตร
หรือหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้แล้วในสถานศึกษาอื่นมาใช้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาได้
หลักสูตรสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องมีความยืดหยุ่นตามเป้าหมายของ
ผู้เรียน ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดโดยมิให้แบ่งเป็นแผนการเรียนสาหรับผู้เรียนแบบตายตัว
มาตรา ๓๒ ให้ส ถานศึกษาที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสู ตรอื่นใดที่ มิใช่
หลักสูตรตามมาตรา ๓๑ ให้สถานศึกษาขอความเห็นชอบจากกระทรวงโดยคาแนะนาของสถาบันหลักสูตร
หลั ก สู ต รอื่ น ใดที่ ใช้ ในการจั ด การเรี ย นการสอนต้ อ งยึ ด มั่ น ในระบอบการปกครองของ
ราชอาณาจักรไทย รวมทั้งต้องตระหนักสานึกรับผิดชอบต่อราชอาณาจักรไทยและประชาชน และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง

๑๓
มาตรา ๓๓ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริม
ให้ ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน จากการมีส่วนร่วมในกระบวน
การคิด การปฏิบัติ การได้รับคาปรึกษาหรือแนะแนว การนาความรู้ไปใช้ การถอดบทเรียน การสะท้อนคิด
รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ การทางาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
การจั ด การเรี ย นการสอนของผู้ เรีย นตามมาตรา ๑๑ วรรคสามและวรรคสี่ ให้ ค านึ งถึ ง
ความแตกต่างของผู้ เรี ย น การปรับ สภาพแวดล้ อมในการเรียนรู้ทุ กด้านของสถานศึกษา การจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลายรูปแบบแก่ผู้เรียน รวมทั้งการมี บริการ สื่อ สิ่งอานวยความสะดวกและความช่วยเหลือ
ต่างๆ ทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา
มาตรา ๓๔ การประเมินผลผู้เรียน ให้เป็นการประเมิน ผลขณะเรียนรู้ การประเมินผลเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นภาคปฏิ บัติ และตามสภาพจริง
โดยครูผู้ ส อนเป็ น ผู้ ป ระเมิน และตัดสิ น ผลการเรียนรู้ และให้ ส ถานศึกษาเป็นผู้ อนุ มัติผลการเรียน โดยผล
การประเมินให้ใช้เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ ส่งเสริมคุณลักษณะและพัฒนาการของผู้เรียน
การประเมินผลผู้เรียนตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้เพื่อคัดผู้เรียนออกจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรา ๓๕ ให้ มี ก ารประเมิ น ผู้ เรีย นเพื่ อ ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
ระดับชาติโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
มิให้นาผลการประเมิ นตามวรรคหนึ่งไปใช้เพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือคัดเลือก
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ หรือเพื่อตัดสินคุณภาพหรือพิจารณาให้คุณให้โทษแก่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา หรือครูผู้สอน
มาตรา ๓๖ ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสและคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อ และให้ น าผลการเรี ยนรู้ ความถนัด สมรรถนะและคุณ ธรรมจริยธรรมของผู้ เรียน ภูมิลาเนาของผู้เรียน
ความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา หรือ ตามที่มีกฎหมายอื่นกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ มาใช้
ประกอบการพิจารณาร่วมกับวิธีการคัดเลือกอื่น ๆ โดยมิให้ใช้วิธีการสอบแข่งขันเพียงวิธีการเดียว

๑๔
ส่วนที่ ๓
สถานศึกษา

มาตรา ๓๗ สถานศึ ก ษาต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนที่ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
พระราชบัญญัตินี้และแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยจัดให้มี ระบบในการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียนให้
พั ฒ นาได้ เต็ ม ตามศั ก ยภาพ ตลอดจนการจั ด สภาพแวดล้ อ มให้ เหมาะสมกั บ การเรี ย นการสอนและมี
ความปลอดภัย และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๘ การจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดในสถานศึ กษา
ดังต่อไปนี้
(๑) สถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒ นาเด็กก่อน
เกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๒) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา
หรือศาสนาอื่น
(๓) ศู น ย์ ก ารเรี ย น ได้ แ ก่ สถานที่ เรี ย นที่ ห น่ ว ยงานจั ด การศึ ก ษานอกโรงเรี ย น บุ ค คล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด
(๔) สถานศึกษาที่มีชื่อเรีย กอย่างอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อบริห าร
จัดการและดาเนินการจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้าน
(๕) สถานศึกษาที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ ให้ ส ถานศึ ก ษาของรั ฐ มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา
ครอบคลุมด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อานาจ และโครงสร้างการกากับดูแลของสถานศึกษาของรัฐที่มี
ความเป็ น อิ ส ระตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวงโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย

๑๕
ความเป็นอิสระตามวรรคหนึ่ง อาจดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาก็ได้
โดยอาจดาเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้าน
ให้กระทรวงจัดทาแผนปฏิบัติการและดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา
ของรัฐให้มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคสอง
มาตรา ๔๐ ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท การศึกษาตามที่
กฎหมายกาหนด
การกาหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
คานึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย
ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดาเนินกิจการได้ โดยอิสระ สามารถ
พัฒ นาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้
การกากับของสภาสถาบัน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๔๑ ให้ ภ าคเอกชนสามารถเข้าร่ว มจัดการศึกษาหรือรับผิ ดชอบจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาของรัฐได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๔๒ ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่า
กว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา
หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความเป็นอิสระของ
สถานศึกษาตามมาตรา ๓๙
องค์ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้
ค านึ งถึ ง หน้ า ที่ และอ านาจตามวรรคสอง ความหลากหลายและความแตกต่ า งของแต่ ล ะสถานศึ ก ษา
ความต้องการและข้อจากัดของแต่ละพื้นที่
หน้าที่และอานาจ องค์ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎกระทรวงกาหนด
มาตรา ๔๓ ให้ ค ณะกรรมการตามมาตรา ๔๒ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการท างานและ
ประสิทธิภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา สนับสนุนและกากับให้มี

๑๖
การดาเนินการด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษาครอบคลุมอย่างน้อยตามข้อกาหนดคุณภาพด้านการศึกษา
ตามมาตรา ๖๒
มาตรา ๔ ๔ สถานศึ ก ษาอาจสร้ า งเครื อ ข่ า ยครู ผู้ ป กครอง และชุ ม ชน เพื่ อ ให้ มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา
ส่วนที่ ๔
การสนับสนุนสถานศึกษา

มาตรา ๔๕ ให้สถานศึกษาจัดให้มีบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาดังต่อไปนี้
(๑) ระบบในการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะ
การดารงชีวิตส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสาเร็ จในด้านที่มีความถนัด เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเป็น
คนดี มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรมเกิ ด ความอบอุ่ น ใจ ได้ รับ ค าปรึกษาชี้แ นะและความช่ ว ยเหลื อ อย่างทั น การณ์
ทันเวลา รวมทั้งการช่วยดูแล อบรมบ่มนิสัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
(๒) ระบบความปลอดภัยในโรงเรียนหรือ ระบบสวัสดิภาพในโรงเรียนในสามด้าน คือ ด้าน
การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ ปลอดภัย ด้านการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียน และ ด้านการจัด
การเรียนการสอนสวัสดิภาพศึกษาเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
(๓) ระบบขนส่งหรือที่พักเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผู้เรียนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของ
สถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลที่ตั้งของสถานศึกษา หรือระหว่างสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกัน ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
(๔) ระบบการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมถึงสื่อดิจิทัลให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
(๕) ระบบอื่นตามความจาเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
การดาเนินการตาม (๑) ถึง (๕) สถานศึกษาอาจดาเนินการเองหรือดาเนินการร่วมกันเป็น
เครือข่ายได้ โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หากสถานศึกษาไม่สามารถดาเนินการเองได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น เข้ า มาสนั บ สนุ น
การดาเนินการ

๑๗
ค่าใช้จ่ายตาม (๓) (๔) และ (๕) ของผู้เรียนที่ขาดแคลนทุน ทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้มีสิทธิ
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
มาตรา ๔๖ ให้รัฐจัดบุคลากรทาหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงินการบัญชีและ
พัสดุ และด้านบริหารบุคลากรให้กับสถานศึกษา เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้การศึกษาแก่ผู้เรียน
กรณีสถานศึกษาของรัฐ ให้รัฐจัดบุคลากรเพื่อทาหน้าที่ดังกล่าวอย่างเพียงพอ โดยอาจให้มี
การใช้บุคลากรดังกล่าวร่วมกันระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่ก็ได้
กรณีที่สถานศึกษาใด ไม่อาจจัดให้มีบุคลากรตามวรรคหนึ่งได้ ให้เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้จัด
ให้มีบริการเพื่อช่วยเหลือการดาเนินการดังกล่าวแก่สถานศึกษา โดยอาจคิดค่าใช้จ่ายจากสถานศึกษาหรือได้รับ
งบประมาณจากรัฐเพื่อสนับสนุนการจัดบริการดังกล่าวตามความเหมาะสม
มาตรา ๔๗ ในกรณี ที่ เกิด ภั ยพิ บั ติ ห รือภาวะฉุ กเฉิน จนเป็ น เหตุให้ ส ถานศึ ก ษามิอ าจจั ด
การเรียนการสอนให้เป็นไปตามปกติได้ ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
พิจารณาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มี ความเป็นไปได้ของทางเลือกในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน โดยให้
คานึงถึงความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เขตพื้นที่การศึกษา กระทรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนสถานศึกษาอย่างทันท่วงที

หมวด ๔
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้

มาตรา ๔๘ ให้การผลิตครู เน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ทาให้นิสิต นักศึกษาครูมีความรู้
ทักษะ เจตคติ และความศรัทธาต่อวิชาชีพครูอย่างแท้จริง โดยต้องฝึกประสบการณ์ด้ านวิชาชีพครูในโรงเรียน
เพื่อพัฒ นาวิชาชีพอย่ างต่อเนื่ องตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนสาเร็จการศึกษาโดยได้รับการดูแลจากครูพี่เลี้ยงที่มี
ประสบการณ์การสอน และอาจารย์นิเทศก์ที่มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา

๑๘
ให้ รั ฐ จั ด สรรงบประมาณและจั ด ตั้ ง กองทุ น ผลิ ต และพั ฒ นาครู คั ด กรองผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา โดยให้ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับคัดเลือก เพื่อให้ได้ครู
ที่มีคุณสมบัติตรงกับประเทศต้องการ หากภายหลังจบการศึกษาแล้วผู้รับทุนไม่ประกอบวิชาชีพ ครูต้องชดใช้
เงินคืนแก่กองทุนโดยปราศจากเงื่อนไข
มาตรา ๔๙ การกาหนดมาตรฐานวิชาชีพ การออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การกากับ ดูแล และการปฏิบั ติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิช าชีพ ให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้ว ย
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการดาเนิน การตามวรรคหนึ่ง ให้ คานึงถึงความหลากหลายหรือความแตกต่างตามกลุ่ ม
บทบาท หน้าที่ของครู
มาตรา ๕๐ กรณีผู้ไม่มีคุณวุฒิครู แต่มีคุณวุฒิอื่นตามที่คุรุสภารับรอง ต้องผ่านการทดสอบ
วัดสมรรถนะหลัก ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาขาวิชาที่สอน และ ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ใช้สาหรับการเรียน
การสอนจากหน่วยงานกลางและมีการสอบวัดผลตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๕๑ ผู้ บ ริห ารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชน ต้องมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๒ ผู้ บ ริห ารสถานศึกษาทั้ งของรัฐและเอกชนต้องมีคุณ สมบั ติ สมรรถนะ และ
ความรู้ ค วามเชี่ ย วช าญ ป ระสบ การณ์ ตามที่ ก าห น ดใน กฎ กระท รวงโดยความ เห็ น ช อบ ของ
คณะกรรมการนโยบาย
ผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง จาเป็นต้องมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะทางนั้นเพิ่มเติมจากวรรคหนึ่ง
ให้กระทรวงจัดหรือสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ได้รับการพัฒนาความรู้
สมรรถนะ และประสบการณ์ ที่ จ าเป็ น ส าหรับ การปฏิ บั ติห น้ าที่ รวมไปถึ งการพั ฒ นาผู้ ที่ มี โอกาสจะได้ รับ
การคัดเลือกหรือสรรหาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๕๓ ให้กระทรวงมีระบบและวิธีการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้สามารถเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาสมรรถนะ และส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทาให้สามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ระบบและวิธีการตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจดาเนินการเอง หรือสนับสนุนให้สถานศึกษา
สามารถเป็นผู้ดาเนินการ หรือจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนเพื่อ
ดาเนินการได้

๑๙
มาตรา ๕๔ ให้ กระทรวงมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผลครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัด
การศึกษา คุณภาพการจัดการศึกษา และแผนการศึกษาแห่งชาติ
มาตรา ๕๕ ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาทัง้ ของรัฐและของเอกชน
ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นที่เหมาะสม รวมทั้งโอกาสในการพัฒนา
ทั ก ษะความรู้ และมี ค วามก้ า วหน้ า ในการประกอบอาชี พ โดยพิ จ ารณาจากการปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ที่ มี
ความยากลาบากหรือเสี่ยงภัยหรือห่างไกล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาต รา ๕ ๖ ให้ สถาน ศึ ก ษ า ระดมท รั พ ยากรบุ คคลใน ชุ ม ช น ให้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน
การจัดการศึกษาโดยนาประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้
เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ท างการศึ ก ษาและยกย่ อ งเชิ ด ชู ผู้ ที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาโดยมี
การจัดระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม
หมวด ๕
การพัฒนาและการกากับดูแลระบบการศึกษา

ส่วนที่ ๑
การจัดการระบบ

มาตรา ๕๗ ในการกากับดูแลระบบการศึกษาของประเทศให้ มีเท่าที่จาเป็นเพื่อให้ การจัด
การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ แนวทางและเจตนารมณ์ของกระบวนการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติ
ฉบั บ นี้ มุ่ ง ลดความเหลื่ อ มล้ า พั ฒ นาคุ ณ ภาพของการจั ด การศึ ก ษา โดยให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น ที่ จ ะรองรั บ
ความหลากหลายของผู้เรียน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทาง
การศึกษา การดาเนินการของสถานศึกษา ความจาเป็นและความต้องการของชุมชนในแต่ละพื้นที่ และเป็นไป
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร และสร้างเสริมธรรมาภิบาลภายในระบบ
มาตรา ๕๘ ให้สถานศึกษาเอกชนได้รับการกากับดูแล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนา
คุณภาพและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
การกากับดูแลและการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความเท่าเทียมกับสถานศึกษาของ
รัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกาหนด

๒๐
มาตรา ๕๙ ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริห ารงานบุคคล และการบริห ารทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจดังกล่ าว ให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๐ การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาก่ อ นวั ย เรี ย นและระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถกาหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาพิเศษขึ้นได้เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการจัด
การศึกษาระดับพื้นที่ เพื่อรองรับความต้องการด้านการศึกษาหรือความต้องการด้านอื่นของชุมชนโดยเฉพาะ
หรือเพื่อการนาร่องและประเมินผลรูปแบบการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ก่อนขยายผลเป็นการทั่วไป ทั้งนี้
ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการนั้น
สถานศึกษาทีจ่ ัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลเขตพื้นที่การศึกษาพิเศษ
มาตรา ๖๑ ในแต่ละจังหวัดให้มีสมัชชาการศึกษาระดับจังหวัด โดยความสมัครใจรวมตัวกัน
ของประชาชน หน่ ว ยงานของรั ฐ เอกชน และภาคประชาสั งคม เพื่ อ ศึก ษาและเสนอแนวทางการพั ฒ นา
การศึกษาของจังหวัดต่อคณะกรรมการนโยบาย โดยทาหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
(๑) จัดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์และเสนอข้อความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบาย
(๒) ขอข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานของรั ฐ ศึ ก ษา เสนอแนะหรือ ให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาของจังหวัดของตนเอง
(๓) เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลและประสานการดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ
(๔) จั ด ให้ มี หรื อ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ระบวนการพั ฒ นา นโยบาย และยุท ธศาสตร์
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเกิดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
(๕) เสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับจังหวัด
(๖) ติดตามและประเมินผลตาม (๑) ถึง (๕) และส่งรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย
การจัดตั้ง ดาเนินการและยุ บเลิกสมัชชาการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย

๒๑
ส่วนที่ ๒
การพัฒนาระบบการศึกษา

มาตรา ๖๒ ให้กระทรวงจัดทาข้อกาหนดด้านคุณภาพของการศึกษาครอบคลุมทุกรูปแบบ
ระดับ และประเภทของการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนาไปจั ดทาข้อกาหนด
ด้านคุณภาพและดาเนินการด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาหรือหน่วยงานของตน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การจั ด ท าข้อ ก าหนดด้ านคุ ณ ภาพของการศึ กษา ให้ ค านึ งถึ ง จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ การพั ฒ นา
คุณภาพ แผนการศึกษาแห่งชาติ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับสากล นโยบายด้านคุณภาพการศึกษา
ของชาติตามมาตรา ๘๘ (๖) ความคิดเห็นของชุมชนและผู้เกี่ยวข้องอื่น ผลที่มีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน บริบท
ของพื้ น ที่ ลั ก ษณะและความหลากหลายของผู้ เรีย น รูป แบบ ระดั บ ประเภทของการจั ด การศึ ก ษาและ
สถานศึกษา หรือหน่วยงานผู้จัดการศึกษา และภาระที่จะเกิดขึ้นต่อครูและสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพการศึกษาตามข้อกาหนดคุณภาพของการศึกษา
ตามวรรคหนึ่ง
ให้กระทรวงมีหน่วยงานทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือสถานศึกษาในการประกัน
คุณภาพการศึกษา
หลั กเกณฑ์ และวิธีการจั ดข้อก าหนดด้านคุณภาพของการศึ กษาให้ เป็ นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
มาตรา ๖๓ ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานภายนอกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และข้ อ ก าหนดด้ า นคุ ณ ภาพของการศึ ก ษา ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวงโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการนโยบาย
หลั กเกณฑ์ วิธี การและข้ อก าหนดด้ านคุ ณ ภาพของการศึ กษาส าหรั บการประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพตามมาตรา ๖๒ การพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับสากล การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ประสิทธิภาพ และ
ธรรมาภิบาลของระบบการศึกษาของประเทศโดยรวม
ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ
ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่า เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของ

๒๒
สถานศึกษา ตามคาร้องขอของผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินคุณภาพตามวรรคหนึ่ง และนาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษามาประกอบการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ให้คณะกรรมการนโยบายและกระทรวงนาผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษามาประกอบ
การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายการศึกษา และการพิจารณาแผนการดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๖๔ ให้มีการรับรองคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานภายนอกตามความสมั ครใจและ
ความพร้อมของสถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติของหน่วยงานภายนอกในการรับรองคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย

ส่วนที่ ๓
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

มาตรา ๖๕ ให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีการบริหาร
จัดการเป็น อิสระในกากับของคณะกรรมการนโยบาย เพื่อทาหน้าที่จัดทาข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนในทุก
ระดับการศึกษา และทุกระบบการศึกษาเพื่อสนับสนุน การติดตาม การประเมินผล และการจัดสรรงบประมาณ
ด้ า นการศึ ก ษาตามมาตรา ๗๒ รวมทั้ ง จั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฎิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการนโยบายและกระทรวง
มาตรา ๖๖ ให้ ก ระทรวงจั ด ท าและเผยแพร่ ส ารสนเทศเกี่ ย วกั บ สถานศึ ก ษา คุ ณ ภาพ
การศึกษา ทางเลือกในการเข้าศึกษาในระดับต่างๆ และการดาเนินการในด้านอื่นที่จาเป็น เพื่อเป็นสารสนเทศ
แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกหรือวางแผนด้านการศึกษา
ของตน และเป็นสารสนเทศให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้
อาจร่วมดาเนินการกับหน่วยงานตามมาตรา ๖๕ เพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อนและเป็นภาระแก่สถานศึกษา
การเผยแพร่ส ารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องมีความครอบคลุม ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย
พร้อมใช้ และเข้าถึงได้ง่าย

มาตรา ๖๗ ให้สถานศึกษารวบรวม เก็บรักษา ใช้ประโยชน์ ส่งมอบและรายงานข้อมูลและ
สารสนเทศด้ า นการศึ ก ษาแก่ ส านั กงาน และหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามหลั ก เกณ ฑ์ และแนวท างที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด

๒๓
มาตรา ๖๘ เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา การจัด
การศึกษา และการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ให้สานักงานและศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ มีอานาจขอข้อมูลส่วนบุคคลที่จาเป็นต่อการดาเนินงานอันมิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือ
เป็นความลับของทางราชการที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของกระทรวงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด แต่ต้องไม่กระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุ คคล
และให้เปิดเผยได้เท่าที่จาเป็นตามอานาจหน้าที่ของกระทรวง
มาตรา ๖๙ ให้ผู้เรียน ผู้จัดการศึกษา สถานศึกษาของรัฐและของเอกชนและหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีหน้าที่รายงานข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาตามที่กระทรวงร้องขอ
การร้ อ งขอข้ อ มู ล ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ เรี ย น ผู้ จั ด การศึ ก ษาได้ รั บ ค าอธิ บ ายถึ ง เหตุ ผ ล
ความจาเป็นที่เพียงพอ ได้รับความสะดวกในการดาเนินการตามควร และได้รับหลักประกันในด้านการดูแล
รักษาความลับของข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกาหนด

ส่วนที่ ๔
วิจัยและวิชาการ

มาตรา ๗๐ ให้ สานักงานเป็นองค์กรหลักในการกาหนดทิศทาง ทาวิจัย ให้การสนับสนุน
การทาวิจัยและสร้างนวัตกรรมรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและระบบการศึกษาของชาติ
ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ส านั กงานอาจด าเนิ น การเองหรื อมอบหมาย ประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นให้เป็นผู้ดาเนินการ

๒๔
หมวด ๖
แผนการศึกษาแห่งชาติ และทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้

ส่วน ๑
แผนการศึกษาแห่งชาติ

มาตรา ๗๑ ให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้
(๑) รัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๒) ปั จ จั ย ทางด้ า นความมั่ น คง เศรษฐกิ จ สั ง คม ความก้ า วหน้ า ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีของประเทศและของโลก
(๓) สถานการณ์และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของประเทศ
(๔) ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ
(๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๖) ความสอดคล้องกับการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา
(๗) ข้อ เสนอและข้ อคิด เห็ นที่ เกิ ดจากการมี ส่ ว นร่ว มของภาคส่ ว นต่ างๆ ในสั งคม รวมถึ ง
ความเห็นจากสมัชชาการศึกษาจังหวัดตามมาตรา ๖๑
หลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดทา และระยะเวลาบังคั บใช้แผนการศึกษาแห่งชาติให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการนโยบาย

๒๕
ส่วน ๒
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา

มาตรา ๗๒ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณแผ่ นดินเพื่อให้ เด็กเยาวชนทุกคนได้รับการศึกษา
ตามระบบตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับหรือเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบ
สองปีอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดังนี้
(๑) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่ครอบคลุมเงินเดือน ค่าตอบแทนของครู
และบุ คลากรทางการศึกษา และค่าใช้จ่ ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาและการสนั บสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปในกรณีการจัดการศึกษาที่ไม่ได้จัดโดยสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
(๒) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ความจาเป็นในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษแต่ละกลุ่ม ตามมาตรา ๑๑ วรรค
สอง วรรคสาม และวรรคสี่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๓) จั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น และทุ น การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์
ลดความเหลื่ อมล้าทางการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒ นาคุณภาพและประสิทธิภ าพครู จากกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๔) จั ด สรรทุ น การศึ ก ษาในรู ป ของกองทุ น กู้ ยื ม ให้ แ ก่ ผู้ เรี ย น ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๕) จัดสรรงบประมาณเป็ นค่ าใช้จ่ายดาเนินการ และงบลงทุน ให้ ส ถานศึกษาของรัฐ ตาม
ความจาเป็นของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของรัฐ
โดยให้สถานศึกษาของรัฐมีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา
(๖) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่
เป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาในกากับของรัฐหรือองค์การมหาชน
(๗) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่าให้สถานศึกษาเอกชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้
(๘) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน

๒๖
การจั ดสรรงบประมาณตาม (๕) (๖) ให้ ส ถานศึ ก ษาของรัฐ เป็ น ผู้ จั ดท าแผนงบประมาณ
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทา
แผนงบประมาณก่ อ นเสนอแก่ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ในระดั บ พื้ น ที่ เป็ น ผู้ ใ ห้
การสนั บ สนุ น กระบวนการจั ดท างบประมาณและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส โดยคานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดาเนินงานของ
สถานศึกษาอย่างเต็มที่
การจัดสรรงบประมาณตาม (๑) (๒) ให้คานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุนของการจัดการศึกษาใน
แต่ ล ะพื้ น ที่ ความจ าเป็ น ของผู้ เรี ย นรายบุ ค คล ความจ าเป็ น ของสถานศึ ก ษา และความเท่ าเที ย มกั น ใน
การสนับสนุนสถานศึกษาของรัฐและของเอกชน
มาตรา ๗๓ ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้
(๑) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษี
เพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็น
ผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์ สิน และทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วม
รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็น
ทั้งนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร
ดังกล่าว โดยการสนับ สนุน การอุดหนุ นและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

ส่วน ๓
การติดตามและตรวจสอบการดาเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการใช้งบประมาณ

มาตรา ๗๔ ให้ ส านั ก งาน ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาตามแผนการศึ ก ษา
แห่งชาติ ดังนี้
(๑) ความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาและการปฏิบัติตามแผนการศึกษาแห่งชาติ

๒๗
(๒) ข้อจากัดหรืออุปสรรคของการจัดการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
(๓) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางจัดการกับข้อจากัดหรืออุปสรรคใน (๒)
(๔) ดาเนินการอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ให้ ส านั ก งานจั ด ท ารายงานประจ าปี ค รอบคลุ ม ประเด็ น ตามวรรคหนึ่ ง เสนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายภายในเก้าสิบวันหลังจากสิ้นปีการศึกษา เพื่อให้จัดคาอธิบายประกอบรายงานดังกล่าว
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และประกาศต่อสาธารณะ เพื่อทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันหลังจากสิ้นปีการศึกษา
มาตรา ๗๕ ให้สถานศึกษาจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายของสถานศึกษาเสนอแก่หน่วยงานต้น
สั ง กั ด ในพื้ น ที่ แ ละกระทรวงภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ จากวั น สิ้ น ปี ง บประมาณ โดยรวมถึ ง บั ญ ชี เงิ น รายได้
ผลประโยชน์ และทรัพย์สิ นที่สถานศึกษาได้รับบริจาคในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
กรณีสถานศึกษาไม่สามารถดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่สนับสนุน
หรือดาเนินการแทน
มาตรา ๗๖ ให้ มีการจัดทารายงานบัญ ชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่ งชาติเพื่อนาเสนอผล
การใช้จ่ายทรัพยากรด้านการศึกษาของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และครัวเรือน รวมทั้ ง
ประเมินผลสัมฤทธิ์และปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายทรัพยากรด้านการศึกษาของประเทศตามแผนการศึกษา
แห่งชาติเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ

ส่วน ๔
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

มาตรา ๗๗ รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนา และโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จาเป็นต่อการส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม การสื่อสารดิจิทัล และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใช้ประโยชน์
สาหรับการศึกษาตามระบบ การศึกษาเพื่อการดารงชีวิต การศึกษาตามอัธยาศัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
ความจาเป็น

๒๘
มาตรา ๗๘ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตารา หนังสือ
ทางวิช าการ สื่อ สิ่ง พิม พ์อื่น สื่อ ดิจิทัล วัส ดุอุป กรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อ การศึก ษาอื่น โดยเร่ง รัด พัฒ นา
ขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
มาตรา ๗๙ ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
มาตรา ๘๐ ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาอื่นในโอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
การแสวงหาความรู้ด้วย
มาตรา ๘๑ รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิ จัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่
คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย
มาตรา ๘๒ ให้ มีการระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒ นาเทคโนโลยีเพื่อการศึก ษาจากเงิน
อุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลกาไร ที่ได้จากการดาเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน รวมทั้งให้มีการลดอัตรา
ค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการพัฒนาคนและสังคม
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๗
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ

มาตรา ๘๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง

๒๙
(๓) รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงอุ ด มศึ ก ษา วิท ยาศาสตร์ แ ละนวั ต กรรม เป็ น รองประธาน
กรรมการคนที่สอง
(๔) กรรมการโดยตาแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา
วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
นั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
(๕) ผู้ แ ทนภาคเอกชนจ านวนหนึ่ ง คน ซึ่ ง มาจากการสรรหาจากสภาหอการค้ า สภา
อุตสาหกรรม และสมาคมธนาคารไทย
(๖) กรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต่ งตั้งจากผู้ มีค วามรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษาตามระบบ ด้านการศึกษาเพื่อการดารงชีวิตและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ด้านข้อมูล สารสนเทศ ด้านการพั ฒ นาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ด้านคนพิ การ ด้านบุ คคลที่ มี
ความสามารถพิเศษ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการจัดการศึกษาภาคเอกชน และด้านสื่อสารมวลชน ด้านละหนึ่ง
คน
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การได้มีของผู้แทนตาม (๕) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๖) ให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
มาตรา ๘๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถหรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ
(๔) เป็นผู้ดารงตาแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(๕) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๓๐
มาตรา ๘๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ และยังมิได้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่
และให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
เมื่อตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ว่างลงก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในเก้าสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบ
วัน หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
นั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งพ้ น จากต าแหน่ งตามวาระ อาจได้ รับ แต่ งตั้งอี ก ได้ แต่ จ ะด ารง
ตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๘๖ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘๔
(๔) คณะกรรมการมีมติให้ออกจากตาแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนกรรมการที่มีอยู่ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๕) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุมีส่วนได้เสียในกิจการของ
คณะกรรมการนโยบาย
(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่
มาตรา ๘๗ การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เสี ย งหนึ่ ง ใน
การลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๘๗ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๘๘ (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔)
และมาตรา ๔๒ ให้นามาตรา ๘๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๓๑
มาตรา ๘๘ ให้คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาในแต่ละ
ด้านตามแผนการศึกษาแห่งชาติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒) ให้ความเห็น ต่อผลการดาเนินการและการตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
การศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งกากับ ติดตาม ประเมินนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานอื่นเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ทราบ
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนงาน และโครงการของส่วนราชการ และทุกภาคส่วนที่
จัดการศึกษาที่มีภาระผูกพันข้ามปีงบประมาณหรือมีวงเงินเกินกว่าคณะรัฐมนตรีกาหนดเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ก่อนที่จะดาเนินการจัดทาแผนงบประมาณประจาปี
(๔) พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา
ของกระทรวง และหน่วยงานที่จัดการศึกษาของแผนงานและโครงการตาม (๓) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
(๕) พิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบแผนอัตรากาลังคนด้านการศึกษา ที่สัมพันธ์กับหรือมีผล
ต่อแผนงบประมาณด้านการศึกษา
(๖) พิจ ารณานโยบายด้านคุณ ภาพการศึกษาของชาติในการศึกษาทุกรูปแบบ ระดับ และ
ประเภท อย่างน้อยให้ครอบคลุมเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และระบบการประเมินผลผู้เรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา ทรัพยากรและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศต่อสาธารณชน
(๗) พิ จ ารณานโยบายด้ า นจริ ย ธรรมของคณะกรรมการนโยบาย และหน่ ว ยงานตาม
พระราชบัญญัตินี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
(๘) จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลของผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงเพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร กรอบระยะเวลา และการประเมิ น ผลให้ เป็ น ไปตามประกาศของ
คณะกรรมการนโยบาย
(๙) พิจารณา จัดทา ปรับปรุง ยกเลิก และพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา และพิจารณา
กลั่นกรองและให้ความเห็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่เสนอโดยกระทรวง ส่วนราชการและทุกภาคส่วนที่
เกี่ย วข้องกับการศึกษา รวมทั้งให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐในการจัดทาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

๓๒
การศึกษาก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามที่หน่วยงานของรัฐร้องขอ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและมี
ความเข้ ม แข็ ง ของสถานศึ ก ษา การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน รวมถึ ง เสนอความเห็ น และข้ อ สั ง เกตต่ อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเกี่ยวกับร่างกฎหมายการศึกษาที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามที่เห็นสมควร
(๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบาย
คนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธาน เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดทิศทาง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย ระบบ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับคณะกรรมการนโยบาย ทั้งในด้านระบบ
การบริหารจัดการ ระบบการเงินการคลัง ตลอดจนระบบหลักสูตรการเรียนรู้
(๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการของสมัชชาการศึกษาระดับ
จังหวัดโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธาน เพื่อทาหน้าที่
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การท างานและพิ จ ารณาข้ อ เสนอของสมั ช ชาการศึ ก ษาระดั บ จั งหวั ด เสนอกฎหมาย
หลักเกณฑ์และประกาศเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและ
การจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการนโยบาย รวมทั้งเป็นกลไกประมวลและจัดทาข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐ
นาไปปฏิบัติ หรือนาไปประกอบการกาหนดนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาแล้วแต่กรณี
(๑๒) แต่ งตั้ งคณะกรรมการข้ อ มู ล และสารสนเทศด้ า นการศึ ก ษา โดยมี รั ฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเพื่อ จัดทานโยบาย พิจารณากลั่นกรองข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษา
แผน การติ ด ตามแ ละฐาน ข้ อ มู ลด้ าน ก ารศึ กษ าพ ร้ อ ม ทั้ งออ กระเบี ยบ ห รื อ ป ระก าศเส น อ ต่ อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่อเห็นชอบดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด และเพื่อให้มีข้อมูลและการติดตามว่า
ด้วยกลไกคุ้มครองผู้รับ บริการการศึกษาและผู้จัดการศึกษาอย่างเหมาะสม โดยให้ ห น่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติและจัดทารายงานข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
(๑๓) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ
คณะกรรมการนโยบายคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธาน เพื่อทาหน้าที่สนับสนุน ติดตาม ขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูป
ประเทศ
(๑๔) แต่งตั้ งคณะกรรมการ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ประจา คณะอนุ กรรมการหรือคณะท างานเพื่ อ
ปฏิบัติงานตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
(๑๕) ให้ความเห็นชอบกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๖) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก าหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น หรื อที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๓๓
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการตาม (๙ ) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศกาหนด
มาตรา ๘๙ สานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการอื่ น ๆ ที่
คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งตามมาตรา ๘๘ (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔)
(๒) ศึกษา ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ และจัดทารายงานผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุน
การดาเนินการตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ รวมถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ
และแผนงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการนโยบาย
(๓) จัดทาข้อเสนอทิศทางการทาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและระบบการศึกษาของชาติ
เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการตามมาตรา ๘๘ (๑๐) และดาเนินการตามมาตรา ๗๐
(๔) ประสานงานกับหน่วยงานของรั ฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาเป็นไป
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ และแผนงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการนโยบาย
(๕) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องส านั ก งาน หรื อ
คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
บทเฉพาะกาล

........................................................................................................................................................ .....................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ............................
ผู้รับสนองพระราชโองการ
.....................................
นายกรัฐมนตรี

