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หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลกัการ 
พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีเจตนารมณ์ท่ีตอ้งการเนน้ย  ้าว่าการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข  
การจดัการศึกษา ให้ยึดหลกัดงัน้ี  
1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  
2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  
ส าหรับเร่ืองการจดัระบบ โครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษา ให้ยึดหลกัดงัน้ี  
1) มีเอกภาพดา้นนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบติั  
2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน  
3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุก ระดบัและประเภท  
4) มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากร ทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา  
6) การมีส่วนร่วมของบคุคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนั
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอื่น  
 
หมวด 2 สิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา  
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่นอ้ยกว่าสิบสองปี ท่ีรัฐตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใชจ้่าย  
- บุคคล ซ่ึงมีความบกพร่องทางดา้นต่าง ๆ หรือมีร่างกายพิการ หรือมีความตอ้งการเป็นพเิศษ หรือผูด้อ้ยโอกาสมีสิทธิและโอกาสไดรั้บ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  
- บิดามารดา หรือผูป้กครองมีหนา้ท่ีจดัให้บตุรหรือบคุคลในความดูแลไดรั้บการศึกษาทั้งภาคบงัคบั และนอกเหนือจากภาคบงัคบัตาม
ความพร้อมของครอบครัว  
- บิดามารดา บุคคล ชุมชน องคก์ร และสถาบนัต่าง ๆ ทางสังคมท่ีสนบัสนุนหรือจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์
ตามควรแก่กรณีดงัน้ี 
- การสนบัสนุนจากรัฐให้มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาแก่บุตรหรือผูซ่ึ้งอยูใ่นความดูแล รวมทั้งเงิน
อุดหนุนส าหรับการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
- การลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีส าหรับค่าใชจ้่ายการศึกษา  



 
หมวด 3 ระบบการศึกษา  
การจดัการศึกษามีสามรูปแบบ คอื การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั สถานศึกษาจดัไดท้ั้งสามรูปแบบ 
และให้มีการเทียบโอนผลการเรียนท่ีผูเ้รียนสะสมไวร้ะหว่างรูปแบบเดียวกนัหรือต่างรูปแบบได ้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม การศึกษาในระบบมีสองระดบั คอื การศึกษาขั้นพ้ืนฐานซ่ึงจดัไม่นอ้ยกว่า 12 ปี ก่อนระดบัอุดมศึกษา 
และระดบัอดุมศึกษา ซ่ึงแบ่งเป็นระดบัต ่ากว่าปริญญา และระดบัปริญญา ให้มีการศึกษาภาคบงัคบัเกา้ปี นบัจากอายยุา่งเขา้ปีท่ีเจด็ จน
อายยุา่งเขา้ปีท่ีสิบหก หรือเม่ือสอบไดช้ั้นปีท่ีเกา้ของการศึกษาภาคบงัคบั ส าหรับเร่ืองสถานศึกษานั้น การศึกษาปฐมวยั และการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้จดัใน  
1) สถานพฒันาเด็กปฐมวยั  
2) โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนของรัฐ เอกชน และโรงเรียนท่ีสังกดัสถาบนัศาสนา  
3) ศูนยก์ารเรียน ไดแ้ก่ สถานท่ีเรียนท่ีหน่วยงานจดัการศึกษานอกโรงเรียน บคุคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบนัทางการแพทย ์สถานสงเคราะห์ และ
สถาบนัสังคมอื่นเป็นผูจ้ดั  
- การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ให้จดัในมหาวิทยาลยั สถาบนั วิทยาลยั หรือ หน่วยงานท่ืเรียกช่ืออยา่งอื่น ทั้งน้ีให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
- การจดัการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จดัในสถานศึกษาของรัฐ สถาน ศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจจดัการศึกษา เฉพาะ
ทางตามความตอ้งการและความช านาญของหน่วยงานนั้นไดโ้ดยค านึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
 
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา  
การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด ผูเ้รียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ดงันั้นกระบวนการจดั
การศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน ไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ การจดัการศึกษาทั้งสามรูปแบบในหมวด 3 ตอ้งเนน้ทั้ง
ความรู้ คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู้ ในเร่ืองสาระความรู้ ใหบู้รณาการความรู้และทกัษะดา้นตา่ง ๆ ให้เหมาะสมกบัแต่ ละระดบั
การศึกษา ไดแ้ก่ ดา้นความรู้เก่ียวกบัตนเองและความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกบัสังคม ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดา้นศาสนา ศิลป 
วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา ดา้นภาษา โดยเฉพาะการใชภ้าษาไทย ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นการ
ประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข ในเร่ืองการจดักระบวนการเรียนรู้ใหจ้ดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั 
ความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน และความแตกต่างระหว่างบคุคล รวมทั้งให้ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการการเผชิญ
สถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้มาใชป้้องกนัและแกปั้ญหา จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัจริง ผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ 
อยา่งสมดุล และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นทุกวิชา นอกจากนั้น ในการจดักระบวนการเรียนรู้ยงัตอ้ง
ส่งเสริมให้ผูส้อน จดับรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ผูส้อนและผูเ้รียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความ
ร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการด าเนินงาน และการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ การประเมินผล
ผูเ้รียน ให้สถานศึกษาพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความ ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการ
ทดสอบ ส่วนการจดัสรรโอกาสการเขา้ศึกษาต่อ ให้ใชวิ้ธีการท่ีหลากหลายและน าผลการประเมินผูเ้รียนมาใชป้ระกอบดว้ย  
หลกัสูตรการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท ตอ้งมีความหลากหลาย โดยส่วน กลางจดัท าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนน้
ความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองดี การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาจดัท า
หลกัสูตรในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และคุณลกัษณะของสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน
สังคมและประเทศชาติ ส าหรับหลกัสูตรการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเพ่ิมเร่ืองการพฒันาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการคน้ควา้วิจยั เพ่ือ
พฒันาองคค์วามรู้และสังคมศึกษา 
 



หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา  
ส่วนท่ี 1 การบริหารและการจดัการศึกษาของรัฐ  
แบ่งเป็นสามระดบั คือ ระดบัชาติ ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดบัสถานศึกษา เพื่อเป็นการกระจายอ านาจ 
ลงไปสู่ทอ้งถ่ิน และสถานศึกษาให้มากท่ีสุด  
1.1 ระดบัชาติ  
ให้มีกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มีอ านาจหนา้ท่ี ก ากบัดูแลการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภทรวมทั้ง การศาสนา ศิลปะ
และวฒันธรรม ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาสนบัสนุนทรัพยากรรวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจดั
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มีองคก์รหลกัท่ีเป็นคณะ บคุคลในรูปสภาหรือ
คณะกรรมการส่ีองคก์ร คือ สภาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คณะกรรมการการศาสนาและวฒันธรรม  
-   มีหนา้ท่ีพิจารณาใหค้วามเห็นหรือใหค้  าแนะน าแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐ มนตรีและมีอ านาจหนา้ท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด .  
-  ให้ส านกังานของทั้งส่ีองคก์รเป็นนิติบคุคล มีคณะกรรมการแต่ละองคก์ร ประกอบดว้ยกรรมการ โดยต าแหน่งจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนองคก์รเอกชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพ และผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าจ านวน
กรรมการประเภทอื่นรวมกนั มีเลขาธิการของแต่ละส านกังาน เป็นกรรมการและเลขานุการ  
.-  สภาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแห่งชาติ มีหนา้ท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายและ
แผนดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม การสนบัสนุนทรัพยากร การประเมินผลการจดัการศึกษา การด าเนินการดา้นศาสนาศิลปะและ
วฒันธรรม รวมทั้งการพิจารณากลัน่กรองกฎหมายและกฎกระทรวง  
. -  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนา้ท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา มาตรฐานและหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติ การสนบัสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
. -  คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนา้ท่ีพจิารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติ การสนบัสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 
โดยค านึงถึงความเป็นอิสระตามกฎหมายว่าดว้ยการ 
จดัตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง  
. -  คณะกรรมการการศาสนาและวฒันธรรม มีหนา้ท่ีพิจารณาเสนอนโยบายและแผนพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวฒันธรรมแห่งชาติ การสนบัสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
สถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาเป็นนิติบคุคล ด าเนินการจดัการศึกษาและอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของสภาสถานศึกษา
ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษานั้น ๆ  
1.2 ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการอุดมศึกษาระดบัต ่า กว่าปริญญา ให้ยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยค านึงถึงปริมาณ
สถานศึกษา และจ านวนประชากรเป็นหลกั รวมทั้งความเหมาะสมดา้นอ่ืนดว้ย ในแต่ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้มีคณะกรรมการและ
ส านกังานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถานศึกษา
ระดบัอดุมศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญา ประสานส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประสานและส่งเสริม
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนบัสนุนการ 
จดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอื่น
ท่ีจดัการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งการก ากบัดูแลหน่วยงานดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รเอกชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทน
สมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครู และผูป้ระกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแ้ทนสมาคมผูป้กครองและครู ผูน้ าทางศาสนาและผูท้รงคุณวุฒิ
ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม โดยให้ผูอ้  านวยการส านกังานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นกรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการ  



1.3 ระดบัสถานศึกษา  
ให้แต่ละสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาอุดมศึกษาระดบั ต ่ากว่าปริญญา มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัและ
ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาและจดัท าสาระของหลกัสูตรในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คณะกรรมการสถานศึกษาประกอบดว้ย ผูแ้ทน ผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิ และให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการ ทั้งน้ี ให้กระทรวงกระจายอ านาจ ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไป 
ยงัคณะกรรมการและส านกังานการศึกษาฯ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง  
ส่วนท่ี 2 การบริหารและการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัการศึกษาไดทุ้กระดบัและทุกประเภทตามความพร้อม ความเหมาะสมและความตอ้งการภายใน
ทอ้งถ่ิน เพ่ือเป็นการรองรับสิทธิและการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามท่ีก าหนดในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย โดยกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินความพร้อม รวมทั้งประสานและส่งเสริมให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดัการศึกษาได ้ 
ส่วนท่ี 3 การบริหารและการจดัการศึกษาของเอกชน  
สถานศึกษาเอกชนเป็นนิติบุคคลจดัการศึกษาไดทุ้กระดบัและทุกประเภท มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา
เอกชน ผูรั้บใบอนุญาต ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าและผูท้รงคุณวุฒิ การบริหารและการจดัการศึกษา
ของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการก ากบั ติดตาม ประเมินคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกบัสถานศึกษาของรัฐ รวมทั้งรัฐตอ้งให้การสนบัสนุนดา้นวิชาการและดา้นเงิน 
อุดหนุน การลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษี รวมทั้งสิทธิประโยชน์อ่ืนตามความเหมาะสม ทั้งน้ี การก าหนดนโยบายและแผนการจดัการศึกษา
ของรัฐของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหค้  านึงถึงผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของเอกชน โดยให้รับฟัง
ความคิดเห็นของเอกชน และประชาชนประกอบการพิจารณาดว้ย ส่วนสถานศึกษาของเอกชนระดบัปริญญา ให้ด าเนินกิจการโดยอสิระ
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพ
ภายนอก หน่วยงานตน้สังกดั และสถานศึกษา จดัให้มีระบบการประกบัคุณภาพภายใน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร และจดัท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง
อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังทุกห้าปี โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นองคก์ารมหาชนท าหนา้ท่ีพฒันาเกณฑ์
วิธีการประเมินและจดัให้มีการประเมินดงักล่าว รวมทั้งเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน ในกรณีท่ีผลการ
ประเมินภายนอกไม่ไดม้าตรฐานให้ส านกังานรับรองมาตรฐานฯ จดัท าขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานตน้สังกดั ให้สถานศึกษาปรับปรุง 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากมิไดด้ าเนินการ ให้ส านกังานรับรองมาตรฐานฯ รายงานต่อคณะกรรมการตน้สังกดั เพื่อให้ด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  
 
หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิตและพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ี
เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยรัฐจดัสรรงบประมาณและกองทุนพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเพียงพอ 
มีกฎหมายว่าดว้ยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ ฯลฯ ให้มีองคก์รวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา เป็นองคก์ร
อิสระมีอ านาจหนา้ท่ีก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้งก ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐาน 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
-  ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนทั้งของรัฐและเอกชน ตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งน้ี 
ยกเวน้ ผูท่ี้จดัการศึกษาตามอธัยาศยั จดัการศึกษาในศูนยก์ารเรียน วิทยากรพิเศษ และผูบ้ริหารการศึกษาระดบัเหนือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  



-  ให้ขา้ราชการของหน่วยงานทางการศึกษาในระดบัสถานศึกษาและระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นขา้ราชการในสังกดัองคก์รกลาง
บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู ตามหลกัการกระจายอ านาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
-  การผลิตและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา การพฒันามาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคล
ของขา้ราชการหรือพนกังานของรัฐในสถานศึกษาระดบัปริญญาท่ีเป็นนิติบคุคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเฉพาะของสถานศึกษานั้น ๆ  
 
หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิ์น ทั้งจากรัฐ องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคก์รชุมชน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสังคมอื่นและต่างประเทศมาใชจ้ดั
การศึกษา โดยให้รัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใชม้าตรการภาษีส่งเสริมและให้แรงจูงใจ รวมทั้งใชม้าตรการลดหยอ่น หรือ
ยกเวน้ภาษีตามความเหมาะสม  
-   สถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบคุคล มีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใชแ้ละจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 
ทั้งท่ีเป็นท่ีราชพสัดุ และท่ีเป็นทรัพยสิ์นอื่น รวมทั้งหารายไดจ้ากบริการของสถานศึกษาท่ีไม่ขดักบัภารกิจหลกัอสังหาริมทรัพยท่ี์
สถานศึกษาของรัฐไดม้า ทั้งจากผูอุ้ทิศให้หรือซ้ือหรือแลกเปล่ียนจากรายไดข้องสถานศึกษา ใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา บรรดา
รายไดแ้ละผลประโยชนต์่าง ๆ ของสถานศึกษาของรัฐดงักล่าว ไม่เป็นรายไดท่ี้ตอ้งส่งกระทรวงการคลงั  
-  ให้สถานศึกษาของรัฐท่ีไม่เป็นนิติบคุคล สามารถน ารายไดแ้ละผลประโยชน์ต่าง ๆ มาจดัสรรเป็นค่าใชจ้่ายการจดัการศึกษาของ
สถาบนันั้น ๆ ไดต้ามระเบียบที่กระทรวงการคลงัก าหนด  
-  ให้รัฐจดัสรรงบประมาณแผน่ดินให้กบัการศึกษา โดยจดัสรรใหผู้เ้รียนและสถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใน
รูปเงินอุดหนุนทัว่ไปเป็นค่าใชจ้่ายรายบุคคล กองทุนประเภทต่าง ๆ และทุนการศึกษา รวมทั้งให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจ้่ายงบประมาณการจดัการศึกษาดว้ย  
 
หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
-  รัฐจดัสรรคล่ืนความถ่ี ส่ือตวัน าและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นตอ่การส่งวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ วิทยโุทรคมนาคม และการ
ส่ือสารในรูปอื่นเพื่อประโยชน์ส าหรับการศึกษา การทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมตามความจ าเป็น รัฐส่งเสริมสนบัสนุนให้มี
การวิจยัและพฒันา การผลิตและพฒันาแบบเรียน ต ารา ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยจดัให้มีเงิน
สนบัสนุนและเปิดให้มีการแขง่ขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  
-  ให้มีการพฒันาบคุลากรทั้งดา้นผูผ้ลิตและผูใ้ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได ้อนัจะน าไปสู่การแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
-  ให้มีการระดมทนุ เพ่ือจดัตั้งกองทุนพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จากเงินอดุหนุนของรัฐ ค่าสัมปทานและผลก าไรท่ีไดจ้ากการ
ด าเนินกิจการ ดา้นส่ือสารมวลชขน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์ร
ประชาชน รวมทั้งใหมี้การลดอตัราค่าบริการเป็นพิเศษในการใชเ้ทคโนโลยี  
-  ให้มีหน่วยงานกลาง ท าหนา้ท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม และประสานการวิจยั การพฒันาและการใช ้รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 



บทเฉพาะกาล  
1. นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  
- ให้กฏหมาย ขอ้บงัคบั ค  าส่ัง ฯลฯ เก่ียวกบัการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒัน ธรรมเดิมท่ีใชอ้ยูย่งัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไป จนกว่าจะมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงตอ้งไม่เกินห้าปี  
- ให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาท่ีมีอยู ่ยงัคงมี ฐานะและอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดิมจนกว่าจะจดัระบบการ
บริหารและการจดัการศึกษาใหม่ตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงตอ้งไม่เกินสามปี  
- ให้ด าเนินการออกกฎกระทรวง เพื่อแบ่งระดบัและประเภทการศึกษาของการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งการแบ่งระดบัหรือการเทียบ
ระดบัการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยัให้แลว้เสร็จภายในหน่ึงปี  
2. ในวาระเร่ิมแรก มิใหน้ า  
- บทบญัญติัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสิบสองปี และการศึกษาภาค บงัคบัเกา้ปี มาใชบ้งัคบั จนกว่าจะมีการด าเนินการให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงตอ้งไม่เกินห้าปี นบัจากวนัท่ีรัฐธรรมนูญใชบ้งัคบั และภายในหกปี ให้กระทรวงจดัให้สถานศึกษาทุก
แห่งมีการประเมินผลภายนอกคร้ังแรก  
- น าบทบญัญติัในหมวด 5 การบริหารและการจดัการศึกษา และหมวด 7 ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษามาใชบ้งัคบัจนกว่าจะมี
การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงตอ้งไม่เกินสามปี  
- ทั้งน้ีขณะท่ีการจดัตั้งกระทรวงยงัไม่แลว้เสร็จใหน้ายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการ
ทบวงมหาวิทยาลยั รักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้ออกกฎกระทรวงระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิรูปตามพระราชบญัญติัน้ีใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของตนรวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลยั และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  
ท าหนา้ท่ีกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี  
3. ให้จดัตั้งส านกังานปฏิรูปการศึกษา เป็นองคก์ารมหาชนเฉพาะกิจ ท าหนา้ท่ี  
- เสนอการจดัโครงสร้าง องคก์ร การแบ่งส่วนงาน ตามสาระบญัญติัในหมวดท่ีว่าดว้ยการบริหารและการจดัการศึกษา การจดัระบบครู 
คณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศึกษาการจดัระบบทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา  
- เสนอร่างกฎหมาย และปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ และค าส่ังในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัโครงสร้างและระบบต่าง ๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัน้ี  
- ตามอ านาจหนา้ท่ีอื่นท่ีก าหนดในกฎหมายองคก์ารมหาชน  
4. คณะกรรมการบริหารส านกังานปฏิรูปการศึกษามีเกา้คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการและกรรมการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู ้
มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญ ดา้นการบริหารการศึกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณการเงินและการคลงั กฎหมายมหาชน และกฎหมายการศึกษา ทั้งน้ี ตอ้งมีผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงมิใช่ขา้ราชการหรือผู ้
ปฎิบติังานในหน่วยงานของรัฐ ไม่นอ้ยกว่าสามคน ให้เลขาธิการส านกังานปฏิรูปการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
และเลขาธิการมีวาระการต าแหน่งวาระเดียว เป็นเวลาสามปี  
                         ทั้งน้ี ให้มีคณะกรรมการสรรหา จ านวนสิบห้าคน ท าหนา้ท่ีเสนอช่ือบคุคลท่ีสมควร เป็นคณะกรรมการบริหารส านกังาน
ปฏิรูปการศึกษา จ านวนสิบแปดคนเพ่ือใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารส านกังานปฏิรูป จ านวนเกา้คน 


