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สูตรจําง
าย 

� กฎหมายฉบับใด ให1ไว1เม่ือใด เช6น  พ.ศ.2542 + 12  = เป:นป;ท่ี 54 ในรัชกาลป<จจุบัน 
� เกิดจาก  มาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 (ฉบับท่ี 16)   ซ่ึง พรบ. 

การศึกษาแห6งชาติ ถือเป:นกฎหมายแม
บทในการจัดการศึกษา 
เหตุผลในการประกาศใช" 

� พรบ.การศึกษาแห6งชาติ พ.ศ.2545 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
� พรบ.การศึกษาแห6งชาติ พ.ศ.2553 แยกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมการศึกษา เพ่ือให1 

การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
โดยสรุป 

ป& พ.ศ. ประกาศ มีผลบังคับใช" ผู"รับสนองฯ 
2542 19 สิงหาคม 20 สิงหาคม นายชวน  หลีกภัย 
2545 19 ธันวาคม 20 ธันวาคม พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร 
2553 22 กรกฎาคม 23 กรกฎาคม นายอภิสิทธิ์  เวชชาชวีะ 

� พรบ.การศึกษาแห6งชาติ ป; 2542 เดือนแม
 (ส.ค.) / ป; 2545 เดือนพ
อ (ธ.ค.) แต6วันท่ี 20 เหมือนกัน 
� พรบ.การศึกษาแห6งชาติ พ.ศ.2542 แก1ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 แก1ไข 9 มาตรา เหตุท่ีแก1 -->  

� แยกงานศิลปะและวัฒนธรรมไปจัดต้ังเป:นกระทรวงวัฒนธรรม  
� ให1มีคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

� พรบ.การศึกษาแห6งชาติ พ.ศ.2542 แก1ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 แก1ไข 4 มาตรา เหตุท่ีแก1 -->  
เกิดความไม6คล6องตัวและเกิดป<ญหาพัฒนา แยกเขต สพป.183 / สพม.42 เขต รวม 225 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

� รัฐมนตรีว
าการกระทรวงศึกษาธิการ เป:นผู1รักษาการ มีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบและ 
ประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม พรบ.นี้ (มาตรา 5) 
โครงสร"าง พรบ.การศึกษาแห
งชาติ 
 ประกอบด1วย 9 หมวด 78 มาตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห
งชาติ พ.ศ.2542 
แก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2553 
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ความหมาย (มาตรา 4) 
� “การศึกษา” หมายความว6า กระบวนการเรียนรู1เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  
� “การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” หมายความว6า การศึกษาก6อนระดับอุดมศึกษา  � 
� “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว6า การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว6างการศึกษาในระบบ   
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย � 
� “สถานศึกษา” หมายความว6า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย�การเรียน วิทยาลัย สถาบัน   
มหาวิทยาลัย หน6วยงานการศึกษาหรือหน6วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชนท่ีจัดการศึกษา � 
� “มาตรฐานการศึกษา” หมายความว6า ข1อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ท่ีพึงประสงค�และ 
มาตรฐานท่ีต1องการให1เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห6ง และเพ่ือใช1เป:นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการส6งเสริม
และกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา  � 
� “การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว6า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดยหน6วยงานต1นสังกัด � 
� “การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว6า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพ่ือเป:นการประกันคุณภาพและให1มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา � 
� “ผู"สอน” หมายความว6า ครูและคณาจารย�ในสถานศึกษาระดับต6างๆ 
� “ครู” หมายความว6า บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหน1าท่ีหลักทางด1านการเรียนการสอนและการส6งเสริมการ 
เรียนรู1ของผู1เรียนด1วยวิธีการต6าง ๆ  � 
� “คณาจารยC” หมายความว6า บุคลากรซ่ึงทําหน1าท่ีหลักทางด1านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน  � (ไม6มีคําว6า “วิชาชีพ”/ สอน+วิจัย) 
� “ผู"บริหารสถานศึกษา” หมายความว6า บุคลากรวิชาชีพรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต6ละแห6ง � 
� “ผู"บริหารการศึกษา” หมายความว6า บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษา 
ต้ังแต6ระดับเขตข้ึนไป � 
� “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว6า ผู1บริหารสถานศึกษา ผู1บริหารการศึกษา รวมท้ังผู1สนับสนุน 
การศึกษา �  (ยกเว1นครู) 
 
            

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต1องเป:นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให1เป:นมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ัง � ร6างกาย � จิตใจ 
� สติป<ญญา � ความรู1 และ � คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารง ชีวิต สามารถอยู6ร6วมกับ
ผู1อ่ืนได1อย6างมีความสุข (เก6ง /ดี /มีสุข) � (ม.6 ความมุ6งหมายการจัดการศึกษา)  

มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู1ต1องมุ6งปลูกฝ<งจิตสํานึกท่ีถูกต1องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป:นประมุข รู1จักรักษาและส6งเสริมสิทธิ หน1าท่ี เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป:นมนุษย�ฯ �  

มาตรา 8 หลักการจัดการศึกษา  (ยึดหลัก 3 ข1อ=ตลอด/ ร
วม/ เนื่อง)  
� เป:นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน (Education for All) 
� ให1สังคมมีส6วนร6วมในการจัดการศึกษา (All for Education) 
� การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู1ให1เป:นไปอย6างต6อเนื่อง �  

หมวด 1 บททั่วไป ความมุ
งหมายและหลักการ มาตรา 6 – 9 
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มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร1าง และกระบวนการจัดการศึกษา (ยึดหลัก 6 ข1อ)  
� มีเอกภาพด1านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
� มีการกระจายอํานาจไปสู6เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค�กรปกครองส6วนท1องถ่ิน 
� มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท 
� มีหลักการส6งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย� และบุคลากรทางการศึกษา  
� ระดมทรัพยากรจากแหล6งต6าง ๆ มาใช1ในการจัดการศึกษา 
� การมีส6วนร6วมจากทุกฝeาย  (ม.9 ระบบ โครงสร1าง และกระบวนการ 1) เอกภาพ หลากหลาย/   

2) กระจายอํานาจ/ 3) ประกันคุณภาพ/ 4) มาตรฐานครู/ 5) ระดมทรัพย�/ 6) มีส6วนร6วม) � 
 

 
  

มาตรา 10 การจัดการศึกษา  
การจัดการศึกษาสําหรับ สิทธิและโอกาส 

� บุคคลปกติ  รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม6น1อยกว6าสิบสองป;ท่ีรัฐจัดให1
อย6างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม6เก็บค6าใช1จ6าย � 

� บุคคลซ่ึงมีความบกพร6อง หรือมีร6างกายพิการ 
หรือทุพพลภาพหรือไม6สามารถพ่ึงตนเองได1หรือไม6มี
ผู1ดูแลหรือด1อยโอกาส  

รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป:นพิเศษ � 
 

� คนพิการ  จัดต้ังแต6แรกเกิดหรือพบความพิการ และได1รับสิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช6วยเหลือ
อ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง � 

� บุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ  ต1องจัดด1วยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ความสามารถของบุคคล 

� นโยบายการสนับสนุนค6าใช1จ6ายในการจัดการศึกษาต้ังแต6ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
หรือนโยบายเรียนฟรี 15 ป;สอดคล1องกับ ม.10 นี้ � 

มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผู1ปกครองมีหน"าท่ีจัดให1บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู6ในความดูแลได1รับการศึกษาภาค 
บังคับตาม ม.17 ตามความพร1อมของรอบครัว �   

มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค�กรปกครองส6วนท1องถ่ิน ให1บุคคล ครอบครัว องค�กรชุมชน 
องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง �  (ม.12 บุคคล/องค�กรมีสิทธิในการจัดการศึกษา) 
	 สิทธิประโยชน�ท่ีพึงได1รับจากรัฐ (รู1/ หนุน/ ษี) � 

ผู1มีสิทธิ สิทธิประโยชน�ท่ีพึงได1รับ 
มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผู1ปกครอง 
มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค�กร

ชุมชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซ่ึงสนับสนุน
หรือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

� การสนับสนุนจากรัฐ ให1มีความรู"ความสามารถใน
การอบรมเลี้ยงดู 
� เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู6ในความดูแล  
� การลดหย
อนหรือยกเว1นภาษี   

� บิดา มารดา หรือผู1ปกครอง มีสิทธิให1การศึกษาแก6บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู6ในความดูแลได1ด1วย 

หมวด 2 สิทธิและหน"าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 – 14 
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มาตรา 15 รูปแบบการจัดการศึกษา (3 รูปแบบคือ ใน/ นอก/ อัธ) � 
� การศึกษาในระบบ 
(Formal Education) 

� การศึกษานอกระบบ 
(Non-Formal Education) 

� การศึกษาตามอัธยาศัย 
(In-Formal Education) 

เป:นการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุ6งหมาย 
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและประเมิน 
ผล ซ่ึงเป:นเง่ือนไขของการสําเร็จ
การศึกษาท่ีแน6นอน � 
 

เป:นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ6นใน
การกําหนดจุดมุ6งหมาย รูปแบบวิธี 
การจัดการศึกษา ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผล 
ซ่ึงเป:นเง่ือนไขสําคัญของการสําเร็จ
การศึกษา � 

เป:นการศึกษาท่ีให1ผู1เรียนได1เรียนรู1
ด1วยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร1อม และโอกาส 
โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ� 
สังคม สภาพแวดล1อม สื่อ หรือ
แหล6งความรู1อ่ืนๆ � 

� สถานศึกษา อาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบก็ได1 � 
มาตรา 16 การศึกษาในระบบ มี 2 ระดับ คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา � 
� การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด1วย การศึกษาซ่ึงจัดไม6น1อยกว6าสิบสองป;ก6อนระดับอุดมศึกษา  

	 กฎกระทรวงว6าด1วยการแบ6งระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 สรุปได1ดังนี้ 
� ข1อ 1 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบ6งออกเป:น 3 ระดับ � 

 � ก6อนประถมศึกษา (3-6 ป;) เพ่ือวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร1อมของเด็กท้ังร6างกาย
และจิตใจ สติป<ญญา อารมณ� บุคลิกภาพ และการอยู6ร6วมในสังคม 
 � ประถมศึกษา มุ6งวางรากฐานเพ่ือให1ผู1เรียนได1พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� ท้ังในด1านคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู1และความสามารถข้ันพ้ืนฐาน 
 � มัธยมศึกษา แบ6งออกเป:น 2 ระดับ 
  
 มัธยมศึกษาตอนต1น เพ่ือให1รู1ความต1องการ ความสนใจและความถนัดของตนเองท้ังด1าน
วิชาการและวิชาชีพ สามารถประกอบการงานและอาชีพตามควรแก6วัย 
  � มัธยมศึกษาตอนปลาย  มุ6งส6งเสริมให1ผู1เรียนได1ศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือ
เป:นพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาต6อหรือการประกอบอาชีพ 
      � ข1อ 2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ6งออกเป:น 2 ประเภท 
  
 สามัญศึกษา เพ่ือพัฒนาผู1เรียน ตามความถนัด ความสนใจ ศักยภาพ และความสามารถ
พิเศษเฉพาะด1าน เพ่ือเป:นพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาต6อระดับอุดมศึกษา 
  � อาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู1และทักษะในการประกอบอาชีพให1เป:นกําลังแรงงานท่ีมี
ฝ;มือ หรือศึกษาต6อในระดับอาชีพชั้นสูงต6อไป  

� การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ6งเป:น 2 ระดับ คือ ระดับตํ่ากว6าปริญญา และระดับปริญญา 
สามารถสรุปเป:นแผนผังได1ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

หมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 15 – 21 
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รวบรวมโดย ดร.สมัต  อาบสวุรรณ� : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757 

� การแบ6งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให1เป:นไปตามท่ี 
กําหนดในกฎกระทรวง 
	 กฎกระทรวงว6าด1วยการแบ6งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ.2546 สรุปได1ดังนี้ 

� ข1อ 1 การศึกษานอกระบบ แบ6งออกเป:น 2 ระดับ  � 
 � การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบ6งออกเป:น 3 ระดับ 

  
 ก6อนประถมศึกษา  
  � ประถมศึกษา  
  � มัธยมศึกษา แบ6งออกเป:น 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต1นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยแบ6งออกเป:นประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา 
 � การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ6งเป:น 2 ระดับ คือ ระดับตํ่ากว6าปริญญา และระดับปริญญา 

� ข1อ 2 การศึกษานอกระบบท่ีจัดเป:นหลักสูตรเฉพาะหรือหลักสูตรฝkกอบรมตามความต1องการ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ผู1เรียนอาจนําผลการเรียน ความรู1และประสบการณ�มาเทียบระดับการศึกษากับ
การศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบนี้ได1 

� ข1อ 3 การเทียบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากว6าปริญญา ให1
สถานศึกษาท่ีรัฐมนตรีกําหนด แต6งต้ังคณะกรรมการจํานวนไม6เกิน 5 คน ต1องเป:นผู1มี 

• ความรู1และประสบการณ�ในสาขาวิชาของการศึกษาระดับนั้น ไม6น1อยกว6า 3 คน 
• ความรู1และประสบการณ�ด1านการวัดผลและประเมินผล จํานวน 1 คน 
� เลือกกรรมการคนหนึ่งเป:นประธานกรรมการ และให1หัวหน1าสถานศึกษา แต6งต้ังเจ1าหน1าท่ี 

ของสถานศึกษานั้นจํานวน 1 คนเป:นเลขานุการ 
มาตรา 17 ให1มีการศึกษาภาคบังคับจานวน 9 ป; โดยให1เด็กซ่ึงมีอายุย6างเข1าป;ท่ี 7 เข1าเรียนจนอายุย6างเข1า

ป;ท่ี 16 เว1นแต6สอบได1ชั้นป;ท่ี 9 ของการศึกษาภาคบังคับ �  หลักเกณฑ�และวิธีการนับอายุให1เป:นไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
	 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเข1ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

� การนับอายุเด็กเพ่ือเข1ารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให1นับตามป;ปฏิทิน อายุครบ 
เจ็ดป;บริบูรณ�ในป;ใด ให1นับว6าเด็กมีอายุย6างเข1าป;ท่ีเจ็ดในป;นั้น �   
 

    กรณีตัวอย6าง  
• ป;การศึกษา 2558 เด็กท่ีจะเข1าเรียนชั้น ป.1 คือเด็กท่ีเกิด พ.ศ. = 2558 – 7 = 2551 
• เด็กท่ีเกิด พ.ศ.2551 จะเข1าเรียนชั้น ป.1 ในป;การศึกษา = พ.ศ.เกิด + 7 = 2551 + 7 = 2558  

 
� ประกาศ สพฐ. กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเข1ารับการศึกษา ระดับก6อนประถม   

ศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด สพฐ. ไว1ดังต6อไปนี้ 
ข1อ 1 การรับเด็กเพ่ือเข1ารับการศึกษาระดับก6อนประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด สพฐ. 

ให1รับเด็กท่ีมีอายุไม6น1อยกว6า 4 ป;บริบูรณ� 
ข1อ 2 การนับอายุเด็กเพ่ือเข1ารับการศึกษาระดับก6อนประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด 

สพฐ. ให1นับต้ังแต6วันท่ีเด็กเกิดไปจนถึงวันแรกของการเปmดภาคเรียนท่ี 1 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว6า
ด1วยป;การศึกษา การเปmดและปmดสถานศึกษา 
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รวบรวมโดย ดร.สมัต  อาบสวุรรณ� : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757 

มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให1จัดในสถานศึกษา ดังต6อไปนี้ 
 � สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได1แก6 ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย�พัฒนาเด็กก6อนเกณฑ�ของสถาบันศาสนา  
 � โรงเรียน ได1แก6 โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนท่ีสังกัดสถาบันของศาสนา 
 � ศูนย�การเรียน ได1แก6 สถานท่ีเรียนท่ีหน6วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส6วนท1องถ่ิน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย� สถานสงเคราะห� และสถาบันสังคมอ่ืนเป:นผู1จัด 

มาตรา 19 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให1จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหน6วยงานท่ี
เรียกชื่ออย6างอ่ืน 

มาตรา 20 การจัดการอาชีวศึกษา การฝkกอบรมวิชาชีพ ให1จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของ
เอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร6วมมือระหว6างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ท้ังนี้ ให1เป:นไป
ตามกฎหมายว6าด1วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวข1อง  

มาตรา 21 กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน6วยงานอ่ืนของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตาม
ความต1องการและความชํานาญของหน6วยงานนั้นได1 โดยคํานึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
	 กฎกระทรวงว6าด1วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.2547 การจัดการศึกษาเฉพาะทางให1ยึดหลักเกณฑ�
และวิธีการดังนี้ 

� ต1องจัดให1สอดคล1องกับนโยบาย แผนการศึกษาแห6งชาติ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
� ต1องจัดให1มีการประสานงานระหว6างหน6วยงานท่ีจัดการศึกษาเฉพาะทางด1วยกันและกับ

กระทรวงศึกษาธิการ 
� ต1องจัดให1มีการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือนําไปสู6การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
→ การเทียบวุฒิทางการศึกษาตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีรัฐมนตรีว6าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 

 
���� 
 

มาตรา 22 การจัดการศึกษา ต1องยึดหลัก � 
 � ผู1เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู1และพัฒนาตนเองได1  

� ถือว6าผู1เรียนมีความสําคัญท่ีสุด  
� กระบวนการจัดการศึกษาต1องส6งเสริมให1ผู1เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ+เต็มศักยภาพ 

มาตรา 23 การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต1อง
เน1นความสําคัญท้ัง  � ความรู1 (K) � คุณธรรม (A) � กระบวนการเรียนรู1 (P) และ  � บูรณาการ (I)  
ตามความเหมาะสมของแต6ละระดับการศึกษาใน 5 เรื่องต6อไปนี้ �  

� ตนเองกับสังคม 
� ผสมวิทย�-เทคโน การจัดการและรักษา 
� ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา ภูมิป<ญญา 
� คณิต และภาษา เน1นใช1ภาษาไทยอย6างถูกต1อง 
� อาชีพและการดํารงชีวิต 

 

หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 – 30 
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มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู1 ให1สถานศึกษาและหน6วยงานท่ีเก่ียวข1องดําเนินการ ดังนี้ 
� จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให1สอดคล1องกับความสนใจและความถนัดของผู1เรียน โดยคํานึงถึง

ความแตกต6างระหว6างบุคคล 
� ฝkกฝนทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ แก1ไข 
� ให1ผู1เรียนได1เรียนรู1จากประสบการณ�จริง ฝkกการปฏิบัติให1ทําได1 คิดเป:น ทําเป:น รักการอ6าน/ใฝeรู1 
� อิงการสอนผสมผสานให1สมดุล (สาระความรู1 คุณธรรม ค6านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค�) 
� สนับสนุนครูผู1สอน (สามารถจัดบรรยากาศ ใช1การวิจัยเป:นส6วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู1)  
� ข้ันตอนจัดการเรียนรู1 (ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร6วมมือ) 

มาตรา 25 รัฐต1องส6งเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหล6งการเรียนรู1ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได1แก6 
ห1องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ� หอศิลปq สวนสัตว� สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร� อุทยานวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี ศูนย�การกีฬาและนันทนาการ แหล6งข1อมูล และแหล6งการเรียนรู1อ่ืน อย6างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ� 

มาตรา 26 ให1สถานศึกษาจัดการประเมินผู1เรียนโดยพิจารณาจาก � พัฒนาการของผู1เรียน � ความ
ประพฤติ � การสังเกตพฤติกรรมการเรียน � การร6วมกิจกรรม  � การทดสอบควบคู6ไปในกระบวนการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต6ละระดับ 

� ให1สถานศึกษาใช1วิธีการท่ีหลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข1าศึกษาต6อ และให1นําผลการประเมิน 
ผู1เรียน มาใช1ประกอบการพิจารณาด1วย 

มาตรา 27 ให1คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กพฐ.) กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือความเป:นไทย ความเป:นพลเมืองท่ีดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ เพ่ือการศึกษาต6อ � 

� ให1สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหน1าท่ีจัดทําสาระของหลักสูตร ในส6วนท่ีเก่ียวกับสภาพป<ญหาในชุมชนและ 
สังคม ภูมิป<ญญาท1องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค�เพ่ือเป:นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  � 

มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต6างๆ ต1องมีลักษณะหลากหลายให1จัดตามความเหมาะสมของแต6ละ
ระดับโดยมุ6งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให1เหมาะสมแก6วัยและศักยภาพ 

� สาระของหลักสูตร ท้ังท่ีเป:นวิชาการ และวิชาชีพ ต1องมุ6งพัฒนาคนให1มีความสมดุล ท้ังด1านความรู1  
ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต6อสังคม (รู�/ คิด/มารถ/ งาม/ ชอบ) 

� สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยังมีความมุ6งหมายเฉพาะท่ีจะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ 
ชั้นสูงและการค1นคว1า วิจัย เพ่ือพัฒนาองค�ความรู1และพัฒนาสังคม 

มาตรา 29 ให1สถานศึกษาร6วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส6วนท1องถ่ิน 
เอกชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส6งเสริมความ
เข1มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู1ภายในชุมชน เพ่ือให1 

� ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู1 ข1อมูล ข6าวสาร และรู1จักเลือกสรรภูมิป<ญญา
และวิทยาการต6าง ๆ  

� พัฒนาชุมชนให1สอดคล1องกับสภาพป<ญหาและความต1องการ  
� หาวิธีการสนับสนุนให1มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ�การพัฒนาระหว6างชุมชน 

มาตรา 30 ให1สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน รวมท้ังการส6งเสริมให1ผู1สอนสามารถวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู1ท่ีเหมาะสมกับผู1เรียนในแต6ละระดับการศึกษา 
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มาตรา 31 กระทรวงมีอํานาจหน1าท่ีเก่ียวกับการส6งเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท � 

มาตรา 32 การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให1มีองค�กรหลักท่ีเป:นคณะบุคคลในรูปสภาหรือใน
รูปคณะกรรมการ จํานวน 4 องค�กร ดังนี้ 

ชื่อองค�กรหลัก จํานวน ประธาน กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไม6เกิน 27 คน ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต�   ดร.กมล รอดคล1าย 
� คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม6เกิน 28 คน ผู1ทรงคุณวุฒิ รศ.นายแพทย�กําจร ตติยกวี 
� คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม6เกิน 32 คน ผู1ทรงคุณวุฒิ ดร.ชัยพฤกษ� เสรีรักษ� 
 สภาการศึกษา 59 คน รัฐมนตรี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล 

� เพ่ือพิจารณาให1ความเห็นหรือให1คําแนะนําแก6รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหน1าท่ีอ่ืน 
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

มาตรา 33 สภาการศึกษา มีหน1าท่ี 
� พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห6งชาติท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ

การศึกษาทุกระดับ 
� พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือดําเนินการให1เป:นไปตามแผน 
� พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
� ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา 
� ให1ความเห็นหรือคําแนะนําเก่ียวกับกฎหมายและกฎกระทรวงท่ีออกตามความใน พรบ.นี้ 

� การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห6งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให1เสนอต6อคณะรัฐมนตรี � 
	 กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ� และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระ
การดํารงตําแหน6งและการพ1นจากตําแหน6งของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ.2546 สรุปดังนี้ 

� คณะกรรมการสภาการศึกษา จํานวน 59 คน (สัญชาติไทย/ ไม6ตํ่ากว6า 35 ป;บริบูรณ�/ ครม.แต6งต้ัง) 
� รัฐมนตรีว6าการกระทรวงศึกษาธิการ เป:นประธาน (1 คน)  � 
� กรรมการโดยตําแหน6ง 16 คน (8 ปลัด/ 6 เลขา/ 2 ผอ.) � 
→ 8 ปลัด (การท6องเท่ียวและกีฬา, การพัฒนาสังคม, ICT, มหาดไทย, แรงงาน, วัฒนธรรม,  

วิทย�และเทคโน, ศึกษาธิการ) 
→ 6 เลขาธิการ (กก.กฤษฎีกา, กพฐ., กอศ., กกอ., สภาพัฒน�, คุรุสภา) 
→ 2 ผอ. (สํานักงบประมาณ, สมศ.) 

� ผู1แทนองค�กรเอกชน 2 คน 
� ผู1แทนองค�กรปกครองส6วนท1องถ่ิน 2 คน 
� ผู1แทนองค�กรวิชาชีพ 2 คน 
���� ผู"แทนคณะสงฆC 2 รูป 
���� ผู"แทนกรรมการกลางอิสลาม 1 คน  

หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 31 – 46=รัฐ/ ฐิ่น/ ชน 

ส
วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ ทําให1เกิด พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ.46 



9 ความรู้ทั
วไปและกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 

 

รวบรวมโดย ดร.สมัต  อาบสวุรรณ� : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757 

���� ผู"แทนองคCกรศาสนาอ่ืน 2 คน 
� ผู1ทรงคุณวุฒิ 30 คน แต6งต้ังจากผู1ท่ีมีความรู1ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ�สูง 

 � สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา เป:นนิติบุคคล และให1เลขาธิการสภาเป:นกรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรา 34 หน1าท่ีคณะกรรมการ 3 องค�กรหลักในกระทรวง  
คณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน (กพฐ.) 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(กกอ.) 
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา (กอศ.) 
� เสนอนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสอดคล1อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห6งชาติ และแผนการศึกษาชาติ  
� สนับสนุนทรัพยากร  
� ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

� เสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
และมาตรฐานการอุดมศึกษา  
� สนับสนุนทรัพยากร  
� ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึง
ความเป:นอิสระและความเป:นเลิศ
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ
ปริญญา 

� เสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
มาตรฐานและหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดับ   
� การส6งเสริมประสานงานการ
จัดการอาชีวศึกษาของรัฐและ
เอกชน  
� สนับสนุนทรัพยากร  
� ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา 
โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเป:น
เลิศทางวิชาชีพ  

มาตรา 35 องค�ประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา 34 
	 กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหน6งและการพ1นจากตําแหน6งของคณะกรรมการตามมาตรา 34 (พ.ศ.2546)  

องค�ประกอบ 
ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (กพฐ.) 
(ไม6เกิน 27 คน) 

คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (กกอ.) 

(ไม6เกิน 28 คน) 

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (กอศ.) 

(ไม6เกิน 32 คน) 
� ประธาน จากผู1ทรงคุณวุฒิ 1 คน จากผู1ทรงคุณวุฒิ 1 คน จากผู1ทรงคุณวุฒิ 1 คน 
� โดยตําแหน6ง 9 คน (2ป./5เลขา/2ผอ.) 

- 2 ปลัด(มหาดไทย/ศธ.)  
- 5 เลขาธิการ (สกศ./ 
กอศ./กกอ./ กค./ กก.
กฤษฎีกา) 
- 2 ผอ. (สํานัก
งบประมาณ , สมศ.) 

9 คน (1ป./6เลขา/2ผอ.) 
- 1 ปลัด (ศธ.) 
- 6 เลขาธิการ (สกศ./
กพฐ./กอศ./กก.กฤษฎีกา 
/พัฒนา ศฐก. / กพร.) 
- 2 ผอ. (สํานัก
งบประมาณ, สมศ.) 

8 คน (1ป./5เลขา/2ผอ.) 
- 1 ปลัด (ศธ.) 
- 5 เลขาธิการ (สกศ./
กพฐ./กอศ./กก.กฤษฎีกา 
/พัฒนา ศฐก.) 
- 2 ผอ. (สํานัก
งบประมาณ, สมศ.) 

� ผู1แทนองค�กรเอกชน   1 คน 1 คน 3 คน 
� ผู1แทน อปท. 1 คน 1 คน 1 คน 
� ผู1แทนองค�กรวิชาชีพ 1 คน 1 คน 2 คน 
� ผู1ทรงคุณวุฒิ ไม6เกิน 13 คน ไม6เกิน 14 คน ไม6เกิน 16 คน 
� กรรมการและเลขาฯ เลขาธิการ กพฐ. 1 คน เลขาธิการ กกอ. 1 คน เลขาธิการ กอศ. 1 คน 
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� คุณสมบัติสําคัญของคณะกรรมการตามมาตรา 34 มีสัญชาติไทย/ มีอายุไม6ต่ํากว6า 35 ป;บริบูรณ�/  
ครม.แต6งต้ังจากผู1ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการต1องไม6เป:นประธานกรรมการเกินกว6า 1 คณะ � 

� ผู1ทรงคุณวุฒิ แต6งต้ังจากผู1ท่ีมีความรู1ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ�สูงในด1านนั้น 
� สํานักงานคณะกรรมการตามมาตรา 34 เปJนนิติบุคคล  
มาตรา 36 ให1สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาเป:นนิติบุคคล และอาจจัดเป:นส6วนราชการ

หรือเป:นหน6วยงานในกํากับของรัฐ ยกเว1นสถานศึกษาเฉพาะทาง 
มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
� ให"ยึด...เขตพ้ืนท่ีการศึกษา � 
� โดยคํานึงถึง...� ระดับของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน � จํานวนสถานศึกษา � จํานวนประชากร  
     � วัฒนธรรม  � ความเหมาะสมด1านอ่ืนด1วย � 
� เว"นแต
....การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายว6าด1วยการอาชีวศึกษา 
� ผู"มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือการบริหารและการจัด 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานคือ....รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของสภาการศึกษา � 
� จํานวนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา....ประถมศึกษา (สพป.) 183 เขต และมัธยมศึกษา (สพม.) 42 เขต รวม 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังสิ้นจํานวน 225 เขต � (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือ 17 ส.ค.53) 
� สถานศึกษาใดจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา การกําหนดให1 

สถานศึกษาแห6งนั้นอยู6ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใด ให1ยึด....ระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเปJนสําคัญ ตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน � 

มาตรา 38 ในแต6ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
� ให1มีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  มีอํานาจหน1าท่ีในการ...... 

� กํากับดูแล จัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
� ประสาน ส6งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
� ประสานและส6งเสริมองค�กรปกครองส6วนท1องถ่ิน ให1สามารถจัดการศึกษาสอดคล1องกับนโยบาย

และมาตรฐานการศึกษา  
� ส6งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค�กรชุมชน องค�กรเอกชน องค�กร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
	 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว6าด1วยการจัดต้ัง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 สรุปได1ดังนี้ 
แนวปฏิบัติในการจัดตั้งสถานศึกษา 

� สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําแผนการจัดต้ังสถานศึกษา และนําเสนอคณะกรรมการเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาจัดต้ังสถานศึกษาใหม6 

� สถานศึกษาท่ีจะจัดต้ังข้ึนในชุมชนใดต1องมีจํานวนนักเรียน ดังต6อไปนี้ 
� ระดับประถมศึกษา ต1องมีจํานวนนักเรียนในแต6ละรายอายุไม6น1อยกว6า 25 คนมาเข1าเรียน ถ1ามีไม6ถึง 

25 คน แต6มากกว6า 10 คน ให1จัดต้ังเป:นสาขาของสถานศึกษาอ่ืน 
� ระดับมัธยมศึกษา ต1องมีจํานวนนักเรียนท่ีจะมาเข1าเรียนชั้นละไม6น1อยกว6า 80 คน ถ1ามีไม6ถึงชั้นละ 80 

คน แต6มากกว6า 20 คน ให1จัดต้ังเป:นสาขาของสถานศึกษาอ่ืน 
� สถานท่ีท่ีจะจัดต้ังสถานศึกษาต1องเป:นท่ีดินท่ีมีหลักฐานอนุญาตให1ใช1 ตามประเภทของท่ีดินอย6าง 

ถูกต1อง จํานวนไม6น1อยกว6า 25 ไร6 
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� สถานศึกษาท่ีจะจัดต้ังข้ึนใหม6จะต1องอยู6ห6างจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ไม6น1อยกว6า 6 กิโลเมตร  
� ในท1องท่ีท่ีเป:นชุมชนหนาแน6น หรือในท1องท่ีท่ีมีความจําเป:นพิเศษ หากไม6สามารถดําเนินการจัดต้ัง 

สถานศึกษาตามเกณฑ�ดังกล6าวข1างต1นได1 ให1ขออนุมัติต6อเลขาธิการ กพฐ. 
แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา 

� สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรวจสอบข1อมูล จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา และนําเสนอ 
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณารวมสถานศึกษาต้ังแต6สองแห6งข้ึนไป 

� สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให1ดําเนินการดังนี้ 
� จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา  
� แจ1งสถานศึกษาท่ีจะรวมกัน  
� จัดให1มีการรับฟ<งความคิดเห็นของผู1ปกครองนักเรียนและชุมชน  
� เสนอแผนการรวมสถานศึกษา โดยผ6านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
� ให1คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาการให1ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา โดยให1มีผล 

ก6อนวันเริ่มต1นป;การศึกษา ไม6น1อยกว6า 180 วัน 

การเลิกสถานศึกษา 
� ให1คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา เม่ือสถานศึกษานั้นมีลักษณะ ดังต6อไปนี้ 
� ไม6มีนักเรียนท่ีจะจัดการเรียนการสอน 
� จํานวนนักเรียนลดลง จนไม6สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศกึษา 
� ให1คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดให1มีการรับฟ<งความคิดเห็นของผู1ปกครองนักเรียนและ 

ชุมชน แล1วให1สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานําเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 
� ให1สถานศึกษา แจ1งผู1ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล6วงหน1า ไม6น1อยกว6า 1 ป;ก6อนวันเปmดภาคเรียน 

แรกของป;การศึกษาถัดไป 
� ให1สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารายงานการจัดต้ัง รวม และเลิกสถานศึกษาให1เลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือทราบและให1การสนับสนุน 
� ในกรณีท่ีมีความจําเป:นท่ีไม6อาจมีหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดในระเบียบนี้มาใช1กับการจัดต้ัง รวม หรือเลิก 

สถานศึกษาได1 ให1เลขาธิการ กพฐ. นําเสนอขอความเห็นชอบ กพฐ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
	 กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการตํารงตําแหน6ง และการพ1นจากตําแหน6งของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.
2546 และระเบียบคณะกรรมการส6งเสริมการศึกษาเอกชนว6าด1วยหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกผู1แทนผู1รับ
ใบอนุญาตและผู1แทนครูเพ่ือแต6งต้ังเป:นกรรมการในคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2551 สรุปได1ดังนี้ 

� คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพม.15 คน สพป.17 คน (เพ่ิมเอกชน 2 คน) ประกอบด1วย � 
� ประธานกรรมการ 1 คน 
•  ประธานกรรมการ ซ่ึงกรรมการร6วมกันเลือกจากผู1ทรงคุณวุฒิ แล1วนําชื่อเสนอประธาน 

กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณาแต6งต้ัง 
� ผู1แทนองคCกรชุมชน 1 คน 
• ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรวมตัวกันไม6น1อยกว6า 15 คน ดําเนินกิจกรรมท่ีเป:นประโยชน�ต6อสังคม 

อย6างต6อเนื่องไม6น1อยกว6า 2 ป; มีท่ีตั้งขององค�กรแน6นอน ไม6มีฐานะเป:นนิติบุคคล � 
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� ผู1แทนองคCกรเอกชน 1 คน  
• ดําเนินกิจกรรมท่ีเป:นประโยชน�ต6อสังคมอย6างต6อเนื่องไม6น1อยกว6า 2 ป; มีท่ีตั้งขององค�กร 

แน6นอน มีฐานะเป:นนิติบุคคล � 
� ผู1แทนองคCกรปกครองส
วนท"องถ่ิน 2 คน 
� ผู1แทนสมาคมผู"ประกอบวิชาชีพครู 1 คน  
� ผู1แทนสมาคมผู"ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 1 คน (รอง ผอ.สพท.สมัครได�) 
� ผู1แทนสมาคมผู"ปกครองและครู 1 คน  
� ผู1ทรงคุณวุฒิด1านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 6 คน � 
• อายุไม6ต่ํากว6า 30 ป;บริบูรณ� วุฒิไม6ต่ํากว6าปริญญาตรี มีประสบการณ�ด1านนั้นไม6น1อยกว6า 5 ป;  

โดยผู1ว6าราชการจังหวัดเป:นประธานคณะกรรมการสรรหาผู1ทรงคุณวุฒิ � 
� ผู1แทน รร.เอกชน (ผู1รับใบอนุญาต 1 คน และครู 1 คน) � 
� ผอ.สพท. เป:นกรรมการและเลขานุการ � 

⌦ ประธานและกรรมการ 
→ ไม6เป:นเกินกว6า 2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเวลาเดียวกัน 
→ มีวาระการดํารงตําแหน6งคราวละ 2 ป; ไม6เกิน 2 วาระติดต6อกัน  
→ ถ1าพ1นจากตําแหน6งก�อนครบวาระ สรรหาแทนภายใน 90 วันนับแต6วันท่ีผู1นั้นพ1นจากตําแหน6ง 

เว1นแต6วาระเหลืออยู6ไม6ถึง 180 วัน 
→ ถ1าพ1นจากตําแหน6งตามวาระ สรรหาใหม6ภายใน 60 วันนับแต6วันท่ีผู1นั้นพ1นจากตําแหน6ง และให1

ปฏิบัติหน1าท่ีต6อไปจนกว6ากรรมการซ่ึงแต6งต้ังใหม6เข1ามารับหน1าท่ี 
มาตรา 39 ให1กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยตรง ท้ังด1าน  

 � วิชาการ  
 � งบประมาณ  

� การบริหารงานบุคคล และ 
� การบริหารท่ัวไป   
→ โดยตรงไปยัง 
 คณะกรรมการ (กพท.)  � สํานักงานเขตพ้ืนท่ี (สพท.) � สถานศึกษา  

� หลักเกณฑ�และวิธีการกระจายอํานาจดังกล6าว ให1เป:นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
	 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 
รัฐมนตรีว6าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว1 ดังต6อไปนี้  
      → ให1ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พิจารณาดําเนินการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ไปยัง → 
 กพท.  � สพท. � สถานศึกษา โดยตรง 
	 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ. ไปยัง กพท. 
/ สพท. /และสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. พ.ศ.2550 ใน 4 ด1านดังต6อไปนี้ 

� ด1านวิชาการ (17 ข1อ) 
� ด1านงบประมาณ (22 ข1อ) 
� ด1านการบริหารงานบุคคล (20 ข1อ) 
� ด1านการบริหารท่ัวไป (22 ข1อ) 
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รวบรวมโดย ดร.สมัต  อาบสวุรรณ� : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757 

การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ด1าน 

ด"านวิชาการ  
(17 ข1อ) 

ด"านงบประมาณ  
(22 ข1อ) 

ด"านการบริหารงานบุคคล 
(20 ข1อ) 

ด"านการบริหารท่ัวไป  
(22 ข1อ) 

1. การพัฒนาหรือการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการให1
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท1องถิ่น  
2. การวางแผนงานด1าน
วิชาการ  
3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  
4. การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา  
5. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู1  
6. การวัดผล ประเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน  
7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา  
8. การพัฒนาและส6งเสริมให1มี
แหล6งเรียนรู1  
9. การนิเทศการศึกษา  
10. การแนะแนว  
11. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา  
12. การส6งเสริมชุมชนให1มี
ความเข1มแข็งทางวิชาการ  
13. การประสานความร6วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค�กรอื่น  
14. การส6งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก6บุคคล 
ครอบครัว องค�กร หน6วยงาน
สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  
15. การจัดทําระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด1านวิชาการ
ของสถานศึกษา  
16. การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช1ในสถานศึกษา  
17. การพัฒนาและใช1ส่ือ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

1. การจัดทําแผนงบประมาณและคา
ขอต้ังงบประมาณเพ่ือเสนอต6อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรอื
เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน แล1วแต6กรณี  
2. การจัดทําแผนปฏิบัตกิารใช1
จ6ายเงินตามที่ได1รับจดัสรร
งบประมาณ จากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
โดยตรง  
3. การอนมุัติการใช1จ6ายงบประมาณ
ที่ได1รับจัดสรร  
4. การขอโอนและการขอ
เปล่ียนแปลงงบประมาณ  
5. การรายงานผลการเบิกจ6าย
งบประมาณ  
6. การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช1งบประมาณ  
7. การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช1ผลผลิตจากงบประมาณ  
8. การระดมทรัพยากรและ 

การลงทุนเพ่ือการศึกษา � 
9. การปฏิบัติงานอืน่ใดตามที่ได1รับ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือ
การศึกษา  
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา  
11. การวางแผนพัสดุ  
12. การกําหนดรูปแบบรายการ หรอื
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ� หรอื
ส่ิงก6อสร1างที่ใช1เงินงบประมาณเพ่ือ
เสนอต6อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเลขาธกิารคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล1วแต6กรณี  
13. การพัฒนาระบบข1อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจดัหา
พัสดุ  
14. การจดัหาพัสดุ  
15. การควบคุมดูแล บํารุงรกัษาและ
จาหน6ายพัสดุ  
16. การจดัหาผลประโยชน�จาก
ทรัพย�สิน  
17. การเบิกเงินจากคลัง  
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการจ6ายเงิน  
19. การนําเงินส6งคลัง  
20. การจดัทําบัญชีการเงิน  
21. การจดัทํารายงานทางการเงิน
และงบการเงิน  
22. การจดัทําหรือจดัหาแบบพิมพ�
บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

1. การวางแผนอัตรากาลัง  
2. การจัดสรรอัตรากําลัง
ข1าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
3. การสรรหาและบรรจแุต6งต้ัง  
4. การเปล่ียนตําแหน6งให1สูงขึ้น 
การย1ายข1าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
5. การดําเนินการเกีย่วกับการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน  
6. การลาทุกประเภท  
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
8. การดําเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ  
9. การส่ังพักราชการและการส่ัง
ให1ออกจากราชการไว1ก6อน  
10. การรายงานการดําเนินการ
ทางวินัยและการลงโทษ  
11. การอุทธรณ�และการร1องทุกข�  
12. การออกจากราชการ  
13. การจัดระบบและการจัดทํา
ทะเบียนประวัติ  
14. การจัดทําบัญชีรายช่ือและให1
ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณ�  
15. การส6งเสริมการประเมินวิทย
ฐานะข1าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
16. การส6งเสริมและยกย6องเชิด  
ชูเกียรติ  
17. การส6งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
18. การส6งเสริมวินัย คุณธรรม
และจริยธรรมสําหรับข1าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
19. การริเร่ิมส6งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาต  
20. การพัฒนาข1าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การ
ดําเนินการท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให1เป:นไปตาม
กฎหมายว6าด1วยการน้ัน 

1. การพัฒนาระบบและเครือข6าย
ข1อมูลสารสนเทศ  
2. การประสานงานและพัฒนา
เครือข6ายการศึกษา  
3. การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา  
4. งานวิจัยเพือ่พัฒนานโยบาย
และแผน  
5. การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค�กร  
6. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
8. การดําเนินงานธุรการ  
9. การดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล1อม  
10. การจัดทําสํามะโนผู1เรียน  
11. การรับนักเรียน  
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกบั
เร่ืองการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา  
13. การประสานการจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย  
14. การระดมทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษา � 
15. การทัศนศึกษา  
16. งานกิจการนักเรียน  
17. การประชาสัมพันธ�งาน
การศึกษา  
18. การส6งเสริม สนับสนุนและ
ประสานการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค�กร หน6วยงาน
และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัด
การศึกษา  
19. งานประสานราชการกับส6วน
ภูมิภาคและส6วนท1องถิ่น  
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
21. การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน6วยงาน  
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ
ลงโทษนักเรียน 
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รวบรวมโดย ดร.สมัต  อาบสวุรรณ� : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757 

มาตรา 40 ให1มีคณะกรรมการ.....ของแต6ละสถานศึกษา � 
� สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
� สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากว6าปริญญา  
� สถานศึกษาอาชีวศึกษา  
� เพ่ือทําหน1าท่ี � กํากับและส6งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา � 
� มาตรานี้ไม6ใช1บังคับแก6สถานศึกษาตามมาตรา 18 (1) คือ สถานศึกษาปฐมวัย และ 18 (3)  

คือ ศูนย�การเรียน 
	 กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหน6ง และการพ1นจากตําแหน6งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.
2546  ประกอบด1วย 

องค�ประกอบ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 
(นร. ไม6เกิน 300 คน) 
คณะกรรมการ 9 คน 

สถานศึกษาขนาดใหญ6 
(นร. เกินกว6า 300 คน) 
คณะกรรมการ 15 คน 

1) ประธานกรรมการ (จากผู1ทรงคุณวุฒิ) 1 1 
2) ผู1แทนผู1ปกครอง (ในทะเบียนนักเรียนท่ีกําลังศึกษา) 1 1 
3) ผู1แทนครู  1 1 
4) ผู1แทนองค�กรชุมชน  1 1 
5) ผู1แทนองค�กรปกครองส6วนท1องถ่ิน  1 1 
6) ผู1แทนศิษย�เก6าของสถานศึกษา  1 1 
7) ผู1แทนพระภิกษุสงฆ�หรือผู1แทนองค�กรศาสนาอ่ืน  1 2 
8) ผู1ทรงคุณวุฒิ (ไม6เป:นเกินกว6า 3 แห6งในเวลาเดียวกัน) 1 6 
9) ผู1บริหารสถานศึกษาเป:นกรรมการและเลขานุการ 1 1 
• ผู1แทนองคCกรชุมชน  

• ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรวมตัวกันไม6น1อยกว6า 15 คน ดําเนินกิจกรรมท่ีเป:นประโยชน�ต6อสังคม 
อย6างต6อเนื่องไม6น1อยกว6า 1 ป;มีท่ีตั้งขององค�กรแน6นอน ในกรณีไม6มีให1 ผอ.สรรหาจากท1องท่ีตําบลใกล1เคียง � 
• การสรรหาและเลือกผู1ทรงคุณวุฒิ � โดยการพิจารณาร6วมกันของกรรมการสถานศึกษาขนาดเล็กให1 

ได1จํานวน 2 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ6ให1ได1จํานวน 7 คน  
• การสรรหาและเลือกประธานกรรมการ � กรรมการร6วมกันเลือกจากกรรมการผู1ทรงคุณวุฒิ 
• ประธานกรรมการและกรรมการ มีอายุไม6ต่ํากว6า 20 ป;บริบูรณ�, วาระการดํารงตําแหน6งคราวละ 4 ป;  

ไม6เกิน 2 วาระติดต6อกัน 
• ผอ.เสนอรายชื่อให1 ผอ.เขต พิจารณาแต6งต้ังเป:นประธานกรรมการและกรรมการ 
• ถ1าพ1นจากตําแหน6งก�อนครบวาระหรือตามวาระ สรรหาแทนภายใน 90 วันนับ เว1นแต6วาระเหลืออยู6 

ไม6ถึง 180 วันจะไม6ดําเนินการก็ได1 
• สถานศึกษาท่ีมีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต6างจากสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยท่ัวไป ซ่ึงไม6 

สามารถแต6งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาได1ครบองค�ประกอบตามกฎกระทรวงนี้ให1เป:นไปตามระเบียบของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ผอ.เขต โดยความเห็นชอบของ กพท. เป:นผู1มีอํานาจในการประกาศ) 
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รวบรวมโดย ดร.สมัต  อาบสวุรรณ� : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757 

 
 

มาตรา 41 องค�กรปกครองส6วนท1องถ่ิน (อปท.) มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตาม
ความพร1อม ความเหมาะสมและความต1องการภายในท1องถ่ิน 

มาตรา 42 ให1 ศธ. กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินความพร1อมในการจัดการศึกษาของ อปท. และมี
หน1าท่ีในการประสานและส6งเสริม อปท. ให1สามารถจัดการศึกษาสอด คล1องกับนโยบายและได1มาตรฐาน
การศึกษา รวมท้ังการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาของ อปท. 
 
 

มาตรา 43 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน ให1มีความเป:นอิสระ โดยมีการกํากับติดตาม การ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ 

มาตรา 44 ให1สถานศึกษาเอกชนตามมาตรา 18 (2) คือ โรงเรียนเอกชน เป:นนิติบุคคล และมี
คณะกรรมการบริหารประกอบด1วย ผู1บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู1รับใบอนุญาต ผู1แทนผู1ปกครอง ผู1แทน
องค�กรชุมชน ผู1แทนครู ผู1แทนศิษย�เก6า และผู1ทรงคุณวุฒิ (6 คน ไม6เกิน 8 คน แต6 พรบ.เอกชน ฉ.2 ให1มีตาม
ความเหมาะสม) 

มาตรา 45 ให1สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได1ทุกระดับและทุกประเภท การกําหนดนโยบายและแผน 
การจัดการศึกษาของรัฐ ของ สพท. หรือของ อปท. ให1คํานึงถึงผลกระทบต6อการจัดการศึกษาของเอกชน โดย
ให1รัฐมนตรีหรือ กพท. หรือ อปท. รับฟ<งความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาด1วย  

� ให1สถานศึกษาของเอกชนท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนินกิจการได1 โดยอิสระ สามารถพัฒนา 
ระบบบริหารและการจัดการท่ีเป:นของตนเอง มีความคล6องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู6ภายใต1การกํากับ
ดูแลของสภาสถานศึกษา 

มาตรา 46 รัฐต1องให1การสนับสนุนด1านเงินอุดหนุน การลดหย6อนหรือการยกเว1นภาษี และสิทธิประโยชน�
อย6างอ่ืนแก6สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมท้ังส6งเสริมและสนับสนุนด1านวิชาการให1สถานศึกษา
เอกชนมีมาตรฐานและสามารถพ่ึงตนเองได1 
 
 

มาตรา 47 ให1มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด1วย 
 � ระบบการประกันคุณภาพภายใน � ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

� เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ � 
	 กฎกระทรวงว6าด1วยระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 สรุปได1ดังนี้ 

� การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว6า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และ 
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดสําหรับ
การประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน6วยงานต1นสังกัดท่ีมีหน1าท่ี
กํากับดูแลสถานศึกษา � 

� การประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว6า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาการติดตาม และ 
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค�การมหาชน) หรือผู1ประเมินภายนอก � 
 

ส
วนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององคCกรปกครองส
วนท"องถิ่น 

ส
วนที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน 

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 – 51 
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� การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว6า กระบวนการติดตามตรวจสอบ 
ความก1าวหน1าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา พร1อมท้ังเสนอแนะมาตรการเร6งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

� การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว6า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข1าสู6คุณภาพท่ีสอดคล1อง 
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  การจัดระบบและโครงสร1าง  การวาง 
แผน และการดําเนินงานตามแผน รวมท้ังการสร1างจิตสํานึกให1เห็นว6า  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จะต1อง
ดําเนินการอย6างต6อเนื่องและเป:นความรับผิดชอบร6วมกันของทุกคน 

� ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุก 
ระดับ ต1องประกอบด1วย � 

� การประเมินคุณภาพภายใน 
� การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
� การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

� ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานและมุ6งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  
ต1องประกอบด1วย � 

� การประเมินคุณภาพภายนอก 
� การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

� ให1สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย6างต6อเนื่องเป:นประจําทุกป; โดยเน1นผู1เรียนเป:น 
สําคัญ ท้ังนี้ ด1วยการสนับสนุนจากหน6วยงานต1นสังกัดและการมีส6วนร6วมของชุมชน � 

� สถานศึกษาต1องนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทําแผนการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา � 

� คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด1วย � 
� ประธานกรรมการ ซ่ึงรัฐมนตรีแต6งต้ังจากกรรมการผู1ทรงคุณวุฒิ 
� เลขาธิการ กพฐ. เป:นรองประธานกรรมการ 
� กรรมการผู1ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรัฐมนตรีแต6งต้ังโดยคําแนะนําของ กพฐ. จํานวนไม6เกิน 9 คน จะต1อง

แต6งต้ังจากบุคคลท่ีไม6เป:นข1าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหน6งหรือเงินเดือนประจํา จํานวนไม6
น1อยกว6า 5 คน (มีวาระการดํารงตําแหน6งคราวละ 4 ป;) 

� กรรมการและเลขานุการ  ให1เลขาธิการ กพฐ. แต6งต้ังข1าราชการของ สพฐ. ซ่ึงดูแลงานด1านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

� คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีอํานาจหน1าท่ีดังนี้ 
� วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

ภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือส6งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของ กพฐ. 

� เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก6สถานศึกษาโดยให1นําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย6างต6อเนื่อง 

� แต6งต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
� ปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวข1องตามท่ีรัฐมนตรีหรือ กพฐ. มอบหมาย 
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� ให1สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดให1มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติ 
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยดําเนินการดังต6อไปนี้ 

1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา � 
2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ6งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให1มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให1มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดทํารายงานประจําป;ท่ีเป:นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให1มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย6างต6อเนื่อง 

� ให1หน6วยงานต1นสังกัดหรือ สพท. แล1วแต6กรณี ประกาศผ6อนผันการปฏิบัติและวางแนวทางในการ 
ประกันคุณภาพภายในให1เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น แล1วรายงานให1รัฐมนตรี
ทราบ 

� การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต1องสอดคล1องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
เอกลักษณ�ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด และต1องครอบคลุมสาระการเรียนรู1และกระบวนการเรียนรู1 รวมท้ังคํานึงถึงศักยภาพของ
ผู1เรียน ชุมชน และท1องถ่ินด1วย  
 
� มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกลุ6มตัวบ6งชี้ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ สมศ. 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ กลุ6มตัวบ6งชี้ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ สมศ. 
ชื่อมาตรฐาน ตบช. ชื่อกลุ6มตัวบ6งชี้ ตบช. 

มฐ.1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค� 5 1. กลุ6มตัวบ6งชี้พ้ืนฐาน 8 
มฐ.2 แนวการจัดการศึกษา 3 2. กลุ6มตัวบ6งชี้อัตลักษณ� 2 
มฐ.3 แนวการสร1างสังคมแห6งการเรียนรู1 3 3. กลุ6มตัวบ6งชี้มาตรการส6งเสริม 2 

รวม 3 มาตรฐาน 11 3 กลุ6มตัวบ6งชี้ 12 
 
� มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

ชื่อมาตรฐาน 
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐาน ตบช. มาตรฐาน ตบช. 

1. มาตรฐานด1านคุณภาพผู1เรียน 4 17 6 26 
2. มาตรฐานด1านการจัดการศึกษา 4 28 6 33 
3. มาตรฐานด1านสังคมแห6งการเรียนรู1 1 2 1 2 
4. มาตรฐานด1านอัตลักษณ�ของสถานศึกษา 1 2 1 2 
5. มาตรฐานด1านการส6งเสริม 1 2 1 2 

รวม 5 ด"าน 11 มาตรฐาน 51 15 มาตรฐาน 65 
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� การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให1ดําเนินการดังต6อไปนี้ 
1) ศึกษาสภาพป<ญหาและความต1องการท่ีจําเป:นของสถานศึกษาอย6างเป:นระบบ � 
2) กําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ เปvาหมาย และความสําเร็จของการพัฒนาไว1อย6างชัดเจนและเป:น

รูปธรรม 
3) กําหนดวิธีดําเนินงานท่ีมีหลักวิชา ผลการวิจัย หรือข1อมูลเชิงประจักษ�ท่ีอ1างอิงได1ให1ครอบคลุมการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด1านการจัดประสบการณ�การเรียนรู1 กระบวนการเรียนรู1การส6งเสริมการเรียนรู1 การ
วัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือนําไปสู6มาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว1 

4) กําหนดแหล6งวิทยาการภายนอกท่ีให1การสนับสนุนทางวิชาการ 
5) กําหนดบทบาทหน1าท่ีให1บุคลากรของสถานศึกษาและผู1เรียนรับผิดชอบและดําเนินงานตามท่ี

กําหนดไว1อย6างมีประสิทธิภาพ 
6) กําหนดบทบาทหน1าท่ีและแนวทางการมีส6วนร6วมของบิดา มารดา ผู1ปกครองและองค�กรชุมชน 
7) กําหนดการใช1งบประมาณและทรัพยากรอย6างมีประสิทธิภาพ 
8) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป; 

� ให1 สพท. วิเคราะห� วิจัย และเผยแพร6นวัตกรรมเก่ียวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในอย6างต6อเนื่อง รวมท้ังส6งเสริม สนับสนุน และร6วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

� ให1หน6วยงานต1นสังกัดของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดให1มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย6าง 
น1อย 1 ครั้งในทุก 3 ป; และแจ1งผลให1สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบรวมท้ังให1เปmดเผยผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาต6อสาธารณชน 

ข1อ 38 ในการประกันคุณภาพภายนอก  ให1สํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา   
แต6ละแห6งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ�ใน 4 มาตรฐาน ดังต6อไปนี้ 

� ผลการจัดการศึกษาในแต6ละระดับและประเภทการศึกษา 
� การบริหารจัดการศึกษา 
� การจัดการเรียนการสอนท่ีเน1นผู1เรียนเป:นสําคัญ 
� การประกันคุณภาพภายใน 
� สมศ. ประเมินคุณภาพภายนอกครอบคลุม � 4 มาตรฐาน 3 กลุ6มตัวบ6งชี้ 12 ตัวบ6งชี้ 
ข1อ 40 กรณีท่ีผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงว6า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได1ไม6ผ6าน

เกณฑ�มาตรฐาน ให1สํานักงานแจ1งเป:นหนังสือพร1อมแสดงเหตุผลท่ีไม6ผ6านเกณฑ�มาตรฐานแก6หน6วยงานต1นสังกัด
และสถานศึกษานั้น และให1สถานศึกษานั้นปรับปรุงแก1ไขโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน 
เพ่ือขอรับการประเมินใหม6ภายใน 2 ป;นับแต6วันท่ีได1รับแจ1งผลการประเมินครั้งแรก   

� ให1สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพต6อสํานักงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายใน 30 วันนับแต6วันท่ี 
ได1รับแจ1งผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง 
 

มาตรา 48 ให1หน
วยงานต"นสังกัดและสถานศึกษา จัดให1มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
� ให1ถือว6าการประกันคุณภาพภายใน เป:นส6วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต1องดําเนินการ 

อย6างต6อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป; เสนอต6อหน6วยงานต1นสังกัด หน6วยงานท่ีเก่ียวข1อง และเปmดเผย
ต6อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู6การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก �  *** (หน6วยงานต1นสังกัดคือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 
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� ตามกฎกระทรวงว6าด1วยระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข1อ 6 ให1 
สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําป;ท่ีเป:นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต6อคณะกรรมการสถานศึกษา 
หน6วยงานต1นสังกัด และหน6วยงานท่ีเก่ียวข1อง เพ่ือพิจารณาและเปmดเผยรายงานนั้นต6อสาธารณชน)  

� ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ�  
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2554 การดําเนินงานของ
หน6วยงานต1นสังกัด จัดให1มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย6างน1อย 1 ครั้งต6อป; และ
แจ1งผลการติดตามตรวจสอบให1สถานศึกษาทราบ 

มาตรา 49 ให1มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีฐานะเป:นองค�การ
มหาชน ทําหน1าท่ี พัฒนาเกณฑ� วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพ่ือให1มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ6งหมายและหลักการและแนวการจัด
การศึกษาในแต6ละระดับ � 

� ให1มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห6งอย6างน1อย 1 ครั้งในทุก 5 ป; นับต้ังแต6การ 
ประเมินครั้งสุดท1าย และเสนอผลการประเมินต6อหน6วยงานท่ีเก่ียวข1องและสาธารณชน � 

มาตรา 50 ให1สถานศึกษาให1ความร6วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต6าง ๆ ท่ีมีข1อมูลเก่ียวข1องกับ
สถานศึกษา ตลอดจนให1บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมท้ังผู1ปกครองและผู1ท่ีมีส6วนเก่ียวข1องกับ
สถานศึกษาให1ข1อมูลเพ่ิมเติม ตามคําร1องขอของ สมศ. 

มาตรา 51 กรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม6ได1ตามมาตรฐานท่ีกําหนดให1 สมศ.จัดทํา
ข1อเสนอแนะ การปรับปรุงแก1ไขต6อหน6วยงานต1นสังกัด เพ่ือให1สถานศึกษาปรับปรุงแก1ไขภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด หากมิได1ดําเนินการดังกล6าว ให1 สมศ.รายงานต6อ กพฐ. เพ่ือดําเนินการให1มีการปรับปรุงแก1ไข 
 
 
 

มาตรา 52 ให1กระทรวงส6งเสริมให1มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย� และบุคลากร
ทางการศึกษาให1มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป:นวิชาชีพชั้นสูง 
• รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดต้ังกองทุนพัฒนาครูฯ อย6างเพียงพอ 
มาตรา 53 ให1มีองค�กรวิชาชีพครู ผู1บริหารสถานศึกษา และผู1บริหารการศึกษา มีฐานะเป:นองค�กรอิสระ

ภายใต1การบริหารของสภาวิชาชีพ ในกํากับของกระทรวง มีอํานาจหน1าท่ี 
� กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ  
� ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
� กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
� การพัฒนาวิชาชีพครู ผู1บริหารสถานศึกษาและผู1บริหารการศึกษา 

� ผู1ต1องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได1แก6 � ครู � ผู1บริหารสถานศึกษา � ผู1บริหารการศึกษา และ  
� บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน (เฉพาะ ศน.) ท้ังของรัฐและเอกชน (นอกนั้นไม6ต1องมี) 

� การจัดให1มีองค�กรวิชาชีพครู ผู1บริหารสถานศึกษา ผู1บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
คุณสมบัติ หลักเกณฑ� และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให1เป:นไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  

� ความในมาตรานี้ไม6ใช1บังคับแก6คณาจารย� และผู1บริหารฯ ในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 
� มาตรา 53 ทําให1เกิด พรบ.สภาครูฯ 2546 � ม.7 ให1มีสภาครูฯ เรียกว6า “คุรุสภา” เป:นนิติบุคคล 

หมวด 7 ครู คณาจารยC และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 – 57 
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มาตรา 54 ให1มีองค�กรกลางบริหารงานบุคคลของข1าราชการครู โดยให1ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ัง
ของหน6วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป:นข1าราชการในสังกัด
องค�กรกลางบริหารงานบุคคลของข1าราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสู6เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ท้ังนี้ ให1เป:นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  
     � มาตรา 54 ทําให1เกิด พรบ.ระเบียบข1าราชการครูฯ 2547 � ม.7 ให1มี “ก.ค.ศ.” 

มาตรา 55 ให1มีกฎหมายว6าด1วยเงินเดือน ค6าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน�เก้ือกูลอ่ืน สําหรับ
ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให1มีรายได1ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ 

� ให1มีกองทุนส6งเสริมครู คณาจารย� และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรเป:นเงินอุดหนุนงานริเริ่ม 
สร1างสรรค� ผลงานดีเด6น และเป:นรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย� และบุคลากรทางการศึกษา ท้ังนี้ ให1เป:นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
     � มาตรา 55 ทําให1เกิด พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน6งข1าราชการครูฯ 

มาตรา 56 การผลิตและพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา มาตรฐาน และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของข1าราชการหรือพนักงานของรัฐในสถานศึกษาระดับ
ปริญญาท่ีเป:นนิติบุคคล ให1เป:นไปตามกฎหมายว6าด1วยการจัดต้ังสถานศึกษาแต6ละแห6งและกฎหมายท่ีเก่ียวข1อง 

มาตรา 57 ให1หน6วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให1มีส6วนร6วมในการจัดการศึกษาโดย
นําประสบการณ� ความรอบรู1 ความชํานาญ และภูมิป<ญญาท1องถ่ินของบุคคลดังกล6าวมาใช1 เพ่ือให1เกิด
ประโยชน�ทางการศึกษาและยกย6องเชิดชูผู1ท่ีส6งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 

มาตรา 58 ให1มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด1านงบประมาณ การเงิน และทรัพย�สิน มาใช1จัด
การศึกษาดังนี้ 

� ให1รัฐและ อปท. อาจจัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาได1ตามความเหมาะสม 
� ให1บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส6วนท1องถ่ินเอกชน องค�กรเอกชน 

องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน เป:นผู1จัดและมีส6วนร6วมในการจัด
การศึกษา บริจาคทรัพย�สินและทรัพยากรอ่ืนให1แก6สถานศึกษา และมีส6วนร6วมรับภาระค6าใช1จ6ายทางการศึกษา
ตามความเหมาะสมและความจําเป:น 

� ให1รัฐและองค�กรปกครองส6วนท1องถ่ิน ส6งเสริมและให1แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล6าว  โดย 
การสนับสนุน การอุดหนุนและใช1มาตรการลดหย6อนหรือยกเว1นภาษี ตามความเหมาะสมและความจําเป:น 

มาตรา 59 ให1สถานศึกษาของรัฐท่ีเป:นนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช1 และจัดหา
ผลประโยชน�จากทรัพย�สินของสถานศึกษา ท้ังท่ีเป:นท่ีราชพัสดุ ตามกฎหมายว6าด1วยท่ีราชพัสดุ และท่ีเป:น
ทรัพย�สินอ่ืน รวมท้ังจัดหารายได1จากบริการของสถานศึกษา และเก็บค6าธรรมเนียมการศึกษาได1 

� อสังหาริมทรัพย�ท่ีสถานศึกษาของรัฐท่ีเป:นนิติบุคคลได1มาโดยมีผู1อุทิศให1 หรือโดยการซ้ือหรือ 
แลกเปลี่ยนจากรายได1ของสถานศึกษา ไม6ถือเป:นท่ีราชพัสดุ และให1เป:นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

� รายได1และผลประโยชน�ของสถานศึกษาของรัฐท่ีเป:นนิติบุคคล รวมท้ังผลประโยชน�ท่ีเกิดจากท่ีราช 
พัสดุ เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพย�สินหรือจ1าง
ทําของท่ีดําเนินการโดยใช1เงินงบประมาณไม6เป:นรายได1ท่ีต1องนําส6งกระทรวงการคลัง แต6สถานศึกษาของรัฐท่ี
ไม6เป:นนิติบุคคล สามารถจัดสรรเป:นค6าใช1จ6ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ได1ตามระเบียบท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา มาตรา 58 – 62 
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มาตรา 60 ให1รัฐจัดสรรงบประมาณแผ6นดินให1กับการศึกษาในฐานะท่ีมีความสําคัญสูงสุดต6อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนของประเทศ ดังนี้ 

� จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป โดยจัดให1รัฐและเอกชนให1เท6าเทียมกัน 
� จัดกองทุนกู1ยืมให1แก6ผู1เรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได1น1อยตามความเหมาะสมและความจําเป:น 
� จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเป:นพิเศษให1เหมาะสม และสอดคล1องกับความจําเป:นในการจัด

การศึกษาสําหรับผู1เรียนท่ีมีความต1องการเป:นพิเศษ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและ
ความเป:นธรรม  

� จัดสรรงบประมาณเป:นค6าใช1จ6ายดําเนินการ และงบลงทุนให1สถานศึกษาของรัฐ โดยให1มีอิสระใน
การบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษา 

� จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปให1สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
� จัดสรรกองทุนกู1ยืมดอกเบ้ียตํ่าให1สถานศึกษาเอกชน เพ่ือให1พ่ึงตนเองได1 
� จัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 

มาตรา 61 ให1รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องค�กรชุมชน องค�กรเอกชน 
องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ตามความเหมาะสมและความจําเป:น 

มาตรา 62 ให1มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช1จ6าย
งบประมาณการจัดการศึกษาให1สอดคล1องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา โดยหน6วยงานภายในและหน6วยงานของรัฐท่ีมีหน1าท่ีตรวจสอบภายนอก 
 
 

มาตรา 63 รัฐต1องจัดสรรคลื่นความถ่ี สื่อตัวนํา และโครงสร1างพ้ืนฐานท่ีจําเป:นเพ่ือประโยชน�สําหรับสําหรับ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มาตรา 64 รัฐต1องส6งเสริมและสนับสนุนให1มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อ
สิ่งพิมพ�อ่ืน วัสดุอุปกรณ� และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเปmดให1มีการแข6งขันโดยเสรีอย6างเป:นธรรม 

มาตรา 65 ให1มีการพัฒนาบุคลากรท้ังด1านผู1ผลิต และผู1ใช1เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให1มีความรู1 
ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมท้ังการใช1เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

มาตรา 66 ผู1เรียนมีสิทธิได1รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช1เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรก
ท่ีทําได1 เพ่ือให1มีความรู1และทักษะเพียงพอท่ีจะใช1เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู1ด1วยตนเองได1 

มาตรา 67 รัฐต1องส6งเสริมให1มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือให1เกิดการใช1ท่ีคุ1มค6าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู1ของคนไทย (ม.24 (5) ครูใช1วิจัย, ม.30 
สถานศึกษาให1ผู1สอนสามารถวิจัย) 

มาตรา 68 ให1มีการระดมทุน เพ่ือจัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ ค6า
สัมปทาน และผลกําไรท่ีได1จากการดําเนินกิจการด1านสื่อสารมวลชน การลดอัตราค6าบริการเป:นพิเศษในการใช1
เทคโนโลยี 

มาตรา 69 รัฐต1องจัดให1มีหน6วยงานกลางทําหน1าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส6งเสริมและประสานการ
วิจัย การพัฒนาและการใช1 รวมท้ังการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการใช1เทคโนโลยี 
บทเฉพาะกาล (มาตรา 70 – 78) 
ผู"รับสนองพระบรมราชโองการ : 2542=ชวน หลีกภัย, 2545=ทักษิณ ชินวัตร, 2553=อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 63 – 69 
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