1

ความรู ้ทวไปและกฎหมายที
ั
เกียวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
แก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

สูตรจํางาย
กฎหมายฉบับใด ให1ไว1เมื่อใด เช6น พ.ศ.2542 + 12 = เป:นป;ที่ 54 ในรัชกาลป<จจุบัน
เกิดจาก มาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 (ฉบับที่ 16) ซึ่ง พรบ.
การศึกษาแห6งชาติ ถือเป:นกฎหมายแมบทในการจัดการศึกษา
เหตุผลในการประกาศใช"
พรบ.การศึกษาแห6งชาติ พ.ศ.2545 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ
พรบ.การศึกษาแห6งชาติ พ.ศ.2553 แยกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมการศึกษา เพื่อให1
การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
โดยสรุป
ผู"รับสนองฯ
ป& พ.ศ.
ประกาศ
มีผลบังคับใช"
2542
19 สิงหาคม
20 สิงหาคม
นายชวน หลีกภัย
2545
19 ธันวาคม
20 ธันวาคม
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
2553
22 กรกฎาคม
23 กรกฎาคม
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พรบ.การศึกษาแห6งชาติ ป; 2542 เดือนแม (ส.ค.) / ป; 2545 เดือนพอ (ธ.ค.) แต6วันที่ 20 เหมือนกัน
พรบ.การศึกษาแห6งชาติ พ.ศ.2542 แก1ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แก1ไข 9 มาตรา เหตุที่แก1 -->
แยกงานศิลปะและวัฒนธรรมไปจัดตั้งเป:นกระทรวงวัฒนธรรม
ให1มีคณะกรรมการอาชีวศึกษา
พรบ.การศึกษาแห6งชาติ พ.ศ.2542 แก1ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 แก1ไข 4 มาตรา เหตุที่แก1 -->
เกิดความไม6คล6องตัวและเกิดป<ญหาพัฒนา แยกเขต สพป.183 / สพม.42 เขต รวม 225 เขตพื้นที่การศึกษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เป:นผู1รักษาการ มีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบและ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พรบ.นี้ (มาตรา 5)
โครงสร"าง พรบ.การศึกษาแหงชาติ
ประกอบด1วย 9 หมวด 78 มาตรา

รวบรวมโดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757
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ความหมาย (มาตรา 4)
“การศึกษา” หมายความว6า กระบวนการเรียนรู1เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว6า การศึกษาก6อนระดับอุดมศึกษา
“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว6า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว6างการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“สถานศึกษา” หมายความว6า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน
มหาวิทยาลัย หน6วยงานการศึกษาหรือหน6วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่จัดการศึกษา
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว6า ข1อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงคและ
มาตรฐานที่ต1องการให1เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห6ง และเพื่อใช1เป:นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการส6งเสริม
และกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว6า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดยหน6วยงานต1นสังกัด
“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว6า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพื่อเป:นการประกันคุณภาพและให1มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
“ผู"สอน” หมายความว6า ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดับต6างๆ
“ครู” หมายความว6า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน1าที่หลักทางด1านการเรียนการสอนและการส6งเสริมการ
เรียนรู1ของผู1เรียนด1วยวิธีการต6าง ๆ
“คณาจารยC” หมายความว6า บุคลากรซึ่งทําหน1าที่หลักทางด1านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน
(ไม6มีคําว6า “วิชาชีพ”/ สอน+วิจัย)
“ผู"บริหารสถานศึกษา” หมายความว6า บุคลากรวิชาชีพรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต6ละแห6ง
“ผู"บริหารการศึกษา” หมายความว6า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษา
ตั้งแต6ระดับเขตขึ้นไป
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว6า ผู1บริหารสถานศึกษา ผู1บริหารการศึกษา รวมทั้งผู1สนับสนุน
การศึกษา
(ยกเว1นครู)

หมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ

มาตรา 6 – 9

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต1องเป:นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให1เป:นมนุษยที่สมบูรณทั้ง ร6างกาย จิตใจ
สติป<ญญา ความรู1 และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารง ชีวิต สามารถอยู6ร6วมกับ
ผู1อื่นได1อย6างมีความสุข (เก6ง /ดี /มีสุข) (ม.6 ความมุ6งหมายการจัดการศึกษา)
มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู1ต1องมุ6งปลูกฝ<งจิตสํานึกที่ถูกต1องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป:นประมุข รู1จักรักษาและส6งเสริมสิทธิ หน1าที่ เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป:นมนุษยฯ
มาตรา 8 หลักการจัดการศึกษา (ยึดหลัก 3 ข1อ=ตลอด/ รวม/ เนื่อง)
เป:นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน (Education for All)
ให1สังคมมีส6วนร6วมในการจัดการศึกษา (All for Education)
การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู1ให1เป:นไปอย6างต6อเนื่อง
รวบรวมโดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757
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มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร1าง และกระบวนการจัดการศึกษา (ยึดหลัก 6 ข1อ)
มีเอกภาพด1านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
มีการกระจายอํานาจไปสู6เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองส6วนท1องถิ่น
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)

หมวด 2 สิทธิและหน"าที่ทางการศึกษา
มาตรา 10 การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาสําหรับ
บุคคลปกติ
บุคคลซึ่งมีความบกพร6อง หรือมีร6างกายพิการ
หรือทุพพลภาพหรือไม6สามารถพึ่งตนเองได1หรือไม6มี
ผู1ดูแลหรือด1อยโอกาส
คนพิการ

มาตรา 10 – 14
สิทธิและโอกาส
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม6น1อยกว6าสิบสองป;ที่รัฐจัดให1
อย6างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม6เก็บค6าใช1จ6าย
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป:นพิเศษ

จัดตั้งแต6แรกเกิดหรือพบความพิการ และได1รับสิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช6วยเหลือ
อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ต1องจัดด1วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึง
บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ
ความสามารถของบุคคล
นโยบายการสนับสนุนค6าใช1จ6ายในการจัดการศึกษาตั้งแต6ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือนโยบายเรียนฟรี 15 ป;สอดคล1องกับ ม.10 นี้
มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผู1ปกครองมีหน"าที่จัดให1บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู6ในความดูแลได1รับการศึกษาภาค
บังคับตาม ม.17 ตามความพร1อมของรอบครัว
มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองส6วนท1องถิ่น ให1บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ม.12 บุคคล/องคกรมีสิทธิในการจัดการศึกษา)
สิทธิประโยชนที่พึงได1รับจากรัฐ (รู/1 หนุน/ ษี)
ผู1มีสิทธิ
สิทธิประโยชนที่พึงได1รับ
มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผู1ปกครอง
การสนับสนุนจากรัฐ ให1มีความรู"ความสามารถใน
การอบรมเลี้ยงดู
มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้น
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุน พื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู6ในความดูแล
หรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การลดหยอนหรือยกเว1นภาษี
บิดา มารดา หรือผู1ปกครอง มีสิทธิให1การศึกษาแก6บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู6ในความดูแลได1ด1วย
รวบรวมโดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757
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หมวด 3 ระบบการศึกษา

มาตรา 15 – 21

มาตรา 15 รูปแบบการจัดการศึกษา (3 รูปแบบคือ ใน/ นอก/ อัธ)
การศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาในระบบ
(Formal Education)
(Non-Formal Education)
(In-Formal Education)
เป:นการศึกษาที่กําหนดจุดมุ6งหมาย เป:นการศึกษาที่มีความยืดหยุ6นใน เป:นการศึกษาที่ให1ผู1เรียนได1เรียนรู1
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การกําหนดจุดมุ6งหมาย รูปแบบวิธี ด1วยตนเองตามความสนใจ
ของการศึกษา การวัดและประเมิน การจัดการศึกษา ระยะเวลาของ ศักยภาพ ความพร1อม และโอกาส
ผล ซึ่งเป:นเงื่อนไขของการสําเร็จ การศึกษา การวัดและประเมินผล โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ
ซึ่งเป:นเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จ สังคม สภาพแวดล1อม สื่อ หรือ
การศึกษาที่แน6นอน
การศึกษา
แหล6งความรู1อื่นๆ
สถานศึกษา อาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได1
มาตรา 16 การศึกษาในระบบ มี 2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด1วย การศึกษาซึ่งจัดไม6น1อยกว6าสิบสองป;ก6อนระดับอุดมศึกษา
กฎกระทรวงว6าด1วยการแบ6งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 สรุปได1ดังนี้
ข1อ 1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ6งออกเป:น 3 ระดับ
ก6อนประถมศึกษา (3-6 ป;) เพื่อวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร1อมของเด็กทั้งร6างกาย
และจิตใจ สติป<ญญา อารมณ บุคลิกภาพ และการอยู6ร6วมในสังคม
ประถมศึกษา มุ6งวางรากฐานเพื่อให1ผู1เรียนได1พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งในด1านคุณธรรม
จริยธรรม ความรู1และความสามารถขั้นพื้นฐาน
มัธยมศึกษา แบ6งออกเป:น 2 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต1น เพื่อให1รู1ความต1องการ ความสนใจและความถนัดของตนเองทั้งด1าน
วิชาการและวิชาชีพ สามารถประกอบการงานและอาชีพตามควรแก6วัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย มุ6งส6งเสริมให1ผู1เรียนได1ศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เพื่อ
เป:นพื้นฐานสําหรับการศึกษาต6อหรือการประกอบอาชีพ
ข1อ 2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ6งออกเป:น 2 ประเภท
สามัญศึกษา เพื่อพัฒนาผู1เรียน ตามความถนัด ความสนใจ ศักยภาพ และความสามารถ
พิเศษเฉพาะด1าน เพื่อเป:นพื้นฐานสําหรับการศึกษาต6อระดับอุดมศึกษา
อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาความรู1และทักษะในการประกอบอาชีพให1เป:นกําลังแรงงานที่มี
ฝ;มือ หรือศึกษาต6อในระดับอาชีพชั้นสูงต6อไป
การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ6งเป:น 2 ระดับ คือ ระดับต่ํากว6าปริญญา และระดับปริญญา
สามารถสรุปเป:นแผนผังได1ดังนี้
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การแบ6งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให1เป:นไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงว6าด1วยการแบ6งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ.2546 สรุปได1ดังนี้
ข1อ 1 การศึกษานอกระบบ แบ6งออกเป:น 2 ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ6งออกเป:น 3 ระดับ
ก6อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา แบ6งออกเป:น 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต1นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยแบ6งออกเป:นประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ6งเป:น 2 ระดับ คือ ระดับต่ํากว6าปริญญา และระดับปริญญา
ข1อ 2 การศึกษานอกระบบที่จัดเป:นหลักสูตรเฉพาะหรือหลักสูตรฝkกอบรมตามความต1องการ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ผู1เรียนอาจนําผลการเรียน ความรู1และประสบการณมาเทียบระดับการศึกษากับ
การศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบนี้ได1
ข1อ 3 การเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากว6าปริญญา ให1
สถานศึกษาที่รัฐมนตรีกําหนด แต6งตั้งคณะกรรมการจํานวนไม6เกิน 5 คน ต1องเป:นผู1มี
• ความรู1และประสบการณในสาขาวิชาของการศึกษาระดับนั้น ไม6น1อยกว6า 3 คน
• ความรู1และประสบการณด1านการวัดผลและประเมินผล จํานวน 1 คน
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป:นประธานกรรมการ และให1หัวหน1าสถานศึกษา แต6งตั้งเจ1าหน1าที่
ของสถานศึกษานั้นจํานวน 1 คนเป:นเลขานุการ
มาตรา 17 ให1มีการศึกษาภาคบังคับจานวน 9 ป; โดยให1เด็กซึ่งมีอายุย6างเข1าป;ที่ 7 เข1าเรียนจนอายุย6างเข1า
ป;ที่ 16 เว1นแต6สอบได1ชั้นป;ที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับ
หลักเกณฑและวิธีการนับอายุให1เป:นไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข1ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
การนับอายุเด็กเพื่อเข1ารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให1นับตามป;ปฏิทิน อายุครบ
เจ็ดป;บริบูรณในป;ใด ให1นับว6าเด็กมีอายุย6างเข1าป;ที่เจ็ดในป;นั้น
กรณีตัวอย6าง
• ป;การศึกษา 2558 เด็กที่จะเข1าเรียนชั้น ป.1 คือเด็กที่เกิด พ.ศ. = 2558 – 7 = 2551
• เด็กที่เกิด พ.ศ.2551 จะเข1าเรียนชั้น ป.1 ในป;การศึกษา = พ.ศ.เกิด + 7 = 2551 + 7 = 2558
ประกาศ สพฐ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข1ารับการศึกษา ระดับก6อนประถม
ศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. ไว1ดังต6อไปนี้
ข1อ 1 การรับเด็กเพื่อเข1ารับการศึกษาระดับก6อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.
ให1รับเด็กที่มีอายุไม6น1อยกว6า 4 ป;บริบูรณ
ข1อ 2 การนับอายุเด็กเพื่อเข1ารับการศึกษาระดับก6อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สพฐ. ให1นับตั้งแต6วันที่เด็กเกิดไปจนถึงวันแรกของการเปmดภาคเรียนที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว6า
ด1วยป;การศึกษา การเปmดและปmดสถานศึกษา
รวบรวมโดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757
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มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานให1จัดในสถานศึกษา ดังต6อไปนี้
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได1แก6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กก6อนเกณฑของสถาบันศาสนา
โรงเรียน ได1แก6 โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันของศาสนา
ศูนยการเรียน ได1แก6 สถานที่เรียนที่หน6วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน
องคกรชุมชน องคกรปกครองส6วนท1องถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอื่นเป:นผู1จัด
มาตรา 19 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให1จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหน6วยงานที่
เรียกชื่ออย6างอื่น
มาตรา 20 การจัดการอาชีวศึกษา การฝkกอบรมวิชาชีพ ให1จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของ
เอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร6วมมือระหว6างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ ให1เป:นไป
ตามกฎหมายว6าด1วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข1อง
มาตรา 21 กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน6วยงานอื่นของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตาม
ความต1องการและความชํานาญของหน6วยงานนั้นได1 โดยคํานึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
กฎกระทรวงว6าด1วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.2547 การจัดการศึกษาเฉพาะทางให1ยึดหลักเกณฑ
และวิธีการดังนี้
ต1องจัดให1สอดคล1องกับนโยบาย แผนการศึกษาแห6งชาติ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ต1องจัดให1มีการประสานงานระหว6างหน6วยงานที่จัดการศึกษาเฉพาะทางด1วยกันและกับ
กระทรวงศึกษาธิการ
ต1องจัดให1มีการประกันคุณภาพภายใน เพื่อนําไปสู6การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
→ การเทียบวุฒิทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีว6าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด

หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา

มาตรา 22 – 30

มาตรา 22 การจัดการศึกษา ต1องยึดหลัก
ผู1เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู1และพัฒนาตนเองได1
ถือว6าผู1เรียนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต1องส6งเสริมให1ผู1เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ+เต็มศักยภาพ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต1อง
เน1นความสําคัญทั้ง
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
รวบรวมโดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757
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มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู1 ให1สถานศึกษาและหน6วยงานที่เกี่ยวข1องดําเนินการ ดังนี้
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให1สอดคล1องกับความสนใจและความถนัดของผู1เรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกต6างระหว6างบุคคล
ฝkกฝนทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ แก1ไข
ให1ผู1เรียนได1เรียนรู1จากประสบการณจริง ฝkกการปฏิบัติให1ทําได1 คิดเป:น ทําเป:น รักการอ6าน/ใฝeรู1
อิงการสอนผสมผสานให1สมดุล (สาระความรู1 คุณธรรม ค6านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค)
สนับสนุนครูผู1สอน (สามารถจัดบรรยากาศ ใช1การวิจัยเป:นส6วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู1)
ขั้นตอนจัดการเรียนรู1 (ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร6วมมือ)
มาตรา 25 รัฐต1องส6งเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหล6งการเรียนรู1ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได1แก6
ห1องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลปq สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหล6งข1อมูล และแหล6งการเรียนรู1อื่น อย6างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ
มาตรา 26 ให1สถานศึกษาจัดการประเมินผู1เรียนโดยพิจารณาจาก พัฒนาการของผู1เรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร6วมกิจกรรม
การทดสอบควบคู6ไปในกระบวนการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต6ละระดับ
ให1สถานศึกษาใช1วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข1าศึกษาต6อ และให1นําผลการประเมิน
ผู1เรียน มาใช1ประกอบการพิจารณาด1วย
มาตรา 27 ให1คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อความเป:นไทย ความเป:นพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ เพื่อการศึกษาต6อ
ให1สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน1าที่จัดทําสาระของหลักสูตร ในส6วนที่เกี่ยวกับสภาพป<ญหาในชุมชนและ
สังคม ภูมิป<ญญาท1องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเป:นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต6างๆ ต1องมีลักษณะหลากหลายให1จัดตามความเหมาะสมของแต6ละ
ระดับโดยมุ6งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให1เหมาะสมแก6วัยและศักยภาพ
สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป:นวิชาการ และวิชาชีพ ต1องมุ6งพัฒนาคนให1มีความสมดุล ทั้งด1านความรู1
ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต6อสังคม (รู/ คิด/มารถ/ งาม/ ชอบ)
สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยังมีความมุ6งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ
ชั้นสูงและการค1นคว1า วิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู1และพัฒนาสังคม
มาตรา 29 ให1สถานศึกษาร6วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองส6วนท1องถิ่น
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส6งเสริมความ
เข1มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู1ภายในชุมชน เพื่อให1
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู1 ข1อมูล ข6าวสาร และรู1จักเลือกสรรภูมิป<ญญา
และวิทยาการต6าง ๆ
พัฒนาชุมชนให1สอดคล1องกับสภาพป<ญหาและความต1องการ
หาวิธีการสนับสนุนให1มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหว6างชุมชน
มาตรา 30 ให1สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการส6งเสริมให1ผู1สอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู1ที่เหมาะสมกับผู1เรียนในแต6ละระดับการศึกษา
รวบรวมโดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757
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หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรา 31 – 46=รัฐ/ ฐิ่น/ ชน

สวนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ

ทําให1เกิด พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ.46

มาตรา 31 กระทรวงมีอํานาจหน1าที่เกี่ยวกับการส6งเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท
มาตรา 32 การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให1มีองคกรหลักที่เป:นคณะบุคคลในรูปสภาหรือใน
รูปคณะกรรมการ จํานวน 4 องคกร ดังนี้
ชื่อองคกรหลัก
จํานวน
ประธาน
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม6เกิน 27 คน ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ดร.กมล รอดคล1าย
ไม6เกิน 28 คน ผู1ทรงคุณวุฒิ
รศ.นายแพทยกําจร ตติยกวี
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไม6เกิน 32 คน ผู1ทรงคุณวุฒิ
ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
59 คน
รัฐมนตรี
รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล
สภาการศึกษา
เพื่อพิจารณาให1ความเห็นหรือให1คําแนะนําแก6รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหน1าที่อื่น
ตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา 33 สภาการศึกษา มีหน1าที่
พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห6งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ
การศึกษาทุกระดับ
พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อดําเนินการให1เป:นไปตามแผน
พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา
ให1ความเห็นหรือคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ.นี้
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห6งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให1เสนอต6อคณะรัฐมนตรี
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระ
การดํารงตําแหน6งและการพ1นจากตําแหน6งของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ.2546 สรุปดังนี้
คณะกรรมการสภาการศึกษา จํานวน 59 คน (สัญชาติไทย/ ไม6ต่ํากว6า 35 ป;บริบูรณ/ ครม.แต6งตั้ง)
รัฐมนตรีว6าการกระทรวงศึกษาธิการ เป:นประธาน (1 คน)
กรรมการโดยตําแหน6ง 16 คน (8 ปลัด/ 6 เลขา/ 2 ผอ.)
→ 8 ปลัด (การท6องเที่ยวและกีฬา, การพัฒนาสังคม, ICT, มหาดไทย, แรงงาน, วัฒนธรรม,
วิทยและเทคโน, ศึกษาธิการ)
→ 6 เลขาธิการ (กก.กฤษฎีกา, กพฐ., กอศ., กกอ., สภาพัฒน, คุรุสภา)
→ 2 ผอ. (สํานักงบประมาณ, สมศ.)
ผู1แทนองคกรเอกชน 2 คน
ผู1แทนองคกรปกครองส6วนท1องถิ่น 2 คน
ผู1แทนองคกรวิชาชีพ 2 คน
ผู"แทนคณะสงฆC 2 รูป
ผู"แทนกรรมการกลางอิสลาม 1 คน
รวบรวมโดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757

9

ความรู ้ทวไปและกฎหมายที
ั
เกียวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
ผู"แทนองคCกรศาสนาอื่น 2 คน
ผู1ทรงคุณวุฒิ 30 คน แต6งตั้งจากผู1ที่มีความรู1ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง
สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา เป:นนิติบุคคล และให1เลขาธิการสภาเป:นกรรมการและเลขานุการ

มาตรา 34 หน1าที่คณะกรรมการ 3 องคกรหลักในกระทรวง
คณะกรรมการการศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
(กกอ.)
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลาง และมาตรฐานการอุดมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล1อง
สนับสนุนทรัพยากร
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ติดตาม ตรวจสอบ และ
แห6งชาติ และแผนการศึกษาชาติ ประเมินผลการจัดการศึกษา
สนับสนุนทรัพยากร
ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึง
ความเป:นอิสระและความเป:นเลิศ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น
ปริญญา
พื้นฐาน

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (กอศ.)
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดับ
การส6งเสริมประสานงานการ
จัดการอาชีวศึกษาของรัฐและ
เอกชน
สนับสนุนทรัพยากร
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา
โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเป:น
เลิศทางวิชาชีพ

มาตรา 35 องคประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา 34
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหน6งและการพ1นจากตําแหน6งของคณะกรรมการตามมาตรา 34 (พ.ศ.2546)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการการศึกษา
องคประกอบ
การอุดมศึกษา (กกอ.) การอาชีวศึกษา (กอศ.)
ขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
ของคณะกรรมการ
(ไม6เกิน 28 คน)
(ไม6เกิน 32 คน)
(ไม6เกิน 27 คน)
จากผู1ทรงคุณวุฒิ 1 คน จากผู1ทรงคุณวุฒิ 1 คน จากผู1ทรงคุณวุฒิ 1 คน
ประธาน
9 คน (2ป./5เลขา/2ผอ.) 9 คน (1ป./6เลขา/2ผอ.) 8 คน (1ป./5เลขา/2ผอ.)
โดยตําแหน6ง
- 2 ปลัด(มหาดไทย/ศธ.) - 1 ปลัด (ศธ.)
- 1 ปลัด (ศธ.)
- 5 เลขาธิการ (สกศ./
- 6 เลขาธิการ (สกศ./
- 5 เลขาธิการ (สกศ./
กอศ./กกอ./ กค./ กก. กพฐ./กอศ./กก.กฤษฎีกา กพฐ./กอศ./กก.กฤษฎีกา
กฤษฎีกา)
/พัฒนา ศฐก. / กพร.)
/พัฒนา ศฐก.)
- 2 ผอ. (สํานัก
- 2 ผอ. (สํานัก
- 2 ผอ. (สํานัก
งบประมาณ , สมศ.)
งบประมาณ, สมศ.)
งบประมาณ, สมศ.)
1 คน
3 คน
ผู1แทนองคกรเอกชน 1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
ผู1แทน อปท.
1 คน
2 คน
ผู1แทนองคกรวิชาชีพ 1 คน
ไม6เกิน 13 คน
ไม6เกิน 14 คน
ไม6เกิน 16 คน
ผู1ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขาฯ เลขาธิการ กพฐ. 1 คน เลขาธิการ กกอ. 1 คน เลขาธิการ กอศ. 1 คน
รวบรวมโดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757
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คุณสมบัติสําคัญของคณะกรรมการตามมาตรา 34 มีสัญชาติไทย/ มีอายุไม6ต่ํากว6า 35 ป;บริบูรณ/
ครม.แต6งตั้งจากผู1ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการต1องไม6เป:นประธานกรรมการเกินกว6า 1 คณะ
ผู1ทรงคุณวุฒิ แต6งตั้งจากผู1ที่มีความรู1ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงในด1านนั้น
สํานักงานคณะกรรมการตามมาตรา 34 เปJนนิติบุคคล
มาตรา 36 ให1สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป:นนิติบุคคล และอาจจัดเป:นส6วนราชการ
หรือเป:นหน6วยงานในกํากับของรัฐ ยกเว1นสถานศึกษาเฉพาะทาง
มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให"ยึด...เขตพื้นที่การศึกษา
โดยคํานึงถึง... ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร
วัฒนธรรม
ความเหมาะสมด1านอื่นด1วย
เว"นแต....การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว6าด1วยการอาชีวศึกษา
ผู"มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานคือ....รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของสภาการศึกษา
จํานวนเขตพื้นที่การศึกษา....ประถมศึกษา (สพป.) 183 เขต และมัธยมศึกษา (สพม.) 42 เขต รวม
เขตพื้นที่การศึกษาทั้งสิ้นจํานวน 225 เขต (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 17 ส.ค.53)
สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา การกําหนดให1
สถานศึกษาแห6งนั้นอยู6ในเขตพื้นที่การศึกษาใด ให1ยึด....ระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเปJนสําคัญ ตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรา 38 ในแต6ละเขตพื้นที่การศึกษา
ให1มีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหน1าที่ในการ......
กํากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
ประสาน ส6งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานและส6งเสริมองคกรปกครองส6วนท1องถิ่น ให1สามารถจัดการศึกษาสอดคล1องกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา
ส6งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว6าด1วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 สรุปได1ดังนี้
แนวปฏิบัติในการจัดตั้งสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนการจัดตั้งสถานศึกษา และนําเสนอคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา พิจารณาจัดตั้งสถานศึกษาใหม6
สถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นในชุมชนใดต1องมีจํานวนนักเรียน ดังต6อไปนี้
ระดับประถมศึกษา ต1องมีจํานวนนักเรียนในแต6ละรายอายุไม6น1อยกว6า 25 คนมาเข1าเรียน ถ1ามีไม6ถึง
25 คน แต6มากกว6า 10 คน ให1จัดตั้งเป:นสาขาของสถานศึกษาอื่น
ระดับมัธยมศึกษา ต1องมีจํานวนนักเรียนที่จะมาเข1าเรียนชั้นละไม6น1อยกว6า 80 คน ถ1ามีไม6ถึงชั้นละ 80
คน แต6มากกว6า 20 คน ให1จัดตั้งเป:นสาขาของสถานศึกษาอื่น
สถานที่ที่จะจัดตั้งสถานศึกษาต1องเป:นที่ดินที่มีหลักฐานอนุญาตให1ใช1 ตามประเภทของที่ดินอย6าง
ถูกต1อง จํานวนไม6น1อยกว6า 25 ไร6
รวบรวมโดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757
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สถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นใหม6จะต1องอยู6ห6างจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ไม6น1อยกว6า 6 กิโลเมตร
ในท1องที่ที่เป:นชุมชนหนาแน6น หรือในท1องที่ที่มีความจําเป:นพิเศษ หากไม6สามารถดําเนินการจัดตั้ง
สถานศึกษาตามเกณฑดังกล6าวข1างต1นได1 ให1ขออนุมัติต6อเลขาธิการ กพฐ.
แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข1อมูล จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา และนําเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณารวมสถานศึกษาตั้งแต6สองแห6งขึ้นไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให1ดําเนินการดังนี้
จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา
แจ1งสถานศึกษาที่จะรวมกัน
จัดให1มีการรับฟ<งความคิดเห็นของผู1ปกครองนักเรียนและชุมชน
เสนอแผนการรวมสถานศึกษา โดยผ6านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให1คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาการให1ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา โดยให1มีผล
ก6อนวันเริ่มต1นป;การศึกษา ไม6น1อยกว6า 180 วัน
การเลิกสถานศึกษา
ให1คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานั้นมีลักษณะ ดังต6อไปนี้
ไม6มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน
จํานวนนักเรียนลดลง จนไม6สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา
ให1คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให1มีการรับฟ<งความคิดเห็นของผู1ปกครองนักเรียนและ
ชุมชน แล1วให1สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
ให1สถานศึกษา แจ1งผู1ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล6วงหน1า ไม6น1อยกว6า 1 ป;ก6อนวันเปmดภาคเรียน
แรกของป;การศึกษาถัดไป
ให1สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการจัดตั้ง รวม และเลิกสถานศึกษาให1เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทราบและให1การสนับสนุน
ในกรณีที่มีความจําเป:นที่ไม6อาจมีหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบนี้มาใช1กับการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาได1 ให1เลขาธิการ กพฐ. นําเสนอขอความเห็นชอบ กพฐ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการตํารงตําแหน6ง และการพ1นจากตําแหน6งของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2546 และระเบียบคณะกรรมการส6งเสริมการศึกษาเอกชนว6าด1วยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผู1แทนผู1รับ
ใบอนุญาตและผู1แทนครูเพื่อแต6งตั้งเป:นกรรมการในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2551 สรุปได1ดังนี้
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพม.15 คน สพป.17 คน (เพิ่มเอกชน 2 คน) ประกอบด1วย
ประธานกรรมการ 1 คน
• ประธานกรรมการ ซึ่งกรรมการร6วมกันเลือกจากผู1ทรงคุณวุฒิ แล1วนําชื่อเสนอประธาน
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาแต6งตั้ง
ผู1แทนองคCกรชุมชน 1 คน
• ประชาชนในเขตพื้นที่รวมตัวกันไม6น1อยกว6า 15 คน ดําเนินกิจกรรมที่เป:นประโยชนต6อสังคม
อย6างต6อเนื่องไม6น1อยกว6า 2 ป; มีที่ตั้งขององคกรแน6นอน ไม6มีฐานะเป:นนิติบุคคล
รวบรวมโดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757
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ผู1แทนองคCกรเอกชน 1 คน
• ดําเนินกิจกรรมที่เป:นประโยชนต6อสังคมอย6างต6อเนื่องไม6น1อยกว6า 2 ป; มีที่ตั้งขององคกร
แน6นอน มีฐานะเป:นนิติบุคคล
ผู1แทนองคCกรปกครองสวนท"องถิ่น 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 มีประสบการณด1านนั้นไม6น1อยกว6า 5 ป;
โดยผู1ว6าราชการจังหวัดเป:นประธานคณะกรรมการสรรหาผู1ทรงคุณวุฒิ
ผู1แทน รร.เอกชน (ผู1รับใบอนุญาต 1 คน และครู 1 คน)
ผอ.สพท. เป:นกรรมการและเลขานุการ
⌦ ประธานและกรรมการ
→ ไม6เป:นเกินกว6า 2 เขตพื้นที่การศึกษาในเวลาเดียวกัน
→ มีวาระการดํารงตําแหน6งคราวละ 2 ป; ไม6เกิน 2 วาระติดต6อกัน
→ ถ1าพ1นจากตําแหน6งกอนครบวาระ สรรหาแทนภายใน 90 วันนับแต6วันที่ผู1นั้นพ1นจากตําแหน6ง
เว1นแต6วาระเหลืออยู6ไม6ถึง 180 วัน
→ ถ1าพ1นจากตําแหน6งตามวาระ สรรหาใหม6ภายใน 60 วันนับแต6วันที่ผู1นั้นพ1นจากตําแหน6ง และให1
ปฏิบัติหน1าที่ต6อไปจนกว6ากรรมการซึ่งแต6งตั้งใหม6เข1ามารับหน1าที่
มาตรา 39 ให1กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยตรง ทั้งด1าน
วิชาการ
งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทั่วไป
→ โดยตรงไปยัง คณะกรรมการ (กพท.)
สํานักงานเขตพื้นที่ (สพท.) สถานศึกษา
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกล6าว ให1เป:นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
รัฐมนตรีว6าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว1 ดังต6อไปนี้
→ ให1ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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)
ด1านการบริหารทั่วไป (22 ข1อ)
รวบรวมโดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757
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การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ด1าน
ด"านการบริหารงานบุคคล
ด"านวิชาการ
ด"านงบประมาณ
(17 ข1อ)

(22 ข1อ)
1. การจัดทําแผนงบประมาณและคา
ขอตั้งงบประมาณเพือ่ เสนอต6อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แล1วแต6กรณี
2. การจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารใช1
จ6ายเงินตามที่ได1รับจัดสรร
งบประมาณ จากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โดยตรง
3. การอนุมัติการใช1จ6ายงบประมาณ
ที่ได1รับจัดสรร
4. การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5. การรายงานผลการเบิกจ6าย
งบประมาณ
6. การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช1งบประมาณ
7. การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช1ผลผลิตจากงบประมาณ

(20 ข1อ)

1. การวางแผนอัตรากาลัง
1. การพัฒนาหรือการ
2. การจัดสรรอัตรากําลัง
ดําเนินการเกี่ยวกับการให1
ข1าราชการครูและบุคลากร
ความเห็นการพัฒนาสาระ
ทางการศึกษา
หลักสูตรท1องถิ่น
3. การสรรหาและบรรจุแต6งตั้ง
2. การวางแผนงานด1าน
4. การเปลี่ยนตําแหน6งให1สูงขึ้น
วิชาการ
การย1ายข1าราชการครูและ
3. การจัดการเรียนการสอนใน
บุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษา
5. การดําเนินการเกีย่ วกับการ
4. การพัฒนาหลักสูตรของ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
สถานศึกษา
6. การลาทุกประเภท
5. การพัฒนากระบวนการ
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เรียนรู1
8. การดําเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ
6. การวัดผล ประเมินผล และ
9. การสั่งพักราชการและการสั่ง
ดําเนินการเทียบโอนผลการ
ให1
ออกจากราชการไว1กอ6 น
เรียน
10. การรายงานการดําเนินการ
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทางวินัยและการลงโทษ
การศึกษาในสถานศึกษา
11. การอุทธรณและการร1องทุกข
8. การพัฒนาและส6งเสริมให1มี 8. การระดมทรัพยากรและ
12. การออกจากราชการ
แหล6งเรียนรู1
การลงทุนเพื่อการศึกษา
13. การจัดระบบและการจัดทํา
9. การปฏิบัติงานอืน่ ใดตามที่ได1รับ
9. การนิเทศการศึกษา
ทะเบียนประวัติ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพือ่
10. การแนะแนว
14. การจัดทําบัญชีรายชื่อและให1
การศึกษา
11. การพัฒนาระบบประกัน
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
คุณภาพภายในและมาตรฐาน การศึกษา
พระราชทานเครื่องราช
การศึกษา
อิสริยาภรณ
11. การวางแผนพัสดุ
12. การส6งเสริมชุมชนให1มี
12. การกําหนดรูปแบบรายการ หรือ 15. การส6งเสริมการประเมินวิทย
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือ ฐานะข1าราชการครูและบุคลากร
ความเข1มแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความร6วมมือ สิ่งก6อสร1างที่ใช1เงินงบประมาณเพื่อ ทางการศึกษา
เสนอต6อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16. การส6งเสริมและยกย6องเชิด
ในการพัฒนาวิชาการกับ
หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
ชูเกียรติ
สถานศึกษาและองคกรอื่น
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานแล1วแต6กรณี
17. การส6งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
14. การส6งเสริมและสนับสนุน 13. การพัฒนาระบบข1อมูลและ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหา
งานวิชาการแก6บุคคล
18. การส6งเสริมวินัย คุณธรรม
พัสดุ
ครอบครัว องคกร หน6วยงาน
และจริยธรรมสําหรับข1าราชการ
14. การจัดหาพัสดุ
สถานประกอบการ และ
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
19. การริเริ่มส6งเสริมการขอรับ
จาหน6ายพัสดุ
15. การจัดทําระเบียบและแนว 16. การจัดหาผลประโยชนจาก
ใบอนุญาต
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด1านวิชาการ ทรัพยสิน
20. การพัฒนาข1าราชการครูและ
17.
การเบิ
ก
เงิ
น
จากคลั
ง
บุคลากรทางการศึกษา การ
ของสถานศึกษา
18.
การรั
บ
เงิ
น
การเก็
บ
รั
ก
ษาเงิ
น
ดําเนินการที่เกี่ยวกับการ
16. การคัดเลือกหนังสือ
และการจ6ายเงิน
บริหารงานบุคคลให1เป:นไปตาม
แบบเรียนเพื่อใช1ในสถานศึกษา 19. การนําเงินส6งคลัง
กฎหมายว6าด1วยการนั้น
17. การพัฒนาและใช1สื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

20. การจัดทําบัญชีการเงิน
21. การจัดทํารายงานทางการเงิน
และงบการเงิน
22. การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพ
บัญชี ทะเบียน และรายงาน

ด"านการบริหารทั่วไป
(22 ข1อ)
1. การพัฒนาระบบและเครือข6าย
ข1อมูลสารสนเทศ
2. การประสานงานและพัฒนา
เครือข6ายการศึกษา
3. การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา
4. งานวิจัยเพือ่ พัฒนานโยบาย
และแผน
5. การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกร
6. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8. การดําเนินงานธุรการ
9. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล1อม
10. การจัดทําสํามะโนผู1เรียน
11. การรับนักเรียน
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา
13. การประสานการจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย
14. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
15. การทัศนศึกษา
16. งานกิจการนักเรียน
17. การประชาสัมพันธงาน
การศึกษา
18. การส6งเสริม สนับสนุนและ
ประสานการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องคกร หน6วยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา
19. งานประสานราชการกับส6วน
ภูมิภาคและส6วนท1องถิ่น
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
21. การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน6วยงาน
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ลงโทษนักเรียน

รวบรวมโดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757
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มาตรา 40 ให1มีคณะกรรมการ.....ของแต6ละสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากว6าปริญญา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อทําหน1าที่ กํากับและส6งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
มาตรานี้ไม6ใช1บังคับแก6สถานศึกษาตามมาตรา 18 (1) คือ สถานศึกษาปฐมวัย และ 18 (3)
คือ ศูนยการเรียน
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหน6ง และการพ1นจากตําแหน6งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2546 ประกอบด1วย
สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดใหญ6
องคประกอบ
(นร. ไม6เกิน 300 คน) (นร. เกินกว6า 300 คน)
คณะกรรมการ 9 คน คณะกรรมการ 15 คน
1) ประธานกรรมการ (จากผู1ทรงคุณวุฒิ)
1
1
2) ผู1แทนผู1ปกครอง (ในทะเบียนนักเรียนที่กําลังศึกษา)
1
1
3) ผู1แทนครู
1
1
4) ผู1แทนองคกรชุมชน
1
1
5) ผู1แทนองคกรปกครองส6วนท1องถิ่น
1
1
6) ผู1แทนศิษยเก6าของสถานศึกษา
1
1
7) ผู1แทนพระภิกษุสงฆหรือผู1แทนองคกรศาสนาอื่น
1
2
8) ผู1ทรงคุณวุฒิ (ไม6เป:นเกินกว6า 3 แห6งในเวลาเดียวกัน)
1
6
9) ผู1บริหารสถานศึกษาเป:นกรรมการและเลขานุการ
1
1
• ผู1แทนองคCกรชุมชน
• ประชาชนในเขตพื้นที่รวมตัวกันไม6น1อยกว6า 15 คน ดําเนินกิจกรรมที่เป:นประโยชนต6อสังคม
อย6างต6อเนื่องไม6น1อยกว6า 1 ป;มีที่ตั้งขององคกรแน6นอน ในกรณีไม6มีให1 ผอ.สรรหาจากท1องที่ตําบลใกล1เคียง
• 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 พิจารณาแต6งตั้งเป:นประธานกรรมการและกรรมการ
• ถ1าพ1นจากตําแหน6งกอนครบวาระหรือตามวาระ สรรหาแทนภายใน 90 วันนับ เว1นแต6วาระเหลืออยู6
ไม6ถึง 180 วันจะไม6ดําเนินการก็ได1
• สถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต6างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป ซึ่งไม6
สามารถแต6งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาได1ครบองคประกอบตามกฎกระทรวงนี้ให1เป:นไปตามระเบียบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.เขต โดยความเห็นชอบของ กพท. เป:นผู1มีอํานาจในการประกาศ)
รวบรวมโดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757
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สวนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององคCกรปกครองสวนท"องถิ่น
มาตรา 41 องคกรปกครองส6วนท1องถิ่น (อปท.) มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตาม
ความพร1อม ความเหมาะสมและความต1องการภายในท1องถิ่น
มาตรา 42 ให1 ศธ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพร1อมในการจัดการศึกษาของ อปท. และมี
หน1าที่ในการประสานและส6งเสริม อปท. ให1สามารถจัดการศึกษาสอด คล1องกับนโยบายและได1มาตรฐาน
การศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาของ อปท.

สวนที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน
มาตรา 43 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน ให1มีความเป:นอิสระ โดยมีการกํากับติดตาม การ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ
มาตรา 44 ให1สถานศึกษาเอกชนตามมาตรา 18 (2) คือ โรงเรียนเอกชน เป:นนิติบุคคล และมี
คณะกรรมการบริหารประกอบด1วย ผู1บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู1รับใบอนุญาต ผู1แทนผู1ปกครอง ผู1แทน
องคกรชุมชน ผู1แทนครู ผู1แทนศิษยเก6า 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
ให1สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนินกิจการได1 โดยอิสระ สามารถพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการที่เป:นของตนเอง มีความคล6องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู6ภายใต1การกํากับ
ดูแลของสภาสถานศึกษา
มาตรา 46 รัฐต1องให1การสนับสนุนด1านเงินอุดหนุน การลดหย6อนหรือการยกเว1นภาษี และสิทธิประโยชน
อย6างอื่นแก6สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมทั้งส6งเสริมและสนับสนุนด1านวิชาการให1สถานศึกษา
เอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได1

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา 47 – 51

มาตรา 47 ให1มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด1วย
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กฎกระทรวงว6าด1วยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 สรุปได1ดังนี้
การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว6า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และ
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดสําหรับ
การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน6วยงานต1นสังกัดที่มีหน1าที่
กํากับดูแลสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว6า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาการติดตาม และ
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือผู1ประเมินภายนอก
รวบรวมโดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว6า กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความก1าวหน1าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา พร1อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร6งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว6า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข1าสู6คุณภาพที่สอดคล1อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร1าง การวาง
แผน และการดําเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร1างจิตสํานึกให1เห็นว6า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะต1อง
ดําเนินการอย6างต6อเนื่องและเป:นความรับผิดชอบร6วมกันของทุกคน
ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ต1องประกอบด1วย
การประเมินคุณภาพภายใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุ6งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ต1องประกอบด1วย
การประเมินคุณภาพภายนอก
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ให1สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย6างต6อเนื่องเป:นประจําทุกป; โดยเน1นผู1เรียนเป:น
สําคัญ ทั้งนี้ ด1วยการสนับสนุนจากหน6วยงานต1นสังกัดและการมีส6วนร6วมของชุมชน
สถานศึกษาต1องนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด1วย
ประธานกรรมการ ซึ่งรัฐมนตรีแต6งตั้งจากกรรมการผู1ทรงคุณวุฒิ
เลขาธิการ กพฐ. เป:นรองประธานกรรมการ
กรรมการผู1ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต6งตั้งโดยคําแนะนําของ กพฐ. จํานวนไม6เกิน 9 คน จะต1อง
แต6งตั้งจากบุคคลที่ไม6เป:นข1าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหน6งหรือเงินเดือนประจํา จํานวนไม6
น1อยกว6า 5 คน (มีวาระการดํารงตําแหน6งคราวละ 4 ป;)
กรรมการและเลขานุการ ให1เลขาธิการ กพฐ. แต6งตั้งข1าราชการของ สพฐ. ซึ่งดูแลงานด1านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหน1าที่ดังนี้
วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส6งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของ กพฐ.
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก6สถานศึกษาโดยให1นําผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย6างต6อเนื่อง
แต6งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข1องตามที่รัฐมนตรีหรือ กพฐ. มอบหมาย
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ให1สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให1มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดําเนินการดังต6อไปนี้
1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ6งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5) จัดให1มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6) จัดให1มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7) จัดทํารายงานประจําป;ที่เป:นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8) จัดให1มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย6างต6อเนื่อง
ให1หน6วยงานต1นสังกัดหรือ สพท. แล1วแต6กรณี ประกาศผ6อนผันการปฏิบัติและวางแนวทางในการ
ประกันคุณภาพภายในให1เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น แล1วรายงานให1รัฐมนตรี
ทราบ
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต1องสอดคล1องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
เอกลักษณของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด และต1องครอบคลุมสาระการเรียนรู1และกระบวนการเรียนรู1 รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของ
ผู1เรียน ชุมชน และท1องถิ่นด1วย
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกลุ6มตัวบ6งชี้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สมศ.
กลุ6มตัวบ6งชี้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สมศ.
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ชื่อมาตรฐาน
ตบช.
ชื่อกลุ6มตัวบ6งชี้
ตบช.
มฐ.1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค
5 1. กลุ6มตัวบ6งชี้พื้นฐาน
8
มฐ.2 แนวการจัดการศึกษา
3 2. กลุ6มตัวบ6งชี้อัตลักษณ
2
มฐ.3 แนวการสร1างสังคมแห6งการเรียนรู1
3 3. กลุ6มตัวบ6งชี้มาตรการส6งเสริม
2
รวม 3 มาตรฐาน
11
3 กลุ6มตัวบ6งชี้
12
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อมาตรฐาน
มาตรฐาน
ตบช. มาตรฐาน ตบช.
1. มาตรฐานด1านคุณภาพผู1เรียน
4
17
6
26
2. มาตรฐานด1านการจัดการศึกษา
4
28
6
33
3. มาตรฐานด1านสังคมแห6งการเรียนรู1
1
2
1
2
4. มาตรฐานด1านอัตลักษณของสถานศึกษา
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<ญหาและความต1องการที่จําเป:นของสถานศึกษาอย6างเป:นระบบ
2) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปvาหมาย และความสําเร็จของการพัฒนาไว1อย6างชัดเจนและเป:น

รูปธรรม
3) กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา ผลการวิจัย หรือข1อมูลเชิงประจักษที่อ1างอิงได1ให1ครอบคลุมการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด1านการจัดประสบการณการเรียนรู1 กระบวนการเรียนรู1การส6งเสริมการเรียนรู1 การ
วัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสู6มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว1
4) กําหนดแหล6งวิทยาการภายนอกที่ให1การสนับสนุนทางวิชาการ
5) กําหนดบทบาทหน1าที่ให1บุคลากรของสถานศึกษาและผู1เรียนรับผิดชอบและดําเนินงานตามที่
กําหนดไว1อย6างมีประสิทธิภาพ
6) กําหนดบทบาทหน1าที่และแนวทางการมีส6วนร6วมของบิดา มารดา ผู1ปกครองและองคกรชุมชน
7) กําหนดการใช1งบประมาณและทรัพยากรอย6างมีประสิทธิภาพ
8) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป;
ให1 สพท. วิเคราะห วิจัย และเผยแพร6นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพ
ภายในอย6างต6อเนื่อง รวมทั้งส6งเสริม สนับสนุน และร6วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ให1หน6วยงานต1นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให1มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย6าง
น1อย 1 ครั้งในทุก 3 ป; และแจ1งผลให1สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบรวมทั้งให1เปmดเผยผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาต6อสาธารณชน
ข1อ 38 ในการประกันคุณภาพภายนอก ให1สํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
แต6ละแห6งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑใน 4 มาตรฐาน ดังต6อไปนี้
ผลการจัดการศึกษาในแต6ละระดับและประเภทการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนที่เน1นผู1เรียนเป:นสําคัญ
การประกันคุณภาพภายใน
สมศ. ประเมินคุณภาพภายนอกครอบคลุม 4 มาตรฐาน 3 กลุ6มตัวบ6งชี้ 12 ตัวบ6งชี้
ข1อ 40 กรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงว6า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได1ไม6ผ6าน
เกณฑมาตรฐาน ให1สํานักงานแจ1งเป:นหนังสือพร1อมแสดงเหตุผลที่ไม6ผ6านเกณฑมาตรฐานแก6หน6วยงานต1นสังกัด
และสถานศึกษานั้น และให1สถานศึกษานั้นปรับปรุงแก1ไขโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน
เพื่อขอรับการประเมินใหม6ภายใน 2 ป;นับแต6วันที่ได1รับแจ1งผลการประเมินครั้งแรก
ให1สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพต6อสํานักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน 30 วันนับแต6วันที่
ได1รับแจ1งผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 48 ให1หนวยงานต"นสังกัดและสถานศึกษา จัดให1มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให1ถือว6าการประกันคุณภาพภายใน เป:นส6วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต1องดําเนินการ
อย6างต6อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป; เสนอต6อหน6วยงานต1นสังกัด หน6วยงานที่เกี่ยวข1อง และเปmดเผย
ต6อสาธารณชน เพื่อนําไปสู6การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
*** (หน6วยงานต1นสังกัดคือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
รวบรวมโดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757
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ตามกฎกระทรวงว6าด1วยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข1อ 6 ให1
สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําป;ที่เป:นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต6อคณะกรรมการสถานศึกษา
หน6วยงานต1นสังกัด และหน6วยงานที่เกี่ยวข1อง เพื่อพิจารณาและเปmดเผยรายงานนั้นต6อสาธารณชน)
ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 การดําเนินงานของ
หน6วยงานต1นสังกัด จัดให1มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย6างน1อย 1 ครั้งต6อป; และ
แจ1งผลการติดตามตรวจสอบให1สถานศึกษาทราบ
มาตรา 49 ให1มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีฐานะเป:นองคการ
มหาชน ทําหน1าที่ พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อให1มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ6งหมายและหลักการและแนวการจัด
การศึกษาในแต6ละระดับ
ให1มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห6งอย6างน1อย 1 ครั้งในทุก 5 ป; นับตั้งแต6การ
ประเมินครั้งสุดท1าย และเสนอผลการประเมินต6อหน6วยงานที่เกี่ยวข1องและสาธารณชน
มาตรา 50 ให1สถานศึกษาให1ความร6วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต6าง ๆ ที่มีข1อมูลเกี่ยวข1องกับ
สถานศึกษา ตลอดจนให1บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู1ปกครองและผู1ที่มีส6วนเกี่ยวข1องกับ
สถานศึกษาให1ข1อมูลเพิ่มเติม ตามคําร1องขอของ สมศ.
มาตรา 51 กรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม6ได1ตามมาตรฐานที่กําหนดให1 สมศ.จัดทํา
ข1อเสนอแนะ การปรับปรุงแก1ไขต6อหน6วยงานต1นสังกัด เพื่อให1สถานศึกษาปรับปรุงแก1ไขภายในระยะเวลาที่
กําหนด หากมิได1ดําเนินการดังกล6าว ให1 สมศ.รายงานต6อ กพฐ. เพื่อดําเนินการให1มีการปรับปรุงแก1ไข

หมวด 7 ครู คณาจารยC และบุคลากรทางการศึกษา

มาตรา 52 – 57

มาตรา 52 ให1กระทรวงส6งเสริมให1มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาให1มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป:นวิชาชีพชั้นสูง
• รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครูฯ อย6างเพียงพอ
มาตรา 53 ให1มีองคกรวิชาชีพครู ผู1บริหารสถานศึกษา และผู1บริหารการศึกษา มีฐานะเป:นองคกรอิสระ
ภายใต1การบริหารของสภาวิชาชีพ ในกํากับของกระทรวง มีอํานาจหน1าที่
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
การพัฒนาวิชาชีพครู ผู1บริหารสถานศึกษาและผู1บริหารการศึกษา
ผู1ต1องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได1แก6 ครู ผู1บริหารสถานศึกษา ผู1บริหารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น (เฉพาะ ศน.) ทั้งของรัฐและเอกชน (นอกนั้นไม6ต1องมี)
การจัดให1มีองคกรวิชาชีพครู ผู1บริหารสถานศึกษา ผู1บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให1เป:นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด
ความในมาตรานี้ไม6ใช1บังคับแก6คณาจารย และผู1บริหารฯ ในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
มาตรา 53 ทําให1เกิด พรบ.สภาครูฯ 2546 ม.7 ให1มีสภาครูฯ เรียกว6า “คุรุสภา” เป:นนิติบุคคล
รวบรวมโดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757
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มาตรา 54 ให1มีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของข1าราชการครู โดยให1ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ของหน6วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป:นข1าราชการในสังกัด
องคกรกลางบริหารงานบุคคลของข1าราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสู6เขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ทั้งนี้ ให1เป:นไปตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา 54 ทําให1เกิด พรบ.ระเบียบข1าราชการครูฯ 2547 ม.7 ให1มี “ก.ค.ศ.”
มาตรา 55 ให1มีกฎหมายว6าด1วยเงินเดือน ค6าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนเกื้อกูลอื่น สําหรับ
ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให1มีรายได1ที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ
ให1มีกองทุนส6งเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเป:นเงินอุดหนุนงานริเริ่ม
สร1างสรรค ผลงานดีเด6น และเป:นรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให1เป:นไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 55 ทําให1เกิด พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน6งข1าราชการครูฯ
มาตรา 56 การผลิตและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา มาตรฐาน และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของข1าราชการหรือพนักงานของรัฐในสถานศึกษาระดับ
ปริญญาที่เป:นนิติบุคคล ให1เป:นไปตามกฎหมายว6าด1วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต6ละแห6งและกฎหมายที่เกี่ยวข1อง
มาตรา 57 ให1หน6วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให1มีส6วนร6วมในการจัดการศึกษาโดย
นําประสบการณ ความรอบรู1 ความชํานาญ และภูมิป<ญญาท1องถิ่นของบุคคลดังกล6าวมาใช1 เพื่อให1เกิด
ประโยชนทางการศึกษาและยกย6องเชิดชูผู1ที่ส6งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

มาตรา 58 – 62

มาตรา 58 ให1มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด1านงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน มาใช1จัด
การศึกษาดังนี้
ให1รัฐและ อปท. อาจจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได1ตามความเหมาะสม
ให1บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองส6วนท1องถิ่นเอกชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เป:นผู1จัดและมีส6วนร6วมในการจัด
การศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่นให1แก6สถานศึกษา และมีส6วนร6วมรับภาระค6าใช1จ6ายทางการศึกษา
ตามความเหมาะสมและความจําเป:น
ให1รัฐและองคกรปกครองส6วนท1องถิ่น ส6งเสริมและให1แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล6าว โดย
การสนับสนุน การอุดหนุนและใช1มาตรการลดหย6อนหรือยกเว1นภาษี ตามความเหมาะสมและความจําเป:น
มาตรา 59 ให1สถานศึกษาของรัฐที่เป:นนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช1 และจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ทั้งที่เป:นที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายว6าด1วยที่ราชพัสดุ และที่เป:น
ทรัพยสินอื่น รวมทั้งจัดหารายได1จากบริการของสถานศึกษา และเก็บค6าธรรมเนียมการศึกษาได1
อสังหาริมทรัพยที่สถานศึกษาของรัฐที่เป:นนิติบุคคลได1มาโดยมีผู1อุทิศให1 หรือโดยการซื้อหรือ
แลกเปลี่ยนจากรายได1ของสถานศึกษา ไม6ถือเป:นที่ราชพัสดุ และให1เป:นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา
รายได1และผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่เป:นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชนที่เกิดจากที่ราช
พัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจ1าง
ทําของที่ดําเนินการโดยใช1เงินงบประมาณไม6เป:นรายได1ที่ต1องนําส6งกระทรวงการคลัง แต6สถานศึกษาของรัฐที่
ไม6เป:นนิติบุคคล สามารถจัดสรรเป:นค6าใช1จ6ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ได1ตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด
รวบรวมโดย ดร.สมัต อาบสุวรรณ : ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Tel: 08-7879-5757
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มาตรา 60 ให1รัฐจัดสรรงบประมาณแผ6นดินให1กับการศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดต6อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศ ดังนี้
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โดยจัดให1รัฐและเอกชนให1เท6าเทียมกัน
จัดกองทุนกู1ยืมให1แก6ผู1เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได1น1อยตามความเหมาะสมและความจําเป:น
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเป:นพิเศษให1เหมาะสม และสอดคล1องกับความจําเป:นในการจัด
การศึกษาสําหรับผู1เรียนที่มีความต1องการเป:นพิเศษ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและ
ความเป:นธรรม
จัดสรรงบประมาณเป:นค6าใช1จ6ายดําเนินการ และงบลงทุนให1สถานศึกษาของรัฐ โดยให1มีอิสระใน
การบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษา
จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให1สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
จัดสรรกองทุนกู1ยืมดอกเบี้ยต่ําให1สถานศึกษาเอกชน เพื่อให1พึ่งตนเองได1
จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน
มาตรา 61 ให1รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตามความเหมาะสมและความจําเป:น
มาตรา 62 ให1มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช1จ6าย
งบประมาณการจัดการศึกษาให1สอดคล1องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา โดยหน6วยงานภายในและหน6วยงานของรัฐที่มีหน1าที่ตรวจสอบภายนอก
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มาตรา 63 – 69

มาตรา 63 รัฐต1องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนํา และโครงสร1างพื้นฐานที่จําเป:นเพื่อประโยชนสําหรับสําหรับ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรา 64 รัฐต1องส6งเสริมและสนับสนุนให1มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อ
สิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเปmดให1มีการแข6งขันโดยเสรีอย6างเป:นธรรม
มาตรา 65 ให1มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด1านผู1ผลิต และผู1ใช1เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให1มีความรู1
ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช1เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
มาตรา 66 ผู1เรียนมีสิทธิได1รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช1เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรก
ที่ทําได1 เพื่อให1มีความรู1และทักษะเพียงพอที่จะใช1เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู1ด1วยตนเองได1
มาตรา 67 รัฐต1องส6งเสริมให1มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพื่อให1เกิดการใช1ที่คุ1มค6าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู1ของคนไทย (ม.24 (5) ครูใช1วิจัย, ม.30
สถานศึกษาให1ผู1สอนสามารถวิจัย)
มาตรา 68 ให1มีการระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ ค6า
สัมปทาน และผลกําไรที่ได1จากการดําเนินกิจการด1านสื่อสารมวลชน การลดอัตราค6าบริการเป:นพิเศษในการใช1
เทคโนโลยี
มาตรา 69 รัฐต1องจัดให1มีหน6วยงานกลางทําหน1าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส6งเสริมและประสานการ
วิจัย การพัฒนาและการใช1 รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการใช1เทคโนโลยี
บทเฉพาะกาล (มาตรา 70 – 78)
ผู"รับสนองพระบรมราชโองการ : 2542=ชวน หลีกภัย, 2545=ทักษิณ ชินวัตร, 2553=อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
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