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ค านิยาม 
 “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก 
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความ ก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัย เก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
 “การศึกษาข้ันพื้นฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา  
 “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงาน
การศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอํานาจหน้าที่ หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  
 “สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 “มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้
เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง สําหรับการส่งเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และ  
การประกันคุณภาพทางการศึกษา  



ความมุ่งหมายและหลักการ 
  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
  กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ       
การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถ   
ในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้  
  (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  
  (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
  (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
 



ความมุ่งหมายและหลักการ 
  การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้  
  (1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  
  (2) มีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา  
  (4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา  
  (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  



สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 
  ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
  ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ 
หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึ กษา
ข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ  
  บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง รวมถึงครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีสิทธิได้รับประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
   การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือ
บุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
   เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลที่ครอบครัว 
จัดให้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
   การลดหย่อยหรือยกเว้นภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 
  



ระบบการศึกษา 
การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย  
 การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ กําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา ของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน  
  การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
   การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา การแบ่ง
ระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
   การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ํากว่าปริญญาและระดับปริญญา  
 การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้อง   
กับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม  
 การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส    
โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ  
 



ระบบการศึกษา 
  นอกจากนี้รัฐกําหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก 
  การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้  
  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนเกณฑ์ของสถาบัน
ศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความ ต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน  
  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา หรือศาสนาอ่ืน  
  ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์  
สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด  
 
 
 
 



แนวการจัดการศึกษา 
  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
  ต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้  
   ความรู้เรื่องเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ
สังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เรื่อง     
การจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน  
   ความรู้เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา  
   ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  
   ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  



แนวการจัดการศึกษา 
  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้  
   จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึง       
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
   ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา  
   จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  
   จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  
   ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของ กระบวนการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  



แนวการจัดการศึกษา 
  รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
  ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบ
การศึกษา  
  ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน สังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชน 
 



มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ          
การประกันคุณภาพภายนอก  
  ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ทําหน้าที่พัฒนา
เกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
ความมุ่งหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษา ในแต่ละระดับตามที่กําหนด 
 



ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการกํากับ และประสานให้สถาบันที่ทําหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ 
รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจําการอย่างต่อเน่ือง 
  รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
  ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็น องค์กรอิสระภายใต้การบริหาร
ของสภาวิชาชีพ ในกํากับของกระทรวง มีอํานาจหน้าที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแล      
การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  
  ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ทั้งของรัฐ และเอกชนต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด  
  ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาทั้งของหน่วยงานทาง
การศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู   
โดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 



ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
   ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และ
ต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา  
  ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร ดังกล่าว โดยการ
สนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามความเหมาะสมและความจําเป็น 



เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
   รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถ่ี สื่อตัวนําและโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนที่ จําเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอ่ืน เพื่อใช้ประโยชน์สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเป็น  
   รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน 
วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูง ใจ
แก่ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  
  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได้ เพื่อให้มี
ความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 



พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 



แก้ไขเพิ่มเติม 
   มาตรา 31 กระทรวงมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท 
กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
การกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมาย กําหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง  
  มาตรา 34 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณ
สถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วย            
การอาชีวศึกษา 



แก้ไขเพิ่มเติม 
  กรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการได้ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดให้มีการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ดังต่อไปนี้เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้  
  (1) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ  
  (2) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย  
  (3) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ  
  (4) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา  
  มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ        
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  
 



  เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยให้แยกภารกิจเกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ไปจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรม และโดยที่เป็นการสมควร ปรับปรุงการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา ประกอบกับสมควรให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคล้องกับ ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา
ด้วย 



พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 



   สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 คือ โดยที่การจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของทั้งสองระดับรวมอยู่ใน
ความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ทําให้การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเกิดความไม่คล่องตัวและเกิดปัญหาการพัฒนา
การศึกษา สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและ  
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพ
ย่ิงขึ้น  
 



พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 



เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัต ิ
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ .ศ. 2545 ได้กําหนดให้บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลอ่ืนซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ จํานวนเก้าปีโดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ เจ็ดเข้าเรียน
ในสถานศึกษาพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่จะสอบได้ช้ันปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
ยกเลิกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ .ศ. 2523 ตามมาตรา 2 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 



สาระส าคัญของพระราชบัญญัต ิ
 มาตรา  4  ในพระราชบัญญัตินี้ได้ให้คํานิยามว่า 
  “การศึกษาภาคบังคับ” หมายความว่า การศึกษาช้ันปีที่หนึ่งถึงช้ันปีที่เก้าของการศึกษาข้ันพื้นฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 
  “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองหรือผู้ปกครองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจําหรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน 
  “เด็ก” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ช้ันปีที่เก้า
ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว 
  “คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน” หมายความว่า คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ 
  



สาระส าคัญของพระราชบัญญัต ิ
 มาตรา  4  ในพระราชบัญญัตินี้ได้ให้คํานิยามว่า 
  “คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 



สาระส าคัญของพระราชบัญญัต ิ
 มาตรา  4  ในพระราชบัญญัตินี้ได้ให้คํานิยามว่า 
  “คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

 มาตรา 5 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้วแต่กรณีประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการส่ง
เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับโดยให้ปิดประกาศไว้ ณ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษา รวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อน
เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 



สาระส าคัญของพระราชบัญญัต ิ
 มาตรา  6 ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเมื่อผู้ปกครองร้องขอ ให้สถานศึกษามีอํานาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อน
หรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 
 

 มาตรา 11 บุคคลซึ่งมิใช่ผู้ปกครอง แต่มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย มีหน้าที่ต้องแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่ เว้นแต่ผู้ปกครองได้อาศัยอยู่ด้วยกับผู้นั้น 
 

 มาตรา 7 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทํา
การของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก โดยผู้ซึ่งเก่ียวข้องต้องอํานวยความสะดวกตามสมควรตามมาตรา 9 ผู้ใดไม่อํานวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทตามมาตรา 14 และในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง
บัตรประจําตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 8 หากพบว่ามีเด็ก
ไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาให้ดําเนินการให้เด็กนั้น ได้เข้าเรียนในสถานศึกษานั้น แล้วรายงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรืออง ค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแล้วแต่กรณีทราบ ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการ    
เขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่พบเด็ก แล้วแต่กรณีเพื่อดําเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษา 
 



สาระส าคัญของพระราชบัญญัต ิ
  มาตรา 12 กําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษา    
จัดการศึกษาเป็นพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกาย
พิการ หรือทุพพลภาพหรือเด็กซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาภาค
บังคับด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดตามความจําเป็นเพื่อ
ประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
 นอกจากนีม้าตรา 13 ยังกําหนดโทษทางอาญาแก่ผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท บุคคลใดไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการที่จะเข้าตรวจค้นสถานที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทตาม มาตรา       
14 และผู้ที่กระทําด้วยประการใด ๆ โดยปราศจากเหตุอันสมควร อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตามมาตรา 15 
 



พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน 



พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550  
 การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  มาตรา 4 
กล่าวว่า สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชนที่มีอํานาจหน้าที่ หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา และมาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา หรื อ
ศาสนาอ่ืน นอกจากนี้ยังได้กําหนดหลักการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร 
เพื่อทําหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนให้มีความเป็นอิสระโดยมีการกํากับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ นอกจากนี้ เพื่อให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยรัฐพร้อมให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน และ     
สิทธิประโยชน์อย่างอื่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ ให้แก่สถานศึกษาของเอกชน  
 



พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
  การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญ คือ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนในส่วนที่เก่ียวกับ
ผู้อนุญาตการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดิน คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบและคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จังหวัด 
การจัดทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งการกําหนดให้มีกองทุนสํารองของโรงเรียนในระบบ ได้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและไม่สอดคล้อง
กับ   การดําเนินการของโรงเรียนเอกชน ทําให้การจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนเอกชนไม่มีประสิทธิภาพและศักยภาพ ประกอบกับ
บทบัญญัติในส่วนของการประกันสังคมได้กําหนดครอบคลุมบุคคลซึ่งมิได้มีหน้าที่หลักด้านการสอนหรือสนับสนุนการศึกษา สมควรปรับปรุง
บทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่การจัดการศึกษาและการพัฒนาของโรงเรียนเอกชน อันจะมีผลให้นักเรียนได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพย่ิงขึ้น  
 
 



  จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาจะต้องค านึงว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ และให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผ่านความร่วมมือของครอบครัว และส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน 



พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 



พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
  การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติมีหลักการจัดการศึกษาให้
เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน และให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการศึกษา
ทั้งสามรูปแบบ เพื่อให้สามารถพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากกลไกและการดําเนินการเก่ียวกับ
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะรองรับ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายดังกล่าว 
สมควรให้มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง         
มีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อทําให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้ตามศักยภาพ   
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา อันจะมีผลในการพัฒนากําลังคนและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  
 
 



พระราชบัญญัติเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ 



พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี มีสาระสําคัญ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 
2515 และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 254 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สาระสําคัญและรายละเอียด
เก่ียวกับวิธีการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สมควรกําหนดข้ันตอนและ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมย่ิงข้ึน เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเ ป็น        
การส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือ   
ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และสมควรปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองเด็ก ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้
เหมาะสมย่ิงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 
 
 



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 
 การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญ คือ โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ .ศ.  
2521 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรกําหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยกําหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์เด็กและเยาวชนอําเภอ และสภาเด็กและเยาวชน เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งให้องค์กรเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
 
 
 
 



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญ  คือ โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ     
พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ทําให้ไม่อาจส่งเสริมเด็กและเยาวชนในทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น   
ในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีการแสดงออกที่สอดคล้องกับระดับความรู้
ความสามารถซึ่งพัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้การส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน            
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
 
 
 
 
 



พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
พ.ศ. 2551 
 การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญ คือ โดยที่การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจาก
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไป จึงจําเป็นต้องจัดให้คนพิการมีสิทธิ และโอกาสได้รับการบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษ
ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ ดังนั้น เพื่อให้การบริการและการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการในด้านการศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึงทุกระบ บ
และทุกระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



พระราชบัญญัติลูกเสือ 



พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
  การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญ คือ โดยที่ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างระเบียบบริหารราชการและการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 ทําให้การบริหารงานของ
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับกิจการลูกเสือเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยลูกเสือได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว เพื่อกําหนดการดําเนินการของลูกเสือองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด และคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
ตลอดจนสมควรกําหนดภารกิจให้สอดคล้องกับการลูกเสือของนานาประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การลูกเสือมีความเจริญก้าวหน้าและสร้างความสามัคคี
แก่คนในชาติ 
 



พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 



พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐    

  เป็นผลจากการให้ยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ .ศ. 2541 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุด ต่อการพัฒนาที่ย่ังยืน
ของประเทศ โดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา  (2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มี
รายได้น้อย ตามความเหมาะสมและความจําเป็น และ (3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม และ
สอดคล้อง กับความจําเป็นในการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม  
 การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ ในอนาคต  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุน
เพื่อการศึกษา พ .ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ .ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการดําเนินการที่มีข้อจํากัด            
และไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตกําลังคนและการพัฒนาประเทศ สมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดําเนินการของทั้งสองกองทุน
ดังกล่าวให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  



พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 



พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
  ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
  (1) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง  
  (2) ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา  
  (3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 
  ให้มีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร    
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเสนอแนะในการออกระเบียบหลักเกณฑ์ และประกาศที่เก่ียวกับ            
การบริหารงานของสํานักงาน 



  ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 33 ไม่อาจบริหารและจัดการการศึกษา ข้ันพื้นฐานบางประเภทได้ และ
ในกรณีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาบางประเภท สํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานักงานต่าง ๆ ตามที่กําหนดในส่วนที่ 
3 อาจจัดให้มีการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือ การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญา เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่
การศึกษา ดังต่อไปนี้ก็ได้  
  (1) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ  
  (2) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย  
  (3) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ  
  (4) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา  
  (5) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชนและรูปแบบอื่น 
  ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญา และสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อทําหน้าที่กํากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู 
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นใน
พื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ  



พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
  การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญ คือ โดยที่การจัดระเบียบบริหารราชการในเขตพื้นที่การศึกษากําหนดให้  
แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานรวมอยู่
ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ทําให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารราชการ สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนา
การศึกษาแก่นักเรียนในช่วงช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพย่ิงข้ึน ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ  



กรณีศึกษาหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 



รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการบริหาร  
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย 
  จากการศึกษาทั้งสองวิธีคือ การศึกษาเจาะลึกภาคสนาม ทั้ง 4 จังหวัด จากสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด สํานักงาน
สามัญศึกษาจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษา (เฉพาะยโสธร) โรงเรียน  ในสังกัดสํานักงาน รวมทั้งเอกสารรายงานการประเมินต่าง ๆ และ
การศึกษาเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถาม พอสรุปผลได้ดังนี้ 
 (1) โรงเรียนรับรู้การกระจายอํานาจการบริหารตามที่กําหนดไว้ใน พ .ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แต่ยังไม่ได้เตรียม
ความพร้อมเพื่อดําเนินการจริงจังมากนัก ส่วนใหญ่ดําเนินงานไปตามปกติ เพราะยังไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ แต่ยอมรับว่าการกระจายอํานาจเป็น
สิ่งดี 
 (2) โรงเรียนส่วนใหญ่ได้ดําเนินการด้านการปฏิรูปการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในโรงเรียนมัธยมศึกษา กล่าวคือ ได้มีการ
ประเมินตนเอง (SSR) และจัดทํารายงาน และได้ประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมกําหนดไว้ให้ดําเนินการในข้ันต้น โดยใช้
คณะกรรมการที่สํานักงานแต่งตั้งข้ึนส่วนโรงเรียนประถมศึกษามีการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สปช.กําหนดให้ทําข้ันต้นเช่นเดียวกัน แต่
จัดทําในระดับจังหวัด 
     ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา บางจังหวัดคุณภาพ   อยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง” บางจังหวัดอยู่
ในระดับ “พอใช”้ และอยู่ใน “ระดับดี” มีน้อยมาก 



 (3) ในประเด็นปัญหาอุปสรรคที่จะมีเมื่อมีการกระจายอํานาจการบริหารนั้น ปรากฏว่าผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งผู้บริหาร
สํานักงานจะยกประเด็นปัญหา ด้านปัจจัย เช่น งบประมาณไม่พอ ครูไม่พอ และวัสดุอุปกรณ์ไม่พอ แทบไม่ได้ยกประเด็นปัญหากระบวนการ (คือ
การบริหารและการจัดการเรียนการสอน) และปัญหาผลผลิตเลย มักจะปกป้องตนเองเป็นหลัก 
     ในการสนทนากับผู้ที่ไม่ใช่ผู้อํานวยการโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนจํานวนไม่น้อยหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่
นอกโรงเรียนมีอยู่เป็นปกติ และความสนใจด้านวิชาการมีน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ กอปรทั้งมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมาก
พอสมควร ซึ่งทําให้ผู้ปฏิบัติงานว้าเหว่ และขาดขวัญกําลังใจ 
     นอกจากนั้น ปัญหาการใช้ครู อาจารย์ ไปทําหน้าที่อ่ืน นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมีค่อนข้างมาก ทําให้
กระทบกระเทือนคุณภาพนักเรียน    
 (4) ผลงานของโรงเรียนจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนที่นักเรียนมีคุณภาพดีมักจะเป็นโรงเรียน
ที่ผู้บริหารโรงเรียนสนใจงานวิชาการ และอยู่ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ณ โรงเรียนมาก 
 (5) การใช้คณะกรรมการโรงเรียนเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ยังไม่สามารถทําได้มากนัก ทั้งนี้เป็นเพราะ
แนวคิดตามวัฒนธรรมการปฏิบัติเดิม ความรู้ ความสามารถและความชัดเจนในอํานาจหน้าที่ รวมทั้งศักยภาพอ่ืนยังไม่มากพอ โดยเฉพาะใน
โรงเรียนห่างไกล โรงเรียนหลายโรงเริ่มอยากได้แนวคิดหรือสมองจากคณะกรรมการโรงเรียน มากกว่าความช่วยเหลือด้านการเงิน 



 (6) การยอมรับหรือเห็นด้วยกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จากผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครู อาจารย์ใน “
ระดับมาก” แต่การดําเนินการยังมีไม่มากนัก 
  - ศักยภาพในการยอมรับการกระจายอํานาจการบริหารยังมีไม่มากนัก โดยเฉพาะศักยภาพด้านการบริหาร
วิชาการ แต่มีศักยภาพด้านการบริหารทั่วไปมีสูงกว่าด้านอ่ืนทั้งหมด 
  - บุคลากรทางการศึกษาคิดว่า การกระจายอํานาจการบริหารจะนําไปสู่ประสิทธิภาพในการบริหารและการจัด
การศึกษาให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ได้ไม่มากนัก และจะมีปัญหาอุปสรรคใน“ระดับปานกลาง” โดยปัญหาอุปสรรคอันเนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียนจะมี
น้อยกว่าจากด้านอ่ืนทั้งหมด และจะเน้นไปมากในปัญหาด้านงบประมาณและอาคารสถานที่ เพื่อให้การรับการกระจายอํานาจการบริหารประสบ
ความสําเร็จดีข้ึน ผู้บริหารโรงเรียนควรได้รับการศึกษา ฝึกอบรมในเนื้อหาสาระและวิธีต่าง ๆ ใน “ระดับมาก”  



Thank you 


