
            

บทที่ 2 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษา   

 
2.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผน
พัฒนาประเทศ และเปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทยท่ีใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และ
ใชเศรษฐกิจเปนเคร่ืองมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พรอมท้ัง
ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการแบบองครวม เพ่ือใหเกิดความ
สมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตามในปแรกของแผน
ฯ ประเทศไทยตองประสบวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง และสงผลกระทบตอคนและสังคม
เปนอยางมาก จึงตองเรงฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพมั่นคง และลดผลกระทบจากวิกฤต
ท่ีกอใหเกิดปญหาการวางงานและความยากจนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวน
ทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเน่ือง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 โดยใหความสําคัญกับการแกปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจให
ลุลวง และสรางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและมีภูมิคุมกันตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันมุงการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังดานตัวคน สังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย ผล
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 สรุปไดวา ประสบความสําเร็จท่ีนาพอใจ
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไดอยางตอเน่ืองในอัตราเฉลี่ยรอยละ 5.7 ตอป เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจปรับตัวสูความม่ันคง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีข้ึนมาก อันเน่ืองมากจากการดําเนินการเสริมสรางสุขภาพอนามัย การมี
หลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคนสวน
ใหญของประเทศ และการลดลงของปญหายาเสพติด แตเศรษฐกิจไทยยังไมเขมแข็งและ
ออนไหวตอความผันผวนของปจจัยภายนอก ขณะที่ยังมีปญหาดานคุณภาพการศึกษา 
ความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางรายได ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความ
โปรงใสในการบริหารจัดการของภาครัฐท่ียังตองใหความสําคัญในการแกไขอยางตอเน่ือง 
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 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ประเทศไทยยังคงตอง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ท้ังที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการ
พัฒนาประเทศ จึงตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอม
รับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสราง
ภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 
            (1)   แนวคิดหลัก 
       ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบตอการพัฒนาของ
ประเทศไทยในอนาคต ตลอดท้ังการทบทวนผลการพัฒนาและสถานะของประเทศ ได
สะทอนถึงปญหาเชิงโครงสรางการพัฒนาของประเทศที่ไมสมดุล ไมยั่งยืน และออนไหวตอ
ผลกระทบจากความผันผวนของปจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประเทศไทยจึง
จําเปนตองปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศนการพัฒนาในทิศทางท่ีพึงตนเองและมี
ภูมิคุมกันมากข้ึน โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางปฏิบัติควบคู
ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการ ท้ังมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและการเมือง 
โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความ
สมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับ
สังคมเมือง โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเส่ียงให
เพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ  
 ท้ังน้ี การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนตองใช “ความรอบรู” ใน
การพัฒนาดานตาง ๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับข้ันตอน และสอดคลองกับวิถี
ชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมใน
การปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินชีวิตดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวท่ีดีใหพรอม
เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 (2)   ทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 
  การพัฒนาประเทศใหสามารถดํารงอยูอยางม่ันคงในกระแสโลกาภิวัตนท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีแนวโนมทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน จําเปนตองสรางความ
แข็งแกรงของระบบและโครงสรางตาง ๆ ภายในประเทศใหสามารถพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 
และสรางภูมิคุมกันท่ีดีของประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให
ความสําคัญตอการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความไดเปรียบดานอัตลักษณและ
คุณคาของชาติ ท้ังทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมา
ใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมท้ังเสริมสรางทุนสังคมที่มุงพัฒนา
ศักยภาพคนในทุกมิติท้ังดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา ครอบครัวมีความอบอุน ม่ันคง 
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  ขณะเดียวกันจําเปนตองเสริมสรางระบบ โครงสราง กลไก และกระบวนการ
บริหารพัฒนาประเทศใหอยูบนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย โดยบูรณาการการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนและทุกระดับในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศใหเกิดความ
สมดุล เปนธรรมและยั่งยืน พรอมท้ังปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ลดบทบาทอํานาจของราชการในสวนกลางและเพิ่มบทบาท มอบอํานาจและ
กระจายอํานาจการตัดสินใจ การดําเนินการ และกระจายการจัดสรรทรัพยากรใหแก
ราชการสวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และชุมชน สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูป
ธุรกิจเอกชนใหเขมแข็ง สุจริต โปรงใส และเรงปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อสรางสมดุล
ในการจัดสรรและกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหท่ัวถึงเปนธรรม โดยตอง
ดําเนินการรักษาและเสริมสรางความม่ันคงควบคูไปดวย อันจะสนับสนุนใหการบริหาร
จัดการประเทศสูดุลยภาพ ท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและ
ความม่ันคง นําไปสูสันติสุขและความยั่งยืน 
 วิสัยทัศนและพันธกิจ 
            1.  วิสัยทัศนประเทศไทย 
   มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) คน
ไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข 
เศรษฐกิ จ มีคุณภาพ  เ ส ถีย รภาพ  และ เป นธรรม  ส่ิ ง แวดล อม มีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดํารงไว
ซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกได
อยางมีศักด์ิศรี” 
 2.  พันธกิจ 
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   เพ่ือใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 มุงสู “สังคมอยูเย็น
เปนสุขรวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนควรกําหนด
พันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังน้ี 
              (1)  พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทากัน มีสุขภาวะที่ดี
อยูในครอบครัวท่ีอบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีความม่ันคงในการดํารงชีวิตอยาง
มีศักด์ิศรีภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
               (2)  เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม มุงปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยใหสามารถแขงขันได มีภูมิคุมกันความเส่ียงจากความ
ผันผวนของสภาพแวดลอมในยุคโลกาภิวัตน บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม
อยางมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมที่พอเพียง มีการปรับโครงสรางการผลิตและบริการ
บนฐานความรูและนวัตกรรม ใชจุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณ
ความเปนไทยควบคูกับการเช่ือมโยงกับตางประเทศ และการพัฒนาปจจัยสนับสนุนดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน และโลจิสติกส พลังงาน กฎกติกา และกลไกสนับสนุนการแขงขันและ
กระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม 
 (3)  ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน เปนธรรม และมีการสรางสรรคคุณคา สนับสนุนใหชุมชนมีองค
ความรูและสรางภูมิคุมกันเพื่อคุมครองฐานทรัพยากร คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาท
ของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติจากขอตกลงตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศ 
 (4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อตอ
การกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูทุกภาคี ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส 
สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบตอสาธารณะมีการกระจายอํานาจและกระบวนการท่ีทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการตัดสินใจสูความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการใชทรัพยากร 

วตัถุประสงคและเปาหมายหลัก  
 เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะตองปรับตัวในอนาคต 
และเพื่อกาวไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศท่ีพึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนา
ประเทศในระยะ 5 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
หลักของการพัฒนาไว ดังน้ี 
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 1.  วัตถุประสงค 
(1)  เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเน่ืองท่ีขับเคลื่อน 

ดวยการเช่ือมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสราง
บริการสุขภาพอยางสมดุลระหวางการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟู
สมรรถภาพ และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  (2)  เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเปนเครือขายเปนรากฐานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน นําไปสูการพึ่งตนเองและลดปญหาความยากจนอยางบูรณาการ 
  (3)  เพ่ือปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคา (Value Creation) ของสินคา
และบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเช่ือมโยงระหวาง
สาขาการผลิตเพื่อทําใหมูลคาการผลิตสูงขึ้น 
  (4)  เพ่ือสรางภูมิคุมกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาค
การเงิน การคลัง พลังงาน ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน 
  (5)  เพ่ือสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม และ
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศ รวมท้ังสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการ
พัฒนาสูประชาชนในทุกภาคสวนอยางเปนธรรม  
  (6)  เพ่ือเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ควบคูกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหเปนฐานท่ีม่ันคงของ
การพัฒนาประเทศ และการดํารงชีวิตของคนไทยท้ังในรุนปจจุบันและอนาคต รวมท้ังสราง
กลไกในการรักษาผลประโยชนของชาติอยางเปนธรรมและอยางยั่งยืน 
  (7)  เพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควบคูกับการเสริมสรางกลไกและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา
วัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
 2. เปาหมาย 
  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ดังน้ี 

(1) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาท้ัง 
ทางรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความม่ันคงใน
การดํารงชีวิต ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพ่ือเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสู
ความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของ
คนไทยเปน 10 ป พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ 60 ของ
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(2) เปาหมายการพัฒนาชุมชน   และแกปญหาความยากจน พัฒนาใหทุก 
ชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีสวนรวม และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําแผนชุมชนไปใช
ประกอบการจัดสรรงบประมาณ ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติ และขยายโอกาสการเขาถึง
แหลงทุน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลงเหลือ
รอยละ 4 ภายในป 2554 

(3) เปาหมายดานเศรษฐกิจ  ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและ 
ยั่งยืนโดยใหสัดสวนภาคเศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศเพ่ิมข้ึนเปน
รอยละ 75 ภายในป 2554 สัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มข้ึนเปน
รอยละ 15 ภายในป 2554 อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยรอยละ 3.0-3.5 ตอป สัดสวนหน้ี
สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมเกินรอยละ 50 ความยืดหยุนการใชพลังงาน
เฉลี่ยไมเกิน 1: 1 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10  เพ่ิมสัดสวนการใชพลังงาน
หมุนเวียนเปนรอยละ 8 รวมท้ังลดสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งลดการใชนํ้ามันในภาคการขนสงใหเหลือรอยละ 30 ของการใชพลังงาน
ท้ังหมด รายไดของกลุมท่ีมีรายไดสูงสุดรอยละ 20 แรกมีสัดสวนไมเกิน 10 เทาของรายได
ของกลุมท่ีมีรายไดตํ่าสุดรอยละ 20 ภายในป 2554 และสัดสวนผลผลิตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมตํ่ากวารอยละ 40 ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 

(4)  เปาหมายการสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากร และส่ิงแวดลอม  
รักษาความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยใหมีพื้นท่ี
ปาไมไวไมนอยกวารอยละ 33 และตองเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ 18 ของ
พื้นท่ีประเทศ รักษาพ้ืนท่ีทําการเกษตรในเขตชลประทานไวไมนอยกวา 31,000,000 ไร 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมตอการดํารงคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
ไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ โดยรักษาคุณภาพนํ้าในลุมนํ้าตาง ๆ และแหลงนํ้า
ธรรมชาติใหอยูในเกณฑพอใชและดี รวมกันไมตํ่ากวารอยละ 85 คุณภาพอากาศอยูใน
เกณฑมาตรฐาน โดยเฉาพะฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ตองมีคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงไมเกิน 
120 มก./ลบ.ม. อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอประชากรลดลงรอยละ 5 จาก
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   (5)  เปาหมายดานธรรมาภิบาล มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีข้ึน มี
คะแนนภาพลักษณของความโปรงใสอยูท่ี 5.0  ภายในป 2554 ระบบราชการมีขนาดท่ี
เหมาะสม และมีการดําเนินงานที่คุมคาเพิ่มข้ึน ลดกําลังคนภาคราชการใหไดรอยละ 10 
ภายในป 2554 ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพ่ิมข้ึน ทองถิ่นมีขีดความสามารถในการ
จัดเก็บรายไดและมีอสิระในการพึ่งตนเองมากข้ึน และภาคประชาชนมีความเขมแข็ง รูสิทธิ 
เหนาท่ี และมีสวนรวมมากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ 
รวมท้ังใหมีการสรางองคความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริบทไทย
เพ่ิมข้ึนในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 

2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาไทย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2545ประกอบดวยสาระตาง ๆ รวม 9 หมวด ไดแก บทท่ัวไป สิทธิและหนาท่ีทางการ
ศึกษา ระบบการศึกษา แนวการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และบทเฉพาะกาล โดยมีจํานวน
มาตราท้ังหมด 78 มาตรา (สมหมาย จันทรเรือง, 2544, หนา 169) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันที่ 19  สิงหาคม  2542  และบังคับเปนกฎหมายต้ังแตวันที่  20  สิงหาคม  2542 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 

(องคการมหาชน) 
 
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันถือวาเปน
ธรรมนูญการศึกษาแหงชาติ ไดมีการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษาในฐานะหนวยงานทางการศึกษาที่ทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการปฏิรูป
การศึกษาของชาติ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเผยแพรความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
การปฏิรูปการศึกษา จึงไดดําเนินการจัดพิมพบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้ึน เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการศึกษาตัวบทกฎหมาย
ดังกลาว จึงไดนําบทบัญญัติเฉพาะมาตราที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมแลว มาจัดพิมพไวแทน
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกท้ังยัง ไดนําบทบัญญัติ
เดิมของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีไดรับการแกไขเพิ่มเติมแลว
จัดพิมพไวเปนเชิงอรรถ ท้ังน้ี เพื่อใหสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ อันจะนําไปสูประโยชนในการใชและการตีความ
กฎหมายไดถูกตอง ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติฉบับน้ีตอไป 
 

พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
----------------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
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 พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมีมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา และ
ยินยอมของรัฐสภา  ดังตอไปน้ี 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังอื่นใน
สวนที่ไดบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติ
น้ี ใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี  
 “การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอด
ชีวิต 
 “การศึกษาข้ันพื้นฐาน”  หมายความวา  การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 
 “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความวา  การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวาง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน 
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของ
เอกชน ท่ีมีอํานาจ หนาท่ีหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
 “สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน”  หมายความวา  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 “มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่
พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักใน
การเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 
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 “การประกันคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของ
สถานศึกษาน้ันเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน 
 การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ี
สํานักงานดังกลาวรับรอง เพ่ือเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 “ผูสอน”  หมายความวา  ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดับตาง ๆ 
 “ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพ ซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอน
และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและ
เอกชน 
 “คณาจารย” หมายความวา บุคลากรซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการสอน และการ
วิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 
 “ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบ การบริหาร
สถานศึกษาแตละแหงท้ังของรัฐและเอกชน 
 “ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบ การบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาต้ังแตระดับเขตพื้นที่การศึกษาข้ึนไป 
 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
รวมท้ัง ผูสนับสนุนการศึกษา ซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาตาง ๆ 

 “กระทรวง” ∗ หมายความวา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๕ ∗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี และ มีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

                                                  
∗ ความเดิมในบทนิยามในมาตรา ๔ ถูกแกไขเพิ่มเติม โดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 * กระทรวง  หมายความวา  กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” 
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 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวให
ใชบังคับได 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ความมุงหมายและหลักการ 
------------------------ 

 มาตรา ๖ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ
ท้ัง  รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจัก
รักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและ
ของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง  มีความริเร่ิมสรางสรรค  
ใฝรู  และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

มาตรา ๘  การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังน้ี  
(๑)  เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
(๒)  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
(๓)  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง 

มาตรา ๙  การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลัก 
ดังน้ี 

(๑)  มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

                                                                                                                                               

∗ ความเดิมในมาตรา ๕ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทน โดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 
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(๒) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

(๓) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา 

(๔)  มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
และการพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง 

(๕)  ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา 
(๖)  การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และ
สถาบันสังคมอื่น 

 
หมวดที่ ๒ 

สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา 
------------------------- 

 มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม
เก็บคาใชจาย 
 การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล
ซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ 
และโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนพิเศษ 
 การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดย
ไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่
เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

 มาตรา ๑๑ บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาท่ีจัดใหบุตรหรือบุคคล ซ่ึงอยูใน
ความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ตลอดจนใหไดรับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอมของ
ครอบครัว 
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 มาตรา  ๑๒  นอกเหนือจากรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหบุคคล 
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น  มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ังน้ีใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง  

มาตรา ๑๓  บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนดังตอไปน้ี  
(๑)  การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให

การศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูในความดูแล 
(๒)  เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่ง

อยูในความดูแลท่ีครอบครัวจัดให  ท้ังน้ี ตามที่กฎหมายกําหนด 
(๓)  การลดหยอนหรือยกเวนภาษี     สําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมาย 

กําหนด 

มาตรา ๑๔  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซ่ึงสนับสนุน หรือจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี  ดังตอไปน้ี 

(๑)  การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซ่ึงอยู
ในความดูแลรับผิดชอบ 

(๒)  เงินอุดหนุนจากรัฐ  สําหรับ การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามที่กฎหมาย
กําหนด 

(๓)  การลดหยอน หรือยกเวนภาษี    สําหรับคาใชจายการศึกษาตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 

หมวด ๓ 
ระบบการศึกษา 
-------------------- 

 มาตรา ๑๕  การจัดการศึกษามี ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (๑)  การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา 
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงมีเง่ือนไขของการสําเร็จ
การศึกษาท่ีแนนอน 
 (๒) การศึกษานอกระบบ  เปนการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการ

 111 



 (๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม 
สภาพแวดลอม ส่ือหรือแหลงความรูอื่น ๆ 
 สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือท้ังสามรูปแบบก็ได 
 ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกัน หรือ
ตางรูปแบบก็ได ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมทั้ง
จากการเรียนรูนอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน 

 มาตรา ๑๖  การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย การศึกษาซ่ึงจัดไมนอยกวาสิบสองปกอน
ระดับอุดมศึกษา  การแบงระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับตํ่ากวาปริญญา และระดับ
ปริญญา 
 การแบงระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๗ ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กท่ีมีอายุยางเขาปท่ี
เจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนอายุยางเขาปท่ีสิบหก เวนแตสอบไดช้ันปท่ีเกา
ของการศึกษา ภาคบังคับ  หลักเกณฑและวิธีการนับอายุใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๘ การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหจัดในสถานศึกษา 
ดังตอไปน้ี 
 (๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา
เด็ก กอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและ
เด็กซ่ึงมีความตองการพิเศษ  หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกช่ืออยางอื่น 
 (๒) โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนท่ีสังกัดสถาบัน
พุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 
 (๓)  ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนท่ีหนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
บุคคล  ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกร
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 มาตรา ๑๙ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ 
หนวยงานที่ เ รียกช่ืออยางอื่น ท้ัง น้ี ใหเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา กฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน ๆ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 มาตรา ๒๐ การจัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของ
รัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษา
และสถานประกอบการ  ท้ังน้ี ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของ 

 มาตรา ๒๑  กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ อาจจัด
การศึกษาเฉพาะทางตามความตองการและความชํานาญของหนวยงานนั้นได โดย
คํานึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๔ 
แนวการจัดการศึกษา 

------------------------- 

 มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเร่ืองตอไปน้ี 
 (๑) ความรูเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก 
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปนมา
ของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 (๒) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจ
และประสบการณ เ ร่ืองการ จัดการ  การบํ า รุ ง รักษาและการใชประโยชน จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 
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(๓) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการ
ประยุกตใชภูมิปญญา 

(๔) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยาง
ถูกตอง 

(๕)  ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

มาตรา ๒๔  การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการดังตอไปน้ี 
          (๑) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

(๒) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

(๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได 
คิดเปน ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 

(๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุก
วิชา 

(๕) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียน 
และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใช
การวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู  ท้ังน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอม
กันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  

(๖) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับ
บิดามารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ 

มาตรา ๒๕ รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอด
ชีวิตทุก รูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ 
สวนพฤกษศาสตร อุทยาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬา และนันทนาการ 
แหลงขอมูลและแหลงการ เรียนรูอื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๒๖ ใหสถานศึกษาจัดประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการรวมกิจกรรมและการทดสอบ
ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบ
การศึกษา 
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ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และให
นําผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหน่ึงมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ การดํารงชีวิต และ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ 

ใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตร ตามวัตถุประสงคใน
วรรคหน่ึงในสวนที่ เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น 
คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ 

มาตรา ๒๘  หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับ
บุคคลตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ตองมีลักษณะหลากหลาย ท้ังน้ี ให
จัดตามความเหมาะสมของแตละระดับ  โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสม
แกวัยและศักยภาพ 

สาระของหลักสูตร ท้ังท่ีเปนวิชาการและวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล 
ท้ังดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบตอสังคม 

สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหน่ึง และ
วรรคสองแลว ยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสูงและการคนควา 
วิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม 

มาตรา ๒๙  ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการ
เรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล 
ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 

มาตรา ๓๐ ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแต
ละระดับการศึกษา 
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หมวด ๕ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

------------------------------- 
สวนที่ ๑ 

การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

 มาตรา ๓๑∗ กระทรวงมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา 
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาและราชการอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงหรือ
สวนราชการที่สังกัดกระทรวง 

 มาตรา ๓๒ ∗  การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงใหมีองคกรหลักท่ีเปน
คณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจํานวนส่ีองคกร ไดแก สภาการศึกษา 
คณะกรรมการการศึกษา   ข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาใหความเห็น  หรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด 

มาตรา ๓๓∗  สภาการศึกษามีหนาท่ี  

                                                  
∗ ความเดิมในมาตรา ๓๑ ถูกยกเลิกและใหใชขอความท่ีพิมพไวแทน โดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๓๑ ใหกระทรวงมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท การศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้งการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม” 
∗ ความเดิมในมาตรา ๓๒ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทนในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
“มาตรา ๓๒ ใหกระทรวงมีองคกรหลักท่ีเปนคณะบุคคลในรูปสภา หรือในรูปคณะกรรมการจํานวน    

ส่ีองคกร ไดแก สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาใหความเห็นหรือ     

ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรี  และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด” 
∗ ความเดิมในมาตรา ๓๓ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทนในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
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 (๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ  
 (๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อดําเนินการให
เปนไปตามแผนตาม (๑) 
 (๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผน  ในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 (๔) ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑) 
 (๕) ใหความเห็นหรือคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมาย  และกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความใน พระราชบัญญัติน้ี 
 การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแหงชาติ     และมาตรฐานการศึกษา   ใหเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรี 
 ใหคณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบดวย รัฐมนตรีเปนประธาน กรรมการโดย
ตําแหนงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูแทนองคกรวิชาชีพ พระภิกษุซ่ึงเปนผูแทนคณะสงฆ ผูแทนคณะกรรมการกลาง
อิสลามแหงประเทศไทย ผูแทนองคกรศาสนาอ่ืน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีจํานวน
ไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน  
 ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปนนิติบุคคล และใหเลขาธิการสภาเปน
กรรมการและเลขานุการ 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระ
การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด 

                                                                                                                                               
“มาตรา ๓๓ สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน  

และมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายและแผนดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การสนับสนุนทรัพยากร 

การประเมินผล การจัดการศึกษา การดําเนินการดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังการพิจารณา       

กล่ันกรองกฎหมายและกฏกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

 ใหคณะกรรมการสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรี เปนประธาน 

กรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงานที่เก่ียวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทน

องคกรวิชาชีพ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน 

 ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติเปนนิติบุคคล และใหเลขาธิการ

สภาเปนกรรมการและเลขานุการ 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและ

การพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามกฎที่กฎหมายกําหนด” 
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 มาตรา ๓๔∗ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
มาตรฐานและ  หลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับท่ีสอดคลองกับความตองการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสงเสริม
ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศ
ทางวิชาชีพ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปน
เลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษา
แตละแหง และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 มาตรา ๓๕ องคประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ ประกอบดวย 
กรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทน

                                                  
∗ ความเดิมในมาตรา ๓๔ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทน โดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๓๔ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ 

การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ที่สอดคลองกับแผนการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยาการ การติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง

วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่ 

เก่ียวของ 
 คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาดานศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ การสนับสนุน

ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม” 
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 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการแตละ
คณะ ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงความแตกตางของกิจการในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแตละคณะดวย 
 ใหสํานักงานคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ เปนนิติบุคคล และใหเลขาธิการของแต
ละสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 

 มาตรา ๓๖ ใหสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล และ
อาจจัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ยกเวนสถานศึกษาเฉพาะทาง 
ตามมาตรา ๒๑ 
 ใหสถานศึกษาดังกลาวดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร 
และการจัดการท่ีเปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการ
กํากับดูแลของสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน ๆ 

 มาตรา ๓๗ ∗  การจัดการและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหยึดเขตพื้นท่ี
การศึกษา  โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความ
เหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการ
อาชีวศึกษา 
 ในกรณีท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาไมอาจบริหารและจัดการไดตามวรรคหน่ึงกระทรวง
อาจจัดใหมีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังตอไปน้ีเพ่ือเสริมการบริหารและการจัดการของเขต
พื้นท่ีการศึกษาก็ได 
 (๑) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ 
สติปญญา  อารมณ  สังคม  การส่ือสารและการเรียนรู  หรือมีรางกายพิการ  หรือทุพพล
ภาพ 

                                                  
∗ ความเดิมในมาตรา ๓๗ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทนโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษา แหงชาติ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๓๗ การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาใหยึด 

เขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานงึถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากรเปนหลัก และความเหมาะสมดานอื่นดวย 
 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ มีอํานาจประกาศใน  

ราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา” 
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 (๒) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 (๓)  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
 (๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาท่ีใหบริการในหลายเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา 

 มาตรา ๓๘ ∗  ในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลจัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขต
พื้นที่การศึกษา ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการศึกษา
สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร     เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

                                                  
∗  ความเดิมในมาตรา ๓๘ ถูกยกเลิก  และใหใชขอความที่พิมพไวแทนโดยมาตรา ๖   แหงพระราชบัญญัติการ 

ศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๓๘ ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา          

และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา รวมทั้งพิจารณาจัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา ประสาน สงเสริมและ

สนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถ

จัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 

ครอบครัว  องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่

จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย รวมท้ังการกํากับดูแลหนวยงาน ดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่

การศึกษา 
 คณะกรรมการการศึกษาศาสนา   และวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบดวย ผูแทนองคกร

ชุมชน ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแทนสมาคม 

ผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู ผูนําทางศาสนา และผูทรงคุณวุฒิดาน

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ 

วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาเปนกรรมการ และ    

เลขานุการของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา” 
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 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกร
เอกชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแทน
สมาคมผูประกอบ  วิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และ
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
 ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

 มาตรา ๓๙∗ ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานเขต พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 
 หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 มาตรา ๔๐∗ ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา

                                                  
∗ ความเดิมในมาตรา ๓๙ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทน โดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
“มาตรา ๓๙ ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 

 หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาว  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
∗ ความในมาตรา ๔๐ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทน โดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๔๐ ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวา

ปริญญาของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย  

ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของ

สถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ    

วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนง  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา ความในมาตราน้ี

ไมใชบังคับแกสถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓)” 
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 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจ
มีกรรมการเพิ่มข้ึนได ท้ังน้ี ตามที่กฎหมายกําหนด 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ความในมาตราน้ีไมใชบังคับแกสถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓)  
 

สวนที่ ๒ 
การบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

________________ 

มาตรา ๔๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับ
หน่ึงหรือทุกระดับตามความพรอม  ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น 

มาตรา ๔๒ ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอม ใน
การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีหนาท่ีในการประสานและสงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐาน
การศึกษา รวมท้ังการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

สวนที่ ๓ 
การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน 

_________________ 
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 มาตรา ๔๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมี
การกํากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 
 มาตรา ๔๔ ใหสถานศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๘ (๒) เปนนิติบุคคลและมี
คณะกรรมการบริหารประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรับใบอนุญาต ผูแทน
ผูปกครอง ผูแทนองคกร ชุมชน  ผูแทนครู  ผูแทนศิษยเกา  และผูทรงคุณวุฒิ 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๔๕∗  ใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับ  และทุกประเภท
การศึกษา 
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยรัฐตองกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของเอกชนในดานการศึกษา 
 การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
ของ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกขน 
โดยใหรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น รับ
ฟงความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดวย 
 ใหสถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนินกิจการไดโดยอิสระ 
สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการท่ีเปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพ
ทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา  ตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

                                                  
∗ ความเดิมในวรรคสองของมาตรา ๔๕ ถูกยกเลิกและใหใชขอความท่ีพิมพไวแทน โดยมาตรา ๗ แหง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 

 “มาตรา ๔๕ ใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาตามที่กฎหมาย

กําหนด  โดยรัฐตองกําหนดนโยบายและมาตรการท่ีชัดเจนเก่ียวกับการมีสวนรวมของเอกชนในดานการศึกษา 
 การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพื้นที่การศึกษา หรือขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชน โดยใหรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับฟงความคิดเห็นของเอกชนและ

ประชาชนประกอบการพิจารณาดวย 
ใหสถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนา

ระบบบริหารและการจัดการท่ีเปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับ   

ดูแลของสภาสถานศึกษา  ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” 
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 มาตรา ๔๖ รัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอนหรือการยกเวน
ภาษี และสิทธิประโยชนอยางอื่นท่ีเปนประโยชนในทางการศึกษาแกสถานศึกษาเอกชน
ตามความ  เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการใหสถานศึกษาเอกชนมี
มาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได 
 

หมวด ๖ 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
_________________ 

 มาตรา ๔๗ ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก 
 ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

 มาตรา ๔๙ ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ
เปนองคการมหาชนทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
ความมุงหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติน้ี 
 ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึงคร้ังในทุก
หาป นับต้ังแตการประเมินคร้ังสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสาธารณชน 

 มาตรา ๕๐ ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน            
ตาง ๆ ท่ีมีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของ
สถานศึกษา รวมท้ังผูปกครองและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพ่ิมเติมใน
สวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามคํารองขอ             
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 มาตรา ๕๑∗    ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใด   ไมไดตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทํา
ขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพ่ือใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาว ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรม การ
การอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข 

หมวด ๗ 

ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
________________ 

 มาตรา ๕๒ ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิตการพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปน
วิชาชีพช้ันสูงโดยการกํากบั และประสานใหสถาบันท่ีทําหนาท่ีผลิต และพัฒนาครู 
คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอม และมีความเขมแข็งในการ
เตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเน่ือง 
 รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดต้ังกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาอยางพอเพียง 

 มาตรา ๕๓ ใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา มี
ฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพ ในกํากับของกระทรวง มีอํานาจ
หนาท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแล

                                                  
∗  ความเดิมในมาตรา ๕๑ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทนโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด ให

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงาน  

ตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข” 
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 ใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ท้ัง
ของรัฐและเอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 การจัดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการในการออกและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 ความในวรรคสองไมใชบังคับแกบุคลากรทางการศึกษาที่ จัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๓) ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นท่ี
การศึกษาและวิทยากรพิเศษทางการศึกษา 
 ความในมาตราน้ีไมใชบังคับแกคณาจารยผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหาร
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 

 มาตรา ๕๔ ใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังของหนวยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและ
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา ท้ังน้ี ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 มาตรา ๕๕ ใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชนเกื้อกูลอื่น สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีรายไดที่
เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ 
 ใหมีกองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรเปนเงิน
อุดหนุนงานริเร่ิมสรางสรรค ผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา  ท้ังน้ี ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๕๖ การผลิตและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา
มาตร-ฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือ
พนักงานของรัฐในสถานศึกษาระดับปริญญาท่ีเปนนิติบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการจัดต้ังสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 มาตรา ๕๗ ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาโดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญา
ทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใช เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูท่ี
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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หมวด ๘ 

ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
________________ 

 มาตรา ๕๘ ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและ
ทรัพยสิน ท้ังจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น 
และตางประเทศมาใชจัดการศึกษาดังน้ี 
 (๑) ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ี ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 (๒)  ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสิน
และทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา  และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตาม
ความเหมาะสมและความจําเปน 
 ท้ังน้ี ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรดังกลาว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวน
ภาษีตามความเหมาะสมและความจําเปน  ท้ังน้ี ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 มาตรา ๕๙ ใหสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ท้ังท่ีเปนท่ีราชพัสดุ 
ตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ และท่ีเปนทรัพยสินอื่น รวมท้ังจัดหารายไดจากบริการของ
สถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไมขัดหรือแยงกับนโยบายวัตถุประสงคและ
ภารกิจหลักของสถานศึกษา 
 บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลไดมาโดยมีผูอุทิศให 
หรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของสถานศึกษา ไมถือเปนท่ีราชพัสดุและให
เปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 
 บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล รวมท้ัง
ผลประโยชนท่ีเกิดจากท่ีราชพัสดุ เบี้ยปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับท่ี
เกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพยสินหรือจางทําของท่ีดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ 
ไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวา
ดวยวิธีการงบประมาณ 
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 บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐท่ีไมเปนนิติบุคคล รวมท้ัง
ผลประโยชนท่ีเกิดจากท่ีราชพัสดุ เบี้ยปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญา และเบี้ยปรับท่ีเกิดจาก
การผิดสัญญาการซื้อทรัพยสิน หรือจางทําของท่ีดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ให
สถานศึกษาสามารถจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน้ัน ๆ ไดตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 มาตรา ๖๐ ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะท่ีมีความสําคัญ
สูงสุดตอการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังน้ี 
 (๑) จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเปนคาใชจายรายบุคคล ท่ีเหมาะสม แกผูเรียน
การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน 
 (๒) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนที่มาจากครอบครัวท่ีมี
รายไดนอย ตามความเหมาะสมและความจําเปน 
 (๓) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับความจําเปนในการจัดการศึกษา สําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการเปนพิเศษ
แตละกลุมตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี โดยคํานึงถึงความเสมอภาค ใน
โอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 (๔) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดําเนินการและงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐ
ตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาชาติและภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมีอิสระ ในการ
บริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงคุณภาพ และความเสมอ
ภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 (๕) จั ดส ร ร งบประมาณในลั กษณะ เ งิ นอุ ดห นุนทั่ ว ไป ให สถ าน ศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล และเปนสถานศึกษาในกํากับของรัฐหรือองคการ
มหาชน  

(๖)  จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบี้ยตํ่าใหสถานศึกษาเอกชนเพื่อใหพึ่งตนเองได 
 (๗)  จัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 

 มาตรา ๖๑ ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร
ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่น ตามความเหมาะสมและความจําเปน 

 มาตรา ๖๒ ใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษา แนว
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 หลักเกณฑ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๙ 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

________________ 

 มาตรา ๖๓ รัฐตองจัดสรรคล่ืนความถี่ ส่ือตัวนําและโครงสรางพ้ืนฐานอื่นท่ีจําเปน
ตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อ
ใชประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ทะนุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปน 

 มาตรา ๖๔ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา 
หนังสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอื่น โดย
เรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให
แรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ท้ังน้ี โดยเปดใหมีการแขงขันโดย
เสรีอยางเปนธรรม 

 มาตรา ๖๕ ใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 มาตรา ๖๖ ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได เพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 มาตรา ๖๗ รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาเพ่ือใหเกิดการใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย 

 มาตรา ๖๘ ใหมีการระดมทุน เพ่ือจัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
จากเงินอุดหนุนของรัฐ คาสัมปทาน และผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการดาน
ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ 
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 หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจัยและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๖๙ รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางทําหนาท่ีพิจารณา เสนอนโยบาย แผน 
สงเสริม และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช รวมท้ังการประเมินคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

บทเฉพาะกาล 
___________ 

 มาตรา ๗๐ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ัง
เกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช
บังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะไดมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขตามบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติน้ี ซ่ึงตองไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 มาตรา ๗๑ ใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยงานการศึกษา และสถานศึกษาท่ีมีอยู
ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับยังคงมีฐานะและอํานาจหนาท่ีเชนเดิม จนกวาจะไดมีการ
จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี ซ่ึงตองไม
เกินสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 มาตรา ๗๒ ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง และมาตรา 
๑๗  มาใชบังคับ จนกวาจะมีการดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ซ่ึงตองไม
เกินหาปนับแตวันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใชบังคับ 
 ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหดําเนินการออกกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง และวรรคส่ี ใหแลวเสร็จ 
 ภายในหกปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหกระทรวงจัดใหมีการ
ประเมินผลภายนอกครั้งแรกของสถานศึกษาทุกแหง 

 มาตรา ๗๓ ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติในหมวด ๕ การบริหารและการจัด
การศึกษา และหมวด ๗ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับ จนกวาจะ
ไดมีการดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในหมวดดังกลาว รวมทั้งการแกไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติครูพุทธศักราช ๒๔๘๘ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 
๒๕๒๓ ซ่ึงตองไมเกินสามปนับแตวันที่ พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
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 มาตรา ๗๔∗ ในวาระเริ่มแรกท่ีการจัดต้ังกระทรวงยังไมแลวเสร็จ ให
น ายก รั ฐมนต รี  รั ฐมนต รี ว า ก า รกระทรวงศึ กษาธิ ก า ร  และรั ฐมนต รี ว า ก า ร
ทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี ในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจ
หนาท่ีของตน 
 เพ่ือใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีในสวนที่ตองดําเนินการกอนท่ีการจัดระบบ
บริหารการศึกษาตามหมวด ๕ ของพระราชบัญญัติน้ีจะแลวเสร็จ ใหกระทรวงศึกษาธิการ 
ทบวงมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ทําหนาท่ีในสวนที่เกี่ยวของ
แลวแตกรณี 

มาตรา ๗๕ ใหจัดต้ังสํานักงานปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงเปนองคการมหาชนเฉพาะกิจท่ี
จัดต้ังข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในกฎหมายวาดวยองคการมหาชน เพ่ือทํา
หนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(๑) เสนอการจัดโครงสราง องคกร การแบงสวนงานตามที่บัญญัติไวในหมวด ๕ 
ของพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) เสนอการจัดระบบครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาตามท่ีบัญญัติไว
ในหมวด ๗ ของพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) เสนอการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาตามท่ีบัญญัติไวใน
หมวด ๘ ของพระราชบัญญัติน้ี 

(๔) เสนอแนะเกี่ยวกับการรางกฎหมายเพื่อรองรับการดําเนินการ (๑) (๒) และ 
(๓) ตอคณะรัฐมนตรี 

                                                  
∗  ความเดิมในวรรคสองมาตรา ๗๔ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทนโดยมาตรา ๙ แหง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๗๔ ในวาระเร่ิมแรกท่ีการจัดต้ังกระทรวงยังไมแลวเสร็จ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจ 

หนาท่ีของตน 
 เพื่อใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่ตองดําเนินการกอนที่การจัดระบบบริหารการศึกษา

ตามหมวด ๕ ของพระราชบัญญัตินี้จะแลวเสร็จ ใหกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ  

การศึกษาแหงชาติ ทําหนาท่ีกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหทําหนาท่ี 

ในสวนที่เก่ียวของ แลวแตกรณี” 
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(๕)  เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และ
คําส่ังท่ีบังคับใชอยูในสวนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) เพ่ือให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติน้ีตอคณะรัฐมนตรี 
 (๖) อํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 

ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนประกอบดวย  

 มาตรา ๗๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษา จํานวนเกาคน 
ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรู
ความสามารถ มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษา การบริหาร
รัฐกิจ การบริหารงานบุคคล   การงบประมาณการเงินและการคลัง กฎหมายมหาชน และ
กฎหมายการศึกษา ท้ังนี้ จะตองมีผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐรวมอยูดวยไมนอยกวาสามคน 
 ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา และแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายได 
 ใหเลขาธิการสํานักงานปฏิรูปการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการของคณะ
กรรมการบริหาร และบริหารกิจการของสํานักงานปฏิรูปการศึกษาภายใตการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารและเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงวาระเดียวเปนเวลา
สามป เม่ือครบวาระแลวใหยุบเลิกตําแหนงและสํานักงานปฏิรูปการศึกษา 

 มาตรา ๗๗ ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูป
การศึกษาคณะหน่ึงจํานวนสิบหาคน ทําหนาท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอช่ือ
เปนคณะกรรมการบริหารจํานวนสองเทาของจํานวนประธานและกรรมการบริหารเพ่ือ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงต้ัง ประกอบดวย 
 (๑)  ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของจํานวนหาคน ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

(๒)  อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่เปนนิติบุคคล ซ่ึง
คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน และคณบดีคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษาท้ัง
ของรัฐและเอกชนท่ีมีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือ
การศึกษา ซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน ในจํานวนน้ีจะตองเปนคณบดีคณะครุศาสตร 
ศึกษาศาสตร หรือการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐไมนอยกวาหน่ึงคน 
 (๓)  ผูแทนสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพดานการศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล ซ่ึงคัดเลือก
กันเอง จํานวนหาคน 
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 ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหน่ึง เปนประธานกรรมการและ
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหน่ึงเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

 มาตรา ๗๘ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา และมีอํานาจกํากับดูแลกิจการของสํานักงานตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยองคการมหาชน 
 นอกจากท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติน้ี พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี 
 (๑)  องคประกอบ อํานาจหนาท่ี และวาระการดํารงตําแหนง ของคณะกรรมการ
บริหาร ตามมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ 
 (๒)  องคประกอบ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา หลักเกณฑ วิธีการสรร
หา และการเสนอแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ตามมาตรา ๗๗ 
 (๓)  คุณสมบัติและลักษณะตองหามรวมท้ังการพนจากตําแหนงของคณะ
กรรมการบริหาร เลขาธิการ และเจาหนาท่ี 
 (๔)  ทุน  รายได  งบประมาณ  และทรัพยสิน 
 (๕)  การบริหารงานบุคคล  สวัสดิการ  และสิทธิประโยชนอื่น 
 (๖)  การกํากับดูแล  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงาน 
 (๗)  การยุบเลิก 
 (๘)  ขอกําหนดอื่น ๆ อันจําเปนเพื่อใหกิจการดําเนินไปไดโดยเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
         ชวน หลีกภัย 
        นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ – พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖  ตอนท่ี ๗๔ ก  วันท่ี ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๔๒ 
 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยกําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัด
การศึกษาอบรมใหเกิดความรู  คูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ 
ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริม
ความรูและปลูกฝง จิตสํานึกท่ีถูกตองเ ก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
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หมายเหตุ – พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือเน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบาย
ปฏิรูประบบราชการ โดยใหแยกภารกิจเกี่ยวกับงานดานศิลปะและวัฒนธรรมไปจัดต้ังเปน
กระทรวงวัฒนธรรม และโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการบริหารและจัดการศึกษาของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบกับสมควรใหมีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทําหนาท่ี
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับท่ี
สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการ
ศึกษาแหงชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการ
อาชีวศึกษาดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การศึกษาภาคบังคับ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
______________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
ฯ ใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประถมศึกษา 
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 พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนํา และ
ยินยอมของรัฐสภา  ดังตอไปน้ี 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
๒๕๔๕“ 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓  

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้  
 “การศึกษาภาคบังคับ” หมายความวา การศึกษาช้ันปท่ีหน่ึงถึงช้ันปท่ีเกาของ
การศึกษา ข้ันพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ 
 “ผูปกครอง” หมายความวา บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซ่ึงเปนผูใชอํานาจ
ปกครองหรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และหมายความรวมถึง
บุคคลท่ีเด็กอยูดวยเปนประจําหรือท่ีเด็กอยูรับใชการงาน 
 “เด็ก” หมายความวา เด็กซ่ึงมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ดจนถึงอายุยางเขาปท่ีสิบหก เวน
แตเด็กท่ีสอบไดช้ันปท่ีเกาของการศึกษาภาคบังคับแลว 
 “คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน” หมายความวา คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 “คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา” หมายความวา คณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมี
สถานศึกษาอยูในสังกัด 
 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๕ ใหคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แลวแตกรณี ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา และการ
จัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอระหวางสถานศึกษาท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ โดยให
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 มาตรา ๖ ใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา เม่ือผูปกครองรองขอให
สถานศึกษามีอํานาจผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาค
บังคับได ท้ังน้ีตาม  หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

 มาตรา ๗ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในสถานที่ใดๆ ในเวลาระหวางพระ
อาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่น้ัน เพ่ือตรวจสอบการเขา
เรียนของเด็ก หากพบวามีเด็กไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาตามมาตรา ๕ ใหดําเนินการให
เด็กน้ันไดเขาเรียนในสถานศึกษานั้น แลวรายงานใหคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณีทราบ 
 ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการใหเด็กไดเขาเรียนตามวรรคหนึ่งได ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีรายงานใหคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทองท่ีท่ีพบเด็กแลวแตกรณี  เพื่อดําเนินการใหเด็กไดเขาเรียนในสถานศึกษา 

 มาตรา ๘ ในการปฏิบัติหนาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคล
ซ่ึงเกี่ยวของ 
 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 มาตรา ๙ ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ใหผูซ่ึงเกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 

 มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปน         
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา ๑๑ ผูใดซ่ึงมิใชผูปกครอง มีเด็กซ่ึงไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู
ดวย ตองแจงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี 
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่เด็กมาอาศัยอยู เวนแตผูปกครองไดอาศัยอยูดวยกับผูน้ัน 
 การแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 มาตรา ๑๒ ใหกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษา จัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมี
รางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือเด็กซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือ
ดอยโอกาส หรือเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษใหไดรับการศึกษาภาคบังคับดวยรูปแบบและ
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 มาตรา ๑๓  ผูปกครองท่ีไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึง
พันบาท 

 มาตรา ๑๔ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๙ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท 

 มาตรา ๑๕ ผูใดปราศจากเหตุอันสมควร กระทําดวยประการใด ๆ อันเปนเหตุให
เด็กมิไดเรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี  ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืน
บาท 

 มาตรา ๑๖ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ หรือแจงขอมูลอันเปนเท็จ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 มาตรา ๑๗ ในระหวาง ท่ียั งไม มีคณะกรรมการการศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน  ให
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ทําหนาท่ีแทนคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 มาตรา ๑๘ ในระหว า ง ท่ียั ง ไม มีคณะกรรมการ เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา  ให
คณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอ 
หรือคณะกรรมการการประถมศึกษากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี ทําหนาท่ีแทนคณะกรรมการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และใหสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอ หรือสํานักงานการประถมศึกษาก่ิงอําเภอ  แลวแตกรณีทําหนาท่ีแทน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 มาตรา ๑๙ ใหบรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังที่ออก
ตาม  พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ ซ่ึงใชบังคับอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๒๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีกับมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 ประกาศน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
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ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
        นายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีกฎหมายวาดวย 
การศึกษาแหงชาติไดกําหนดใหบิดามารดา หรือผูปกครองมีหนาท่ีจัดใหบุตรหรือบุคคล 
ซ่ึงอยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซ่ึงมีอายุยางเขาปที 
เจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจนอายุยางเขาปท่ีสิบหก   เวนแตจะสอบไดช้ันปท่ี 
เกาของการศึกษาภาคบังคับ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประถมศึกษา เพ่ือให 
เหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเขารับ 

การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
-------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปน้ี 
 การนับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหนับ
ตามปปฏิทิน  หากเด็กอายุครบเจ็ดปบริบูรณในปใดใหนับวาเด็กมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ดในป
น้ัน 
 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สุวิทย   คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 138 



 
 
 

หมายเหตุ : -  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๑๗ แหง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ กําหนดใหเด็กท่ีมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ดตอ 
เขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจนอายุยางเขาปท่ีสิบหก เวนแตสอบไดช้ันปท่ีเกาของ 
การศึกษาภาคบังคับ และกําหนดใหการนับอายุของเด็กดังกลาวตองเปนไปตา 
หลักเกณฑและวิธีการนับอายุท่ีกําหนดในกฎกระทรวงจึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 1  บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ (มาตรา 6-มาตรา 9) 

 พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีเจตนารมณท่ีตองการเนนการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 สําหรับการจัดการศึกษา ใหยึดหลัก ดังน้ี 

1. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
2. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง 

สวนเรื่องการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา มีหลักการที่สําคัญ 
ไดแก เอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจ มี
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ มีหลักการสงเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง มีการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตางๆ และ เปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ
สนับสนุนการศึกษา 

หมวด 2  สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา (มาตรา 10-มาตรา 14) 
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป ท่ี

รัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย และบุคคลท่ีมีความบกพรองดาน
ตางๆ หรือมีรางกายพิการ หรือมีความตองการเปนพิเศษ หรือผูดอยโอกาส มีสิทธิและ
โอกาสไดรับการศึกษา ข้ันพื้นฐานเปนกรณีพิเศษ 

บิดามารดาหรือผูปกครองมีหนาท่ีจัดใหบุตรหรือบุคคลในความดูแลได รับ
การศึกษาท้ังภาคบังคับ และนอกเหนือจากภาคบังคับ ตามความพรอมของครอบครัว 
บุคคลหรือองคกรท่ีสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมีสิทธิประโยชนจากการ
สนับสนุนของรัฐ และการลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายทางการศึกษา 
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 หมวด 3  ระบบการศึกษา (มาตรา 15-มาตรา 21) 
 ระบบการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดท้ัง 3 รูปแบบ และใหมี
การเทียบโอนผล  การเรียนท่ีผูเรียนสะสมไวระหวางรูปแบบเดียวกัน หรือตางรูปแบบกัน 
ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม 
 การศึกษาในระบบมี 2 ระดับ คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงรัฐตองจัดไมนอยกวา 12 
ป และระดับอุดมศึกษาท่ีแบงเปนตํ่ากวาปริญญาและระดับปริญญา นอกจากน้ี ใหมี
การศึกษาภาคบังคับ 9 ป นับจากอายุยางเขาปท่ี 7 จนอายุยางเขาปท่ี 16 หรือเม่ือสอบได
ช้ันปท่ี 9 ของการศึกษาภาคบังคับ 

หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา (มาตรา 22-มาตรา 30)  
 การจัดการศึกษาในกฎหมายน้ีตองยึดหลักผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดโดยใหผูเรียน
สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได ดังน้ัน กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียน ไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 แนวการจัดการศึกษาตองเนนท้ังความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู ซ่ึงจัด
บูรณาการความรู  และทักษะตาง ๆ ใหเหมาะสมกับแตละระดับการศึกษา  รวมถึงการจัด
กิจกรรมใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง จัดบรรยากาศ และส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทตองมีความหลากหลาย โดยสวนกลางจัดทํา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานเนนความเปนไทยและความเปนพลเมืองดี 

หมวด 5  การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ (มาตรา 31-มาตรา 46)  
 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษา เพื่อเปนการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นและ
สถานศึกษาใหมากที่สุด โดยจัดใหมีกระทรวงศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ศศว.) มี
อํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ังศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
 ในสวนทองถิ่นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการศึกษาไดทุกระดับและทุก
ประเภทตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น ดานการ
บริการและการจัดการศึกษาของเอกชนกําหนดใหเปนนิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหาร
จากผูแทนหลายฝาย มีความเปนอิสระ มีการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
รัฐ สวนสถานศึกษาของเอกชนระดับปริญญาใหดําเนินกิจการโดยอิสระภายใตการกํากับ
ดูแลของสภา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 หมวด 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47- มาตรา 
51) 
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 จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
โดยการประกันภายในถือเปนสวนหน่ึงของการบริหาร ดวยการจัดทํารายงานประจําป
เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน สวนการประกันคุณภาพ
ภายนอกตองจัดทําอยางนอยหนึ่งคร้ัง ทุกหาป โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนองคกรมหาชน ทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ  วิธีการประเมิน  และจัด
ใหมีการประเมิน 

หมวด 7  ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 52- มาตรา 57)  
 สงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาใหเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง กําหนดใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาท้ังรัฐและเอกชน ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
(ยกเวนการศึกษาตามอัธยาศัยและวิทยากรพิเศษ) 
 หมวด 8  ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (มาตรา 58- มาตรา 62) 
 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน จาก
รัฐและองคกรตาง ๆ มาใชจัดการศึกษา มีการใชมาตรการภาษีเพื่อจูงใจดวยการลดหยอน 
หรือยกเวนภาษีตามความเหมาะสม 
 สถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแลบํารุงรักษา ใชและ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ท้ังที่เปนท่ีราชพัสดุและทรัพยสินอื่น 
รวมถึงการหารายไดจากบริการของสถานศึกษาท่ีไมขัดกับภารกิจหลัก อยางไรก็ตาม รัฐ
ตองจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษา  โดยจัดสรรใหผูเรียนและสถานศึกษาของ
รัฐและเอกชนในรูปแบบตาง ๆ 

หมวด 9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตรา 63 -มาตรา 69)  

 รัฐจัดสรรคลื่นความถี่ ส่ือตัวนํา และโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนตอการสงวิทยุ และ
กระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการส่ือสารในรูปอื่นเพื่อประโยชน
สําหรับการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รัฐสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท้ังดาน
ผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา นอกจากน้ี ใหมีการระดมทุนเพ่ือจัดต้ังกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยี
เหลาน้ี 

บทเฉพาะกาล  (มาตรา 70-มาตรา 78)  
 เปนบทบัญญัติท่ีกําหนดความตอเน่ืองกับกฎหมายเดิม และการบังคับตาม
กฎหมายใหมในอนาคตซึ่งจะทําใหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ สามารถนําไป
ปฏิบัติและบังคับไดราบร่ืนมีประสิทธิภาพ เชน การกําหนดใหมีการเตรียมการออก
กฎหมายลูก หรือการใหเวลาตามสมควรเพื่อรองรับการใชบังคับอยางจริงจังของ
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ประโยชนที่ไดรับจากการมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
1. สิทธิของประชาชนในการไดรับการศึกษาจะไดรับการปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญ

กําหนดไว ไดแก การมีสิทธิเสมอกันในการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป 
อยางมีคุณภาพ และไมตองเสียคาใชจาย รวมทั้งบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกายจะ
ไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนพิเศษ 

2. ระบบการศึกษามีความชัดเจนและเปดโอกาสมากขึ้น เพราะมีการศึกษาใน
ระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงประชาชนสามารถเลือกรับ
บริการทางการศึกษาไดสะดวกสอดคลองกับการศึกษาตลอดชีวิตท่ีเปนหลักการจัด
การศึกษาของกฎหมายน้ี 

3. การใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา จะชวยระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพทั่วถึง และนําภูมิปญญา
ของทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชนตอการศึกษาไดมากข้ึน 

4. โครงสรางการบริการการศึกษาจะมีเอกภาพ แตมีอิสระในการบริหารการศึกษา
มากข้ึนมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทําใหการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับสภาพสังคม และเปนประโยชนแก
ผูรับการศึกษาอยางแทจริงในทุกภูมิภาค 

5. เกิดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ซ่ึงทํา
ใหการศึกษามีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได อันนํามาสูการพัฒนาการศึกษาไทยให
ทัดเทียมกับระดับสากลสงผลถึงการยอมรับจากนานาชาติในอนาคต 

6. ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา จะไดรับการสงเสริม ดานมาตรฐาน
วิชาชีพ เนนการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง มีผลดีตอ
การยกระดับวิชาชีพดานการศึกษาท้ังรายไดและการยอมรับจากสังคมท่ัวไป 

7. เปนกรอบการปฏิบัติท่ีสําคัญซ่ึงทุกฝายตองปฏิบัติตาม ทําใหมีแนวทางชัดเจน
แนนอน จึงชวยในการวางแผนการศึกษา การลงทุนทางการศึกษาของเอกชนและองคกร
ตาง ๆ  และการบริหารงานของสถานศึกษาท้ังหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ (สมหมาย 
จันทรเรือง, 2544, หนา 162-163) 

2.3  แผนการศึกษาแหงชาติ 
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 ความหมายของ “แผนการศึกษาแหงชาติ” (National Scheme or National 
System or National Plan Education) ใชเรียกช่ือแผนงานที่เกี่ยวกับการศึกษาของชาติ 
โดยมีช่ือเรียกแตกตางกันในแตละสมัย ดังน้ี 

1. ระหวางป พ.ศ. 2441-2475 กอนเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตย  มีช่ือเรียกวา  “โครงการศึกษาชาติ” 

2. หลังป พ.ศ. 2475 คือระหวางป พ.ศ. 2475 -2503 มีช่ือวา “แผนการศึกษาชาติ” 
ฉบับแรก แบงการมัธยมศึกษาออกเปน 2 ตอนคือ ตอนตน และตอนปลาย ตอนละ 4 ป 
รวม 8 ป (คําวา ม. 8 มีข้ึนในสมัยน้ี) มัธยมศึกษาตอนปลายเลือกเรียนได 2 แผนก แผนก
อักษรศาสตรและแผนกวิทยาศาสตร  รวมระยะเวลาเรียนในโรงเรียน 12 ป              (ป. 
1-4 และ ม. 1-8)  

3. ป พ.ศ. 2479 ไดมีการประกาศใช “แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479” ใหลด
ระยะเวลาเรียนมัธยมศึกษาลงไป 2 ป คือเรียนมัธยมศึกษาตอนตนกับตอนปลาย ตอนละ 
3 ป รวมระยะเวลาที่เรียนในโรงเรียน 10 ป ผูท่ีเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาตองเรียน
เตรียมอุดมศึกษาอีก 2 ป (โดยสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจัดข้ึนเอง) 

ประเทศไทยเร่ิมจัดการศึกษาอยางเปนระบบตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงปจจุบัน  โดยมีพัฒนาการจัดระบบการศึกษาในรูปของโครงการ
ศึกษา-แผนการศึกษาชาติ-แผนการศึกษาแหงชาติ  และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 

4. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดประกาศใชแผนการ
ศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2520 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 และลาสุดไดออกเปนกฎหมายการศึกษาตาม
กฎหมายแม (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540) คือ “พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542” ซ่ึงถือเปนกรอบในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศใน
ปจจุบัน 

แผนการศึกษาแหงชาติ ต้ังแตป พ.ศ. 2441-ปจจุบัน 
1. ระหวางป พ.ศ. 2441-2474 (รัชสมัยรัชกาลท่ี 5-7) ไดมีการจัดทําโครงการ

ศึกษาหรือท่ีเรียกวา แผนการศึกษาแหงชาติ สําหรับยึดถือเปนแผนแมบทหรือแผนหลักใน
การจัดการศึกษาของชาติรวม 7 ฉบับ คือ 

- โครงการศึกษา  พ.ศ. 2441 
- โครงการศึกษา  พ.ศ. 2445 
- โครงการศึกษา  พ.ศ. 2450 
- โครงการศึกษา  พ.ศ. 2452 
- โครงการศึกษา  พ.ศ. 2456 
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- โครงการศึกษา  พ.ศ. 2458 
- โครงการศึกษา  พ.ศ. 2464 

โครงการศึกษา พ.ศ. 2441   เกิดจากความคิดริเร่ิมของเจาพระยาพระเสด็จสุ
เรนทราธิบดี (ขณะเปนพระยาวิสุทธ  สุริยศักด์ิ) กับกรมศึกษาธิการ โดยศึกษาระบบ
การศึกษาของประเทศอังกฤษแลวเขียนโครงการเสนอกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ
และกรมศึกษาธิการนํามาพิจารณารวมกับแนวคิดของกรมศึกษาธิการ แลวทูลเกลาถวาย
รัชกาลท่ี 5 ทําใหโครงการศึกษาเปนแผนการศึกษาชาติฉบับแรกของประเทศไทย  โดยมี
สาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

1. การศึกษาแบงออกเปน 2 สาย คือ การศึกษาสามัญกับการศึกษาพิเศษ 
การศึกษาสามัญหมายถึงการศึกษาวิชาสามัญ หมายถึงวิชาหนังสือ สวนวิชาศึกษาพิเศษ
หมายถึงการอาชีวศึกษารวมทั้งการฝกหัดครูดวย 

2. ระดับการศึกษามี 4 ระดับ คือ การเลาเรียนเบื้องแรก (มูลศึกษา) การเลา
เรียนเบื้องตน (ประถมศึกษา) การเลาเรียนเบื้องกลาง (มัธยมศึกษา) และการเลาเรียน
เบื้องสูงสุด (อุดมศึกษา) 

3. การกําหนดช้ันเรียนของการศึกษาในแตละระดับ ปรากฏดังน้ี การเลาเรียน
เบื้องแรก คือโรงเรียนมูลศึกษา หรือช้ันบูรพา ไมไดกําหนดช้ัน แตกําหนดใหเรียนไดไม
เกินอายุ 7 ป ช้ันประถมศึกษามี 2 ตอน ๆ ละ 3 ป รวม 6 ป ช้ันมัธยมศึกษามี 4 ป 
สําหรับอุดมศึกษา (เรียกวา  สากลวิทยาลัย)  กําหนดใหมี 4 ช้ัน  คืออายุระหวาง 18 -22 
ป 

4. การอาชีวศึกษา (หรือการศึกษาพิเศษ) เร่ิมตนเรียนต้ังแตระดับ
มัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา  ในระดับอุดมศึกษาไมจํากัดอายุ 

“การศึกษาพิเศษ” หรือการเรียนวิชาชีพช้ันสูง ไดแก โรงเรียนฝกหัด
อาจารย โรงเรียนแพทย โรงเรียนกฎหมาย โรงเรียนวิศวกรรมศาสตร โรงเรียน
เกษตรกรรม และโรงเรียนพาณิชยการ 

โครงการศึกษา พ.ศ. 2445 เจาพระยาธรรมศักด์ิมนตรี ซ่ึงดํารงตําแหนงเปน 
ขาหลวงในขณะนั้น ไดเดินทางไปประเทศญี่ปุน พรอมเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 
ไดนํา แนวคิดมาจาก แผนการศึกษาแหงชาติของประเทศญี่ปุน และเสนอเรื่องไปท่ี
กระทรวงธรรมการ จึงไดมีการปรับปรุงแกไข โครงการศึกษา พ.ศ. 2441   เปนโครงการ
ศึกษา พ.ศ. 2445  มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

1. แบงการศึกษาออกเปน 2 สาย  คือสามัญศึกษาและวิสามัญศึกษา 
      สามัญศึกษา  แบงออกเปน 
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- สามัญศึกษาในระดับประถมศึกษา เปนประโยค 1 ช้ันตน (อายุไมเกิน 
12 ป) 

- สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  เปนประโยค 2 ช้ันกลาง (อายุไมเกิน 
15 ป) 

- สามัญศึกษาในระดับอุดมศึกษา  เปนประโยค 3 ช้ันสูง (อายุไมเกิน 20 
ป) 

วิสามัญศึกษา  แบงออกเปน 
- ประถมศึกษาพิเศษ  รับนักเรียนที่สําเร็จจากช้ันประถมศึกษาสาย 

สามัญ 
- มัธยมศึกษาพิเศษ  รับนักเรียนที่สําเร็จจากช้ันประถมศึกษาพิเศษ 
- อุดมศึกษาพิเศษ  รับนักเรียนที่สําเร็จจากช้ันมัธยมศึกษาพิเศษ 

2. กําหนดระดับการศึกษาเปน 3 ระดับคือ 
ชั้นประโยคหน่ึง – ชั้นตน (ระดับประถมศึกษาปจจุบัน) เปนการเลาเรียน

ในช้ันประโยคมูลศึกษาและประถมศึกษา  การเลาเรียนในช้ันประโยคหนึ่งกําหนดไว 3 ป 
ชั้นประโยคสอง – ชั้นกลาง   หมายถึง    ระดับมัธยมศึกษา  กําหนดให 

เรียน 3 ป 
ชั้นประโยคสาม – ชั้นสูง  หมายถึง ระดับอุดมศึกษา  กําหนดใหเรียน 5  

ป 
โครงการศึกษา พ.ศ. 2450  กระทรวงธรรมการ     ไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ระเบียบวาดวยการแบงประเภทและการแบงระดับช้ันการศึกษา  ดังนี้ 
แบงการศึกษาออกเปน 2 สาย สายสามัญศึกษาและสายวิสามัญศึกษา 

(อาชีวศึกษา) โดยการอาชีวศึกษาเร่ิมตนเม่ือเรียนจบสายประถมสามัญศึกษาเหมือนเดิม 
นอกจากน้ันมีสาระสําคัญเชนเดียวกับโครงการศึกษา พ.ศ. 2445 ไดมีการเร่ิมสอบชิงทุน
เลาเรียนหลวงเปนคร้ังแรก ทุนเลาเรียนหลวงเปนทุนท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ 
มีพระราชดําริสงนักเรียนไปเรียนตอตางประเทศ เพื่อนําความรูกลับมาพัฒนาประเทศปละ 
2 คน โดยคัดเลือกจากการสอบไล ผูท่ีไดท่ี 1 และท่ี 2 

โครงการศึกษา พ.ศ. 2452 มีการปรับปรุงแกไขโครงการศึกษา พ.ศ. 2450  
มาเปนโครงการศึกษา พ.ศ. 2452 โดยการปรับปรุงระเบียบวาดวยการจัด  แบงระดับ
การศึกษา ซ่ึงสวนใหญเปนการศึกษาเลาเรียนในระดับท่ีสูงกวาระดับประถมศึกษา  ดังนี้ 

- กําหนดใหหลักสูตรมัธยมพิเศษมีเวลาเรียน 3 ป ตอจากการศึกษาเลาเรียน
ใน  หลักสูตรมัธยมสามัญ และประถมวิสามัญ 
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- เพ่ิมหลักสูตร “มัธยมสูง” อีก 3 ป เปนการศึกษาตอจากหลักสูตรมัธยม
สามัญ   และมัธยมพิเศษ ความรูเทียบเทาช้ันตนของมหาวิทยาลัย เพ่ือชวยใหนักเรียนที่
เรียนจบช้ันสูงแลวไปศึกษาตอตางประเทศได  โดยไมตองเสียเวลาเตรียมท่ีจะเขา
มหาวิทยาลัยอีก 

- กําหนดอายุเลาเรียนไวอยางชัดเจน  ดังนี้ 
มูลศึกษา        3 ป -  อายุ  9 ปเต็ม 
ประถมศึกษา   3 ป -  อายุ 12 ปเต็ม 
มัธยมศึกษา    3 ป   -  อายุ 15 ปเต็ม  
มัธยมสูง         3 ป -  อายุ 18 ปเต็ม 

โครงการศึกษา พ.ศ. 2456 มีการประกาศเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหทราบ 
ท่ัวถึงกันอยางชัดเจน มีเสนาบดีกระทรวงธรรมการเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ มี
สาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

- แบงการศึกษาเปน 2 สาย คือ สามัญศึกษาและวิสามัญศึกษา ระดับ
การศึกษามี  3 ระดับ คือ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอุดมศึกษา  โดยจัดช้ันเรียน 
ดังน้ี 

• ประถมสายสามัญศึกษา ระยะเวลา 3 ป ถาตออีก 2 ป เปนประถม
วิสามัญศึกษา สําหรับผูชายเม่ือเรียนจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 แลวอยากเรียนตอ ตองเขา
เรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหม  สวนผูหญิงเม่ือเรียนจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 แลวเรียน
ตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไดเลย 

• มัธยมศึกษา ระยะเวลา 8 ป แบงเปน 3 ตอน คือ ตอนตน ตอนกลาง 
ตอนละ 3 ป และตอนปลาย 2 ป สําหรับสตรีเม่ือเรียนจบมัธยมศึกษาปท่ี 6 แลวเรียนตอ
มหาวิทยาลัยได โดยไมตองเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 7-8  สวนผูชายตองเรียนจบช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 7-8 แลวเรียนตอในมหาวิทยาลัย 
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โครงการศึกษา พ.ศ. 2458 มีการยกเลิกโครงการศึกษา พ.ศ. 2456 แล 
ประกาศใชโครงการศึกษา พ.ศ. 2458 เพราะโครงการศึกษา พ.ศ. 2456 ยังขาดช้ันมัธยม
วิสามัญศึกษา จึงเพิ่มช้ันมัธยมวิสามัญศึกษาในโครงการศึกษา พ.ศ.2458  นอกจากน้ันมี
สวนคลายคลึงกับโครงการศึกษา พ.ศ. 2456 มาก 

โครงการศึกษา พ.ศ. 2464 เปนโครงการศึกษาฉบับสุดทายของการศึกษา 
ไทยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช โครงการนี้ดัดแปลงมาจากโครงการศึกษา พ.ศ. 2456 
และ พ.ศ. 2458 สาเหตุท่ีตองปรับปรุงแกไขคือ ความนิยมอาชีพเปนเสมียนยังคงมีอยูใน
โครงการศึกษา พ.ศ. 2464 จึงแนะนําใหหาเลี้ยงชีพอยางอื่นบาง  มีการแกไขใหผูชายและ
ผูหญิงใชแผนการศึกษาอยางเดียวกัน 

2.  ระหวางป พ.ศ. 2475 – 2503  (รัชสมัยรัชกาลท่ี 7-รัชกาลปจจุบัน) 
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475-ปจจุบัน  มีแผนการศึกษา 

แหงชาติ ท้ังหมด 7 ฉบับ คือ  (ปราชญา  กลาผจัญ, ม.ป.ป., หนา 593-599) 
- แผนการศึกษาชาติ  พ.ศ. 2475 
- แผนการศึกษาชาติ  พ.ศ. 2479 
- แผนการศึกษาชาติ  พ.ศ. 2494 
- แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2503 
- แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2520 
- แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 
เปนแผนการศึกษาชาติฉบับแรกในระบอบประชาธิปไตยแบงการมัธยมศึกษา 

ออกเปน 2 ตอน คือ ตอนตนและตอนปลาย ตอนละ 4 ป รวม 8 ป (คําวา ม. 8 มีข้ึนใน
สมัยน้ี) มัธยมศึกษาตอนปลายใหเลือกเรียนได 2 แผนกคือ แผนกอักษรศาสตร และ
วิทยาศาสตร รวมระยะเวลาเรียนในโรงเรียน 12 ป  (ป. 1-4  และม.1- 8)  จบแลวตองตอ
ในสายวิสามัญอีก 

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 
เน่ืองจากระยะเวลาเรียนในแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 ยาวนานเกินไป จึง

ไดประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 ใหลดระยะเวลาเรียนมัธยมศึกษาลง 2 ป คือ
เรียนมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ตอนละ 3 ป รวมเวลาเรียนในโรงเรียน 10 ป ผูท่ี
จะศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาตองเรียนเตรียมอุดมศึกษาอีก 2 ป โดยให
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจัดข้ึนเอง 
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แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 ใชติดตอกันถึง 14 ป โดยไมไดแกไข
เปลี่ยนแปลง ท้ังน้ีเพราะอยูในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 
เปนแผนการศึกษาฉบับแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 รัฐบาลในสมัยน้ัน (รัฐบาล

จอมพลแปลก พิบูลสงคราม) เห็นวาควรสงเสริมใหมาตรฐานความรูของประชาชนสูงข้ึน 
เด็กท่ีเรียนจบช้ันประถมปท่ี 4 กอนอายุ 14 ปบริบูรณหรือยางเขาปท่ี 15 ใหเรียนตอไปอีก 
โดยใหเด็กอยูในโรงเรียนนานถึง 7 ป จึงจัดช้ันมัธยมสามัญ 3 ป ใหเปนพิเศษ เรียกมัธยม
สามัญเดิมวา มัธยมวิสามัญ สวนมัธยมใหมเรียกวามัธยมสามัญศึกษามี 3 ป ทุกคนที่ยัง
อยูในเกณฑบังคับตองเรียน หลักสูตรมัธยมศึกษาเนนการอาชีวศึกษา ชวยใหเด็กมีความรู
ความสามารถพอจะประกอบอาชีพได 

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 มีเน้ือหาหลัก ๆ เปลี่ยนไปคือ กําหนดให
จัดการศึกษา เพิ่มจาก 3 สวน เปน 4 สวน คือ จริยศึกษา พลศึกษา พุทธิศึกษา และหัตถ
ศึกษา และเร่ิมใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาล มีการ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและดอยโอกาส 

ในปน้ีมีการจัดต้ังกรมประชาศึกษา และป 2495 ไดจัดต้ังกองการศึกษาพิเศษ 
(Special Education Division) ดูแลงานดานอนุบาล มัธยมศึกษา และการศึกษาสงเคราะห 
(Welfare  Education)  ภายหลังการศึกษาอนุบาลและมัธยมศึกษาไดแยกออกไป 

การจัดระดับช้ันการศึกษา ไดเรียกช้ันมูลศึกษาวาช้ันอนุบาล (4 -7 ป) 
ประถมศึกษาระยะเวลา 4 ป มัธยมศึกษาแบงเปน 2 สาย คือ มัธยมศึกษาเดิมเรียกวา
มัธยมวิสามัญศึกษา มัธยมศึกษาใหมเรียกมัธยมสามัญศึกษา ระยะเวลา 3 ป 

แผนการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2503 
แผนการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2503 นับเปนคร้ังแรกท่ีใชช่ือวา “แผนการ

ศึกษาแหงชาติ” แผนการศึกษาฉบับน้ีดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารของ “สภา
การศึกษาแหงชาติ” ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพตาง ๆ  จํานวน 77 คน  
โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

- ความมุงหมาย จัดการศึกษาเพ่ือสนองความตองการของสังคมและบุคคล 
โดยใหสอดคลองกับแผนเศรษฐกิจและแผนการปกครองของประเทศ จัดใหมีจริยศึกษา 
พลศึกษา พุทธิศึกษา  และหัตถศึกษา 

- การศึกษามี 4 ระดับ คือ  
อนุบาลศึกษา เปนการศึกษากอนการศึกษาบังคับ อาจจัดโรงเรียนอนุบาล

ใหมีระยะเวลาเรียน 2 ป หรือ 3 ป จัดช้ันเด็กเล็ก 1 ช้ัน ในโรงเรียนประถมศึกษา 
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ประถมศึกษา แบงออกเปนประถมศึกษาช้ันตน 4 ช้ัน และประถมศึกษา
ตอนปลาย 3 ช้ัน  ระยะเวลา 7 ป 

มัธยมศึกษา แบงออกเปน ประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 3 ช้ัน และประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ช้ัน  กําหนดระบบโรงเรียนเปนระบบ 7 : 3 : 2 

อุดมศึกษา ไดแก การศึกษาวิชาชีพ หรือวิชาการช้ันสูงและการวิจัยใน
มหาวิทยาลัย หรือในสถาบันช้ันสูงอื่น ๆ  รับผูท่ีสําเร็จช้ันมัธยมศึกษาท้ังสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา 

การจัดอาชีวศึกษามีอยู ในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาแบงเปนประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนตนและประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มีการจัดการศึกษาภาคบังคับใหกุลบุตรกุลธิดาในสถานศึกษาของรัฐโดยไม
เสีย  คาเลาเรียน  และจัดการศึกษาสงเคราะหใหแกผูไดรับการยกเวนไดศึกษาดวย 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2512 
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2512 ไดแกไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา

แหงชาติพ.ศ. 2503 เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 ซ่ึง
อนุญาตใหเอกชนจัดต้ังสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 ใชเวลาในการยกรางเกือบ 7 ป โดย

คณะกรรมการมากมายหลายคณะ  แนวความคิดสําคัญของแผนการศึกษาฉบับน้ี คือ 
“การศึกษาเปนกระบวนการตอเน่ืองกันตลอดชีวิต ท่ีจะตองจัดใหประสานกัน

ท้ังการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน” 
ความมุงหมายท่ีสําคัญของการศึกษา คือ “เพื่อมุงสรางเสริมคุณภาพของ

พลเมืองใหสามารถดํารงชีวิตและทําประโยชนแกสังคม” 
ระดับการศึกษาแบงเปน 
- ระดับกอนประถมศึกษา 
- ระดับประถมศึกษา  ใชเวลาเรียน 6 ป 
- ระดับมัธยมศึกษาแบงเปน 2 ตอน คือ มัธยมศึกษาตอนตน และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ตอนละ 3 ป 
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 
ระบบการศึกษาตามนัยแหงแผนการศึกษาแหงชาติฉบับน้ี เปนระบบที่ให

บุคคลไดศึกษา และเรียนรูอยางตอเน่ืองไปตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งในดานปญญา 
จิตใจ รางกาย และสังคมอยางสมดุลและสามารถสรางเสริมความเจริญกาวหนาใหแก
ประเทศภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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1. ระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับน้ี จะเปดโอกาสใหบุคคล
เรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองไดเหมาะสมกับวัย กลาวคือ การศึกษาในชวงปฐมวัยเปน
การศึกษาท่ีมุงเนนการอบรมดูแล และพัฒนาความพรอมของเด็กเพ่ือการเรียนรูในขั้น
ตอไป การศึกษาในวัยเด็กและเยาวชน เปนการศึกษาท่ีมุงสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม มีความรู และสามารถประกอบการงานและอาชีพตามควรแกวัย การศึกษา
สําหรับผูใหญ เปนการศึกษาท่ีมุงเสริมการพัฒนาคุณธรรมควบคูกับการพัฒนาความรู
ความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพ การมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
ชุมชนและประเทศ การมีความสามารถในการแสวงหาความรูและขอมูลขาวสารเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม การศึกษาสําหรับผู สูงอายุ เปน
การศึกษาท่ีชวยใหรูจักปรับตัวเขากับสภาพและการเปลี่ยนแปลงของวัย สามารถเขารวม 
ในกิจกรรมของครอบครัวและสังคมไดอยางเหมาะสมและมีคุณคาท้ังตนเองและสังคม 

2. ระบบการศึกษาจะเปดโอกาสใหบุคคลไดเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
โดยอาศัยรูปแบบตาง ๆ ท้ังการศึกษาท่ีจัดตามแนวระบบโรงเรียน และการศึกษาท่ีเกิด
จากกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิต 

การศึกษาตามแนวระบบโรงเรียน เปนการจัดโดยสถานศึกษา อาศัยระบบ
ช้ันเรียนเปนหลัก มีหลักสูตรกําหนดไวตามระดับและประเภทการศึกษา เพ่ือใหบุคคลได
เรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

การศึกษาท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิต เปนการศึกษาดวย
ตนเองจากแหลงความรูและสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีสัมพันธกับวิถีชีวิตของบุคคลท้ังท่ีมีอยู
เอง และท่ีมนุษย  จงใจสรางขึ้นเพ่ือกระตุนการเรียนรูหรือเปนบริการของการเรียนรู 

3. การศึกษาตามแนวระบบโรงเรียน แบงระดับการศึกษาเปน 4 ระดับคือ 
ระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  และระดับอุดมศึกษา 

3.1 การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา เปนการศึกษาในลักษณะของการ
อบรมเลี้ยงดูและพัฒนาความพรอมของเด็ก ท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 
บุคลิกภาพ และสังคมเพื่อรับการศึกษาในระดับตอไป 

การจัดการศึกษาระดับน้ีอาจจัดในรูปของช้ันเด็กเล็ก อนุบาลศึกษา 
หรือในรูปของศูนยพัฒนาเด็กประเภทตาง ๆ  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพของแตละพื้นท่ีและ
กลุมเปาหมาย 

3.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา เปนการศึกษาท่ีมุงวางรากฐานเพื่อให
ผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ังในดานคุณธรรม จริยธรรม ความรูและ
ความสามารถขั้นพ้ืนฐานและใหสามารถคงการอานออก  เขียนและคํานวณได 
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3.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบงออกเปน 2 ตอน คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.3.1 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนการศึกษาที่ มุง
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาคุณธรรม ความรู ความสามารถและทักษะตอจากระดับ
ประถมศึกษาใหผูเรียนไดคนพบความตองการความสนใจและความถนัดของตนเองทั้งใน
ดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตาม
ควรแกวัย 

3.3.2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการศึกษาที่มุง
สงเสริมใหผู เ รียนไดศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเปนพ้ืนฐานสําหรับ
การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาหรือเพ่ือใหเพียงพอแกการประกอบการงานและอาชีพท่ี
ตนถนัดท้ังอาชีพอิสระและรับจาง รวมท้ังสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และทักษะทางสังคมท่ีจําเปนสําหรับการประกอบการงานและอาชีพและอยูรวมกันในสังคม
อยางมีสันติสุข 

3.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย แบงเปน 3 ระดับคือ การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี การศึกษาระดับปริญญาตรี 
และการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 

3.4.1 การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี เปนการศึกษาที่มุงสงเสริม
ใหผูเรียนไดพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพในระดับกลาง รวมท้ังมีความสามารถในการ
ริเร่ิมประกอบการ 

3.4.2 การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนการศึกษาท่ีมุงสงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการ
ประยุกตทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ การริเร่ิมการพัฒนาท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ การ
สรางสรรคและเผยแพรความรู การริเร่ิมการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม รวมท้ังการสงเสริมบทบาทของประเทศในประชาคมโลก 

3.4.3 การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี เปนการศึกษาท่ีมุงสงเสริม
ใหผูเรียนไดพัฒนาความรูและทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทางใหมีความชํานาญมาก
ยิ่งขึ้น มุงสรางสรรคความกาวหนาและความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษา
คนควาวิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีในดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร การประยุกตใชวิทยาการสากลและภูมิปญญาทองถิ่นของไทยเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไดอยางเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย 

4. การจัดการศึกษาตามแนวระบบโรงเรียนอาจจัดเปนการศึกษาประเภทตาง 
ๆ ไดตามความเหมาะสมและตามความตองการของกลุมเปาหมาย ชุมชน และประเทศ 
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การจัดการศึกษาประเภทตาง ๆ เหลาน้ี  ไมเพียงพอแตจัดตามความ
เหมาะสม หรือเพ่ือสนองความตองการเฉพาะของกลุมเปาหมาย และยังตองคํานึงถึงการ
ใหบุคคลไดพัฒนาทั้งในดานคุณธรรม  ความรูความสามารถและทักษะอยางสมดุลควบคู
กันไปดวย 

4.1 การฝกหัดครู เปนการศึกษาท่ีมุงฝกหัดและพัฒนาผูท่ีจะประกอบ
อาชีพครู และครูประจําการใหมีคุณธรรม ความรูความสามารถและทักษะในการสอนและ
การกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรู มีจิตสํานึกของความเปนครู มีความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี และเปนแบบอยางท่ีดี ท้ังในดานความประพฤติ การดํารงชีวิต ตลอดจนการรักษา
ภาษาและวัฒนธรรมของชาติ มีความใฝรู มุงพัฒนาตนเองและการสอนอยางสม่ําเสมอ 
ตลอดจนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาชุมชน การฟนฟู  อนุรักษ  และเสริมสราง
ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมของทองถิ่นและประเทศ 

4.2 การศึกษาวิชาชีพ เปนการศึกษาท่ีมุงใหผูเรียนไดพัฒนาความรูและ
ทักษะวิชาชีพใหสามารถนําไปใชประโยชนไดท้ังในการประกอบอาชีพอิสระและรับจาง 
รวมท้ังสามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม  

การจัดการศึกษาวิชาชีพ อาจจัดในรูปแบบตาง ๆ ท้ังประเภทใน
โรงเรียนหรือนอกโรงเรียน การจัดการศึกษาวิชาชีพในระบบโรงเรียน เปนการพัฒนา
ความรูและทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับแตละระดับของการศึกษา  ต้ังแตระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา สวนการจัดการศึกษาวิชาชีพนอกโรงเรียนเปนการอบรม
วิชาชีพเฉพาะดานในระยะสั้นสําหรับผูท่ีตองการพัฒนาความรูและทักษะเพิ่มเติม 

4.3 การศึกษาวิชาชีพพิเศษ เปนการศึกษาท่ีมุงใหผูเรียนไดฝกหัดหรือ
พัฒนาทักษะวิชาชีพบางดานท่ีตองการใหมีความชํานาญเปนพิเศษต้ังแตเยาววัยและตอง
ฝกฝนเปนระยะเวลานานมีนาฏศิลป ดนตรี กีฬา เปนตน การจัดการศึกษาอาจจัดต้ังเปน
สถานศึกษาเฉพาะหรือ จัดในหลักสูตรปกติ 

4.4 การศึกษาวิชาชีพเฉพาะกิจ หรือเฉพาะบุคคลบางกลุม เปนการศึกษา
ท่ีมุง ใหผูเรียนมีความรูและทักษะวิชาชีพตามความตองการของหนวยงานใดหนวยงาน
หน่ึงโดยเฉพาะ หรือเปนการจัดการศึกษาท่ีมุงจัดใหเหมาะสม และสอดคลองกับลักษณะ
หรือความตองการของกลุมเปาหมาย ซ่ึงไมอาจดําเนินการไดโดยสถาบันการศึกษาปกติ 
ในการจัดการศึกษาตองจัดใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของรัฐดวย 
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4.5 การศึกษาพิเศษ เปนการศึกษาท่ีมุงใหผูเรียนท่ีมีความบกพรองทาง
รางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ ไดเรียนรูอยางเหมาะสมกับสภาพรางกาย จิตใจและ
ความสามารถ และเปนการศึกษาท่ีสงเสริมใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษหรือมีปญญา
เลิศไดพัฒนาความถนัด และอัจฉริยภาพของตนไดอยางเต็มท่ี การจัดการศึกษาพิเศษน้ี
อาจจัดเปนสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดในสถานศึกษาปกติต้ังแตระดับกอนประถมศึกษา
จนถึงระดับอุดมศึกษา 

4.6 การศึกษาของภิกษุ สามเณร นักบวช และบุคลากรทางศาสนา เปน
การศึกษาท่ีมุงสรางเสริมใหภิกษุ สามเณร นักบวช และบุคลากรทางศาสนามีความเปน
ผูนําดานปญญา จิตใจ และศีลธรรม เปนแบบอยางท่ีดีและมีบทบาทในการปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแกคนในสังคม ตลอดจนเปนผูนําหรือมีสวน
รวมในการอนุรักษ ฟนฟู และเสริมสรางวัฒนธรรมของทองถิ่นและส่ิงแวดลอม 

แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) 
เพื่อใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ  และตอบสนองความตองการของประชาชน  แผนการศึกษาแหงชาติ 
(พ.ศ. 2545-2559)  ไดกําหนดแนวนโยบายไว 11 ประการ ไดแก 

1. การพัฒนาทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู 
2. การปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
3. การปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคในระบบวิถีชีวิตท่ีดีงาม 
4. การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง

และเพิ่มสมรรถนะการแขงขันในระดับนานาชาติ 
5. การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู เพื่อสรางเสริมความรู ความคิด ความ

ประพฤติ และคุณธรรมของคน 
6. การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและการเรียนรูของคน

และสังคมไทย 
7. การสรางสรรค ประยุกตใช และเผยแพรความรูและการเรียนรู เพ่ือสราง

สังคม   คุณธรรม  ภูมิปญญา  และการเรียนรู 
8. การสงเสริมและสรางสรรคทุนทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอม บนฐานของศาสนา  ภูมิปญญาทองถิ่นไทย 
9. การจํากัด ลด ขจัด ปญหาทางโครงสรางท่ีกอใหเกิด และหรือคงไวซ่ึง

ความยากจน  ขัดสน  ดอยท้ังโอกาสและศักด์ิศรีของคนและสังคมไทย  เพื่อสรางความ
เปนธรรมในสังคม 
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10. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการพัฒนาประเทศ 
11. การจัดระบบทรัพยากร และการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, 
หนา 136-137) 

แผนการศึกษาแหงชาติ เปนแผนยุทธศาสตรระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2545-
2559) ท่ีมีความสําคัญยิ่งเน่ืองจากเปนการนําสาระของการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาลสูการปฏิบัติ และเปนกรอบ
แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมท้ังเปน
แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษาเพื่อ
นําไปสูการดําเนินงานอยางตอเน่ืองเสร็จสมบูรณ ท้ังกระบวนการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
การดําเนินการดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในชวงระยะเวลา 15 ป ต้ังแต พ.ศ. 2545  
จนถึงป พ.ศ. 2559  ท่ีสอดคลองตอเน่ืองกันทั้งประเทศ 

แผนการศึกษาแหงชาติ ไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญาพ้ืนฐาน
ในการกําหนดแผน โดยมีการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ บูรณาการเชื่อมโยง
เปนกระบวนโดยรวมที่ “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา ซ่ึงจะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มีดุลยภาพทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และส่ิงแวดลอม  และมุงไปสูการอยูดีมีสุข
ของคนไทยทั้งปวง 

จากปรัชญาพ้ืนฐานและกรอบแนวคิดขางตน เจตนารมณของแผนการศึกษา
แหงชาติน้ี จึงมุง (1) พัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม   มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข และ (2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ดาน 
คือ สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทร
ตอกัน 

เพ่ือใหบรรลุตามเจตนารมณดังกลาวขางตน แผนการศึกษาแหงชาติ จึง
กําหนดวัตถุประสงคและแนวนโยบายเพื่อดําเนินการไวดังนี้ 
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3  วัตถุประสงค 

พัฒนา พัฒนาคน  11 แนวนโยบายเพื่อดําเนินการ 

 
 

สภาพแวดลอม อยางรอบดาน 
ของสังคม และสมดุล 

สรางสังคมคณุธรรม 8. 1. สงเสริมและสรางสรรค
ทุนทางสังคมและ    
วัฒนธรรม 

พัฒนาทุกคนใหมีโอกาส
เขาถึงการเรียนรู ภูมิปญญาและ 

การเรียนรู 2. ปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือ
ผูเรียน 9. จํากัด ลด ขจัดปญหา

ทางโครงสราง เพ่ือ
ความเปนธรรมทาง
สังคม 

5. พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 
เพ่ือสรางความรู ความคิด 
ความประพฤติและคุณธรรม
ของคน 

3. ปลูกฝงและเสริมสราง     
ศีลธรรม  คุณธรรม        
จริยธรรม  คานิยมและ   
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค 10. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา 
6. สงเสริมการวจัิยและพัฒนา 

4. พัฒนากําลังคนดาน         
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงพา 
ตนเอง และเพิ่มสมรรถนะ
ในการแขงขัน 

7. สรางสรรค ประยุกตใชและ  
เผยแพรความรูและการเรียนรู 11. จัดระบบทรัพยากรและ

การลงทุนทาง
การศึกษา ศาสนา  
ศิลปะ  และวฒันธรรม 

 
เพ่ือใหมีการดําเนินงานตามกรอบภาพรวมของแผนอยางมีบูรณาการที่สัมพันธและ

เช่ือมโยงเปนกรอบกระบวนการโดยรวมทั้งหมด ภายใตแนวนโยบายเพื่อดําเนินการท้ัง 11 
ประการ จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน เพื่อเปนกรอบแนวทางแกองคกรภาครัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกรประชาคม  ภาคประชาชน  ภาคเอกชน  และสถาบัน
ในสังคมตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง ในการนําวัตถุประสงค แนวนโยบาย 
เปาหมาย และกรอบการดําเนินงานของแผน มากําหนดเปนแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ป และ
แผนปฏิบัติการของหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี โดยใหมีแผนงานและโครงการรองรับ เพ่ือ
ดําเนินการในข้ันปฏิบัติอยางสอดประสานกับนโยบาย พื้นฐานแหงรัฐ และนโยบายของ
รัฐบาล ตามสถานภาพแหงความรับผิดชอบแหงตน  

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ  
เพื่อใหยุทธศาสตรการดําเนินงานซึ่งกําหนดไวเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของ

แตละหนวยงานและองคกรตามโครงสรางการบริหารแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงไดกําหนดเปาหมายโดยรวมใหมีการบริหารแผนการศึกษาแหงชาติ ประสบ
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1. จัดเตรียมและพัฒนากลไกการนําแผนการศึกษาแหงชาติ สูการปฏิบัติ เร่ิม
ต้ังแตการกําหนดมาตรการสงเสริมความรู ความเขาใจ ในสาระของแผน พรอมกับการ
กําหนดกลไกประสานแผนดานตาง ๆ รวมกับหนวยงานและองคกรท่ีเกี่ยวของ โดยใช
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณท่ีเนนผลลัพธ
ของงานทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ และผลิตภาพ เชนเดียวกับการปรับปรุงแกไข
กฎหมายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการนําแผนสูการปฏิบัติ 

2. จัดทํากรอบและแนวปฏิบัติของแผน โดยระดมสรรพกําลังของทุกฝายท่ี
เกี่ยวของในกระบวนการแปลงแผนสูการปฏิบัติทุกข้ันตอน ในลักษณะที่มีการเรียนรูและ
บูรณาการความคิดรวมกัน สรางกรอบแนวคิดและหลักการในการจัดทําแผนพัฒนาฯ และ
แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ ท้ังสอดรับกับปญหาและความ
ตองการของประชาชนในแตละพื้นท่ี  รวมท้ังระบุหนวยงาน องคกรท่ีรับผิดชอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการเฉพาะดานตามภาระรับผิดชอบ 

3. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
รวมท้ังแผนปฏิบัติการในระดับพื้นท่ีท่ีสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ สอดคลองกับ
บริบท และความตองการของชุมชนแตละพ้ืนท่ี และสงเสริมสนับสนุนใหมีการบริหารแผน
และนําแผนสูการปฏิบัติ ในลักษณะท่ีเปนองครวมที่เนนคนเปนศูนยกลาง โดยหลักการยึด
พื้นท่ี ภารกิจ และการมีสวนรวมจากประชาชนและองคกรท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังสงเสริมให
เกิดการประสานและการทํางานในแนวราบระหวางหนวยงาน 

4. พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผน 
เร่ิมต้ังแตการสงเสริมการจัดทําฐานขอมูลทุกระดับท่ีจําเปนตองใช ใหเกิดการเช่ือมโยง
เครือขายขอมูลระหวางหนวยงานและองคกรท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบ เพ่ือสามารถใช
ประโยชนจากฐานขอมูลรวมกันได พรอมท้ังพัฒนาตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผน ท้ังในสวนที่เปนปจจัย ตัวปอน กระบวนการ และผลลัพธ ท้ังในเชิงปริมาณ 
คุณภาพ และผลิตภาพ ตลอดจนจัดระบบ  การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงาน ใหเปนมาตรฐานเดียว เช่ือมโยงกับเครือขาย สามารถนําผลจากการกํากับ 
ติดตาม มาเปนแนวทางในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการ อยางสอดคลอง
กับปญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการนําแผนไปปฏิบัติ 

5. การประเมินผลแผน ในข้ันเตรียมความพรอม ไดแก การประเมินความรู
ความเขาใจสาระของแผน ความพรอมขององคกรและกลไกตามโครงสรางการบริหารแผน  
ระบบและกลไกการประสานงาน เปนตน ประเมินกระบวนการปฏิบัติ ไดแก กระบวนการ
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 ใหมีการ  จัดทํา
แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงชื่อใหมเปน       
แผนการศึกษาแหงชาติ เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนา
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตามมาตรา 34 ท่ีกําหนดใหมีแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และ
แผนพัฒนาดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และในระดับสถานศึกษา เพ่ือใหมีการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกันทั้งประเทศตอไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 (2) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 และมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงดําเนินการเพื่อจัดทําแผนการ
ศึกษาแหงชาติข้ึน  เพื่อนําสาระบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไปสูการ
ปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมตอไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 และมติคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในคราวประชุม
คร้ังท่ี 3/2543  เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2543 คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติจึงได
แตงต้ังคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดทําแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
แหงชาติ ข้ึนโดยไดดําเนินการประชุมเพื่อกําหนดและจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ต้ังแต
วันที่ 14 มิถุนายน 2543 เพ่ือประกาศใชตอไป 

การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติน้ี ดําเนินการโดยคํานึงถึงความเปล่ียนแปลง
ในสังคมไทย อันมีผลกระทบมาจากการพัฒนาท่ีกาวสูยุคสมัย “โลกาภิวัตน” ท่ีทําให
ขอบขายของ การสืบเสาะ คนควา แสวงหา และถายทอดความรูและการเรียนรูเปนไป
อยางกวางขวางรวดเร็วพรอมกับการขยายอยางกวางขวางของความรูและการเรียนรูแหง
ศาสตรตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารรูปแบบตาง ๆ นําไปสูการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงดาน
การศึกษาโดยภาพรวมใหพัฒนาทันกับการเปลี่ยนแปลงใหมท่ีเกิดข้ึน  

ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด 

♦ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนการศึกษาแห งชา ติ  ยึดหลักป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึ ง
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดํารัสไวในโอกาสและสถานที่ตาง ๆ มาเปน
ปรัชญาพ้ืนฐาน เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการดานตาง ๆ ของแผน ท่ีจะ
ดําเนินการตอไป 

ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ยึดทางสายกลางที่อยูบนพ้ืนฐานของความ
สมดุล พอดี รูจักประมาณอยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลก เปนแนวทางในการ
ดําเนินวิถีชีวิตของคนไทย เพ่ือมุงใหเกิด “การพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคน
ไทย” 

ปรัชญาตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดังกลาว ยัง
มุงเนนใหเกิด บูรณาการแบบองครวมท่ียึด “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา และการ
พัฒนาอยางมี “ดุลยภาพ” ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอม เพื่อใหคนไทย
ในสังคมมีความสุขถวนหนา พึ่งตนเอง และกาวทันโลก โดยยังรักษาเอกลักษณของความ
เปนไทย  มีคานิยมรวมตอการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด เจตคติ และกระบวนการทํางาน
ใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารและการจัดการประเทศที่มุงสูประสิทธิภาพ คุณภาพ 
รูเทาทันและกาว ทันโลก สามารถเลือกใชความรูและเทคโนโลยีไดอยางคุมคาและเหมาะสม 
มีระบบภูมิคุมกันท่ีดี และมีความยืดหยุนพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ควบคูไปกับการมี
คุณธรรมและความซื่อสัตย สุจริต 

♦ หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง   
      การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีต้ังอยูบนพื้นฐาน 

ของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล 
การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการ
วางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา 

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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♦ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู 5 สวน ดังน้ี 

1.  กรอบแนวคิด  ท่ีช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ 
ควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชได
ตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการ
รอดพนจากภัย และวิกฤตเพื่อความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

2. คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง     สามารถนํามาประยุกตใช   กับการ 
ปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปน
ข้ันตอน 

3. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ  
กันดังน้ี 

 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไป และไม 
มากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ   ของความ  
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พอเพียงน้ันจะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจน
คํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทําน้ัน ๆ อยางรอบคอบ   

 การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับ 
ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของ
สถานการณตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลและไกล   

4. เง่ือนไข  การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับ 
พอเพียงนั้น ตองอาศัยท้ังความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ 

      เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของอยางรอบดาน ความรอบคอบ ท่ีจะนําความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเช่ือมโยง
กัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

      เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวยมีควาตระหนัก 
ตระหนักคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการ
ดําเนินชีวิตไมโลภ และไมตระหน่ี    

5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกตใชคือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในทุก
ดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ความรู และเทคโนโลยี 

♦ เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม เปนแนวทางในการ 

พัฒนาท่ีนําไปสูความสามารถในการพึ่งตนเอง ในระดับตาง ๆ อยางเปนข้ันตอน โดยลด
ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตาง ๆ โดย
อาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดี มีความรู ความเพียร
และความอดทน สติและปญญา การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และความสามัคคี   
  ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงมีอยู 2 แบบ คือ แบบพ้ืนฐานกับแบบกาวหนา ดังน้ี 
  ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกรเปน
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานเทียบไดกับทฤษฎีใหมข้ันที่ 1 ท่ีมุงแกปญหาของเกษตรกร
ท่ีอยูหางไกลแหลงนํ้า ตองพึ่งนํ้าฝนและประสบความเส่ียงจากการท่ีนํ้าไมพอเพียง โดยมี
ขอสมมติวา มีท่ีดินพอเพียงในการขุดบอเพ่ือแกปญหาความเสี่ยงเร่ืองนํ้า จะทําให
เกษตรกรสามารถมีขาวเพื่อการบริโภคและยังชีพไดในระดับหน่ึง และใชท่ีดินสวนอื่น ๆ 
สนองความตองการขั้นพ้ืนฐานของครอบครัว รวมทั้งขยายในสวนท่ีเหลือเพ่ือมีรายไดใช
เปนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีไมสามารถผลิตเองได ท้ังหมดน้ีเปนการสรางภูมิคุมกันในตัวให
เกิดข้ึนในระดับครอบครัว 
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  ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคกรเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กาวหนา ซ่ึงครอบคลุม ทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 ท่ีสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุม
สหกรณ หรือเครือขายวิสาหกิจท่ีมีความพอเพียงข้ันพ้ืนฐานของการไมเบียดเบียน 
แบงปน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามกําลังและความสามารถของตน ทําใหชุมชนโดยรวม
หรือเครือขายวิสาหกิจน้ัน ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอยางแทจริง 
  ความพอเพียงในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนาซ่ึง
ครอบคลุมทฤษฎีใหมข้ันท่ี 3 ท่ีสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจสรางความรวมมือ
กับองคกรอื่น ๆ ในประเทศ เชน บริษัทขนาดใหญ ธนาคาร สถาบันวิจัย เปนตน ซ่ึงความ
รวมมือเชนนี้จะเปนประโยชนในการสืบทอดภูมิปญญา แลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี และ
บทเรียนจากการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหประเทศอันเปนสังคมใหญท่ี
ประกอบดวยชุมชน องคกร และธุรกิจตาง ๆ ท่ีดําเนินชีวิตอยางพอเพียงกลายเปน
เครือขายชุมชนพอเพียงท่ีเช่ือมโยงกันดวยหลักไมเบียดเบียนแบงปน และชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันไดในท่ีสุด 
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนา
และบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให
กาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และภูมิคุมกันในตัวท่ีดีเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยอาศัย
ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการ
วางแผนและดําเนินการทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจทุกระดับใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม 
ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มี
สติปญญา และมีความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

♦ กรอบแนวคิด : การเรียนรู การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
หลักการแหงกรอบแนวคิดของแผนนี้จะเปนแผนบูรณาการ ซ่ึงมีการศึกษา 

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสัมพันธและเช่ือมโยงเปนกระบวนการโดยรวมทั้งหมด มี
ความพอเหมาะ พอดี  และมีดุลยภาพ 

กรอบแนวคิดดานบูรณาการท่ีวาน้ียังคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเน่ือง
ตลอดชีวิตต้ังแตการวางรากฐานการพัฒนา โดยครอบครัวเปนสถาบันหลักท่ีสําคัญท่ีสุด 
ตอมาเปนการพัฒนาความรูและทักษะพื้นฐานที่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนตองเขาถึง
บริการการศึกษาพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งตองเปนการศึกษาท่ีเอื้อใหผูเรียนสามารถ
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พัฒนาการที่เปนบูรณาการจะตองมุงพัฒนาจิตใจใหยึดม่ันในสันติสุข อยูใน
กรอบของศีลธรรมของแตละศาสนา ขจัดอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน อันเปนบอเกิดแหง
ทุกข ใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของทั้งมนุษยและธรรมชาติ และความรูน้ันไดพัฒนาไป
โดยการฝกจนรูแจง ชัดเจนเปนสัมมาทิฐิ มีอิสรภาพ เขาใจในแกนแทท่ีเปนหัวใจแหงศาสน
ธรรมของพระพุทธศาสนาและ ศาสนาอ่ืนที่ผดุงความดีงามของจิตใจมนุษยใหสูงข้ึน 

เพ่ือใหบูรณาการแหงกรอบแนวคิดน้ีสอดคลองกับชีวิตความเปนจริงในการ
อยูรวมในสังคม ตองพ่ึงพาอาศัยกันและกัน จึงตองเรียนรูวิถีชีวิตของระบบท่ีตนประสงค 
เรียนรูความคิด ความเชื่อ และคุณคาของสังคมที่เปนวัฒนธรรมรวมกัน สรางคุณคาของ
การอยูรวมกันในสังคมที่เอื้ออาทรตอกัน 

บูรณาการแหงชีวิตตองเปนไปอยางยั่งยืน สอดคลองกลมกลืน และอยูได
กับธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ชีวิตจึงตองเรียนรู
ความจริงของธรรมชาติ เรียนรูความสัมพันธท่ีกลมกลืนกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อัน
ทําใหเกิดจินตนาการเห็นความงาม และสุนทรียภาพของชีวิต คําวาศาสตร จึงหมายถึง
ธรรมชาติ วิทยาศาสตร สังคมศาสตร  และมนุษยศาสตร 

กระบวนการในการบูรณาการของชีวิต จึงเปนองครวมแหงการเรียนรูท่ีมี
วงจร สนองตอบและสอดคลองซ่ึงกันและกัน เปนองครวมของการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและธรรมชาติ  อยางมีสมดุล  พึ่งพาอาศัย  สงเสริม  สนับสนุนซ่ึงกันและกัน  
ดังภาพขางลาง 
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การศึกษา 
ชีวิตที่มีการเรียนรู 



 

        ศิลปะวัฒนธรรม      ชีวิต            ศาสนา 

 

 

                                                            ธรรมชาติ 
วิทย / เทคโนฯ 
สังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร 

                        เจตนารมณของแผน 
  จากปรัชญาพ้ืนฐานและกรอบแนวคิดดังกลาวขางตน เจตนารมณของ
แผนการศึกษาแหงชาติน้ี จึงมุง (1) พัฒนาชีวิตใหเปน “มนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง มีความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มี
ความเขมแข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ เปนสังคมคุณภาพ  สังคมแหงภูมิปญญาและ
การเรียนรู  และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน 
  ชีวิตท่ี ดี เกงและมีความสุข เปนวิสัยทัศนของการศึกษาไทย คนดี คือ 
คนท่ีดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ท้ังดานจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก เชน มีวินัย ประหยัด มีความเอื้อเฟอ
เกื้อกูล มีเหตุผล รูหนาท่ี ซ่ือสัตย พากเพียร ขยัน ใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต รักประเทศ รัก
ชาติ มีจิตใจเปนประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอื่น  มีความเสียสละ  
รักษาส่ิงแวดลอม  สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุข 
  คนเกง คือ คนท่ีมีสมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิต โดยมีความสามารถ
ดานใดดานหน่ึงหรือรอบดาน หรือความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เชน ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ความสามารถทางดานคณิตศาสตร มีความคิดสรางสรรค มี
ความสามารถดานภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา มีภาวะผูนํา รูจักตนเอง ควบคุมตนเองได 
เปนตน เปนคนทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถใชสติและปญญาใน
การเผชิญและพิชิตปญหา พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  และทําประโยชนใหเกิดแก
ตน สังคม และประเทศชาติได 

คนมีความสุข คือ คนท่ีมีสุขภาพดีท้ังกายและจิตใจ เปนคนราเริงแจมใส 
รางกายแข็งแรง จิตใจเขมแข็ง มีมนุษยสัมพันธ มีความรักตอทุกสรรพส่ิง มีอิสรภาพปลอด
พนจากการตกเปนทาสของอบายมุข ไดทําในส่ิงที่ตนสนใจตามความตองการ สามารถ
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  สังคมคุณภาพ มุงม่ันท่ีจะสรางและพัฒนาใหคนไทยทุกคนมีโอกาส มี
ความเสมอภาค และสามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เพื่อเปนคนดี คนเกง และคน
มีความสุข เปนสังคมที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเขมแข็งและแขงขันได และมีเสถียรภาพ 
เปนระบบเศรษฐกิจท่ีมีการพัฒนาอยางสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถเช่ือมโยงเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรูได
อยางเหมาะสม รักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหเปนการพัฒนา
อยางยั่งยืนและสมดุล มีชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางกลมกลืนและเกื้อกูล สังคม
คุณภาพตองเปนสังคมซ่ึงสงเสริม “ธรรมรัฐ” และ “สังคมประชาธรรม” ซ่ึงทุกคนสามารถ
เขาถึงบริการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมอยางทั่วถึงและเปนธรรมมีระบบการเมืองการ
ปกครองที่เปดกวาง โปรงใส และอํานวยใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน   ในการ
กําหนดและตัดสินใจในกิจกรรมทางการเมือง และกิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ 
ตนเองและชุมชนทองถิ่นอยางกวางขวาง 
  สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู จะสรางโอกาสใหคนไทยทุกคนมี
การเรียนรูตลอดชีวิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใหกาวทันกับโลกยุคขอมูลขาวสารและ
วิทยาการสมัยใหม มีการแสวงหาความรูดวยตนเอง ใหทุกองคกรและทุกสวนในสังคมมี
ความใฝรูและพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ มุงใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น ซ่ึงสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนสวนหน่ึงของแหลงการ
เรียนรู เพ่ือพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูยิ่งข้ึนตอไป 
  สังคมแหงความสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน เปนสังคมซ่ึงมุงฟนฟู 
สืบสาน และธํารงไวซ่ึง คุณคา เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย ท่ีชวยเหลือ
เกื้อกูลและพึ่งพากัน ไวใหม่ันคง รักษาไวซ่ึงสถาบันครอบครัว มีการพัฒนาเครือขาย
ชุมชนใหเขมแข็ง สรางจิตสํานึกแหงความเปนไทยใหมากยิ่งข้ึน มีเจตคติ และคานิยมของ
สังคมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนแกนหลักของสังคม และใหความสําคัญกับการดูแล
ผูดอยโอกาสทางสังคม และคนยากจน คํานึงถึงศักด์ิศรีของความเปนมนุษย มีความ
ยุติธรรม และความเสมอภาคท่ัวหนากัน 

วัตถุประสงคของแผน 
  เพ่ือใหบรรลุตามเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ วัตถุประสงค
ของแผน จึงมุงม่ันพัฒนาคนและสังคมไทยโดยรวม ดังน้ี 
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  พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา 
โดย มุงหมายใหทุกคนไดเขาถึงบริการทางการศึกษาต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต เพื่อเพ่ิม
ความสามารถและโอกาสในการเรียนรูดวยการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภท ท้ัง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยอาศัยการเรียนรู
จากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซ่ึงสนับสนุนหรือ
จัดการศึกษาถึงข้ันพื้นฐานอยางกวางไกล ครอบคลุมสถานการณของสังคมไทยและสังคม
โลก เพ่ือใหการศึกษาเปนยุทธศาสตรขจัดความยากจน และยุทธศาสตรทางปญญา เพ่ือ
พัฒนาคนไดอยางเต็มตามศักยภาพตลอดชีวิต ซ่ึงจะนําไปสูสังคมคุณภาพ 
  เรงปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ดวย การปฏิรูปปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดแก การปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีสาระสอดคลองกับการดํารงชีวิตในสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู และการแขงขันในสังคม
โลก ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูท่ียืดหยุนใหผูเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียนในสิ่งท่ี
สอดคลองกับความสนใจ ความถนัด สามารถแสวงหาความรู และฝกการปฏิบัติในสภาพที่
เปนจริง รูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง โดยสงเสริมและพัฒนาครู คณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถทําหนาท่ีเปนผูแนะนํา สนับสนุน อํานวยความ
สะดวก มีการใชส่ือและแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินผลการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาใหสามารถสรางคนที่พรอมดวยความรูคูคุณธรรม 
  เรงปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคในระบบวิถีชีวิตไทยท่ีดีงาม โดยใชกระบวนการเรียนรูทางศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนไทยใหถึงพรอมดวยภูมิรูและภูมิ
ธรรม ท้ังที่เปนการเรียนรูในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมท้ังการสงเสริมและ
พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางศาสนา ท้ังพระภิกษุ นักบวช และผูนําทางศาสนา 
ใหมีความรูความเขาใจอยางถองแท มีความสามารถในการถายทอดศาสนธรรม และ
ศีลธรรม แกผูเรียนและศาสนิกชนอยางแทจริง รวมท้ังเสริมสราง   คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคเพื่อใหคนไทยสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางสมานฉันท เอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน  
และกลมกลืนกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางมีความสุข และยั่งยืน 
  เรงพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มสมรรถนะการ
แขงขันในระดับนานาชาติ ซ่ึงจะสงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก ดวย
การสงเสริมใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาที่เนนการวางรากฐานกระบวนการเรียนรู
แบบวิทยาศาสตร สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหไดรับ
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  สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรมภูมิปญญาและการเรียนรู โดย
มุงพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู เพื่อสรางเสริมความรู ความคิด ความประพฤติ และ
คุณธรรมของคน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรูและการเรียนรูของคนและ
สังคมไทย รวมทั้งเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับฐานความรูของประเทศ เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ รวมตลอดถึงการสรางสรรค ประยุกตใชและเผยแพร
ความรูและการเรียนรูเ พ่ือใหเหมาะสมกับการเปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรูโดย
ผสมผสานกับภูมิปญญาท่ีมีอยูเดิม อันจะทําใหเกิดความรูการเรียนรูและนวัตกรรมของ
ภาคเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
  พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคนและ
สรางสังคม คุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู จะเนนการสงเสริมและสรางสรรคทุน
ทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมบนฐานของศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น / ไทย เพ่ือดํารงไวซ่ึงสังคมคุณธรรมและคุณคาท่ีดีงามเพื่อการพัฒนาอยาง
สมดุลและยั่งยืน ใหเปนภูมิคุมกันประชาชนไทยและสังคมไทยใหพนจากผลกระทบเชิงลบ
จากความเปลี่ยนแปลง และการรุกล้ํา ครอบงําของศิลปวัฒนธรรมตางชาติ รวมท้ังการ
สงเสริมเพื่อธํารงไวซ่ึงคุณธรรมที่เปนหลักยึดประจําใจในการชวยเหลือ เกื้อกูล พึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหประชาชนไทยหลอมรวมนําไปสูความเปนสังคมสมานฉันทและ
เอื้ออาทรตอกัน 
  เนนการจํากัด ลดขจัดปญหาความยากจน ความขัดสน ความดอยท้ัง
โอกาสและศักด์ิศรีของประชาชนไทยและสังคมไทย ดวยการเนนการเขาถึงบริการ
การศึกษาสําหรับทุกคน และการปฏิรูปโครงสรางท่ีเปนอยูใหเอื้อตอการสรางระบบบริหาร
และการจัดการดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
มุงเนนใหเกิดการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถิ่นและสถานศึกษา จากภาครัฐสูภาค
ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน องคกรเอกชน และภาคธุรกิจเอกชน 
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  เนนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ดวยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีการกระจายครอบคลุมในทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา 
พัฒนาผูผลิต ผูรับ และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อให
ทุกคนสามารถแสวงหาและใชความรู ขาวสารขอมูลไดอยางรวดเร็ว ราคาถูก และเปนไป
ไดงายข้ึน จะตองลดชองวางของโอกาสทางการศึกษา เพื่อชวยใหเกิดการสรางความรูใหม
ควบคูไปกับการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตไปพรอมกัน 
  เนนการสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ดวยการใหทุกสวนของสังคมมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา เพ่ือใหการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดหลากหลายอยางตอเน่ืองตลอด
ชีวิตจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ซ่ึงจะกอใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตอไป 

หลักการแหงแผน 
  เพ่ือดําเนินการใหบรรลุเจตนารมณและวัตถุประสงคของแผนการศึกษา
แหงชาติ จึงไดจัดทําแผนน้ีข้ึนตามกรอบที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายรัฐบาล 
วิสัยทัศนการพัฒนา ระยะยาว 20 ป ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 
(พ.ศ. 2545 – 2549) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  โดยกําหนดใหแผนการศึกษาแหงชาติ น้ี เปนแผนยุทธศาสตรระยะยาว 
15 ป เพ่ือเปนกรอบสําหรับการดําเนินงานอยางตอเน่ืองเสร็จสมบูรณท้ังกระบวนการในแต
ละแผนงานและโครงการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การดําเนินการดานศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ท่ีจะนํา  ไปดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนดอยางเหมาะสม เริ่มต้ังแตป 
พ.ศ. 2545 เปนตนไป จน  สิ้นสุดในป พ.ศ.2559 
  ดวยการนําสาระสําคัญดังกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายรัฐบาล 
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  เพ่ือใหหลักการแหงกรอบภาพรวมของแผนนี้เปนบูรณาการท่ีสัมพันธและ
เช่ือมโยงเปนกระบวนการโดยรวมทั้งหมด ในการวางมาตรการตาง ๆ เพื่อนําไป
ดําเนินการอยางมีประสิทธิผล จึงมีหลักการกําหนดโครงสรางโดยรวมทั้งในยุทธศาสตร
การดําเนินงานภาครัฐ สวนทองถิ่น ประชาชน องคกรประชาคม และภาคเอกชน 
ใหเขามามีสวนรวมอยางแข็งขัน ในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ของประเทศ รวมถึงการสรางกระบวนการศึกษาและเรียนรูใหเปนกระบวนการเดียวกัน
อยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดังเจตนารมณสําคัญของการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ใหเกิดบูรณาการแหงสังคมและคนในสังคมไทยท่ีมีความรูคูคุณธรรมอยางแทจริง 

 กระบวนการจัดทํากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดดําเนินการจัดทํากรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2540-2554) ท่ี
สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2549)  โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานโดย
สรุป ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การกําหนดแผน 

1. เสนอสภาการศึกษาแตงต้ังคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจจัดทํา 
กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
10 (พ.ศ.2550-2554) โดยมีนายสุวัฒน เงินฉ่ํา กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา เปน
ประธานอนุกรรมการฯ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนองคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของเปนอนุกรรมการฯ และไดมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เปน
ระยะอยางตอเน่ือง จํานวน 9 คร้ัง ระหวางเดือนมีนาคม 2549-เดือนธันวาคม 2549 เพ่ือ
กําหนดกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรการดําเนินงาน 

2. ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหผลการศึกษาในชวงเวลาที่ผานมาเพื่อใชเปน 
ขอมูลพื้นฐานในการจัดทํา(ราง)กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯ จํานวน 10 เร่ือง 
ไดแก 1) การทบทวนสภาพแวดลอมและการพัฒนาที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษา 2) 
การทบทวนผลการพัฒนาการศึกษาท่ีผานมา 3) การจัดการศึกษาขององคกรตาง ๆ 4) 
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 5) เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การวิจัยและพัฒนา
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3. วิเคราะหสภาวะแวดลอมท่ีเกี่ยวของ   กับการจัดการศึกษา  ในชวงที่ผานมา  
(SWOT Analysis) ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 
ประชากร สาธารณสุขส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4. ยกรางกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ   และ 
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ท่ีสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.
2545-2549) 

5. ประชุมหารือและปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ  ในดานตาง ๆ เพ่ือใหขอคิดเห็น/  ขอ 
เสนอแนะ (ราง)กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯ เพ่ิมเติมเปนระยะ ๆ จํานวน 15 คร้ัง 

6. นําเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานนโยบายและแผนการ 
ศึกษา โดยมีนายกฤษณพงศ  กีรติกร กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา เปนประธาน
อนุกรรมการฯ จํานวน 2 คร้ัง 

7. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ครู บุคลากรทางการศึกษา  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน สถาบันศาสนา สถาบันทางสังคม ประชาชน 
ส่ือมวลชน และผูแทนและหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือ
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2550 

8. จัดสง(ราง)กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาใหองคกรหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
พิจารณาและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงและหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  175 เขต โดยมีองคกรและหนวยงานที่สง
ความคิดเห็นกลับมายังสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จําวน 79 แหง (กุมภาพันธ-
เมษายน 2550) 

9. ปรับปรุง(ราง) กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯ ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  
(มีนาคม-พฤษภาคม 2550) และนําเสนอตอสภาการศึกษา 

ข้ันตอนที่ 2 การอนุมัติกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
9. นําเสนอ (ราง) กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯ ตอสภาการศึกษาเพ่ือ 

พิจารณาใหขอเสนอแนะ จํานวน 2 คร้ัง (5กรกฎาคม และ 26 กันยายน 2550) 
10. นําเสนอ (ราง) กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯ    ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ 

พิจารณาอนุมัติ (ตุลาคม 5550) 
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 ข้ันตอนที่ 3 การนํากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ (ภายหลัง
การไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี) 

11. ประสานองคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่จัดการศึกษา 
เพ่ือนํากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาไปดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแตละ
ระดับ/ประเภท ไดแก แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษา ฯลฯ ใหสามารถนําไปปฏิบัติได
เปนอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ(ตุลาคม 2550) 

12. องคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแตละระดับ 
ประเภทแลวเสร็จ (ธันวาคม 2550) 
 ข้ันตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

13. แตงต้ังคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจประสาน   การนําแผนการ 
ศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติ (ตุลาคม 2550) 

14. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ตุลาคม 2550 เปนตนไป) 
 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและการพัฒนาท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษา 
 สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วและแนวโนมการพัฒนาภายใตกระแส
โลกาภิวัตนท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประชากร การ
สาธารณสุข ส่ิงแวดลอม และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการศึกษาท่ี
จําเปนตองปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงดังกลาว จากการ
ทบทวนบริบทตาง ๆ ในปจจุบันและอนาคต ท้ังภายในประเทศและการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณโลก สรุปไดวาลักษณะของเศรษฐกิจในอนาคตจะมีลักษณะเปนเศรษฐกิจ
ฐานความรู ท่ีดําเนินไปในกระแสของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะทําใหรูปแบบของ
ระบบการคาโลกเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังรูปแบบของระบบการศึกษา การสงเสริมใหเกิด
การนอมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตเพ่ือลดผลกระทบ
จากกระแสโลกาภิวัตนดวยการยึดหลักการมีเหตุผล ความพอประมาณ และการสรางระบบ
ภูมิคุมกันแกคนท้ังชาติเปนเร่ืองท่ีตองเรงดําเนินการเพื่อสรางคุณภาพในการจัดการศึกษา 
รวมท้ังการรูจักอนุรักษและพัฒนาทรัพยสินทางปญญาเพื่อรอบรับการแขงขันท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต ดานสังคมจะเปนสังคมภูมิปญญามากขึ้นในลักษณะสังคมฐานความรู และการ
เคลื่อนยายถิ่นแบบไรพรมแดน จะทําใหเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซ่ึงจะทําให
ปญหาสังคมที่เกิดข้ึนมีความสลับซับซอนข้ึน ดานการเมืองการปกครองประชาชนจะตื่นตัว
ในการเรียกรองสิทธิเสรีภาพ และใหความสําคัญในดานสิทธิมนุษยชนมากขึ้น ภายใต
กระแสการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งเปนแนวคิดท่ีกําลังแผขยายไปทั่วโลก 
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 ในระยะเวลาอีกไมนานโลกจะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุ
ประชากรครั้งใหญ โดยจะเปลี่ยนเปนสังคมผูสูงอายุ ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตาง ๆ 
มากมาย โดยเฉพาะผลิตภาพในการพัฒนาประเทศ และระบบเศรษฐกิจสังคมท่ีจะตอง
เปลี่ยนแปลงไปตามโครงสรางของประชากร สงผลใหการสาธารณสุข จากขอตกลงตาง ๆ 
ท่ีอาจกอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางกัน ซ่ึงนับเปนอุปสรรคในการพัฒนาการ
สาธารณสุข และตองเรงสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานการสาธารณสุขของไทยให
กาวหนาเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม เพราะการประยุกตใช
เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาการแพทยสมัยใหมเพ่ือการปองกันและรักษาโรคจะมีมาก
ข้ึน ดานส่ิงแวดลอม ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจะเกิดจากการขยายตัวของสังคมเมืองท่ีมี
แนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ภาวะโลกรอน ความหลากหลายทางชีวภาพ จะทําใหสภาวะแวดลอม
ของโลกเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังความกาวหนาทางเทคโนโลยีก็เปนบริบทหน่ึงท่ีนับวันจะมี
การพัฒนาไปอยางรวดเร็วและตอเน่ือง จึงตองสรางสังคมใหมีความรูดานเทคโนโลยี 
เพ่ือใหคนในสังคมสามารถเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมทั้งในชีวิตประจําวันและ
เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 การเปลี่ยนแปลงบริบทตาง ๆ ท่ีกลาวมา ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของ
คนในประเทศเปนอยางมาก ดังน้ันจึงตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดย
การวางรากฐานการศึกษาเพ่ือการพัฒนาใหคนมีความรอบรู เขาใจและเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในดานตาง ๆ อยางครบถวน 
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