
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 

 
  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  พุทธศักราช  2540  กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษา
อบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศกึษาอบรมใหเกดิความรูคูคุณธรรม จัดใหมกีฎหมายเกีย่วกับ
การศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
สรางเสริมความรูและปลกูฝงจิตสํานกึที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง    การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สนับสนุนการคนควาวิจยัในศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัด
การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐ     ใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน   

 หมวด  1    บทท่ัวไป  ความมุงหมายและหลักการ 

       ความมุงหมาย  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู และคณุธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและอยูในสังคมโลกได
อยางมีความสขุ 

                                หลักการจัดการศึกษา เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหสังคมมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

     การจัดระบบ  โครงสราง และกระบวนการจดัการศึกษา  ยึดหลักการ  6  ขอ  คือ 
 มีเอกภาพดานนโยบายแตมีความหลากหลายในการปฏิบัติ กระจายอํานาจสูเขตพืน้ที่การศึกษา 
สถานศกึษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดมาตรฐานการศกึษาการประกนัคณุภาพการศกึษา
ทุกระดับและทกุประเภทการศกึษา  การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศกึษา 
ระดมทรพัยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศกึษา และมีสวนรวมของบุคคลครอบครัว ชุมชน 
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันสังคมอ่ืน ๆ 
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หมวด  2  สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา 
   สิทธิและโอกาสรับการศึกษา  ไดแก  การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  12 ป ที่รัฐตองจัดให
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย และการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ/ผูพิการ/ดอยโอกาส
และเดก็ที่มีความตองการพิเศษ 
  สิทธิในการจัดการศึกษา   ทุกคนตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไมวาจะเปน
บุคคล  ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรวิชาชพี   สถาบันทางศาสนา  องคกรเอกชน  สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น 
  ผูจัดการศึกษามีสิทธิรับสิทธิประโยชนจากรัฐ   ในดานการสนับสนุนความรู 
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงด ูเงินอุดหนุนการจดัการศึกษา และการลดหยอน หรือยกเวนภาษ ี

 หมวด  3  ระบบการศึกษา 
  -  ระบบการจดัการศึกษา มี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศกึษานอกระบบ    
และการศึกษาตามอัธยาศยั   สถานศึกษาอาจจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 รูปแบบก็ได          
มีการเทียบโอนผลการเรียนไดทั้ง  3  รูปแบบ 
  -  การศึกษาในระบบ  มี 2 ระดับ  คือ 

              1.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน   รัฐตองจัดใหไมนอยกวา 12  ป  โดยใหมีการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ  9  ป  สําหรับเด็กอายุยางเขาปที ่7 ถึงยางเขาปที่ 16 
              2. การศึกษาระดับอดุมศึกษา  ไดแก  การศึกษาระดับต่ํากวาปรญิญาและระดับ
ปริญญา   
    การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัและการศกึษาขั้นพืน้ฐานใหจัดในสถานศึกษา  ดังนี้   

  1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั 
  2. โรงเรียน 
  3.  ศูนยการเรียน 

 หมวด  4  แนวการจัดการศึกษา ยึดหลักวา   ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนทุกคนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจดัการศึกษาตองเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดยเนนความสําคญัทั้งความรู  คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา 
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การจัดกระบวนการเรียนรู 
1.  สอดคลองความสนใจ ความถนัด และความแตกตางระหวางบุคคล 
2.  ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต 

ใชความรู 
3. เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน 

และใฝรู 
4. ผสมผสานความรูอยางสมดุล ปลูกฝงคุณธรรม คานิยม คุณลักษณะอันพึง 

ประสงค 
       5.จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือ  และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกดิ 

การเรียนรูและที่เอื้อตอการเรียนรูและความรอบรู 
6.  เรียนรูไดทกุเวลา ทุกสถานที่  ประสานความรวมมือ จากทุกฝายเพื่อพฒันา 

ผูเรียนตามศักยภาพ 
  -  การประเมินผูเรียน  พิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ 
พฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรมและการทดสอบ 
  -  การจัดทําหลักสูตร  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานเปนผูกําหนดหลักสูตร
แกนกลาง  สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 

-  การสรางความรวมมือ  สถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว   
-  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและสงเสริมการวิจัย  สถานศึกษาพัฒนา 

กระบวนการเรยีนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู 

 หมวด  5  การบริหารและการจัดการศึกษา   
   - การบริหารและการจัดการศึกษา  แบงเปน  3  ระดับ  คือ  ระดับชาต ิ     ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
  -กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจดัการศึกษาไปยังเขตพืน้ที่การศึกษา
และสถานศึกษาโดยตรง  ในดานวิชาการ  งบประมาณ  บริหารบุคคล  และการบริหารทั่วไป  

- คณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษา  มีอํานาจหนาที่ กํากับ ดูแล  จัดตั้ง  ยบุรวบ 
และเลิกสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานประสานสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา  
ประสานสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา   สงเสริม  สนับสนุนการจดัการศึกษาบุคคลและองคกรตาง ๆ   
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- องคประกอบของคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประกอบดวย ผูแทน  
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สมาคมผูประกอบการวิชาชพีครู  
สมาคมผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา  สมาคมผูปกครองและครู และผูทรงคุณวุฒิดาน
การศึกษา   ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  และผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเปน
กรรมการและเลขานุการ 

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่  กํากับ  และสงเสริมสนับสนุน 
กิจการของสถานศึกษา 

- องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 
ผูแทนผูปกครอง  ครู  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ศิษยเกา พระภกิษสุงฆและหรือ  
องคกรศาสนาอื่น  ผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 
  -  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน 
  -  การบริหารและจัดการศกึษาของเอกชน ใหมีความเปนอิสระ โดยมกีารกํากับติดตาม
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของรัฐ  รัฐสนับสนุนดานเงินอุดหนุนการลดหยอนหรือ
การยกเวนภาษีและสิทธิประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนทางการศึกษา  รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุน
ดานวิชาการใหแกสถานศึกษาเอกชน   
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หมวด  6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
                                                     ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 ระบบประกันคุณภาพภายใน           ระบบประกันคณุภาพภายนอก 
 
  หนวยงานที่รับผิดชอบ                   หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
 
       ตนสังกัด               สถานศึกษา           ขอรับการประเมิน    สมศ.  
 

สงเสริม    จัดระบบประกัน      ประเมินสถานศึกษา       กําหนดเกณฑ             
สนับสนุน          ภายใน      ทุก 5 ป       วิธีการประเมิน    

    ติดตาม 
  ใหจดัระบบ 
    ประกนั       จัดทํารายงาน    แจงผลตอ        เสนอผลตอหนวยงาน 
    คุณภาพ      ประจําปเสนอ    สถานศึกษา       ที่เกี่ยวของ/สาธารณชน 
    ภายใน 
    
         สาธารณชน  
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หมวด  7   ครู  คณาจารยและบุคลากรทางศึกษา 
 

มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เปนวชิาชพีชั้นสูง 
 
 
       มีระบบ กระบวนการ              องคกรกลางบริหาร 
  ผลิต การพัฒนา              งานบคุคล   กองทุนพัฒนา 
     * กระจายอํานาจสู 
                                                                         เขตพื้นที่การศึกษา 
                                                                         และสถานศึกษา 
 
 องคกรวิชาชีพ   - เงินเดือน 
 - มาตรฐาน   - คาตอบแทน 
 - ใบอนุญาต   - สวัสดิการ   กองทุนสงเสรมิ 
 - กาํกับ ดูแล   - สิทธิประโยชน 
 - พัฒนา                   เก้ือกูล                           
 

หมวด  8   ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
- ระดมทรัพยากรทั้งจากรัฐและเอกชน 
- สถานศึกษาของรัฐที่เปนนิตบิุคคล  มีอํานาจในการปกครอง  ดูแลบํารุงรักษา

ใชและจดัหาประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุ  
และทรัพยสินอื่น 

- รายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิตบิุคคลตองสงคลัง 
- รัฐจัดสรรงบประมาณใหกับการศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดตอการ

พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 
1)  เงินอุดหนนุทั่วไปรายบคุคลสําหรับการศึกษาภาคบงัคับและ 
     การศึกษาขัน้พื้นฐาน 
2)  กองทุนกูยมืสําหรับผูเรียนที่มีรายไดนอย 
3)  งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษสําหรับ           
      ผูพิการ/ดอยโอกาส/ ผูมีความสามารถพิเศษ 
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4) งบดําเนนิการและงบลงทุนตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาและ 
     ภารกิจของสถานศึกษาโดยใหมีอิสระในการบริหาร  โดยคํานึงถึง 
     คุณภาพและความเสมอภาค 
5)  เงินอุดหนนุทั่วไปสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่เปนนติิบุคคลที่อยู 
     ในกํากับของรัฐหรือองคกรมหาชน 
6)  กองทุนกูยมืดอกเบี้ยต่ําใหสถานศึกษาเอกชน 
7)  กองทุนเพือ่พัฒนาการศกึษาของรัฐและเอกชน 

- จัดสรรเงินอุดหนุนใหบุคคลและองคกรที่จดัการศึกษาตามความเหมาะสม
และจําเปน 

- มีระบบตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย
งบประมาณการจัดการศึกษา 

หมวด  9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
-  รัฐจัดสรรคลื่นความถี ่ ส่ือตัวนํา  โครงสรางพื้นฐานเพือ่การสื่อสารและใช 

ประโยชนทางการศึกษา 
 -     สงเสริม  สนับสนุน  การผลิตและพัฒนาแบบเรียน ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อให   
       การศึกษา  โดยใหมีการแขงขันอยางเสรี 

   -    พัฒนาบุคลากรผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
   -    ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตอเนื่องตลอด 

      ชีวิต 
 -   รัฐตองสงเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อ    
      การศึกษา 

  -    จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
 
 
เอกสาร/แหลงคนควาเพิ่มเตมิ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ )  พ.ศ.2545 
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