
(ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่
สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก มีโอกาสพัฒนาความถนัดของตนให้เกิดความเชี่ยวชาญได้ มีส านึกในความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างผาสุก 

มาตรา 7 การด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ต้องพัฒนา ฝึกฝน และบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่ดี ก่อเกิดเป็นสมรรถนะท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและการท างานได้อย่างบูรณาการกัน 

มาตรา ๘ ในการพัฒนา ฝึกฝน และบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรา ๗ ต้องด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายตามระดับช่วงวัย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ช่วงวัยที่หนึ่ง ตั้งแต่แรกเกิดจนมีอายุครบหนึ่งปี ต้องได้รับการเลี้ยงดูให้มี สุขภาพที่สมบูรณ์ การพัฒนาทาง
อารมณ์ และการกระตุ้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ให้สามารถ เรียนรู้ในการช่วยเหลือตัวเองและสามารถมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืนได้ตามวัย  

(๒) ช่วงวัยที่สอง เมื่อมีอายุเกินหนึ่งปีจนถึงสามปี นอกจากต้องด าเนินการเพ่ือให้ บรรลุเป้าหมายตาม (๑) แล้ว 
ต้องฝึกฝนให้ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น เรียนรู้ผ่านการเล่น การ สังเกตและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและสภาพแวดล้อม 
เรียนรู้การพูดและการสื่อสารที่ดี เรียนรู้ การสร้างวินัย เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน เริ่มรู้จักเผื่อแผ่ และเริ่มซึมซับ
วัฒนธรรมไทยพื้นฐาน  

(๓) ช่วงวัยที่สาม เมื่อมีอายุเกินสามปีจนถึงหกปี นอกจากต้องด าเนินการเพ่ือให้ บรรลุเป้าหมายตาม (๒) แล้ว 
ต้องฝึกฝนให้เกิดสมาธิอย่างต่อเนื่อง ควบคุมอารมณ์ได้ สามารถใช้ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก เริ่มรู้จักรับผิดชอบต่อ
ตนเอง รู้จักระมัดระวังภยันตราย ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพกฎกติกา เห็นคุณค่าและมั่นใจในตนเอง รับรู้ความเห็น
ต่าง เข้าใจและเห็นใจผู้อ่ืน ช่วยเหลือบิดามารดาหรือผู้ปกครองและผู้อ่ืนตามก าลังความสามารถ รู้จักความส าคัญของ
อาชีพที่ สุจริต เริ่มรู้จักริเริ่มสร้างสรรค์ รับรู้ถึงความงามทางศิลปะ เข้าใจในสิ่งรอบตัว มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน สามารถ
สังเกต จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ แยกแยะได้ตามวัย รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจการนับจ านวนและ อักษรภาษาไทย รู้จักสังคมไทย 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นไทย และเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับโลก  

(๔) ช่วงวัยที่สี่ เมื่อมีอายุเกินหกปีจนถึงสิบสองปี นอกจากต้องด าเนินการเพ่ือให้ บรรลุเป้าหมายตาม (๓) อย่าง
ต่อเนื่องและในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ต้องฝึกฝนให้มีทักษะบริหารจัดการ ตนเอง ดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตของตนเอง 
เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย รู้จักสิทธิและหน้าที่ ของตนเอง มีจิตอาสา ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึมซับใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รับรู้ถึง ความงามของธรรมชาติ มีนิสัยในการสังเกตและใฝ่รู้ มีทักษะในการเรียนรู้ รู้จัก
และรู้เท่าทันในการใช้ เทคโนโลยีหาความรู้ รู้จักคิดและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล รู้จักการวางแผน 
ล่วงหน้า รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหา รักการท างานเป็นหมู่คณะ มีทักษะในการอ่าน เขียน และใช้ ภาษาไทย มีความ
ฉลาดรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ และ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน
ชีวิตประจ าวัน มีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของชนชาติไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้าน มีความรู้ในภาพกว้างของโลกและ พัฒนาการของเทคโนโลยี และเริ่มหาลู่ทางในการประกอบอาชีพ  
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(๕) ช่วงวัยที่ห้า เมื่อมีอายุเกินสิบสองปีจนถึงสิบห้าปี นอกจากต้องด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม (๔) 
อย่างต่อเนื่องและในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ต้องฝึกฝนให้รู้จักพัฒนา สุขภาพกาย ควบคุมอารมณ์ เข้าใจในพัฒนาการของ
สมองวัยรุ่น รับผิดชอบที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้ ความถนัดและเชื่อม่ันในความสามารถของตน เรียนรู้ที่จะตัดสินใจและ
วางแผนชีวิต ปรับตัวให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย สามารถแก้ปัญหาชีวิตที่
ซับซ้อนขึ้น ยึด มั่นในจริยธรรม เชื่อมั่นและเข้าใจการธ ารงความเป็นไทย สามารถสื่อสารภาษาไทยที่สมบูรณ์ รู้และ 
เข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ ซาบซึ้งในความงามของศิลปะ และธรรมชาติ ใฝ่รู้
และมีทักษะในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของโลก ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ สามารถคิดในเชิง
สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนรู้ เข้าใจใน
พ้ืนฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน มีความรู้ในศาสตร์และมีสมรรถนะ สามารถเลือกเส้นทางการศึกษาต่อหรือ
เส้นทางอาชีพและการท างานได้  

(๖) ช่วงวัยที่หก เมื่อมีอายุเกินสิบห้าปีจนถึงสิบแปดปี นอกจากต้องด าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม (๕) 
อย่างต่อเนื่องและในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ต้องฝึกฝนให้ดูแลตนเองได้ อย่างสมบูรณ์ แสวงหาความรู้และข้อมูลให้ทันการณ์ 
ขยัน อดทน และไม่ท้อถอย พร้อมปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหา เข้าใจบทบาทของประเทศไทยในสังคมโลก 
และรู้ภาษาต่างประเทศ ในระดับที่สามารถเจรจาต่อรองและแสวงหาความรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว โดยให้แยกเป้าหมาย 
ออกเป็นสองด้าน แต่ละด้านต้องบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้  

(ก) เป้าหมายด้านการประกอบอาชีพ มีความพร้อม ความรู้ หรือฝีมือ ในการ ประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่ตนเองถนัด หรือริเริ่มประกอบกิจการ ของตนเอง รู้หลักต้นทุนและการตลาด
เบื้องต้น รู้จักใช้เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ในการประกอบ อาชีพหรือวิชาชีพของตน  

(ข) เป้าหมายด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีทักษะและความรู้ในวิชา พื้นฐานในสาขาที่ตน
ถนัดและประสงค์จะศึกษาต่อ  

(๗) ช่วงวัยที่เจ็ด การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือทักษะอาชีพชั้นสูง นอกจาก ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตาม (๖) อย่างต่อเนื่องและในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ต้องฝึกฝนให้ รู้จักแสวงหาความสุขสงบทางจิตใจ เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง เคารพกฎกติกาอย่างเคร่งครัด เป็น ปฏิปักษ์ต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มีความกล้าหาญที่จะ
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มี ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาของบ้านเมืองและสังคม มีทักษะในการค้นคว้าและ
แสวงหาความรู้ เพ่ิมเติม แก้ไขอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ มีความรู้ในภาษาต่างประเทศในระดับที่ใช้ 
ประกอบอาชีพได้ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษา สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ หรือ
สร้างความรู้ใหม่ข้ึนได้ 

มาตรา ๙ นอกจากการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ แล้ว ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน 
ช่วยเหลือ และกระตุ้นให้บุคคลทุกช่วงวัยและทุกอาชีพใฝ่ใจในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมตามอาชีพของตน หรืออาชีพ
อ่ืน หรือความรู้อ่ืนใดที่ตนสนใจ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้ที่ทันต่อพัฒนาการของ
โลกหรือเกิดความเชี่ยวชาญในความรู้ที่ตนสนใจ เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตและประโยชน์ต่อสังคม 

มาตรา ๑๐  ให้รัฐจัดให้มีการจัดการศึกษาแก่บุคคลซึ่งมิได้เข้ารับการศึกษา ตามช่วงวัยที่ก าหนดตามมาตรา ๘... 
มาตรา ๑๑  ให้เป็นหน้าที่หรือสิทธิของรัฐ เอกชน และบุคคลดังต่อไปนี้ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายตามมาตรา ๘… 
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มาตรา ๑๒  การจัดการศึกษาของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้จัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและให้มีการสนับสนุน
ผู้เรียนตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๖) (ก) ในด้านการพักอาศัยและด ารงชีพเป็นกรณีพิเศษ 

มาตรา ๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  จัดให้มีสถานศึกษาของรัฐ
เพ่ือจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เพียงพอ มีสภาพและ
สิ่งแวดล้อมและสภาวะที่ปลอดภัย โดยค านึงถึงจ านวนและสภาพของผู้เรียน ระยะทางหรือการอ านวยความสะดวกใน
การเดินทางประกอบกับสถานศึกษาที่ภาคเอกชนได้จัดให้มีข้ึนอยู่แล้ว... 

มาตรา ๒๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาและสถานศึกษาของรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริม 
กระตุ้น อ านวยความสะดวก และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้โดยสะดวก 
โดยไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้หรือมีลักษณะเป็นการไม่เกื้ อหนุนให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

มาตรา ๓๕ นอกจากคุณลักษณะทั่วไปตามมาตรา ๓๓ และความรู้ด้านวิชาการที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
แล้ว ครู ผู้ดูแล หรือผู้สอนซึ่งรับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้  ในแต่ละระดับช่วงวัย ต้องได้รับการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้...  

มาตรา 44-51 การจัดการศึกษาอาจจัดตามระบบ ดังต่อไปนี้ 
1. การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับ 
2. การศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
3. การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มาตรา ๕๓ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้เกิดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นสิทธิ
ของเอกชน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ที่จะจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ รวมตลอดท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะแยกกันด าเนินการหรือร่วมมือกันก็ได้ และรัฐอาจให้ประโยชน์ทาง
ภาษีอากรหรือประโยชน์อื่นใดแก่เอกชนดังกล่าวได้ 

มาตรา ๖๔ ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และ
อุดหนุนการจัดการศึกษาของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือให้การ
จัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘ และเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไม่
รวมถึงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

มาตรา 73-79 การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
มาตรา ๓๖ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ร่วมกันจัดให้มีการศึกษาและวิจัยหาต้นแบบ กระบวนการ และวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนในการผลิตครู ซึ่งจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) 
และ (๖) รวมตลอดท้ังวิธีการในการพัฒนาศักยภาพครูให้สูงขึ้นและทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ ได้ 
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มาตรา ๔๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ ครู และ
บุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะเพ่ิมพูนอย่างต่อเนื่อง และทันต่อ
พัฒนาการของโลกและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ตามความจ าเป็นและความต้องการของครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ ครู และบุคลากร
อ่ืนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

มาตรา 80 รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวน า และโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนที่จ าเป็นต่อการรับส่งวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม การสื่อสารดิจิทัล อินเทอร์เน็ต และการสื่อสารในรูปแบบอ่ืน เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับ
การศึกษา 

มาตรา 81 ให้รัฐจัดให้มี ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ แบบเรียน ต ารา หนังสือ
ทางวิชาการ ในรูปแบบสื่อเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครู และส่งเสริมการศึกษาและ  

 

By กพร.สพฐ. 

-4- 


