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มาตรา ๕๓

제53조

ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และ

(교육)부 감독의 직업협의회 관

ผูบ้ ริหารการศึกษา มีฐานะเป็ นองค์กรอิสระ

리 하 독립기구로서 지위를 가

ภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในกากับของ

진 교직과 교육시설경영자 및

กระทรวง มีอานาจหน้าที่กาหนดมาตรฐาน

교육행정가 기구를 두어 교직과

วิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

목과 교육시설경영자 및 교육행

วิชาชีพ กากับดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน และ

정가 개발을 포함하여 직업교육
표준을 정하고, 전문직자격증을

จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้ การพัฒนา

발급, 취소하며 교육의 표준 및

วิชาชีพครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและผูบ้ ริหาร

윤리 규정에 따른 이행을 감독

การศึกษา

하는 권한을 갖도록 한다.

ให้ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา

국립과 사립의 교사, 교육시설

และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทัง้ ของรัฐและ

운영자, 교육행정가 및 기타 교

เอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่

육인력은 법률이 정하는 바에

กฎหมายกาหนด

따른 전문직자격증을 갖추어야

1

การจัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผูบ้ ริหาร

한다.

สถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา และบุคลากร

교직, 교육시설경영자, 교육행정

ทางการศึกษาอื่น คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ

인 및 기타 교육인력을 두는 것

วิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาต

과 자격, 전문직자격증을 발급

ประกอบวิชาชีพให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด

하고 취소하는 원칙 및 방법은
부령으로 정하는 바에 따르도록

ความในวรรคสองไม่ใช้บงั คับแก่บคุ ลากร ทาง

한다.

การศึกษาที่จดั การศึกษาตามอัธยาศัย

두번째 단락의 내용은 제18조제

สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๓) ผูบ้ ริหาร

(3)항에 따른 교육시설 비공식

การศึกษาระดับเหนือเขตพืน้ ที่การศึกษาและ

교육을 마련하는 교육인력과 교

วิทยากรพิเศษทางการศึกษา

육구 이상 수준의 교육행정인

ความในมาตรานีไ้ ม่ใช้บงั คับแก่คณาจารย์

및 교육 전문 강사에 대해서는

ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และผูบ้ ริหารการศึกษา ใน

적용하지 아니한다.

ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา

이 조의 내용은 고등교육 및 학
위교육 단계의 교수진과 교육시
설경영자 및 교육행정인에게는
적용하지 아니한다.

มาตรา ๕๔
ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ

제54조

ข้าราชการครู โดยให้ครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา ทัง้ ของหน่วยงานทางการศึกษา ใน

교육공무원인사행정중앙기구를

ระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพืน้ ที่

두고 인사행정 권한을 교육구
및 교육시설로 분산하는 원칙을

การศึกษา เป็ นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลาง

지켜 국립교육시설 수준 및 교

บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูโดยยึด

육구 수준에서 교육기관의 교사

หลักการกระจายอานาจการบริหารงานบุคคล

와 교육인력을 교육공무원인사

สูเ่ ขตพืน้ ที่การศึกษา และสถานศึกษา ทัง้ นี ้ ให้

행정중앙기구 소속 공무원이 되

เป็ นไปตาม ที่กฎหมายกาหนด

도록 한다.

2

제55조

มาตรา ๕๕
ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน

충분한 수입이 있도록 하고 사

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกือ้ กูลอื่น สาหรับ

회 및 직업적 신분에 적합하도

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้

록 하기 위하여 교육계공무원

มีรายได้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทาง

및 교육계인사의 월급, 보상, 복

สังคมและวิชาชีพ

지 및 기타 지원혜택권리에 관
한 법률을 갖추도록 한다.

ให้มีกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากร

창의적인 작업, 뛰어난 업적에

ทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเป็ นเงินอุดหนุนงาน

대한 보조금 및 교사, 교수진,

ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น และเป็ นรางวัล เชิด

교육인력의 명예고양상으로 배

ชูเกียรติครู คณาจารย์ และบุคลากร ทาง

분하기 위하여 교사와 교수진

การศึกษา ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนด ใน

및 교육인력 후원 기금을 설치

กฎกระทรวง

하도록 한다. 이와 관련하여 부
령에서 정하는 바를 따르도록
한다.
제56조

มาตรา ๕๖
การผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

교수진과 교육계인사 양성과 개

ทางการศึกษา การพัฒนามาตรฐานและ

발, 직업교육 표준과 윤리 규정

จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงาน

개발 및 법인인 학위단계교육시

บุคคลของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ใน

설의 교육공무원 또는 공무원
인사행정은 각 지역의 교육시설

สถานศึกษาระดับปริญญาที่เป็ นนิติบคุ คล ให้

설립에 관한 법률 및 관련 법률

เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้

을 따르도록 한다.

สถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

제57조

มาตรา ๕๗
3

ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากร

교육기관은 교육적인 혜택을 발

บุคคลในชุมชนให้มีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา

생시키고 교육 제공을 후원하고

โดยนาประสบการณ์ ความรอบรู ้ ความชานาญ

지원하는 사람을 칭송하기 위하

และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้

여 지역사회의 인적자원의 경

เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่อง

험, 지식, 전문성, 민중의 지혜
를 활용하여 교육 제공에 참여

เชิดชูผทู้ ่ีสง่ เสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

하도록 지역사회의 인적자원을
동원하도록 한다.

หมวด ๘ ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่
การศึกษา

제8장 교육을 위한 자원 및 투자
제58조

มาตรา ๕๘
ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้าน

국가, 지방행정기관, 개인, 가족,
지역사회, 지역사회단체, 민간단

งบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทัง้ จากรัฐ

체, 전문단체, 종교시설, 사업장,

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว

기타사회시설 및 외국에서 예산

ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน

과 재정 및 자산 측면의 자원과

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ

투자를 동원하여 다음 각항과

การ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้ จัด

같은 교육을 제공하도록 한다.

การศึกษาดังนี ้

(1)국가와 지방행정기관은 합당

(๑) ให้รฐั และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดม

한 교육세를 징수하여 교육을

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจัดเก็บ ภาษี

위한 자산을 동원하도록 한다.

เพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี ้ ให้

이와 관련하여 부령이 정하는
바에 따르도록 한다.

เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด

(2)개인, 가족, 지역사회, 지역

(๒) ให้บคุ คล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน

사회단체, 지방행정기관, 민간단

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน

체, 전문단체, 종교기관, 사업장

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ
4

การ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากร เพื่อ

및 기타 사회시설은 교육 제공

การศึกษา โดยเป็ นผูจ้ ดั และมีสว่ นร่วม ในการจัด

에 있어서 제공자 및 참여자가

การศึกษา บริจาคทรัพย์สิน และ ทรัพยากรอื่น

되고 자산 및 기타 자원을 교육

ให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วม รับภาระ

시설에 기부하며, 합당성과 필

ค่าใช้จา่ ยทางการศึกษาตาม ความเหมาะสม

요에 따른 비용 부담을 공동으
로 부담하여 교육을 위한 자원

และความจาเป็ น

을 동원한다.

ทัง้ นี ้ ให้รฐั และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

이와 관련하여 국가 및 지방행

ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร

정기관은 후원과 찬조 및 합당

ดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุน และใช้

성과 필요에 따른 세금 감면을

มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี ตาม ความ

통하여 그와 같은 자산 동원을

เหมาะสมและความจาเป็ น ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไป

지지하고 동기를 부여한다. 이

ตามที่กฎหมายกาหนด

에 대하여 부령이 정하는 바를
따르도록 한다.
제59조

มาตรา ๕๙
ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็ นนิตบิ คุ คล มีอานาจ

법인인 국립교육기관은 교육기

ในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหา

관의 정책과 목적 및 주요 임무

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ สถานศึกษา ทัง้ ที่

에 상반 또는 모순되지 아니하

เป็ นที่ราชพัสดุ ตามกฎหมาย ว่าด้วยที่ราชพัสดุ

는 교육기관의 서비스와 교육

และที่เป็ นทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ จัดหารายได้จาก

수수료를 통하여 수입을 마련하
고 랏차팟싸두토지1에 관한 법

บริการของสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียม

률에 따른 랏차팟싸두토지 및

การศึกษาที่ไม่ขดั หรือแย้งกับนโยบาย

기타 자산인 교육기관의 자산을

วัตถุประสงค์ และภารกิจหลัก ของสถานศึกษา
1

국가의 공공재산을 제외하고 국가의 재산인 모든 종류의 부동산으로 태국에서는 이 단어를 영

문으로 번역할 때에도 태국어 발음대로 Ratchaphatsadu Land 라고 번역한다.

5

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ท่ีสถานศึกษาของรัฐที่

운용, 감독 유지하고 자산으로

เป็ นนิติบคุ คลได้มาโดยมีผอู้ ทุ ิศให้ หรือโดย การ

부터 이익을 마련하도록 한다.

ซือ้ หรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของ สถานศึกษา

법인인 국립교육기관의 모든 부

ไม่ถือเป็ นที่ราชพัสดุ และให้เป็ น กรรมสิทธิ์ของ

동산은 증여자가 있거나 교육기

สถานศึกษา

관의 수입에서 매입 또는 교환
하여 취득하도록 하고 랏차팟싸

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา

두토지로 간주하지 아니하며 교

ของรัฐที่เป็ นนิติบคุ คล รวมทัง้ ผลประโยชน์ ที่เกิด

육기관의 소유가 되도록 한다.

จากที่ราชพัสดุ เบีย้ ปรับที่เกิดจากการผิด

랏차팟싸두토지에서 발생하는

สัญญาลาศึกษา และเบีย้ ปรับที่เกิดจากการผิด

이익과 교육휴가협약 위약금 및

สัญญาการซือ้ ทรัพย์สินหรือจ้างทาของที่

예산을 사용하여 운용되는 자산

ดาเนินการโดยใช้เงินงบประมาณไม่เป็ นรายได้ท่ี

매입 또는 고용 계약 위약금을

ต้องนาส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วย

포함하는 법인인 국립교육기관

เงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

의 모든 수입과 이익은 국고예

งบประมาณ

비금에 관한 법률 및 예산절차

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา

에 관한 법률에 따라 재무부에

ของรัฐที่ไม่เป็ นนิตบิ คุ คล รวมทัง้ ผลประโยชน์ ที่

인도하여야 하는 수입이 되지

เกิดจากที่ราชพัสดุ เบีย้ ปรับที่เกิดจากการผิด

아니한다.

สัญญาลาศึกษา และเบีย้ ปรับที่เกิดจากการผิด

랏차팟싸두토지에서 발생하는
이익과 교육휴가협약 위약금 및

สัญญาการซือ้ ทรัพย์สินหรือจ้างทาของที่

예산을 사용하여 운용되는 자산

ดาเนินการโดยใช้เงินงบประมาณให้สถานศึกษา

매입 또는 고용 계약 위약금을

สามารถจัดสรรเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัด

포함하는 법인이 아닌 국립교육

การศึกษาของสถานศึกษานัน้ ๆ ได้ตามระเบียบ

기관의 모든 수입과 이익은 재

ที่กระทรวงการคลังกาหนด

무부가 정하는 규칙에 따라 교
육기관이 각 교육기관의 교육제
공비용으로 할당할 수 있도록
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มาตรา ๖๐

한다.

ให้รฐั จัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กบั การศึกษา
ในฐานะที่มีความสาคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่

제60조

ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็ นเงิน

국가는 각 항에 해당하는 국가

งบประมาณ เพื่อการศึกษาดังนี ้

예산으로 국가의 무궁한 발전에

(๑) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็ นค่าใช้จา่ ย

가장 중요한 근간로서의 교육을

รายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผเู้ รียนการศึกษา ภาค

위한 예산을 할당하도록 한다.
(1)국가 및 민간이 제공하는 의

บังคับและการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่จดั โดยรัฐ และ

무교육 및 기초교육 학습자에게

เอกชนให้เท่าเทียมกัน

적합한 개인 비용으로서의 일반

(๒) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูย้ ืม

보조금

ให้แก่ผเู้ รียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้นอ้ ย

(2)적합성과 필요에 따라 저소

ตามความเหมาะสมและความจาเป็ น

득 가정 출신의 학습자에게 대

(๓) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทาง

출기금 형태의 학자금

การศึกษาอื่นเป็ นพิเศษ ให้เหมาะสมและ

(3)교육기회의 공평성과 공정성

สอดคล้องกับความจาเป็ นในการจัดการศึกษา

을 고려하여 제10조 두번째 단

สาหรับผูเ้ รียนที่มีความต้องการเป็ นพิเศษแต่ละ

락과 세번째 단락 및 네번째 단

กลุม่ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และ

락에 따른 특별한 요구가 있는

วรรคสี่ โดยคานึงถึงความเสมอภาค ในโอกาส

각 집단의 학습자에 대한 교육

ทางการศึกษาและความเป็ นธรรม ทัง้ นี ้ ให้

제공의 필요성에 적합하고 합당

เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด ใน

하도록 기타 교육 예산과 특별
자원

กฎกระทรวง

(4)교육 예산 및 자원 운용의

(๔) จัดสรรงบประมาณเป็ นค่าใช้จา่ ยดาเนินการ

자율성을 부여하여 국가교육개

และงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐตามนโยบาย

발계획 및 교육시설의 의무에

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและภารกิจของ

따라 국립교육기관 경영비용 및

สถานศึกษา โดยให้มีอิสระในการบริหาร

투자예산. 이와 관련하여 교육

7

งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทัง้ นี ้

기회의 질과 공정성에 대하여

ให้คานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคใน

고려하도록 한다.

โอกาสทางการศึกษา

(5)법인이며 국가 또는 공공기

(๕) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุน

관 감독 하의 교육기관인 국립

ทั่วไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ ที่

고등교육기관에 일반적인 보조
금 형태의 예산을 할당한다.

เป็ นนิติบคุ คล และเป็ นสถานศึกษาในกากับ ของ

(6)사립교육기관의 자립을 위하

รัฐหรือองค์การมหาชน

여 저금리의 대출기금을 할당한

(๖) จัดสรรกองทุนกูย้ ืมดอกเบีย้ ต่าให้

다.

สถานศึกษาเอกชน เพื่อให้พ่งึ ตนเองได้

(7)국립 및 사립 교육기관의 발

(๗) จัดตัง้ กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐ

전을 위한 기금을 설치한다.

และเอกชน
제61조

มาตรา๖๑

국가는 합당성과 필요에 따라

ให้รฐั จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จดั โดย

개인, 가족, 지역사회단체, 민간

บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน

단체, 전문단체, 종교시설, 사업

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

장 및 기타 사회시설에 교육보

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตามความ

조금을 할당하도록 한다.

เหมาะสม และความจาเป็ น
제62조
내부기관 및 외부감사 책임이

มาตรา ๖๒

있는 정부기관을 통하여 교육

ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน

제공 예산 사용의 효율성과 실

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จา่ ย

효성을 교육 원칙과 교육 제공

งบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ

방침 및 교육 표준 품질과 부합

หลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและ

하도록 감사하고 모니터링 하며

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงาน

평가하는 시스템을 갖추도록 한

ภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
8

ภายนอก

다.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตาม

감사, 모니터링, 평가의 원칙과

และการประเมิน ให้เป็ นไปตามที่กาหนด ใน

방법은 부령에서 정하는 바를

กฎกระทรวง

따르도록 한다.
제9장 교육을 위한 기술

หมวด ๙ เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา

제63조

มาตรา ๖๓

국가는 필요에 따라 정규교육과

รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนา และ

비정규교육 및 비공식교육, 종

โครงสร้างพืน้ ฐานอื่น ที่จาเป็ นต่อการส่งวิทยุ

교와 예술 및 문화를 육성하는

กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม

데 활용하기 위한 라디오 방송,

และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใช้ประโยชน์สาหรับ

텔레비전 방송, 통신 방송 및

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

기타 통신 수단에 필요한 무선

การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบารุงศาสนา

주파수와 전송장치 및 기타 기

ศิลปะ และวัฒนธรรมตามความจาเป็ น

반시설을 할당하여야 한다.

มาตรา ๖๔

제64조

รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและ

국가는 제작 역량 발전을 가속

พัฒนาแบบเรียน ตารา หนังสือทางวิชาการ สื่อ

화하며 교육을 위한 기술 제작

สิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอปุ กรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อ

개발자에게 제작지원금을 제공

การศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีด

하고 동기를 부여하여 교재, 교

ความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุน

과서, 학술서, 기타 간행물, 교
구 및 교육을 위한 기타 기술을

การผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผผู้ ลิต และ

제작하고 개발하도록 촉진하고

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทัง้ นี ้ โดยเปิ ด

후원하여야 한다. 이와 관련하

ให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็ นธรรม

여 공정한 자유로운 개방 경쟁
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을 통하여야 한다.

มาตรา ๖๕
ให้มีการพัฒนาบุคลากรทัง้ ด้านผูผ้ ลิต และผูใ้ ช้

제65조

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู ้

적합하고 질적이며 효율적인 기

ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทัง้

술 사용을 포함하여 제작에 대

การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ และ

한 지식과 능력 및 기술을 갖추

ประสิทธิภาพ

도록 하기 위하여 교육을 위한
제작자 및 기술사용자 측면의
인재를 개발하도록 한다.
제66조

มาตรา ๖๖

학습자는 평생동안 지속적으로

ผูเ้ รียนมีสิทธิได้รบั การพัฒนาขีดความสามารถ

스스로 지식을 추구하는 데 있

ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรก

어서의 교육을 위하여 기술 사

ที่ทาได้ เพื่อให้มีความรูแ้ ละทักษะเพียงพอ ที่จะ

용에 충분한 지식과 역량을 갖

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา

추기 위하여 할 수 첫 시기에

ความรูด้ ว้ ยตนเองได้อย่างเนื่องตลอดชีวิต

교육을 위한 기술 활용 능력 개
발 권리가 있다.

มาตรา ๖๗
제67조
รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจยั และพัฒนา การผลิต
국가는 태국인의 학습과정에 가
และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทัง้
치 있고 적합하게 사용도로록
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้

하기 위하여 교육을 위한 기술

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ท่ี

사용을 모니터링, 감사, 평가하

คุม้ ค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูข้ อง

는 것을 포함하여 교육을 위한

คนไทย

기술의 연구개발과 제작 및 발
전을 후원하여야 한다.
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제68조

มาตรา ๖๘
ให้มีการระดมทุน เพื่อจัดตัง้ กองทุนพัฒนา

사람과 사회의 발전을 위하여

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ

해당 기술을 사용하는 데 있어

ค่าสัมปทาน และผลกาไร ที่ได้จากการดาเนิน

서비스요금 비율을 특별히 낮추

กิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

는 것을 포함하여 공공부문과

และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ทัง้

민간부문 및 국민조직 모두 관
련 부문에서 대중매체와 정보기

ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน

술 및 전기통신 운영에서 발생

รวมทัง้ ให้มีการลดอัตราค่าบริการเป็ นพิเศษ ใน
การใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวเพื่อการพัฒนาคน และ
สังคม

하는 국가보조금과 양도비 및
이윤에서 교육을 위한 기술 개
발 기금을 설치하기 위한 자금

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อการ

을 동원하도록 한다.

ผลิต การวิจยั และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ

교육을 위한 기술 제작과 연구

การศึกษา ให้เป็ นไปตามที่กาหนด ใน

개발에 대한 기금 할당 원칙과

กฎกระทรวง

방법은 부령에서 정하는 바를
따르도록 한다.

제69조
มาตรา ๖๙
รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางทาหน้าที่พิจารณา 국가는 교육을 위한 기술 제작

เสนอนโยบาย แผน ส่งเสริมและประสาน การ

과 사용의 품질과 효율성 평가

วิจยั การพัฒนาและการใช้ รวมทัง้ การประเมิน

를 포함하여 연구 개발 및 사용
정책, 계획을 검토, 제출, 후원,

คุณภาพและประสิทธิภาพของ การผลิตและการ

협조하는 책임이 있는 중간기관

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

을 설치하도록 하여야 한다.
경과규정

บทเฉพาะกาล
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제70조

มาตรา ๗๐
บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ

이 법의 시행일에 적용되고 있

ประกาศ และคาสั่งเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา

는 교육, 종교, 예술 및 문화 관

ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่

련 모든 법률과 규율, 규칙, 규

พระราชบัญญัตนิ ีใ้ ช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้

정, 공고 및 명령은 이 법의 규

ต่อไปจนกว่าจะได้มีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

정에 따라 이 법의 시행일로부

ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ี ้ ซึ่งต้อง ไม่
เกินห้าปี นบั แต่วนั ที่พระราชบัญญัตนิ ีใ้ ช้บงั คับ

터 5년을 초과하지 아니하여야
하는 기간 내에 개정을 실시할
때까지 계속하여 적용할 수 있
다.

มาตรา ๗๑

제71조

ให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานการศึกษา

이 법의 시행일에 존재하고 있

และสถานศึกษาที่มีอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัตินี ้

는 부, 처, 국, 교육기관 및 교

ใช้บงั คับยังคงมีฐานะและอานาจหน้าที่เช่นเดิม

육시설은 이 법의 규정에 따라

จนกว่าจะได้มีการจัดระบบการบริหารและ การ

이 법의 시행일로부터 3년을 초

จัดการศึกษาตามบทบัญญัติแห่ง

과하지 아니하여야 하는 기간

พระราชบัญญัตนิ ี ้ ซึ่งต้องไม่เกินสามปี นบั แต่

내에 교육운영체제 마련과 교육

วันที่พระราชบัญญัตนิ ีใ้ ช้บงั คับ

제공이 있기까지 본래의 자격과
권한 및 직무를 유지하도록 한
다.
제72조

มาตรา ๗๒
ในวาระเริ่มแรก มิให้นาบทบัญญัติ มาตรา ๑๐

타이왕국헌법의 시행일부터 5년
을 초과하지 아니하는 기한 내

วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗ มาใช้บงั คับ จนกว่า

에 제10항의 첫번째 단락 및 제

จะมีการดาเนินการให้เป็ นไปตามบทบัญญัติ
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ดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปี นบั แต่วนั ที่

17항의 규정에 따른 조치가 있

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช้บงั คับ

을 때까지 이 법의 시행 초기에

ภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่พระราชบัญญัตนิ ีใ้ ช้

는 해당 규정을 적용하지 아니

บังคับ ให้ดาเนินการออกกฎกระทรวงตาม

하도록 한다.

มาตรา ๑๖ วรรคสอง และวรรคสี่ ให้แล้วเสร็จ

이 법의 시행일부터 1년 이내에
제16조 두번째 단락 및 네번째

ภายในหกปี นบั แต่วนั ที่พระราชบัญญัตินีใ้ ช้

단락에 따른 부령 제정을 완료

บังคับ ให้กระทรวงจัดให้มีการประเมินผล

하도록 한다.

ภายนอกครัง้ แรกของสถานศึกษาทุกแห่ง

이 법의 시행일로부터 6년 이내
에 (교육)부는 모든 교육시설의
첫 외부 평가를 마련하도록 한
다.

มาตรา ๗๓
ในวาระเริ่มแรก มิให้นาบทบัญญัตใิ นหมวด ๕

제73조

การบริหารและการจัดการศึกษา และหมวด ๗

이 법의 시행일로부터 3년을 초

ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาใช้

과하지 아니하는 시행 초기에는

บังคับจนกว่าจะได้มีการดาเนินการให้เป็ น ไป

「1945년 교사법」과 「1980년

ตามบทบัญญัตใิ นหมวดดังกล่าว รวมทัง้ การ

교육공무원규칙법」의 개정을

แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช

포함하여 제5장 교육 행정 및

๒๔๘๘ และพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการ

교육 제공과 제7장 교사와 교수

ครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งต้องไม่เกินสามปี นับแต่วนั ที่

진 및 교육인력의 규정에 따르
도록 하는 조치가 있을 때까지

พระราชบัญญัตนิ ีใ้ ช้บงั คับ

해당 장을 적용하지 아니하도록
한다.
제74조

มาตรา ๗๔
ในวาระเริ่มแรกที่การจัดตัง้ กระทรวงยังไม่แล้ว

부의 설립이 완료되지 아니한
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เสร็จ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง

초기에는 총리와 교육부장관 및

ศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวา่ การทบวง

대학처장이 이 법의 집행을 주

มหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้

관하도록 하며 본인의 권한과

และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ

직무와 관련한 부분에 대하여

ประกาศ เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติ

이 법을 집행하기 위한 부령과
규칙 및 공고를 제정할 권한을

นี ้ ทัง้ นี ้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน

갖도록 한다.

เพื่อให้การปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตนิ ีใ้ นส่วนที่

이 법 제5조에 따른 교육 행정

ต้องดาเนินการก่อนที่การจัดระบบบริหาร

시스템 마련을 완료하기 전에

การศึกษาตามหมวด ๕ ของพระราชบัญญัตนิ ี ้

이행하여야 하는 부분에서 이

จะแล้วเสร็จ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ทบวง

법을 집행하도록 하기 위하여

มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการศึกษาแห่ง

경우에 따라 교육부와 대학처

ชาติทาหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

및 국가교육위원회는 관련 부분
의 직무를 수행한다.
제75조

มาตรา ๗๕
ให้จดั ตัง้ สานักงานปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็ น

공공기관에 관한 법률에 의거하

องค์การมหาชนเฉพาะกิจที่จดั ตัง้ ขึน้ โดย พระ

여 제정되는 칙령에 의하여 설

ราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วย

치되는 특별공공기관으로서 교

องค์การมหาชนเพื่อทาหน้าที่ ดังต่อไปนี ้

육개혁사무처를 설치하여 다음

(๑) เสนอการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วน

각 항의 직무를 수행하도록 한
다.

งาน ตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวด ๕ ของ

(1)이 법의 제5장에 규정한 바

พระราชบัญญัตนิ ี ้

에 따라 구조, 조직, 업무분장

(๒) เสนอการจัดระบบครู คณาจารย์ และ

구성을 제안한다.

บุคลากรทางการศึกษา ตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ใน

(2)이 법의 제7장에 규정한 바

หมวด ๗ ของพระราชบัญญัตนิ ี ้

에 따라 교사와 교수진 및 교육
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(๓) เสนอการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุน

계인사 시스템 구성을 제안한

เพื่อการศึกษา ตามที่บญ
ั ญัติไว้ในหมวด ๘ ของ

다.

พระราชบัญญัตนิ ี ้

(3)이 법의 제8장에 규정한 바

(๔) เสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกฎหมายเพื่อ

에 따라 교육을 위한 자원과 투

รองรับการดาเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ต่อ

자 시스템 구성을 제안한다.
(4)제(1)항과 제(2)항 및 제

คณะรัฐมนตรี

(3)항에 따른 조치를 지원하기

(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข

위한 법률 초안과 관련하여 내

กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่ง ที่

각에 권고한다.

บังคับใช้อยูใ่ นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน การ

(5)이 법에 부합하도록 하기 위

ตาม (๑) (๒) และ (๓) เพื่อให้สอดคล้องกับ

하여 제(1)항과 제(2)항 및 제

พระราชบัญญัตนิ ีต้ อ่ คณะรัฐมนตรี

(3)항에 따른 조치와 관련한 부

(๖) อานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กาหนดในกฎหมาย

분에서 시행되고 있는 법률과

ว่าด้วยองค์การมหาชน

규율, 규칙, 규정, 공고 및 명령

ทัง้ นี ้ ให้คานึงถึงความคิดเห็นของประชาชน

개정과 관련하여 내각에 권고한

ประกอบด้วย

다.
(6)공공기관에 관한 부령에서
규정하는 바에 따른 기타 권한
과 직무
이와 관련하여 국민의 의견을
함께 고려하도록 한다.

มาตรา ๗๖
ให้มีคณะกรรมการบริหารสานักงานปฏิรูป

제76조

การศึกษาจานวนเก้าคน ประกอบด้วย ประธาน

내각이 교육행정, 공공행정, 인

กรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้

사행정, 예산, 금융과 재정, 공

จากผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ มีประสบการณ์

법 및 교육법 분야의 지식, 능

และมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา

력, 경험 및 전문성을 갖춘 사
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การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล

람 중에서 임명하는 위원장과

การงบประมาณ การเงินและการคลัง กฎหมาย

위원 9인으로 구성되는 교육개

มหาชน และกฎหมายการศึกษา ทัง้ นี ้ จะต้องมี

혁사무처행정위원회를 두도록

ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งมิใช่ขา้ ราชการหรือผูป้ ฏิบตั งิ าน

한다. 이와 관련하여 공무원이

ในหน่วยงานของรัฐรวมอยู่ดว้ ยไม่นอ้ ยกว่า สาม

나 공공기관에서 직무를 수행하
는 사람이 아닌 권위자가 3인

คน

이상 포함되어야 한다.

ให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจแต่งตัง้

행정위원회는 행정위원회가 위

ผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นที่ปรึกษาและแต่งตัง้

임하는 바를 실행하기 위하여

คณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบตั กิ ารตาม ที่

권위자를 고문으로 임명하고 소

คณะกรรมการบริหารมอบหมายได้

위원회를 임명하는 권한을 갖도

ให้เลขาธิการสานักงานปฏิรูปการศึกษาเป็ น

록 한다.

กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ

교육개혁사무처장이 행정위원회

บริหาร และบริหารกิจการของสานักงานปฏิรูป

의 위원 및 간사가 되도록 하며

การศึกษาภายใต้การกากับดูแลของ

행정위원회의 감독 하에서 교육

คณะกรรมการบริหาร

개혁위원회의 업무를 집행하도

คณะกรรมการบริหารและเลขาธิการมีวาระ การ

록 한다.

ดารงตาแหน่งวาระเดียวเป็ นเวลาสามปี เมื่อครบ

행정위원회 및 사무처장의 임기

วาระแล้วให้ยบุ เลิกตาแหน่งและ สานักงาน

는 3년 단임이다. 임기가 만료
된 때에는 직위 및 교육개혁사

ปฏิรูปการศึกษา

무처는 해산한다.

มาตรา ๗๗

제77조

ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

내각에 제출하여 임명을 검토하

สานักงานปฏิรูปการศึกษาคณะหนึ่งจานวน สิบ

도록 하기 위하여 다음 각 항의

ห้าคน ทาหน้าที่คดั เลือกบุคคลที่สมควรได้รบั

15인으로 구성되는 교육개혁사

การเสนอชื่อเป็ นคณะกรรมการบริหารจานวน

무처행정위원회지명위원회 한
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สองเท่าของจานวนประธานและกรรมการบริหาร

곳을 두어 행정위원장 및 위원

เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตัง้

인원의 두 배의 운영위원회로

ประกอบด้วย

공천받을 합당한 사람을 선발하

(๑) ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวนห้าคน

는 직무를 수행하도록 한다.

ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดทบวง

(1)5인의 관련 기관 대리인, 즉
교육부 사무차관, 대학처 사무

มหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

차장, 법령위원회 사무총장, 국

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

가교육위원회 사무총장 및 예산

และผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
(๒) อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ

실장
(2)법인인 국립 및 사립 고등교

เอกชนที่เป็ นนิตบิ คุ คล ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวน

육기관의 총장 간에 2인을 선출

สองคน และคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

하고 교수학이나 교육학 또는

หรือการศึกษาทัง้ ของรัฐ และเอกชนที่มีการสอน

교육 과목의 학위 과정을 교수

ระดับปริญญาในสาขา วิชาครุศาสตร์

하는 국립 및 사립 사범대학이

ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซึ่งคัดเลือกกันเอง

나 교육대학 또는 교육학장 간

จานวนสามคน ในจานวนนี ้ จะต้องเป็ นคณบดี

에 3인을 선출한다. 이 인원수

คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษาจาก

에는 국립대학교의 사범대학이

มหาวิทยาลัยของรัฐไม่นอ้ ย กว่าหนึ่งคน

나 교육대학 또는 교육 학장이

(๓) ผูแ้ ทนสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพ ด้าน

1인 이상이 되어야 한다.
(3)법인인 교육 부문의 학술협

การศึกษาที่เป็ นนิตบิ คุ คล ซึ่งคัดเลือกกันเอง

회 또는 직업교육협회 간에 3인

จานวนห้าคน
ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคน
หนึ่ง เป็ นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการ

을 선출한다.
지명위원회는 1인의 지명위원을
지명위원회의 위원장으로 선출

สรรหาอีกคนหนึ่งเป็ นเลขานุการคณะกรรมการ

하고 다른 1인의 지명위원을 간

สรรหา

사로 선출하도록 한다.
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มาตรา ๗๘

제78조

ให้นายกรัฐมนตรีเป็ นผูร้ กั ษาการตาม พระราช

총리가 교육개혁사무처설치칙령

กฤษฎีกาจัดตัง้ สานักงานปฏิรูป การศึกษา และ

에 따른 주관자가 되도록 하며

มีอานาจกากับดูแลกิจการ ของสานักงานตามที่

공공기관에 관한 법률에 규정한

กาหนดไว้ในกฎหมายว่า ด้วยองค์การมหาชน

바에 따른 사무처의 사업을 감

นอกจากที่มีบญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในพระราชบัญญัตินี ้

독하는 권한을 갖도록 한다.

พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สานักงานปฏิรูป

이 법에 규정한 것 이외에 교육
개혁사무처설치위원회칙령에는

การศึกษา อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ

최소한 다음 각 항과 같은 주요

ดังต่อไปนี ้

내용이 포함되어야 한다.

(๑) องค์ประกอบ อานาจหน้าที่ และวาระ การ

(1)제75조 및 제76조에 따른

ดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารตาม

행정위원회의 구성, 권한과 직

มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖

무 및 임기

(๒) องค์ประกอบ อานาจหน้าที่ของ

(2)제77조에 따른 지명위원회

คณะกรรมการสรรหา หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา

의 구성과 권한 및 직무, 행정

และการเสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ตาม

위원회 지명과 임명 건의 원칙

มาตรา ๗๗

과 방법

(๓) คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามรวมทัง้ การ

(3)행정위원회와 사무총장 및

พ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

담당관의 퇴임을 포함하여 자격

เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่

및 금지 유형

(๔) ทุน รายได้ งบประมาณ และทรัพย์สิน

(4)자본, 수입, 예산 및 자산
(5)인사행정, 복지 및 기타 혜

(๕) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิ

택

ประโยชน์อ่ืน

(6)실적 관리와 감사 및 평가

(๖) การกากับดูแล การตรวจสอบ และ การ

(7)해산

ประเมินผลงาน

(8)사업을 원활하고 효율적으로

(๗) การยุบเลิก

운영하기 위하여 필요한 기타
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(๘) ข้อกาหนดอื่น ๆ อันจาเป็ นเพื่อให้กิจการ

규정

ดาเนินไปได้โดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ

왕명수령자

ชวน หลีกภัย

추언 릭파이
총리

นายกรัฐมนตรี
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