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원문

번역문

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็ นปี ที่ ๕๔ ในรัชกาลปั จจุบนั

푸미폰아둔야뎃 국왕 폐하께서
현 왕조의 54번째 해인
1999년(불기2542년) 8월 14일에
하사하셨다.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้
ประกาศว่า

국가 교육에 관한 법률을 제정하
는 것이 합당하므로

โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีกฎหมายว่าด้ วย
การศึกษาแห่งชาติ

푸미폰아둔야뎃 국왕 폐하께서는

พระราชบัญญัตินี ้มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคล
ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้

이 법은 인권과 자유를 제한하는

다음과 같이 공포하도록 하셨다.

것과 관련한 일부 조항이 있다.
즉, 제29조는 태국 헌법 제50조
와 연계하여 법률의 규정에 따른
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กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย

권한에 의거하여 행하도록 규정
한다.

그러므로 국회의 조언과 동의를
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตรา
พระราชบัญญัติขึ ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอม 통하여 다음과 같이 법에 날인하
도록 한다.
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี ้

พระราชบัญญัตนิ ี ้เรี ยกว่า
“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๑

제1조 이 법은 “1999년 국가교
육법”이라고 칭한다.
제2조 이 법은 관보에 게재한

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับ
ตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป

이튿날부터 시행하도록 한다.
제3조 이 법에서 규정해 두었거
나 이 법의 내용에 위배 또는

มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้ อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ และคาสัง่ อื่น ในส่วนที่ได้
บัญญัติไว้ แล้ วในพระราชบัญญัตินี ้ หรื อซึง่ ขัด
หรื อแย้ งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี ้ ให้ ใช้
พระราชบัญญัตินี ้แทน

모순되는 모든 법률, 규칙, 수
칙, 규정, 공고 및 기타 명령을
대신하여 이 법을 적용하도록
한다.
제4조 이 법에서 사용하는 용어

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้
“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรี ยน
รู้เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึ ก การอบรม
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้ างสรรค์
จรรโลงความก้ าวหน้ าทางวิชาการ การสร้ าง

의 뜻은 다음과 같다.
“교육”이란 지식 전달, 실습, 훈
련, 문화적 전승, 지속적인 학문
적 발전 창출, 사회환경 제공에
서 발생하는 지식체 구축과 학
습 및 개인이 평생 지속적으로
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องค์ความรู้อนั เกิดจากการจัดสภาพแวดล้ อม
สังคม การเรียนรู้และปั จจัยเกื ้อหนุนให้ บคุ คล
เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

학습할 수 있도록 하는 지원을
통하여 개인과 사회가 잘 성장
하고 발전하기 위하여 학습하는
과정을 뜻한다.

“การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน” หมายความว่า
การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า
การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย โรงเรี ยน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย
สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา
หรื อหน่วยงานอืน่ ของรัฐหรือของเอกชน ที่มี
อานาจหน้ าที่หรื อมีวตั ถุประสงค์ในการจัด
การศึกษา

“기초교육”이란 고등교육 이전
의 교육을 뜻한다.
“평생교육”이란 평생 지속적으
로 삶의 질을 발전시킬 수 있도
록 하기 위하여 정규 교육과 비
정규 교육 및 비공식 교육이 서
로 어우러져 창출하는 교육을
뜻한다.
“교육시설”이란 유아발달시설,
학교, 학습 센터, 전문대학, 연
구원, 종합대학, 교육기관 또는
교육을 제공할 권한이 있거나
교육을 제공하고자 하는 공립
또는 사립의 기타 기관을 뜻한
다.

“สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน” หมายความว่า
สถานศึกษาที่จดั การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พงึ
ประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้ เกิดขึ ้น
ในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้ เป็ นหลัก
ในการเทียบเคียงสาหรับการส่งเสริ มและ
กากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล

“기초교육시설”이란 기초교육을
제공하는 교육시설을 뜻한다.
“교육 표준”이란 모든 교육시설
에서의 바람직한 특질과 품질
및 발생을 요하는 표준을 뜻하
며, 지원과 관리, 조사, 평가 및
교육 품질 보장의 대조에 사용
하기 위한 것이다.
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และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของ
สถานศึกษานันเอง
้ หรื อโดยหน่วยงาน
ต้ นสังกัดที่มีหน้ าที่กากับดูแลสถานศึกษานัน้
“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความ
ว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากภายนอก โดยสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรื อบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอก
ที่สานักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็ น
การประกันคุณภาพและให้ มีการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
“ผู้สอน” หมายความว่า ครูและคณาจารย์ใน
สถานศึกษาระดับต่าง ๆ
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึง่ ทา
หน้ าที่หลักทางด้ านการเรี ยนการสอนและ
การส่งเสริมการเรี ยนรู้ของผู้เรียนด้ วยวิธีการ
ต่าง ๆ ในสถานศึกษาทังของรั
้
ฐและเอกชน
“คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึง่ ทา
หน้ าที่หลักทางด้ านการสอนและการวิจยั
1

“내부품질보증”이란 그 교육시
설의 내부인 또는 그 교육시설
을 감독할 책임이 있는 원소속
기관에 의하여 내부에서 교육시
설의교육 품질과 표준을 평가,
모니터링, 점검하는 것을 뜻한
다.
“외부품질보증”이란 교육시설의
품질 보증 및 교육 품질과 표준
의 발전을 위하여 교육표준보증
및품질평가사무국1이나 이 사무
국이 보증하는 외부인 또는 기
관에 의하여 외부에서 교육시설
의 교육 품질과 표준을 평가,
모니터링, 점검하는 것을 뜻한
다.
“교직자”란 각 단계 교육시설의
교사 및 교수진을 뜻한다.
“교사”란 배우고 가르치며, 공립
및 사립 교육시설에서 여러가지
방법으로 학습과 교육 및 학습
자의 학습을 지원하는 분야에서
주요 직무를 담당하는 전문인력
을 뜻한다.
“교수진”이란 공립 및 사립의

영문 명칭 Office of National Education Standards and Quality Assessment 로 태국의 교육 관련 공공기관

중 하나
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ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริ ญญาของรัฐและเอกชน
“ผู้บริ หารสถานศึกษา” หมายความว่า
บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริ หาร
สถานศึกษาแต่ละแห่ง ทังของรั
้
ฐและเอกชน
“ผู้บริ หารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากร
วิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอก
สถานศึกษาตังแต่
้ ระดับเขตพื ้นที่การศึกษาขึ ้น
ไป
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า
ผู้บริ หารสถานศึกษา ผู้บริ หารการศึกษา รวม
ทังผู
้ ้ สนับสนุนการศึกษาซึง่ เป็ นผู้ทาหน้ าที่ให้
บริ การ หรือปฏิบตั ิงานเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ
และการบริ หารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่าง ๆ
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวง
ศึกษาธิการ
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

학위 단계 고등교육시설에서 교

มาตรา ๕ ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
ศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
และมีอานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ
และประกาศ เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญ
ญัตินี ้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนัน้ เมื่อได้

제5조 교육부장관이 이 법의 집

육 및 연구 분야 주요 직무를
담당하는 인력을 뜻한다.
“교육시설경영자”란 공립 및 사
립을 포함하는 각 교육시설 경
영을 책임지는 전문인력을 뜻한
다.
“교육행정인”이란 교육구부터
그 이상 수준의 교육시설 외 교
육행정을 책임지는 전문인력을
뜻한다.
“교육계 인력”이란 각종 교육기
관에서의 서비스 제공 책임자
또는 학습과 교육 과정 제공,
감독 및 교육 행정 담당자인 교
육 지원자를 포함하는 교육시설
경영자, 교육행정인을 뜻한다.
“부”란 교육부를 뜻한다.
“장관”이란 이 법의 집행을 주
관하는 장관을 뜻한다.

행을 주관하도록 하며, 이 법의
시행을 위한 부령과 규칙 및 공
고를 제정할 권한을 갖도록 한
다.
그러한 부령과 규칙 및 공고는
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับ
ได้

관보에 게재하였을 때 시행하도
록 한다.

หมวด ๑ บททั่วไป
ความมุ่งหมายและหลักการ

제1장 총칙
목적과 원칙

มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้ องเป็ นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงั ้
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข

제6조 교육은 태국인이 신체,
정신, 지성, 및 도덕적으로 모두
충족된 사람이 되며, 생활에 있
어 윤리의식과 문화의식을 갖추
어 타인과 더불어 행복하게 살
아갈 수 있도록 하기 위하여 제
공되어야 한다.

มาตรา ๗ ในกระบวนการเรี ยนรู้ต้องมุ่งปลูก
ฝั งจิตสานึกที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข รู้จกั รักษา
และส่งเสริมสิทธิ หน้ าที่ เสรี ภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็ นไทย รู้จกั รักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทังส่
้ งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
ความรู้อนั เป็ นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกั พึง่

제7조 학습과정은 입헌군주제의
정치, 행정에 관한 올바른 의식
을 고취하며, 권리와 책임, 자
유, 준법, 평등 및 인간으로서의
존엄을 인지하고 지키고 지지하
며, 태국인으로서의 자긍심을
가지고 공공 및 국가의 이익을
인지하고 지키며, 아울러 종교,
예술, 국가의 문화, 체육, 지역
적 소양과 국가적 소양 및 국제
적 지식 및 천연자원과 환경 보
존을 지원하며, 직업을 갖기 위
한 능력을 갖추고, 자립할 수
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ตนเอง มีความริ เริ่มสร้ างสรรค์ ใฝ่ ร้ ูและเรี ยนรู้
ด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

있으며, 창의력을 갖추고, 지속
적으로 스스로 깨닫고 학습할
수 있도록 하여야 한다.

มาตรา ๘ การจัดการศึกษาให้ ยดึ หลัก ดังนี ้
(๑) เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ สาหรับ
ประชาชน

제8조 교육의 제공은 다음 각
항의 원칙을 고수하도록 한다.
(1)국민을 위한 평생교육이 된
다.

(๒) ให้ สงั คมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา

(2)사회가 교육 제공에 기여하
도록 한다.

(๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู้
ให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง

(3)지속적으로 학습 내용 및 과

มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสร้ าง และ
กระบวนการจัดการศึกษา ให้ ยดึ หลัก ดังนี ้

제9조 교육 제공의 체계와 구조

정을 개발한다.

및 과정은 다음 각 항의 원칙을
고수하도록 한다.

(๑) มีเอกภาพด้ านนโยบาย และมีความหลาก
หลายในการปฏิบตั ิ
(๒) มีการกระจายอานาจไปสูเ่ ขตพื ้นที่
การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น
(๓) มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา

(1)정책 측면의 통일성과 실행
에 있어서의 다양성을 갖춘
다.
(2)교육구와 교육시설 및 지방
자치기구로 권력을 분산한다.
(3)교육 표준을 설정하고, 교육
의 모든 수준 및 종류에서
교육 품질보증체제를 마련한
다.

(๔) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ
การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง

(4)교직과 교수진 및 교육계 인
력 표준 지원 및 교사와 교
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การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

수진 및 교육계 인력의 지속
적인 개발 원칙을 갖춘다.

(๕) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้
ในการจัดการศึกษา

(5)교육 제공을 위하여 여러 출
처에서 자원을 동원하여 활
용한다.

(๖) การมีสว่ นร่วมของบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ อง
ถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น

(6)개인, 가족, 지역사회, 지역
사회단체, 지방행정기구, 민
간, 민간단체, 전문단체, 종교
시설, 사업장 및 기타 사회시
설이 동참한다.

หมวด ๒ สิทธิและหน้ าที่ทางการศึกษา

제2장 교육에서의 권리와 의무

มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษาต้ องจัดให้
บุคคลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐ
ต้ องจัดให้ อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้ จ่าย

제10조 교육을 제공하는 것은
국가가 개인에게 비용을 징수하
지 아니하며, 고루고루 품질을
갖추어, 최소 12년의 기초교육
을 받을 수 있는 동등한 권리와
기회를 마련하여야 한다.

การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึง่ มี
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรี ยนรู้
หรื อมีร่างกายพิการหรื อทุพพลภาพ หรื อ
บุคคลซึง่ ไม่สามารถพึง่ ตนเองได้ หรื อไม่มี
ผู้ดแู ลหรือด้ อยโอกาส ต้ องจัดให้ บคุ คล
ดังกล่าวมีสทิ ธิและโอกาสได้ รับการศึกษาขัน้
พื ้นฐานเป็ นพิเศษ

신체, 정신, 지성, 정서, 사회,
의사소통 및 학습 능력이 부족
하거나 지체 장애가 있는 사람
또는 자립할 능력이나 보호자가
없거나 혜택을 받지 못하는 사
람에 대한 교육 제공은 그러한
사람들에게 특별히 기초교육을
받을 수 있는 권리와 기회를 제
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공하여야 한다.

การศึกษาสาหรับคนพิการในวรรคสอง ให้ จดั
ตังแต่
้ แรกเกิดหรื อพบความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใช้ จ่าย และให้ บคุ คลดังกล่าวมีสิทธิได้ รับ
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริ การ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึง่ มี
ความสามารถพิเศษ ต้ องจัดด้ วยรูปแบบ
ที่เหมาะสมโดยคานึงถึงความสามารถของ
บุคคลนัน้

두번째 단락에 따른 장애인에

มาตรา ๑๑ บิดา มารดา หรื อผู้ปกครองมี
หน้ าที่จดั ให้ บตุ รหรื อบุคคลซึง่ อยู่ในความดูแล
ได้ รับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา ๑๗
และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องตลอดจนให้ ได้
รับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาค
บังคับตามความพร้ อมของครอบครัว

제11조 부나 모 또는 보호자는

대한 교육은 출생한 때 또는 장
애를 발견한 때부터 비용 지불
없이 제공되어야 하며, 그러한
사람들은 부령에서 정하는 바에
따른 원칙과 방법에 따라 교육
에서 편의시설, 매체, 서비스 및
기타 지원을 받을 권리가 있다.
영재에 대한 교육의 제공은 그
개인의 능력을 고려하여 적합한
형태로 마련되어야 한다.

자녀 또는 보살핌 하에 있는 사
람이 제17조 및 관련 법률에 따
른 의무교육을 받도록 하고 가
족의 준비에 따라 의무교육 이
외의 교육을 받도록 할 의무가
있다.

มาตรา ๑๒ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ให้ บคุ คล
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัด
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามที่

제12조 국가와 민간 및 지방행
정기구 이외에 가족구성원, 지
역사회단체, 민간단체, 사업장
및 기타 사회시설은 기초교육을
제공할 권리가 있다. 이와 관련
하여 부령에서 정하는 바를 따
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กาหนดในกฎกระทรวง

르도록 한다.

มาตรา ๑๓ บิดา มารดา หรื อผู้ปกครองมี
สิทธิได้ รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี ้

제13조 부나 모 또는 보호자는
다음 각 항의 혜택을 받을 권리
가 있다.

(๑) การสนับสนุนจากรัฐ ให้ มีความรู้
ความสามารถในการอบรมเลี ้ยงดู และกา
รให้ การศึกษาแก่บตุ รหรื อบุคคลซึง่ อยู่
ในความดูแล

(1)자녀 또는 보살핌 하에 있는
사람을 양육하고 교육을 제
공하는 데 있어서의 지식과
능력을 갖추도록 하는 국가
지원

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจัด
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานของบุตรหรื อบุคคลซึ่
งอยู่ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให้ ทังนี
้ ้
ตามที่ กฎหมายกาหนด

(2)자녀 또는 가족이 제공하는
보살핌 하에 있는 사람에 대
한 기초교육을 제공하기 위
하여 부령에서 정하는 바에
따른 국가보조금

(๓) การลดหย่อนหรื อยกเว้ นภาษีสาหรับค่า
ใช้ จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด

(3)부령에서 정하는 바에 따른
교육 비용에 대한 감세 또는
면세

มาตรา ๑๔ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น ซึง่ สนับสนุนหรื อจัด
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มีสิทธิได้ รับสิทธิ
ประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี ้

제14조 기초시설을 지원하거나
제공하는 개인, 가족, 지역사회,
지역사회단체, 민간단체, 전문단
체, 종교시설, 사업장 및 기타
사회시설은 경우에 따라 다음
각 항의 혜택을 받을 권리가 있
다.

(๑) การสนับสนุนจากรัฐให้ มีความรู้

(1)보살핌과 책임 하에 있는 사
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ความสามารถในการอบรมเลี ้ยงดูบคุ คลซึ่
งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ

람을 양육하는 있어서의 지
식과 능력을 갖추도록 하는
국가 지원

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจัด
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานตามที่กฎหมายกาห
นด
(๓) การลดหย่อนหรื อยกเว้ นภาษีสาหรับค่า
ใช้ จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด

(2)부령에서 정하는 바에 따라
기초교육을 제공하기 위한
국가보조금
(3)부령에서 정하는 바에 따른
교육 비용에 대한 감세 또는
면세

หมวด ๓ ระบบการศึกษา

제3장 교육제도

มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ
คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
(๑) การศึกษาในระบบ เป็ นการศึกษาที่
กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล ซึง่ เป็ นเงื่อนไขของการสาเร็จ
การศึกษาที่แน่นอน
(๒) การศึกษานอกระบบ เป็ นการศึกษาที่
มีความยืดหยุน่ ในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึง่ เป็ นเงื่อน
ไขสาคัญของการสาเร็จการศึกษา โดยเนื ้อหา
และหลักสูตรจะต้ องมีความเหมาะสม
สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและความต้ องการ
ของบุคคลแต่ละกลุม่
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제15조 교육 제공은 정규 교육
과 비정규 교육 및 비공식 교육
의 3개 형태가 있다.
(1)정규 교육은 확실한 졸업 조
건인 목표, 교육 방식, 교육
과정, 교육 기간, 측정 및 평
가를 규정한 교육이다.
(2)비정규 교육은 내용과 교과
과정이 개인과 각 집단의 문
제 상황과 요구에 적합하고
부응하는 내용과 교과 과정
으로 졸업의 중요한 조건인
목표, 형태, 교육 제공 방법,
교육 기간, 측정과 평가를 규
정하는 데 있어 융통성이 있

는 교육이다.

(๓) การศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการศึกษาที่
ให้ ผ้ เู รียนได้ เรี ยนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้ อม และโอกาส โดยศึกษา
จากบุคคล ประสบการณ์ สังคม

(3)비공식 교육이란 학습자가
사람, 경험, 사회, 환경, 매체
또는 기타 지식의 출처로부
터 학습하여 관심, 잠재력,
준비 및 기회에 따라 스스로
학습하도록 하는 교육이다.

สภาพแวดล้ อม สื่อ หรื อแหล่งความรู้อื่น ๆ
สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใด
รูปแบบหนึง่ หรื อทังสามรู
้
ปแบบก็ได้
ให้ มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผ้ เู รียน
สะสมไว้ ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรื อต่างรู
ปแบบได้ ไม่วา่ จะเป็ นผลการเรี ยนจาก
สถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทังจาก
้
การเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึ ก
อาชีพ หรื อ จากประสบการณ์การทางาน

교육시설은 어떠한 하나의 형태
또는 세개의 모든 형태로 교육
을 제공할 수도 있다.
동일한 교육시설에서의 학습 결
과인지 여부에 관계없이 비정
규, 비공식, 직업훈련 또는 실무
경험에서의 학습을 포함하여 학
습자가 동일한 형태 또는 다른
형태 사이에서 축적한 학습 결
과의 비교 전환이 있어야 한다.

มาตรา ๑๖ การศึกษาในระบบมีสองระดับ
คือ การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานประกอบด้ วย
การศึกษาซึง่ จัดไม่น้อยกว่าสิบสองปี ก่อน
ระดับอุดมศึกษา การแบ่งระดับและประเภท
ของการศึกษาขันพื
้ ้นฐานให้ เป็ นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็ นสองระดับ
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제16조 정규 교육은 기초교육과
고등교육의 두 단계가 있다.
기초교육은 고등교육 전 최소
12년간 제공되는 교육으로 구성
된다. 기초교육의 단계와 유형
은 부령에서 정하는 바에 따르
도록 한다.
고등교육은 학위 전 단계와 학
위 단계의 두 단계로 분류한다.

คือ ระดับต่ากว่าปริ ญญา และระดับปริ ญญา
การแบ่งระดับหรื อการเทียบระดับการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ เป็ น
ไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

비정규 교육 또는 비공식 교육

มาตรา ๑๗ ให้ มีการศึกษาภาคบังคับ
จานวนเก้ าปี โดยให้ เด็กซึง่ มีอายุย่างเข้ าปี
ที่เจ็ด เข้ าเรียนในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานจน
อายุย่างเข้ าปี ที่สิบหก เว้ นแต่สอบได้ ชนปี
ั ้ ที่
เก้ าของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีการนับอายุให้ เป็ นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง

제17조 만7세가 되는 아동이 기

의 단계 분류 또는 단계 비교는
부령에서 정하는 바에 따르도록
한다.

초교육시설에 입학하도록 하여
만16세가 되는 때까지 9년간의
의무교육을 받도록 한다. 다만
의무교육의 9학년 시험에 합격
한 것은 제외한다. 연령 계산은
부령에서 정하는 원칙과 방법을
따르도록 한다.

มาตรา ๑๘ การจัดการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานให้ จดั ในสถานศึกษา
ดังต่อไปนี ้
(๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ แก่
ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ศูนย์พฒ
ั นาเ
ด็กก่อน
เกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริ การช่วย
เหลือระยะแรกเริ่ มของเด็กพิการและเด็กซึง่ มี
ความต้ องการพิเศษ หรื อสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๒) โรงเรี ยน ได้ แก่ โรงเรี ยนของรัฐ โรงเรี ยน
เอกชน และโรงเรี ยนที่สงั กัดสถาบัน
พุทธศาสนาหรื อศาสนาอื่น
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제18조 유아교육 및 기초교육의
제공은 다음 각 항의 교육시설
에서 제공하도록 한다.
(1)유아발달시설 즉, 소아돌봄
센터, 소아발달센터, 종교시
설의 소아발달센터, 장애아
및 영재아의 초기지원센터
또는 기타 명칭으로 불리는
유아발달시설
(2)학교 즉, 국립학교와 사립학
교 및 불교 또는 다른 종교
시설 소속 학교
(3)학습센터 즉, 학교 외 개인,

(๓) ศูนย์การเรี ยน ได้ แก่ สถานที่เรียนที่
หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน บุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์
สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็ น
ผู้จดั

가족, 지역사회, 지역사회단
체, 지방행정기관, 민간단체,
전문단체, 종교시설, 병원사
업장, 의료기관, 보육원 및
기타 사회시설이 제공자인
기관이 교육을 제공하는 학
습시설
제19조 고등교육의 제공은 종합

มาตรา ๑๙ การจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาให้ จดั ในมหาวิทยาลัย สถาบัน
วิทยาลัย หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้ วย
การจัดตังสถานศึ
้
กษานัน้ ๆ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง

대학, 연구원, 전문대학 또는 다

มาตรา ๒๐ การจัดการอาชีวศึกษา
การฝึ กอบรมวิชาชีพ ให้ จดั ในสถานศึกษาของ
รัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบ
การ หรื อโดยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ
ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
การอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

제20조 직업교육과 직업훈련의

มาตรา ๒๑ กระทรวง ทบวง กรม
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจ

제21조 부, 처, 국, 국영기업 및

른 명칭으로 불리는 기관에서
제공하도록 한다. 이와 관련하
여 고등교육시설 관련 법률과
그러한 교육시설 설치에 관한
법률 및 관련 법률을 따르도록
한다.

제공은 공립교육시설, 사립교육
시설, 사업장 또는 교육시설과
사업장 간의 협력을 통하여 제
공하도록 한다. 이와 관련하여
직업교육에 관한 법률 및 관련
법률을 따르도록 한다.

기타 정부기관은 국가의 교육
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จัดการศึกษาเฉพาะทางตามความต้ องการ
และความชานาญของหน่วยงานนันได้
้
โดยคานึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง

정책과 표준을 고려하여 해당
기관의 요구와 전문성에 따른
특정 교육을 제공할 수도 있다.
이와 관련하여 부령에서 정하는
원칙과 방법 및 조건을 따르도
록 한다.
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