
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช 2550 : มาตราที่เกี่ยวของกบัการศกึษา 

 

  โดย กลุมพัฒนานโยบายอุดมศึกษา 

   สํานักนโยบายและแผนการอดุมศึกษา 

   สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

   17 มกราคม 2551 

ลําดับที ่ มาตรา เนื้อหาในรัฐธรรมนูญ 2550 ประเด็นที่เกี่ยวของ หมายเหตุ 

1.  30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 

ชายและหญิงมสีิทธิเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิน่

กําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ

บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรอืสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรอืความ

คิดเห็นทางการเมืองอนัไมขดัตอบทบัญญตัิแหงรฐัธรรมนูญ จะกระทํามิได 

มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบคุคลสามารถใชสิทธิและ

เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรค

สาม 

1.  การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอ

บุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางใน

เรื่องการศึกษาอบรม จะกระทาํมิได 

 

2.  47 คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม เปน

ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 

ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง 

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ

และระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชนสาธารณะ

อื่น และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รวมทั้งตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมใน

2. องคกรของรฐัที่มีหนาที่จัดสรรคลืน่

ความถี่ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ

ประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น

ในดานการศึกษาและวัฒนธรรมดวย 
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การดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ 

การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการเพื่อปองกนัมิใหมีการ

ควบรวมการครองสิทธิขามสื่อ หรือการครอบงํา ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองหรือโดย

บุคคลอื่นใด ซึง่จะมีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรอืปดกั้นการ

ไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายของประชาชน 

3.  49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดให

อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย 

ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิตาม

วรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น 

การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ

ประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชวีิต ยอมไดรับความคุมครองและ

สงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ 

3. ประชาชนไดเรยีนฟร ี12 ป (ป.1-ม.6) 

4.  การศึกษาทางเลือก การเรียนรูดวย

ตนเอง และตลอดชีวิต ยอมไดรับการ

คุมครองและสงเสริมจากรัฐ 

 

4.  50 บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 

การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลัก

วิชาการ ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี ้เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอนัดี

ของประชาชน 

5. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการศึกษาอบรม 

การเรียนการสอน การวิจัย และการ

เผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ 

 

5.  52 เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจและ

สติปญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็ก

และเยาวชนเปนสําคัญ 

เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐ ให

ปราศจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม ทั้งมีสิทธิไดรับการบําบัดฟนฟู

ในกรณีที่มีเหตุดังกลาว 

การแทรกแซงและการจํากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะกระทํา

มิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไวซึ่ง

6. เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแลมีสิทธิ

ไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่

เหมาะสมจากรัฐ 
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สถานะของครอบครัวหรือประโยชนสูงสุดของบุคคลนัน้ 

เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสม

จากรัฐ 

6.  67 สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนรุักษ บํารุงรักษาและการได

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง 

สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องใน

สิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรอืคณุภาพชีวิตของ

ตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม 

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้ง

ทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะได

ศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งได

ใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และ

ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือ

ดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว 

สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน

ทองถิ่นหรอืองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี ้ยอม

ไดรับความคุมครอง 

7.  การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ

กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง

รุนแรง จะตองศึกษาและประเมินผล

กระทบตอประชาชนในชุมชน โดยใหมี

ผูแทนสถาบันอุดมศึกษารวมให

ความเห็นประกอบกอนที่จะมีการ

ดําเนินการ 

 

7.  73 บุคคลมีหนาทีร่ับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ

สาธารณะ เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบ

สานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

8. บุคคลมีหนาที่เขารับการศึกษาอบรม 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

8.  80 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ

วัฒนธรรม ดังตอไปนี้ 

9. รัฐตองสนับสนนุการอบรมเลีย้งดูและให

การศึกษาปฐมวัยแกเด็กและเยาวชน 
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(1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา

ปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญงิและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผน

ของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอาย ุผู

ยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ

พึ่งพาตนเองได 

(2) สงเสริม สนับสนุน และพฒันาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพอัน

นําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการ

สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมี

สวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาที่ใหบริการ

ดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ยอมไดรบัความคุมครอง

ตามกฎหมาย 

(3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ 

กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรยีนมีจิตสํานึก

ของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(4) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั 

(5) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ และเผยแพร

ขอมูลผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 

(6) สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสํานึก และเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญา

10. รัฐตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

จัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ 

11. รัฐตองจัดใหมแีผนการศึกษาแหงชาติ 

กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ 

12. รัฐตองจัดใหมกีารพัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

13. รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคการ

ทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวน

รวมในการจัดการศึกษา 

14. รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการ

ศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ 

และเผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยที่

ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 
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ทองถิ่น 

9.  86 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และ

พลังงาน ดังตอไปนี ้

(1) สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรมดานตาง ๆ 

โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะเพื่อการนี ้จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย 

และใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและพัฒนา 

การถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้ง

เผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม และสนับสนุนใหประชาชนใช

หลักดานวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต 

(2) สงเสริมการประดิษฐหรอืการคนคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม รักษาและพัฒนาภูมิ

ปญญาทองถิน่และภูมิปญญาไทย รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

(3) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใชประโยชนจากพลังงานทดแทนซึ่ง

ไดจากธรรมชาติและเปนคุณตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

 

 

15. รัฐตองสงเสริมใหมีการพัฒนาดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ดานตาง ๆ โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะ

เพื่อการนี ้

16. รัฐตองสงเสริมการประดิษฐหรือการคน

คิดเพื่อใหเกิดความรูใหม รักษาและ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญา

ไทย รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญา 

17. รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

พัฒนา และใชประโยชนจากพลังงาน

ทดแทนซึ่งไดจากธรรมชาติและเปนคุณ

ตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเปน

ระบบ 

 

10.  87 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ดังตอไปนี้ 

(1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น 

(2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง 

การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 

(3) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจ

รัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรอืตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบ

อื่น 

 

18.  รัฐตองสงเสริมและใหการศึกษาแก

ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง

และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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(4) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดตั้ง

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน 

รวมทั้งสนับสนนุการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุก

รูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที ่

(5) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมให

ประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

การมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรานี้ตองคาํนึงถึงสัดสวนของหญิงและชายที่

ใกลเคียงกัน 

11.  115 บุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

หรือไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 

 (3) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

19.  ส.ว.จะตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา

ปริญญาตร ี

 

12.  174 รัฐมนตรีตองมคีุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

 (3) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

20.  รมต.จะตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา

ปริญญาตร ี

 

13.  190 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญา

สงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ 

วรรคหา ใหมกีฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาที่มี

ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมผีล

ผูกพันดานการคา หรือการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งการแกไขหรือเยยีวยาผูไดรับ

ผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวโดยคาํนึงถึงความเปนธรรมระหวางผู

ที่ไดประโยชนกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานัน้และประชาชน

ทั่วไป 

21. กฎหมายตามวรรคหานี้อยางนอยตองมี

รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ

ดําเนินการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีการ

ตรวจสอบถวงดุลระหวางคณะรัฐมนตรี

และรัฐสภา มีความโปรงใส  

 มีประสิทธิภาพ และใหประชาชนมีสวน

รวมอยางแทจริง ฯลฯ 

ดูมาตรา 303 

ประกอบดวย 

14.  230 กรรมการการเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

 (2) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

22.  กกต.จะตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา

ปริญญาตร ี
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15.  236 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(8) สงเสริมและสนับสนุนหรอืประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรอืราชการสวนทองถิ่น หรือสนับสนุนองคการเอกชน ในการใหการศึกษาแก

ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

และสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

23.  กกต.มีอํานาจหนาที่สงเสริมและ

สนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยงาน

ราชการในการใหการศึกษาแก

ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

 

16.  257 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(6) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

24. กสม.มีอํานาจหนาที่ในการสงเสริม

การศึกษา การวิจัย และการเผยแพร

ความรูดานสิทธิมนุษยชน 

 

17.  289 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ

ปญญาทองถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพตาม

ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาอบรมของรฐั โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของ

ชาติ 

การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิน่ตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง

คํานงึถึงการบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอนัดีของ

ทองถิ่นดวย 

25. อปท.ยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม

และเขาไปมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาอบรมของรฐั ใหสอดคลองกับ

มาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 

และตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ 

จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นดวย 

 

18.  303 ในวาระเริ่มแรก ใหคณะรัฐมนตรีที่เขาบริหารราชการแผนดินภายหลังจากการ

เลือกตั้งทั่วไปเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนญูนี ้ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรงุกฎหมายใน

เรื่องดังตอไปนี ้ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

(1) กฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดเพื่อสงเสริมและคุมครองการใชสิทธิ

และเสรีภาพตามมาตรา 40 มาตรา 44 บทบัญญัติในสวนที่ 7 เสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน สวนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สวนที่ 9 สิทธิใน

26. ครม.ชุดแรกหลังการเลือกตั้งตาม

รัฐธรรมนญู 2550 ตองจัดทําหรือ

ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาให

แลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด   

 [สวนที่ 8 ม.49 และ 50, ม.80,190

ภายใน 1 ป และ ม.86 (1) ภายใน 2 ป] 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : มาตราที่เกี่ยวของกับการศึกษา กลุมพัฒนานโยบายอุดมศึกษา สนผ.สกอ. 

การไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ สวนที่ 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการ

รองเรียน รวมทั้งกฎหมายวาดวยขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 56 สวนที่ 12 สิทธิชุมชน 

กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระตามมาตรา 61 

วรรคสอง กฎหมายวาดวยสภาพัฒนาการเมือง ตามมาตรา 78 (7) กฎหมายเพื่อจัดตั้ง

องคกรเพือ่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา 81 (4) กฎหมายวาดวยการจัดตั้ง

สภาเกษตรกรตามมาตรา 84 (8) กฎหมายวาดวยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาค

พลเมืองตามมาตรา 87 (4) และกฎหมายวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ 

ตามมาตรา 256 ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 

(2) กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติตามมาตรา 80 โดยสงเสริมการศึกษา

ในระบบการศึกษานอกโรงเรยีน การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู

ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนหรอืรูปแบบอืน่ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อกําหนดหนวยงาน

รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับระบบการศึกษาทุกระดับของ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 

(3) กฎหมายตามมาตรา 190 วรรคหา โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีการตรวจสอบถวงดุลระหวาง

คณะรัฐมนตรแีละรัฐสภามีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และใหประชาชนมีสวนรวมอยาง

แทจริง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยที่มีความเปนอิสระซึ่งดําเนินการกอนการ

เจรจาทําหนังสือสัญญา โดยไมมีการขัดกันระหวางประโยชนของรัฐกับผลประโยชนของผู

ศึกษาวิจัยไมวาในชวงเวลาใดของการบังคบัใชหนังสือสัญญาภายในหนึ่งปนับแตวันที่

แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 

(4) กฎหมายตามมาตรา 86 (1) และมาตรา 167 วรรคสาม ภายในสองปนับแตวันที่

แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 

(5) กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายรายไดทองถิน่ กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
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ลําดับที ่ มาตรา เนื้อหาในรัฐธรรมนูญ 2550 ประเด็นทีเ่กี่ยวของ หมายเหตุ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : มาตราที่เกี่ยวของกับการศึกษา กลุมพัฒนานโยบายอุดมศึกษา สนผ.สกอ. 

กฎหมายเกี่ยวกับขาราชการสวนทองถิ่น และกฎหมายอื่นตามหมวด 14 การปกครองสวน

ทองถิ่น เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรฐัธรรมนูญนี ้ภายในสองปนับแตวันที่แถลง

นโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 ในการนี้ จะจัดทําเปนประมวลกฎหมายทองถิ่นก็ได 

ในกรณีที่ปรากฏวากฎหมายใดที่ตราขึ้นกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้มีเนื้อหา

สาระเปนไปตามบทบัญญัติแหงรฐัธรรมนูญนี้แลว ใหถือเปนการยกเวนทีจ่ะไมตอง

ดําเนินการตามมาตรานี้อีก 

 

อางอิง : - รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) เว็บไซน http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/047/1.PDF 


