
พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัท่ี 2)2545 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

(ฉบบัท่ี 3) 2553

ประเดน็ส าคญัท่ีมกัน ามาออกขอ้สอบ



ตวัอยา่งขอ้สอบ

กฎหมายในขอ้ใดท่ีบญัญติัใหมี้พระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

 ก.  พระราชบญัญตัิคร ูพ.ศ. 2488

 ข.  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540

 ค.  พระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534

 ง.  พระราชบญัญตัิปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

จากขอ้ ท่ีผ่านมา เกดิจากกฎหมายดงักล่าวในมาตราใด

 ก.  มาตรา 78 ข.  มาตรา 79

 ค.  มาตรา 80 ง.  มาตรา 81

พระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ แกไ้ขเพิม่เติมถงึฉบบัท่ีเท่าใด

 ก.  ฉบบัท่ี 1 ข.  ฉบบัท่ี 2

 ค.  ฉบบัท่ี 3 ง.  ฉบบัท่ี 4



ตวัอยา่งขอ้สอบ

พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระมหากษตัรยิท์รงลงพระปรมาภไิธยเม่ือใด

 ก.  14 สงิหาคม 2542 ข.  19 สงิหาคม 2542

 ค.  20 สงิหาคม 2542 ง.  11 ตุลาคม 2542

พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเม่ือใด

 ก.  14 สงิหาคม 2542 ข.  19 สงิหาคม 2542

 ค.  20 สงิหาคม 2542 ง.  11 ตุลาคม 2542

พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือใด

 ก.  14 สงิหาคม 2542 ข.  19 สงิหาคม 2542

 ค.  20 สงิหาคม 2542 ง.  11 ตุลาคม 2542

พระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ แกไ้ขเพิม่เติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือใด

 ก.  20 กรกฎาคม 2553 ข.  21 กรกฎาคม 2553

 ค.  22 กรกฎาคม 2553 ง.  23 กรกฎาคม 2553



มาตรา 4

1.การศกึษาข ัน้พื้นฐานหมายถงึ  การศกึษาก่อนระดบัอดุมศกึษา

2.ผูส้อน  หมายความว่า  ครแูละคณาจารยใ์นสถานศกึษาระดบัต่างๆ

3.คร ู หมายความว่า  บคุลากรวิชาชพีท่ีท าหนา้ท่ีหลกัดา้นการเรยีนการ

สอน

4.คณาจารยห์มายถงึ  บคุลากรท่ีท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรยีนการสอน 

และการวิจยัในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาระดบัปรญิญาของรฐัและ

เอกชน

5บคุลากรทางการศกึษา หมายความว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้ริหาร

การศกึษา รวมทัง้ผูส้นบัสนุนการศกึษา



ตวัอยา่งขอ้สอบ

ขอ้ใดเป็นความหมายของค าว่า ผูส้อน ตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

 ก.  ครู และอาจารย์ ข.  ครูและคณาจารย์

 ค.  ขา้ราชการครูและคณาจารย์ ง.  ขา้ราชการครูและอาจารย์

ขอ้ใดไม่เป็นความหมายของค าว่า บคุลากรทางการศกึษา ตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

 ก.  ครู                        ข.  ผูบ้รหิารสถานศึกษา

 ค.  ผูบ้รหิารการศึกษา       ง.  เป็นความหมายของค าวา่บุคลกรทางการศึกษาทุกขอ้

ขอ้ใดคือความหมายของค าว่า คร ูตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

 ก.  บุคลากรทีท่  าหนา้ทีห่ลกัดา้นการเรยีนการสอนและสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิีการตา่ง 

ๆ ในสถานศึกษาของรฐั

 ข.  บุคลาการทีท่  าหนา้ทีห่ลกัดา้นการเรยีนการสอนและสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิีการ

ตา่ง ๆ ในสถานศึกษาของรฐัและเอกชน

 ค.  บุคลากรวชิาชพีทีท่  าหนา้ทีห่ลกัดา้นการเรยีนการสอนและสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ย

วธิีการตา่ง ๆ ในสถานศึกษาของรฐั

 ง.  บุคลากรวชิาชพีทีท่  าหนา้ทีห่ลกัดา้นการเรยีนการสอนและสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ย

วธิีการตา่ง ๆ ในสถานศึกษาของรฐัและเอกชน



มาตรา 5

ใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  

รกัษาการณต์ามพระราชบญัญตัน้ีิ

ค าถามอาจจะถามใครมีอ านาจในการออก

กฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  ตาม

ระเบียบน้ี



ความมุ่งหมายและหลกัการ

มาตรา 6

การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยให้

เป็นมนุษยท่ี์สมบรูณท์ ัง้ร่างกาย  จติใจ  สติปัญญา  

ความรู ้ คุณธรรม มีจรยิธรรมและวฒันธรรมใน

การด ารงชวิีต  สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ืน่ไดอ้ย่างมี

ความสขุ



ตวัอยา่งขอ้สอบ

การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไป เพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบรูณท์ ัง้ร่างกาย 

จติใจฯ เป็นองคป์ระกอบตามขอ้ใดของพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542

 ก.  จดุมุง่หมายการจดัการศึกษา ข.  ความมุ่งหมายการจดัการศึกษา

 ค.  หลกัการการจดัการศึกษา ง.  กระบวนการจดัการศึกษา



มาตรา 8

การจดัการศึกษาใหย้ึดหลกัดงัน้ี

1.เป็นการศึกษาตลอดชวีติส าหรบัประชาชน

2.ใหส้งัคมมีสว่นรว่มในการจดัการศกึษา

3.การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรูใ้ห ้

เป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง

จ า   ตลอด-สว่นรว่ม-พฒันา



ตวัอยา่งขอ้สอบ

หลกัการจดัการศกึษา ตามพระราชบญัญตัิการศกึษาการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

มีจ านวนเท่าใด

 ก.  2 หลกัการ ข.  3 หลกัการ

 ค.  4 หลกัการ ง.  5 หลกัการ

หลกัการจดัการศกึษา บญัญตัิไวใ้น พรบ. การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราใด

 ก.  มาตรา 6 ข.  มาตรา 7

 ค.  มาตรา 8 ง.  มาตรา 9

ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการจดัการศกึษา ตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

 ก.  เป็นการศึกษาตลอดชวีติส าหรบัประชาชน

 ข.  ใหส้งัคมมีสว่นรว่มในการจดัการศึกษา

 ค.  กระจายอ านาจสูเ่ขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา

 ง.  การพฒันาสาระและกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้ป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง



สทิธิและหนา้ท่ีทางการศกึษา

มาตรา 10

บคุคลมีสทิธิและโอกาสเสมอกนั  ในการรบัการศกึษาข ัน้พื้นฐานไม่นอ้ย

กว่า 12 ปี  ท่ีรฐัจดัใหอ้ย่างท ัว่ถงึและมีคุณภาพ  โดยไม่เสยีค่าใชจ้า่ย

ผูพ้กิาร  ตอ้งจดัใหต้ ัง้แต่แรกเกดิหรอืพบความพกิารโดยไม่เสยีค่าใชจ้า่ย

ผูมี้ความสามารถพเิศษตอ้งจดัดว้ยรปูแบบท่ีเหมาะสม



ระบบการศกึษา

มาตรา 15

การจดัการศึกษา  มี 3 รูปแบบ

1.ในระบบ  ........แน่นอน(ตวัหลอก  ในระบบโรงเรียน)

2.นอกระบบ.........ยดืหยุน่(ตวัหลอก  นอกระบบโรงเรยีน)

3.ตามอธัยาศยั.......ตามความสนใจ  ความพรอ้ม



มาตรา 16

การศึกษา มี  2 ระดบั

1.การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

 จดัไมน่อ้ยกวา่ 12 ปี  ก่อนอุดมศึกษา

2.การศึกษาระดบัอุดมศึกษา

 มี 2 ระดบั  ระดบัต า่กวา่ปรญิญาและระดบัปรญิญา



มาตรา 17

ใหม้ีการศกึษาภาคบงัคบั  9 ปี

ย่าง 7 ถงึ ย่าง 16 เวน้สอบไดช้ ัน้ปีท่ี 9(ม.3)

การนบัอายุเดก็นบัตามปีปฏทิิน

บดิามารดา  ผูป้กครอง  มีหนา้ท่ีส่งบตุรหรอืบคุลท่ีอยู่

ในปกครองเขา้รบัการศกึษาภาคบงัคบั

(โทษปรบัไม่เกนิ  1000 บาท)

หลกัฐานส าคญัในการรบัเดก็เขา้เรยีน  สตูิบตัร



แนวการจดัการศกึษา

มาตรา 22

การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนมี

ความสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้ และถอืว่า

ผูเ้รยีนส าคญัท่ีสดุกระบวนการจดัการศกึษาตอ้งส่งเสรมิ

ใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศกัยภาพ



มาตรา 23

การจดัการศึกษาทัง้ 3 รูปแบบ ตอ้งเนน้ทัง้

1.ความรู ้(k) 

2.คณุธรรม (A)

3.กระบวนการเรยีนรู ้(P)



มาตรา 27

ใหค้ณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ก าหนดหลกัสูตรแกนกลาง

ประธานคณะกรรมการ

นายสุรฐั   ศิลป์อนนัต์



หมวด 5 

การบรหิารและจดัการศกึษา

มาตรา 32

ใหมี้องคก์รหลกัท่ีเป็นคณะบคุคลในรปูสภาหรอืคณะกรรมการ  4

องคก์ร

1.ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (คณะบคุคล 41)

2.ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พื้นฐาน(คณะบคุคล ไม่เกิน27)

3.ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา(คณะบคุคล ไม่เกิน32)

4.ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา(คณะบคุคล ไม่เกิน28)

ค าถาม  ขอ้ใดไม่ใช่



กระทรวงศึกษาธิการ

มีองคก์รหลกั   6 องคก์ร

1 ส านกังานรฐัมนตรี  (ไมเ่ป็นคณะบุคคล)

2 ส านกังานปลดักระทรวง (ไมเ่ป็นคณะบุคคล)

3 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา

4 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

5 ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา

6 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



มาตรา 33

การเสนอนโยบาย แผนการศึกษา

ชาต ิและมาตรฐานการศึกษาใหเ้สนอ

ตอ่ คณะรฐัมนตรี

ตวัหลอก  เสนอนายกรฐัมนตรี



ซุปเปอรบ์อรด์  ทางการศึกษา

คณะกรรมการ นโยบายและพฒันาการศึกษา

นายกรฐัมนตรีเป็นประธาน



มาตรา 37

การบรหิารและการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหย้ดึเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา

การแบง่เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  ค านึงถึง

1.ระดบัของการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

2.จ านวนสถานศึกษา

3.จ านวนประชากร

4.วฒันธรรม

5.ความเหมาะสมดา้นอืน่

เขตพ่ีการศึกษาปัจจบุนัมี  225  เขต  ประถม  183  มธัยม 42



มาตรา 38

ใหม้ีคณะกรรมการเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา (ยุบเลิก โดยมาตรา  44 )
อ านาจหนา้ทีท่ีม่กัออกขอ้สอบ  (กศจ. ท าหนา้ที ่แทน)

-ประกาศรายละเอยีดการรบัเด็กเขา้เรยีน

-อนุมตัใิหจ้ดัการศึกษาโดยครอบครวั

-จดัตัง้  ยุบ   รวม   เลิกสถานศึกษา

มาตรา  44  ให ้โอนอ านาจหนา้ทีใ่ห ้ กศจ. ท าหนา้ที ่แทน

กศจ. คอื  คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั

ประธาน กศจ. ผูว้า่ราชการจงัหวดัหรอืรองผูว้า่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย

กรรมการและเลขา   ศึกษาธิการจงัหวดั

วาระ   1  ปี  เป็นไดไ้มเ่กิน 3 วาระตดิตอ่กนั 



มาตรา 40
 ใหม้ีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

1.ประธาน
2.ผูแ้ทนผูป้กครอง

3.ผูแ้ทนครู
4.ผูแ้ทนองคก์รชุมชน
5.ผูแ้ทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
6.ผูแ้ทนศิษยเ์กา่
7.ผูแ้ทนภิกษุและหรอืผูแ้ทนองคก์รศาสนา
8.ผูท้รงคณุวุฒิ
9.ผูบ้รหิารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ

โรงเรยีนขนาดเล็ก (มีนกัเรยีนไมเ่กิน 300)  มีกรรมการ  9 คน

โรงเรยีนขนาดใหญ ่(มีนกัเรยีนเกิน 300)  มีกรรมการ  15 คน



มาตรา 41

ทอ้งถ่ินจดัการศึกษา ระดบัใดระดบัหน่ึงหรอืทุกระดบั

ความพรอ้ม

ความเหมาะสม

ความตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน

บางทถีามมาตรา    

บางทถีามวา่ ทอ้งถ่ินสามารถจดัการศึกษาในระดบัใดได ้

ทอ้งถ่ิน

หมายถึง  อบต. อบจ. เทศบาล  เมืองพทัยา   กรุงเทพฯ



หมวด 6

มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษา

มาตรา 47

ใหม้ีระบบประกนัคณุภาพการศึกษา

1.ระบบประกนัคณุภาพภายใน

2.ระบบประกนัคณุภาพภายนอก

ถา้โจทยถ์ามกระบวนการประกนัตอบ PDCA

บางทถีามระบบมีก่ีระบบอะไรบา้ง



หมวด 7 

คร ูคณาจารย ์และบุคคากรทางการศกึษา

มาตรา 53

ใหม้ีองคก์รวชิาชพีครู

ใหค้รู ผูบ้รหิารสถานศึกษา ผูบ้รหิาร

การศกึษา และบุคลากรทางการศกึษาอืน่  ตอ้ง

มีใบประกอบวชิาชพี



หมวด 8 

ทรพัยากรและการลงทนุเพ่ือการศึกษา

รฐัตอ้งจดัสรรงบประมาณ

รายหวั (จ า   17 - 19 - 35 - 38 )

กอ่นประถม 1700 บาท/คน/ปี

ประถมศึกษา  1900 บาท/คน/ปี

ม.ตน้  3500 บาท/คน/ปี

ม.ปลาย  3800 บาท/คน/ปี

รร.ขนาดเล็กเพ่ิม/ประถม  500/มธัยม1000    



หมวดที ่9  เทคโนโลยเีพ่ือการศกึษา

 ขอ้สอบออกประจ า  เครอืขา่ยขอ้มูลสารสนเทศ Social Network

Line   มีผูใ้ชม้ากทีสุ่ดในโลก

Facebook

 yammer คอื Social Network ตวัหน่ึงทีใ่ชก้ารตดิตอ่สือ่สารใน

ลกัษณะ microblogging คลา้ยๆกบั twitter แต ่Yammer 
สามารถใหเ้ราสรา้งกลุม่ของเราเอง ซึง่เวลาสมคัรใชง้านจะตอ้งใชอ้เีมลภายใน

องคก์รตวัเอง ไมส่ามารถใชพ้วก @hotmail.com @yahoo.com
หรอื @gmail.com ได ้ดงันัน้ คนทีค่ณุจะ follow เขา และคนอืน่ทีจ่ะ
มา follow คณุ จะตอ้งเป็นคนทีใ่ชอ้เีมลขององคก์รเดยีวกนัเทา่นัน้ดงันัน้
จดุประสงคห์ลกัของ Yammer นัน่คอืเอาไวส้ าหรบัคนในองคก์รใช ้
ตดิตอ่สือ่สารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วเหมือน แตมี่ความเป็นสว่นตวั (องคก์รใครองคก์ร

มนั) นัน่เอง

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2387-social-network-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2387-social-network-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html


 Twitter.com เป็นบรกิารสง่ขอ้ความเป็นประโยคสัน้ๆ ทีค่ณุสง่ไปนัน้จะเป็นการบอก
วา่ คณุ ก าลงัท าอะไรอยู?่ ในตอนนัน้

 Instagram เป็นโปรแกรมแบง่ปันรูปภาพและคลิปวดิโีอสัน้ ๆ ถูกคดิคน้ขึ้นมาในเดอืน

ตุลาคม พ.ศ. 2553 ผูใ้ชง้านสามารถถ่ายรูปและตกแตง่รูปภาพไดต้ามใจตอ้งการ และแบง่ปัน

ผา่น โซเชยีลเน็ตเวริก์[6]

 ซาฟารี (Safari) คอืเวบ็เบราวเ์ซอรท์ีพ่ฒันาโดยบรษิทัแอปเปิล คอมพิวเตอร์ ส าหรบั
เครือ่งแมคอนิทอช

=======================================

เวบ็ใชดก์ระทรวงศึกษาธิการ

WWW.MOE.GO.TH

เวบ็ใชด์ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

WWW.OBEC.GO.TH

สายดว่นกระทรวงศึกษาธิการ   1579

สปีระจ ากระทรวงศึกษาธิการ    สเีขียว

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%8A
http://www.moe.go.th/
http://www.obec.go.th/


 GIS =สารนเทศทางภูมิศาสตร์

 ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร

 Management Information System : MIS

 KM  = (Knowledge Management) การจดัการความรู ้

 CIPPA

C (Construction) คอื ครจูดักจิกรรมท่ีใหผู้เ้รยีนมีโอกาสสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง
I (Interaction) คอื ใหน้กัเรยีนท ากจิกรรมท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดมี้ ปฏสิมัพนัธ์ทาง
สงัคมกบับคุคลและแหล่งความรูท่ี้หลากหลาย

P (Physical Participation) คอื จดักจิกรรมท่ีใหผู้เ้รยีนไดเ้คลือ่นไหว
ร่างกาย

P (Process Learning) คอื จดักจิกรรมท่ีใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูก้ระบวนการต่างๆ 
เช่น กระบวนการคดิ กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการท างานใหส้ าเรจ็

A (Application) คอื การจดักจิกรรมท่ีใหน้กัเรยีนไดน้ าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้น
ชวิีตประจ าวนั



e-Learning  การเรยีนรูผ้า่นระบบอเิล็กทรอนิกส์

e-Office  ส านก้งานอตัโนมตัิ

e-filing ระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์

e-trainingการฝึกอบรมผา่นระบบอเิล็กทรอนิกส์

Echo English : แอพพลิเคช ัน่เพ่ือการเรยีนรูภ้าษาองักฤษของคนไทยทุกคน

TEPE Online ระบบพฒันา “ครูยุค 4G” แบบครบวงจร

DLTV     

DLIT

BBL

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiioorgpYfRAhXIL48KHSifBa4QFgguMAM&url=http://pantip.com/topic/34919332&usg=AFQjCNGcs40huXqyFNBS7UX8zukVKUpKcw&sig2=MVBtuEieOKafumK0haQuQg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJheLypYfRAhUBRY8KHcSFCX8QFggfMAE&url=http://www.siamedunews.com/articles/42282709/TEPE-Online-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E2%80%9C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84-4G%E2%80%9D-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3.html&usg=AFQjCNEe261HuStoy6Q7lzaV2JxTvy_cIg&sig2=5TfXR8bx5qazMupYG213Cw


9 หมวด + บทเฉพาะกาล  78 มาตรา

มุง่-สทิธ-ิบบ-แนว-หาร-มาตร-ครู-ทรพัย-์เทค-*บท

ความมุง่หมายและหลกัการ

สทิธแิละหนา้ทีท่างการศึกษา

ระบบการศึกษา

แนวการจดัการศึกษา

การบรหิารและจดัการศึกษา

มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศึกษา

ครู-อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา

ทรพัยย์ากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา

เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา


