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เปนปที ่๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของรัฐสภาดัง

ตอไปน้ี
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕“
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคํ าวา “กระทรวง” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“กระทรวง” หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และใหใช

ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และมีอ ํานาจออก

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม และกํ ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและ 

ทุกประเภท กํ าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาสงเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมท้ังการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของกระทรวงหรือ
สวนราชการที่สังกัดกระทรวง
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มาตรา ๓๒ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงใหมีองคกรหลักที่เปนคณะบุคคลในรูปสภา
หรือในรูปคณะกรรมการจํ านวนสี่องคกร ไดแก สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นหรือใหคํ าแนะนํ าแกรัฐ
มนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอ ํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายก ําหนด

มาตรา ๓๓ สภาการศึกษา มีหนาที่
(๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษา

ทุกระดับ
(๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อด ําเนินการใหเปนไปตามแผนตาม (๑)
(๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(๔)  ดํ าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑)
(๕) ใหความเห็นหรือค ําแนะนํ าเกีย่วกบักฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษา ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรี
ใหคณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบดวย รัฐมนตรีเปนประธาน กรรมการโดยตํ าแหนงจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรวิชาชีพ พระภิกษุ
ซึ่งเปนผูแทนคณะสงฆ ผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย ผูแทนองคกรศาสนาอ่ืน และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจํ านวนไมนอยกวาจ ํานวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกนั

ใหส ํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา เปนนิติบคุคล และใหเลขาธกิารสภาเปนกรรมการและเลขานุการ
จํ านวนกรรมการ คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดํ ารงตํ าแหนง

และการพนจากตํ าแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมายก ําหนด
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผน
การศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษามหีนาทีพ่จิารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา มาตรฐานและหลกัสูตรการ 
อาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการ
ศกึษาแหงชาติ การสงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยค ํานึงถงึคณุภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพ

คณะกรรมการอุดมศึกษา มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การ
สนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํ านึงถึง
ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ัง
สถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายที่เกี่ยวของ”

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แหง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา ๓๗ การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํ านึงถึง
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ปริมาณสถานศึกษา จํ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัดการศึกษาข้ึน
พื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา

ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไมอาจบริหารและจัดการไดตามวรรคหน่ึง กระทรวงอาจจัดใหมีการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานดังตอไปน้ีเพ่ือเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาก็ได

(๑) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส ําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 
สังคม การสือ่สารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ

(๒) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
(๓)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส ําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
(๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ใหบริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา
ใหรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของสภาการศึกษา มีอํ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากํ าหนดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา
มาตรา ๓๘ ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี

อํ านาจหนาที่การก ํากับดูแล จัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สง
เสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ
การ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองค
กรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพคร ูผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 
ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม

จํ านวนกรรมการ คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดํ ารงตํ าแหนง และการพนจากตํ าแหนง ใหเปนไปตามที่ก ําหนดในกฎกระทรวง

ใหผูอํ านวยการสํ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพืน้ท่ี
การศึกษา

มาตรา ๓๙ ใหกระทรวงกระจายอํ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และส ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถาน
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง

หลักเกณฑและวิธีการกระจายอ ํานาจดังกลาว ใหเปนไปตามที่ก ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๐ ใหมคีณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สถานศกึษาระดับอุดมศกึษาระดับต่ํ ากวาปริญญา 

และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษาเพื่อท ําหนาที่กํ ากับและสงเสริม สนับสนุนกิจการของสถาน
ศกึษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชมุชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูแทน
ศษิยเกาของสถานศกึษา ผูแทนพระภิกษสุงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพืน้ที่ และผูทรงคณุวุฒิ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํ ากวาปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมีกรรมการเพิ่มขึ้น
ไดทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก ําหนด
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จํ านวนกรรมการ คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดํ ารงตํ าแหนง และการพนจากตํ าแหนง ใหเปนไปตามที่ก ําหนดในกฎกระทรวง

ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกสถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓)”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“การกํ าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพื้นที่การศึกษาหรือขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น ใหคํ านึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชน โดยใหรัฐมนตรีหรือคณะ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับฟงความคิดเห็นของเอกชนและประชาชน
ประกอบการพิจารณาดวย”

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให
ใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานที่ก ําหนดให
สํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทํ าขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไขตอหนวยงาน
ตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่ก ําหนด หากมิไดดํ าเนินการดังกลาว ใหส ํานัก
งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือดํ าเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข”

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

“เพื่อใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่ตองด ําเนินการกอนท่ีการจัดระบบบริหารการศึกษา
ตามหมวด ๕ ของพระราชบัญญัติน้ีจะแลวเสร็จ ใหกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัยและคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาต ิท ําหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของแลวแตกรณ”ี

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํ ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการโดยใหแยก
ภารกิจเก่ียวกับงานดานศิลปะและวัฒนธรรม ไปจัดตั้งเปนกระทรวงวัฒนธรรม และโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการ 
บริหารและจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบกับสมควรใหมีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทํ าหนาทีพิ่จารณา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการ
อาชีวศกึษาดวย จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ที่มา :- ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที ่๑๑๙ ตอนที่ ๑๒๓ ก ลงวันที ่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕. (หนา ๑๖–๒๑)


