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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัตขิ น้ึ ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาดัง
ตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เ้ี รียกวา “พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕“
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “กระทรวง” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“กระทรวง” หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และมีอานาจออก
ํ
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาสงเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทัง้ การติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงหรือ
สวนราชการที่สังกัดกระทรวง

มาตรา ๓๒ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงใหมีองคกรหลักที่เปนคณะบุคคลในรูปสภา
หรือในรูปคณะกรรมการจํานวนสี่องคกร ไดแก สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพือ่ พิจารณาใหความเห็นหรือใหคาแนะนํ
ํ
าแกรฐั
มนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน
ํ
าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๓๓ สภาการศึกษา มีหนาที่
(๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษา
ทุกระดับ
(๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนตาม (๑)
(๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(๔) ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑)
(๕) ใหความเห็นหรือคําแนะนําเกีย่ วกับกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษา ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรี
ใหคณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบดวย รัฐมนตรีเปนประธาน กรรมการโดยตําแหนงจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูแ ทนองคกรวิชาชีพ พระภิกษุ
ซึ่งเปนผูแทนคณะสงฆ ผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย ผูแทนองคกรศาสนาอื่น และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอืน่ รวมกัน
ใหสานั
ํ กงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปนนิตบิ คุ คล และใหเลขาธิการสภาเปนกรรมการและเลขานุการ
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง
และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาทีพ่ จิ ารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผน
การศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนาทีพ่ จิ ารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการ
ศึกษาแหงชาติ การสงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพ
คณะกรรมการอุดมศึกษา มีหนาทีพ่ จิ ารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา
ที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การ
สนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึง
ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายที่เกี่ยวของ”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แหง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึง
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ปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัดการศึกษาขึน้
พื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา
ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไมอาจบริหารและจัดการไดตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดใหมีการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานดังตอไปนีเ้ พือ่ เสริมการบริหารและการจัดการของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาก็ได
(๑) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา อารมณ
สังคม การสือ่ สารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ
(๒) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
(๓) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
(๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ใหบริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา
ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพืน้ ที่
การศึกษา
มาตรา ๓๘ ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
อํานาจหนาที่การกํากับดูแล จัดตัง้ ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สง
เสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ
การ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย ผูแ ทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรเอกชน ผูแ ทนองค
กรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ํ
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพืน้ ที่
การศึกษา
มาตรา ๓๙ ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถาน
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาว ใหเปนไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ํ
มาตรา ๔๐ ใหมคี ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํากว
่ าปริญญา
และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษาเพื่อทําหนาที่กากั
ํ บและสงเสริม สนับสนุนกิจการของสถาน
ศึกษา ประกอบดวย ผูแ ทนผูป กครอง ผูแ ทนครู ผูแ ทนองคกรชุมชน ผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูแ ทน
ศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแ ทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแ ทนองคกรศาสนาอืน่ ในพืน้ ที่ และผูท รงคุณวุฒิ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมีกรรมการเพิ่มขึ้น
ไดทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
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จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ํ
ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกสถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓)”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“การกํ าหนดนโยบายและแผนการจั ด การศึ ก ษาของรั ฐ ของเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาหรื อขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหคํ านึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชน โดยใหรัฐมนตรีหรือคณะ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับฟงความคิดเห็นของเอกชนและประชาชน
ประกอบการพิจารณาดวย”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให
ใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานที่กาหนดให
ํ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไขตอหนวยงาน
ตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กาหนด
ํ
หากมิไดดําเนินการดังกลาว ใหสานั
ํ ก
งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพือ่ ดําเนินการใหมกี ารปรับปรุงแกไข”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“เพื่อใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่ตองดําเนินการกอนทีก่ ารจัดระบบบริหารการศึกษา
ตามหมวด ๕ ของพระราชบัญญัตินี้จะแลวเสร็จ ใหกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัยและคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ ทําหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของแลวแตกรณี”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการโดยใหแยก
ภารกิจเกี่ยวกับงานดานศิลปะและวัฒนธรรม ไปจัดตั้งเปนกระทรวงวัฒนธรรม และโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการ
บริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบกับสมควรใหมีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทําหนาทีพ่ จิ ารณา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการ
อาชีวศึกษาดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
ที่มา :- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๑๒๓ ก ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕. (หนา ๑๖–๒๑)
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