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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545"  
มาตรา 2* พระราชบัญญัติใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป 
มาตรา 3  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา "กระทรวง" ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ การศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 และใหใชความตอไปนี้แทน "กระทรวง" หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรา 4  ใหยกเลิกความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ

ใหใชความตอไปนี้แทน  
"มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมี

อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได " มาตรา 5  ให
ยกเลิกความในมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  และใหใชความตอไปนี้แทน   

"มาตรา 31 กระทรวงมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตราฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
สงเสริมและประสานงาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมท้ังการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของกระทรวงหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง   

มาตรา 32 การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงใหมีองคกรหลักท่ีเปนคณะบุคคลในรูป
สภาหรือในรูปคณะกรรมการจํานวนสี่องคกร ไดแก สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้น



พื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณา ใหความเห็น
หรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด  

มาตรา 33 สภาการศึกษา มีหนาที่  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติท่ีบูรณาการศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนตาม (1) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (1) ใหความเห็นหรือคําแนะนํา
เก่ียวกับกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ การเสนอนโยบาย แผนการ
ศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษา ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรี ใหคณะกรรมการสภาการศึกษา 
ประกอบดวย รัฐมนตรีเปนประธาน กรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงานที่เก่ียวของ ผูแทนองคกร
เอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนองคกรวิชาชีพ พระภิกษุซ่ึงเปนผูแทนคณะสงฆ 
ผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย  ผูแทนองคกรศาสนาอื่นและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน  ใหสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา เปนนิติบุคคล และใหเลขาธิการสภาเปนกรรมการและเลขานุการ จํานวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก
ตําแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด   

มาตรา 34 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการ อาชีวศึกษาทุกระดับ ท่ีสอดคลองกับความตองการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผน การศึกษาแหงชาติ การสงเสริมประสานงานการ
จัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการอาชีวศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพ  คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความ
เปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายที่เก่ียวของ" 
  มาตรา  6   ใหยกเลิกความในมาตรา  37 มาตรา  38 มาตรา  39 และมาตรา  40 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และใหใชความตอไปนี้แทน 



 "มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึง
ปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา  ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไมอาจบริหาร
และจัดการไดตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดใหมีการศึกษาขั้นพื้นฐานดังตอไปนี้เพื่อเสริมการ
บริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาก็ได  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ 
หรือทุพพลภาพ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ การจัดการศึกษาทางไกล 
และการจัดการศึกษาที่ใหบริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภา
การศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา   

มาตรา 38 ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
อํานาจหนาที่ในการกํากับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานสงเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขต
พื้นที่การศึกษาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกร
เอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแทนสมาคมผู
ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา   

มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงาน บุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษาโดยตรง  หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ
ดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํา
กวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษาเพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริม 
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทน
องคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาและ



สถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมีกรรมการเพิ่มขึ้นได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด จํานวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารง
ตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   
ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา  ความในมาตรานี้
ไมใชบังคับแกสถานศึกษาตามมาตรา 18 (1) และ (3)" 

มาตรา 7  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และใหใชความตอไปนี้แทน  "การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขต
พื้นที่การศึกษาหรือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของ
เอกชน โดยใหรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ องคกร ปกครองสวนทองถ่ินรับ
ฟงความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดวย"  

มาตรา 8  ใหยกเลิกความในมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน   

"มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานที่
กําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะ การปรับปรงุ
แกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษา ปรับปรุง แกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิได
ดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานตอ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข" 
   มาตรา 9  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และใหใชความตอไปนี้แทน  "เพื่อใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่ตอง
ดําเนินการกอนที่การจัดระบบบริหารการศึกษาตามหมวด 5 ของพระราชบัญญัตินี้จะแลวเสร็จ ให
กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ การศึกษาแหงชาติ ทําหนาที่ในสวนที่
เกี่ยวของแลวแตกรณี" 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี


