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พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให0ไว0 ณ วันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เป5นป6ที่ ๕๗ ในรัชกาลป8จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล0าฯ 

ให0ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป5นการสมควรแก0ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด0วยการศึกษาแห�งชาติ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล0าฯ ให0ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว0โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให0ใช0บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป5นต0นไป 
 
มาตรา ๓  ให0ยกเลิกบทนิยามคําว�า “กระทรวง” ในมาตรา ๔ แห�งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให0ใช0ความต�อไปน้ีแทน 
““กระทรวง” หมายความว�า กระทรวงศึกษาธิการ” 
 
มาตรา ๔  ให0ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ และให0ใช0ความต�อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๕  ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

และมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได0ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล0ว

ให0ใช0บังคับได0” 
 
มาตรา ๕  ให0ยกเลิกความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ 

แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให0ใช0ความต�อไปน้ีแทน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๒๓ ก/หน0า ๑๖/๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
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“มาตรา ๓๑  กระทรวงมีอํานาจหน0าท่ีเก่ียวกับการส�งเสริม และกํากับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส�งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามท่ี
มีกฎหมายกําหนดให0เป5นอํานาจหน0าท่ีของกระทรวงหรือส�วนราชการท่ีสังกัดกระทรวง 

มาตรา ๓๒  การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให0มีองคNกรหลักท่ีเป5นคณะบุคคล
ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจํานวนสี่องคNกร ได0แก� สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาให0ความเห็น
หรือให0คําแนะนําแก�รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหน0าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

มาตรา ๓๓  สภาการศึกษา มีหน0าท่ี 
(๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห�งชาติท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ 
(๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือดําเนินการให0เป5นไปตาม

แผนตาม (๑) 
(๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(๔) ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑) 
(๕) ให0ความเห็นหรือคําแนะนําเก่ียวกับกฎหมายและกฎกระทรวงท่ีออกตามความ

ในพระราชบัญญัติน้ี 
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห�งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให0เสนอต�อ

คณะรัฐมนตรี 
ให0คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด0วย รัฐมนตรีเป5นประธาน กรรมการโดย

ตําแหน�งจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข0อง ผู0แทนองคNกรเอกชน ผู0แทนองคNกรปกครองส�วนท0องถ่ิน ผู0แทน
องคNกรวิชาชีพ พระภิกษุซึ่งเป5นผู0แทนคณะสงฆN ผู0แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห�งประเทศไทย 
ผู0แทนองคNกรศาสนาอ่ืน และกรรมการผู0ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจํานวนไม�น0อยกว�าจํานวนกรรมการประเภทอ่ืน
รวมกัน 

ให0สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป5นนิติบุคคล และให0เลขาธิการสภาเป5น
กรรมการและเลขานุการ 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑN วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการ
ดํารงตําแหน�ง และการพ0นจากตําแหน�ง ให0เป5นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

มาตรา ๓๔  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน0าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสอดคล0องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ และแผนการศึกษาแห�งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน0าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน
และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ท่ีสอดคล0องกับความต0องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ และแผนการศึกษาแห�งชาติ การส�งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐ
และเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา 
โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเป5นเลิศทางวิชาชีพ 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน0าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล0องกับความต0องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
และแผนการศึกษาแห�งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเป5นอิสระและความเป5นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายว�าด0วยการจัดต้ังสถานศึกษาแต�ละแห�ง และกฎหมายท่ีเก่ียวข0อง” 

 
มาตรา ๖  ให0ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ 

แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให0ใช0ความต�อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๓๗  การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให0ยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด0านอ่ืนด0วย เว0นแต�
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายว�าด0วยการอาชีวศึกษา 

ในกรณีท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม�อาจบริหารและจัดการได0ตามวรรคหน่ึง กระทรวง
อาจจัดให0มีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังต�อไปน้ีเพ่ือเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ก็ได0 

(๑) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพร�องทางร�างกาย จิตใจ 
สติป8ญญา อารมณN สังคม การสื่อสารและการเรียนรู0 หรือมีร�างกายพิการ หรือทุพพลภาพ 

(๒) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

(๓) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ 
(๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาท่ีให0บริการในหลายเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
ให0รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มาตรา ๓๘  ในแต�ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให0มีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามีอํานาจหน0าท่ีในการกํากับดูแล จัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประสาน ส�งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสานและ
ส�งเสริมองคNกรปกครองส�วนท0องถ่ิน ให0สามารถจัดการศึกษาสอดคล0องกับนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคNกรชุมชน องคNกรเอกชน 
องคNกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกอบด0วย ผู0แทนองคNกรชุมชน ผู0แทนองคNกร
เอกชน ผู0แทนองคNกรปกครองส�วนท0องถ่ิน ผู0แทนสมาคมผู0ประกอบวิชาชีพครู ผู0แทนสมาคมผู0ประกอบ
วิชาชีพบริหารการศึกษา ผู0แทนสมาคมผู0ปกครองและครู และผู0ทรงคุณวุฒิด0านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑN วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหน�ง และการพ0นจากตําแหน�ง ให0เป5นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ให0ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป5นกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มาตรา ๓๙  ให0กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังด0าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการ และสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง 

หลักเกณฑNและวิธีการกระจายอํานาจดังกล�าว ให0 เป5นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๔๐  ให0มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับตํ่ากว�าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต�ละสถานศึกษาเพ่ือทําหน0าท่ีกํากับและ
ส�งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด0วย ผู0แทนผู0ปกครอง ผู0แทนครู ผู0แทนองคNกร
ชุมชน ผู0แทนองคNกรปกครองส�วนท0องถ่ิน ผู0แทนศิษยNเก�าของสถานศึกษา ผู0แทนพระภิกษุสงฆNและ
หรือผู0แทนองคNกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี และผู0ทรงคุณวุฒิ 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากว�าปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมี
กรรมการเพ่ิมข้ึนได0  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑN วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหน�ง และการพ0นจากตําแหน�ง ให0เป5นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

ให0ผู0บริหารสถานศึกษาเป5นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ความในมาตราน้ีไม�ใช0บังคับแก�สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓)” 
 
มาตรา ๗  ให0ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๕ แห�งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให0ใช0ความต�อไปน้ีแทน 
“การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือ

ขององคNกรปกครองส�วนท0องถ่ิน ให0คํานึงถึงผลกระทบต�อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให0รัฐมนตรี
หรือคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือองคNกรปกครองส�วนท0องถ่ินรับฟ8งความคิดเห็นของเอกชน
และประชาชนประกอบการพิจารณาด0วย” 

 
มาตรา ๘  ให0ยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และให0ใช0ความต�อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๕๑  ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม�ได0ตาม

มาตรฐานท่ีกําหนดให0สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําข0อเสนอแนะ 
การปรับปรุงแก0ไขต�อหน�วยงานต0นสังกัด เพ่ือให0สถานศึกษาปรับปรุงแก0ไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
หากมิได0ดําเนินการดังกล�าว ให0สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต�อ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพ่ือดําเนินการให0มีการปรับปรุงแก0ไข” 

 
มาตรา ๙  ให0ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗๔ แห�งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให0ใช0ความต�อไปน้ีแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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“เพ่ือให0การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีในส�วนท่ีต0องดําเนินการก�อนท่ีการจัดระบบ
บริหารการศึกษาตามหมวด ๕ ของพระราชบัญญัติน้ีจะแล0วเสร็จ ให0กระทรวงศึกษาธิการ 
ทบวงมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ ทําหน0าท่ีในส�วนท่ีเก่ียวข0อง แล0วแต�กรณี” 

 
 

ผู0รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูป
ระบบราชการ โดยให0แยกภารกิจเก่ียวกับงานด0านศิลปะและวัฒนธรรม ไปจัดต้ังเป5นกระทรวง
วัฒนธรรม และโดยท่ีเป5นการสมควรปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประกอบกับสมควรให0มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทําหน0าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับท่ีสอดคล0องกับความต0องการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และแผนการศึกษาแห�งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาด0วย  จึงจําเป5นต0องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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เพ็ญพร/พิมพN/แก0ไข 
๑๙ กุมภาพันธN ๒๕๔๖ 

 
วศิน/แก0ไข 

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
 

ณัฐพร/ปรับปรุง 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
 

ปริญสินียN/ปรับปรุง 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
ภัทรวีรN/ปรับปรุง 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 


