
            

บทที่ 5 
การบริหารการศึกษา   

 

5.1  การบริหารการศึกษาในประเทศไทย 
นับต้ังแตการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได

สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองตามมาหลายประการ และที่สําคัญคือ เปน
รัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาหลายมาตรา ซ่ึงจะเปนแนวทาง
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางดานการจัดการศึกษาของชาติตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งได
กําหนดใหมีกฎหมายการศึกษา  แหงชาติ เพ่ือเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัด
การศึกษาอบรมใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย ดังน้ัน 
นับจากน้ีไปการกําหนดนโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจะตองสอดคลองและ
เปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และสาระตาง ๆ ก็
ไดนํามาบัญญัติไวใน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีประกาศใชเม่ือวันท่ี 
19 สิงหาคม 2542 เปนตนมา การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาคร้ังน้ีจึงถือไดวา เปนการ
ปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหญของประเทศไทย 
 เม่ือพิจารณาแนวนโยบายดานการจัดการศึกษาในปจจุบัน จะเห็นไดวา มีความ
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เชน นโยบาย
ของรัฐบาลในปจจุบันกําหนดนโยบายดานการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 12 ป ท่ีรัฐจะจัดใหอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนใหเอกชน องคกรวิชาชีพ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาวิชาชีพครู การกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นโยบายการปฏิรูป
ระบบบริหารราชการ และการจัดทําแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ เปนตน 

 
ระบบบริหารภาครัฐ  

 ตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ มีการกําหนดแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐ เปนการปฏิรูปในลักษณะองครวมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร
ภาครัฐไปสูรูปแบบการบริหารและจัดการแนวใหม ท่ีมุงเนนการทํางานโดยยึดผลสัมฤทธ์ิ 
(Results) ของการปฏิบัติงาน สามารถวัดไดเปนรูปธรรม โปรงใส ตรวจสอบได ตอบสนอง
ความตองการของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมการปรับเปลี่ยนดานตาง ๆ 
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 การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จะมีผลตอการเปลี่ยนระบบบริหารการศึกษาดวย 
กลาวคือ กระทรวงศึกษาธิการและสวนราชการที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเปน
หนวยงานภาครัฐจะตองปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจใหเหลือเฉพาะเทาท่ีจําเปน มี
โครงสรางการบริหารที่กะทัดรัด คลองตัว และยืดหยุน กําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน
ขององคกรอยางเปนระบบท้ังในแงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพ อยางเปน
รูปธรรม การใชแผนกลยุทธในการบริหารงาน โดยมีดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ ประเมินผลการ
ทํางานได การใชจายงบประมาณที่เนนผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ การกําหนดตําแหนง
และเงินเดือน โดยยึดความสามารถและผลงานเปนหลัก มีขนาดกําลังคนกะทัดรัด
เหมาะสมกับภารกิจ การปรับเปลี่ยนกฎหมาย รวมท้ังการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
คานิยมของการทํางานท่ีเนนคุณภาพ สรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการและเนนการ
ทํางานตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 การเปลี่ยนแปลงคร้ังน้ี ถือเปนการหักเหขนาดใหญ เปนประวัติศาสตรท่ีสําคัญของ
ประเทศ ท่ีทุกคนนาภูมิใจวาไดมีโอกาส และมีสวนรวมในการปฏิรูปการศึกษารวมกัน 
โดยเฉพาะในดานการบริหารการศึกษา ความสําเร็จหรือความลมเหลว ความหวังก็อยูท่ี
พวกเราทุกคนที่รับผิดชอบตอการจัดการศึกษา ไมวาจะเปนครู อาจารย ผูบริหาร หรือ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ท่ีจะตองรวมกันสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีเนนคุณภาพ 
และพัฒนาตนเองสูการเปนมืออาชีพ มีวิสัยทัศนสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคต ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ และพัฒนาศักยภาพ
การทํางานอยางตอเน่ือง เนนการบริหารงานท่ีมุงผลลัพธของการทํางานที่สามารถกําหนด
ตัวช้ีวัดความสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม การบริหารในรูปแบบใหมน้ี จะเนนท่ีองคคณะ
บุคคลโดยผู มี ส วนได ส วน เ สีย เข ามา มีส วนร วมในการ ตัด สินใจ  (Participative 
Management) โดยไมตองใชคนจํานวนมาก แตตองมีการบริหารจัดการแบบครบวงจร 
เร่ิมต้ังแตการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ ติดตามผล และปรับปรุงแกไข โดยใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและใหเกิดผลประโยชนสูงสุด  (พนม  พงษไพบูลย, 2543, 
หนา 97-99) 

 รุง แกวแดง (2543, หนา 302-311) ไดใหขอเสนอเพื่อการปฏิบัติระบบบริหาร
การศึกษาไทย ดังน้ี : 

1. ปฏิวัติระบบบริหารการศึกษาในระดับกระทรวงและกรม 
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     รวมหนวยงานระดับกระทรวงและกรมเขาเปนหนวยงานเดียวกัน ยกเลิกความ
เปนนิติบุคคลของกรม เหลือเพียงกระทรวงหนวยงานเดียวที่เปนนิติบุคคลใหมีขนาดเล็ก
ลง และจัดองคกรใหม สวนราชการภายในกระทรวงจะแบงเปนหนวยงานดานนโยบายและ
แผนการจัดสรรงบประมาณ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ติดตามประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและการบริหารทั่วไป 

ยกเครื่องระบบบริหารการศึกษาใหม 
                                                                                                          ศธ. 

 
                                                                                                          สป. 
                                                                                                    
                                                                                                           กรม 

 
  

เขต 
 

                                                                                                         จังหวัด 
 

                                                                                                         
                                                                                                        อําเภอ 

         กลุมโรงเรียน 
                                                                                                       โรงเรียน  

 
ครู                                                         

                                                                                                           
                                                                                                        นักเรียน 

                                      

ปรับบทบาทและอํานาจหนาท่ีใหมใหกระทรวงมีหนาท่ีเพียง 2 ประการ คือ        

(1) การกําหนดนโยบาย กระทรวงกําหนดนโยบายการศึกษาแหงชาติใน
เร่ือง  หลักสูตรแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษา สวนเร่ืองอื่นๆ ท่ีเปนรายละเอียดในการ
ปฏิบัติไมจําเปนที่จะตองทํา 

(2) การสนับสนุนดานงบประมาณ ตองจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
โดยการอุดหนุนเปนรายหัวและลดงบประมาณของสวนกลางลง พรอม ๆ กับโอนอํานาจ
การใชงบประมาณไปใหโรงเรียนทั้งหมด ดวยวิธีน้ีจะสามารถประหยัดเงินงบประมาณได
จํานวนมหาศาล 
              นอกจากน้ีตองลดงบประมาณเพื่อการบริหารของทุกกระทรวง ทบวง กรมลง 
เหลือไมเกินรอยละ 3 ของงบประมาณเพื่อการศึกษาท้ังหมด จะทําใหมีเงินเหลืออีกวา
หม่ืนลานสําหรับนําไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนได 

ดานบุคลากรก็เชนกัน ควรจะมอบอํานาจการบริหารงานบุคคลไปใหกับ
หนวยงานระดับสถานศึกษาใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได คนท่ีมีความรูและประสบการณ
ควรไดทํางานในสถานศึกษาซ่ึงเปนระดับท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยตรง (Frontline) 
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2. จัดต้ังองคการบริหารการศึกษาจังหวัด (อศจ.) มีฐานะเปนกรมและเปนนิติ
บุคคล โดยรวมหนวยงานการศึกษาท้ังหมดภายในจังหวัด พรอมท้ังโอนบทบาท อํานาจ 
หนาท่ี และบุคลากรจากกรม สํานักงานในสวนกลาง และสํานักงานการศึกษาระดับเขต 

องคการบริหารการศึกษามีอํานาจหนาท่ีในการประสานงาน จัดต้ังจัดสรร
งบประมาณ ประเมินมาตรฐานการศึกษาอนุมัติการจัดต้ังและยุบเลิกสถานศึกษา และ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัด 

3. จัดต้ังองคการบริหารการศึกษาตําบล (อศต.) เปนองคกรใหมท่ีเปนนิติ
บุคคล มีหนาท่ีในการสนับสนุนดานการศึกษา การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนต้ังแต
ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษา
ตามอัธยาศัย   

องคการบริหารการศึกษาตําบลบริหารในรูปคณะกรรมการ มีประธานและ
กรรมการที่มาจากการเลือกต้ังโดยประชาชน ผูบริหารสถานศึกษาและครูรวมเปน
กรรมการประสานการทํางานอยางใกลชิดกับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และเปน
เครือขายซ่ึงกันและกัน 

“การบริหารการศึกษาในระบบเครือขาย” ระดับตําบล ระหวางองคกร
ตางๆ ในชุมชน คือการปรับระบบบริหารการศึกษา 

 
การบริหารระบบเครือขายในระดับตําบล 

 
วดั                         

 
                                     โรงเรียน    อบต. 

อศต. 

 
                ภูมิ                         สถาน 
           ปญญา                   ประกอบการ 

 
จากเดิมในลักษณะแนวต้ัง (Vertical) มาสูการจัดองคกรและการบริหารใน

ลักษณะแนวนอน (horizontal) โดยสถานศึกษาเปนเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีอยูใน
พื้นท่ี เพ่ือท่ีจะใหการจัดการศึกษามีความหมายกวางขึ้น 
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การบริหารในระบบเครือขายน้ีมาจากแนวความคิดของนายแพทยประเวศ  วะ 
สี ท่ีวา “ทุกสวนของสังคมตองรับผิดชอบตอการศึกษา” (All for Education) โดยใช
ทรัพยากรทุกส่ิงทุกอยางเพื่อการจัดการศึกษา “ทรัพยากร” ในท่ีน้ีมีความหมายกวางกวาท่ี
เราคิดกันอยูในปจจุบันซ่ึงหมายถึงเฉพาะงบประมาณ แตในโลกยุคใหมส่ิงท่ีนํามาใชเพ่ือ
การจัดการศึกษาจะไมใชเร่ืองเงินเทาน้ัน แตรวมหลายส่ิงหลายอยางในสังคมเขาไวดวยกัน 
ไมวาจะเปนสถานศึกษา สถาบันศาสนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สถานประกอบการ
และภูมิปญญาในทองถิ่น คือ 

1) วัดและศาสนสถาน เปนสถาบันท่ีมีความสามารถอยางยิ่งในการจัดการ
เรียนการสอนทางดานคุณธรรม จริยธรรม โดยกําหนดใหวัดและศาสนสถานมีหนาท่ีใน
การจัดการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษา ซ่ึงจะชวยเสริมการศึกษาดานจิตใจใหสมบูรณ 
นอกจากน้ียังเปนแหลงเรียนรูทางดานศิลปกรรมแขนงตาง ๆ ไมวาจะเปนส่ิงแวดลอม 
พฤกษศาสตร จิตรกรรมฝาผนัง ประติมากรรม สถาปตยกรรม วรรณกรรม ตลอดจน
โบราณวัตถุล้ําคาท่ีประชาชนบริจาคให ซ่ึงสามารถนํามาจัดเปนพิพิธภัณฑท่ีใหความรูแก
ชุมชนได 

2) สถานศึกษา ทุกระดับท้ังกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
สําหรับการศึกษาในระบบโรงเรียน  ซ่ึงตอไปจะตองรับผูเรียนทุกคนเขาศึกษาจนถึง 12 ป 

สถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญพอจะบริหารโดยอิสระได ใหบริหารโดยคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน สวนโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็ก ใหองคการบริหารการศึกษาตําบล 
(อศต.) รับผิดชอบ 

3) โรงงานและสถานประกอบการ ใหมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาดานอาชีพ 
การฝกอาชีพ และฝกทักษะใหม ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการทํางาน 

4) ภูมิปญญาทองถ่ิน  ใหสถาบันภูมิปญญาทองถิ่นมีหนาท่ีในการจัด
การศึกษา เพ่ือนําองคความรูหรือภูมิปญญาของชุมชนมาใชในการจัดการศึกษา ซ่ึงเดิมเรา
ไดละท้ิงปราชญชาวบานท่ีทรงคุณคาไปนานมาก ท้ัง ๆ ท่ีคนเหลาน้ีมีความสามารถในการ
จัดการศึกษามากกวาครูของเราจริง ๆ ตลอดจนสิ่งแวดลอมในชุมชนไมวาจะเปนปาชุมชน
หรือสภาพแวดลอมตาง ๆ สามารถนํามาสอนนักเรียนใหเห็นจริงเห็นจังได ถาใหความรู
กับครูในทองถิ่นเพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได และใหไดรับคาตอบแทน
เพ่ือมาเปนผูสอนในโรงเรียน ในอนาคตจํานวนครูอาชีพในโรงเรียนจะสามารถลดลงได
มากกวาคร่ึงหน่ึง งบประมาณจํานวนมหาศาลที่เคยเรียกรองตองการก็จะมีความจําเปน
นอยลง เพราะเด็กจะไมตองเรียนอยูในหองเรียน แตจะเรียนรูจากโลกและชีวิตจริงมากข้ึน 

5) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาททางดานการศึกษา อบต. จึง
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บทบาทท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกประการหน่ึงคือ การจัดหา  
งบประมาณเพ่ือการศึกษา โรงเรียนที่มีอิสระในการบริหารจะสามารถหารายไดเขา
โรงเรียนไดเอง รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจหามาตรการอื่นท่ีจะจัดเก็บรายได
สวนทองถิ่นเพื่อการศึกษา เชน ภาษีท่ีดิน ภาษีอากรสรรพสามิต รวมท้ังการจัดเก็บจาก
เงินบริจาคของสถาบันศาสนาใหเปนประโยชนเพ่ือการศึกษา 

การที่เครือขายระดับชุมชนสามารถจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาเองได จะเปน
อีกวิธีหน่ึงในกุศโลบายท่ีจะเพิ่มอิสรภาพใหกับสถานศึกษาและลดอํานาจของกระทรวง 
ทบวง กรม  ลงไดอยางแยบยลและอัตโนมัติ 

แนวความคิดใหมน้ีจะเห็นวาปฏิวัติจากแนวความคิดเดิมท่ีเรามีอยูโดยส้ินเชิง  เดิม
เรามีความคิดวาท่ีเรียนมีอยูเพียงในหองเรียน แตแนวความคิดใหมน้ีหองเรียนไมใช
สถานที่เรียนแตเพียงอยางเดียวอีกตอไปแลว ผูเรียนสามารถเรียนรูไดโดยการขยาย
หองเรียนออกไปสูทุกส่ิงทุกอยางในชุมชน ความรูมิไดมีอยูแตในโรงเรียน คนทุกคน สรรพ
ส่ิงทุกส่ิงในชุมชนคือครู ดังน้ัน ผูบริหารในยุคใหมจะตองมีความสามารถในการประสาน
เครือขาย และนําทรัพยากรตาง ๆ มาใชเพ่ือการศึกษาใหได 
 4. การบริหารการศึกษาในระดับโรงเรียน สําหรับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ
สามารถที่จะบริหารไดครบวงจร การบริหารสถานศึกษาน้ันควรจะยึดแนวความคิด
ดังตอไปน้ี 

1. ความเปนอิสระของสถานศึกษา จะตองใหสถานศึกษามีอิสระมากข้ึนทั้งใน
ดานการจัดการเรียนการสอน การบริหารงบประมาณ อาคารสถานที่ การบริหารบุคคล 
และการกําหนดหลักสูตรทองถิ่น 

2. การมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครอง ปจจุบันชาวบานมีความรูไมดอยไป
กวาขาราชการ เพียงแตระบบราชการตองเปดโอกาสใหชาวบานไดเขามามีสวนรวมในรูป
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และจะไมใชคณะกรรมการโรงเรียนในแนวความคิดเดิมท่ีมุง
จะหาเงินเขาโรงเรียนอยางเดียว แตจะมุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสําหรับ
การศึกษาของลูกหลาน 

ดัง น้ัน หลังการปฏิ วั ติแลวหนวยงานบริหารการศึกษาท่ีทําหนา ท่ี 
“สนับสนุนสถานศึกษา”  จะเหลือเพียง 3 ระดับ คือ 
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ระบบบริหารการศึกษาไทยหลังการปฏิวัติ 

 
กระทรวง 

 
 

จังหวัด 

 
                 วัด     
 

อศต.  
                            

   โรงเรียน    สถาน 
            ภูมิ  

  ปญญา 

 
สรุป 

 การปฏิวัติการศึกษาสวนท่ียากท่ีสุดก็คือการปฏิวัติระบบการบริหาร เพราะมี
ผลกระทบตอขาราชการระดับสูง จึงเปนเร่ืองท่ีรัฐบาลตองกลาตัดสินใจ ประเทศเราจะตอง
เจริญกาวหนาตอไป จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหโอกาสดานการศึกษากับประชาชนใหไดรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับโลก เชนเดียวกับท่ีรัฐบาลไดใหโอกาส
ประชาชนในเรื่องการปกครองตนเองในรูปขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) โดยนํา
หลักการ “ทรัพยากรทุกอยางเพื่อการศึกษา” มาใช 
 ถึงแมวาการปฏิวัติระบบบริหารการศึกษาของไทยในลักษณะอยางน้ีจะมีคนไมเห็น
ดวย แตเพื่อใหการศึกษาของไทยกาวหนาตอไป และสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนจําเปนอยางยิ่งท่ีเราจะตองปฏิวัติการบริหารการศึกษาคืนการศึกษาใหชุมชนและ
ผูเรียน  ฝายรัฐบาลจะตองเลิกผูกขาดการจัดการศึกษาในศตวรรษหนาน้ีไดแลว 
 การปฏิวัติระบบบริหารการศึกษาไทยใหสําเร็จก็คือ ลดอํานาจการบริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และหนวยบริหารการศึกษาอื่น ๆ เชน 
สํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร เทศบาล กรม เขตการศึกษา อําเภอท้ังหมด 
เชนเดียวกับรัฐเคนตักกี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศนิวซีแลนด โดยใหมีเฉพาะ
หนวยงานเล็ก ๆ 3 หนวยงานในสวนกลางคือ หนวยนโยบายและแผนการศึกษาแหงชาติ 
หนวยงบประมาณเพื่อการศึกษา และหนวยประเมินผลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใน
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5.2 สวนงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาของประเทศไทย 
หมวด ๑ 

การจัดระเบยีบบริหารราชการในสวนกลาง 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

--------------------- 
มาตรา ๙ ใหจัดระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง ดังน้ี  

 (๑) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๒) สวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรา ๑๐ การแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติ น้ี  โดยให มีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

 (๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 (๔) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(๕) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 (๖) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สวนราชการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรมตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบราชการแผนดิน 
 มาตรา ๑๑ การแบงสวนราชการภายในสวนราชการตามมาตรา ๑๐ ใหออกเปน
กฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงวาดวยการ
แบงสวนราชการดังกลาว 
 มาตรา ๑๒ กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ และกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานใน
กระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา หรือท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการเปน
ผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได 
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 ในกรณีท่ีมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ การส่ังหรือการปฏิบัติราชการ
ของรั ฐมนตรีช วยว าการกระทรวงศึกษาธิการ  ให เปนไปตามรั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
 มาตรา ๑๓ ในกรณีท่ีสภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอความเห็น หรือ
คํ า แนะนํ าต อ รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงศึ กษาธิ ก า รแล ว  ให รั ฐมนตรี ว า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการนําความเห็นหรือคําแนะนํามาประกอบการพิจารณาเพื่อใหเหมาะสม
กับการศึกษาของชาติ 

มาตรา ๑๔ ใหมีสภาการศึกษา มีหนาท่ี  
(๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ      

วัฒนธรรม  และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ 
(๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อ

ดําเนินการใหเปนไปตามแผนตาม (๑) 
(๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา 
(๔) ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑) 
(๕) ใหความเห็นหรือคําแนะนําในเร่ืองกฎหมายและกฎกระทรวงท่ี

เกี่ยวกับการศึกษา 
 การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษา ใหเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี 
 นอกจากหนาท่ีตามวรรคหน่ึง ใหสภาการศึกษามีหนาท่ีใหความเห็นหรือคําแนะนํา
แกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามที่
กฎหมายกําหนด หรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
 ใหคณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบดวยรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการโดย
ตําแหนงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูแทนองคกร วิชาชีพ พระภิกษุซ่ึงเปนผูแทนคณะสงฆ ผูแทนคณะกรรมการกลาง
อิสลามแหงประเทศไทย ผูแทนองคกรศาสนาอ่ืน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีจํานวนไม
นอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ 
วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของกรรมการใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
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 ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทําหนาท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการของสภา
การศึกษาและมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง วาดวยการแบงสวนราชการ
ตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษาทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการของ
สภาการศึกษา 
 มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาท่ีพิจารณาเสนอ
นโยบายแผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
เสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ  และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ
สํานักงาน 
 นอกจากหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาท่ีให
ความเห็นหรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมี
อํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมาย 
 ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนงจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทน
องคกรวิชาชีพ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภท
อื่นรวมกัน 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทําหนาท่ีรับผิดชอบงาน
เลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีอํานาจหนาท่ีตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
 มาตรา ๑๖ ใหมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปน
เลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษา
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 นอกจากหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีให
ความเห็นหรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะรัฐมนตรี และ
มีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมาย ตลอดท้ังใหมีอํานาจเสนอแนะและใหความเห็นในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ใหแกสถานศึกษาระดับปริญญา ท้ังท่ีเปนสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในกํากับแก
คณะรัฐมนตรี 
 ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนงจาก
หนวยงานที่ เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทน
องคกรวิชาชีพ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการ
ประเภทอื่นรวมกัน 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทําหนาท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการ
แบงสวนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาทําหนาท่ี
เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 มาตรา ๑๗ ใหมีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ การสงเสริมประสานงานการ
จัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา อาชีวศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทาง
วิชาชีพและเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศที่ เกี่ยวกับการ
บริหารงานของสํานักงาน 
 เพ่ือประโยชนในการพิจารณานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับปริญญา ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณาใหสอดคลองกับนโยบาย 
แผนพัฒนา และเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 นอกจากหนาท่ีตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนาท่ีให
ความเห็นหรือ ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะรัฐมนตรี และ
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 ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนงจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทน
องคกรวิชาชีพ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการ
ประเภทอื่นรวมกัน 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทําหนาท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีอํานาจหนาท่ีตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการ
แบงสวนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการการอาชีวศึกษาทําหนาท่ีเปนกรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 มาตรา ๑๘ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจแตงต้ังอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเร่ืองใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการ
อยางหน่ึงอยางใด อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภาหรือคณะกรรมการก็ได 
 มาตรา ๑๙ สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการทางการเมือง มี
เลขานุการรัฐมนตรีซ่ึงเปนขาราชการการเมืองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรี ซ่ึงหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีซ่ึงเปน
ขาราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลายคนเปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ
รัฐมนตรีก็ได 
 มาตรา ๒๐ ใหกระทรวงศึกษาธิการมีผูตรวจราชการของกระทรวงเพื่อทําหนาท่ีใน
การตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศ
ใหคําปรึกษาและแนะนําเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
 ในระดับสํานักงานคณะกรรมการหรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่น ใหทําหนาท่ี
ติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศใหคําปรึกษาและแนะนําเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนา 
 ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนการศึกษา วิเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและ
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 การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ สําหรับกระทรวงศึกษาธิการ หรือสําหรับแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังน้ี 
จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 การดําเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการดําเนินการของคณะกรรมการตาง 
ๆ ท่ีกําหนดในมาตราน้ีใหเปนไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หรือขอบังคับของ
กระทรวงหรือสวนราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือคําส่ังของนายกรัฐมนตรี ท้ังน้ี จะตอง
ไมกระทบกระเทือนตอสาระการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาของรัฐท่ีจัด
การศึกษาระดับปริญญา ท่ีเปนนิติบุคคลในสายบังคับบัญชาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาท่ีสามารถดําเนินกิจการไดโดยอิสระ พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการท่ี
เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของ
สภาสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน 
 มาตรา ๒๑ ใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความ
พรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีหนาท่ีในการประเมินผล
เพ่ือสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
และไดมาตรฐานการศึกษา รวมท้ังการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๒ ในกรณีท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรา ๓๓ ไมอาจบริหารและจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานบางประเภทได และในกรณีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ตํ่ากวาปริญญาบางประเภท สํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานักงานตาง ๆ ตามที่กําหนด
ในสวนท่ี ๓ อาจจัดใหมีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวา
ปริญญาเพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาดังตอไปน้ีก็ได 

 ๑)( การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทาง
รางกาย จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ 
หรือทุพพลภาพ  
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(๒) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบ
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

(๓) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
(๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาท่ีใหบริการใน

หลายเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาในรูปแบบ

วิทยาลัยชุมชนและรูปแบบอื่น 
 สําหรับสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา ซ่ึง
ไมมีฐานะเปนนิติบุคคลและมิไดมีกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานไว
โดยเฉพาะ ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบ 
 การจัดต้ัง การบริหารงาน สังกัดและการจัดประเภทของสถานศึกษาของรัฐ
ระดับอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา ตลอดจนหลักเกณฑอื่นในการ
บริหารงานและการดําเนินการทางวิชาการใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

สวนที่ ๒ 
การจัดระเบยีบราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง 

---------------------------- 

มาตรา ๒๓ กระทรวงศึกษาธิการมีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี  
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเปน

แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ กํากับการทํางานของสวนราชการในกระทรวงใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์และประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการในกระทรวงใหมีเอกภาพสอดคลอง
กัน รวมทั้งเรงรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงให
เปนไปตามแผนงานของกระทรวง 

(๒) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวง รองจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวง 
 ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ใหมีรองปลัดกระทรวงเปน
ผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยปลัดกระทรวงเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติ
ราชการดวยก็ไดในกรณีท่ีรองปลัดกระทรวงหรือผูชวยปลัดกระทรวง หรือมีท้ังรอง
ปลัดกระทรวงและผูชวยปลัดกระทรวง ใหรองปลัดกระทรวงหรือผูชวยปลัดกระทรวงเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดกระทรวง 
 ใหรองปลัดกระทรวง ผูชวยปลัดกระทรวง และผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอื่น
ในสํานักงานปลัดกระทรวง มีอํานาจหนาท่ีตามที่ปลัดกระทรวงกําหนดหรือมอบหมาย 
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มาตรา ๒๔ สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวง และ

ราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของสํานักงานใดสํานักงานหน่ึงในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ 

(๒) ประสานงานตาง ๆ ในกระทรวง และดําเนินงานตาง ๆ ท่ีมี
ลักษณะเปนงานที่ตองปฏิบัติตามสายงานบังคับบัญชาอันเปนอํานาจหนาท่ีซ่ึงจะตองมีการ
กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี หรือกําหนดในกฎหมายอื่น 

(๓) จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เรงรัด 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการในกระทรวงใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติท่ีมิไดอยู
ในอํานาจของสวนราชการอื่น 

(๕) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวน
ราชการ 

มาตรา ๒๕ สํานักงานปลัดกระทรวง อาจแบงสวนราชการดังน้ี  
(๑) สํานักอํานวยการ 
(๒) สํานัก สํานักบริหารงาน หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมี

ฐานะเทียบเทาสํานักหรือสํานักบริหารงาน 
 ในกรณีท่ีมีความจําเปน สํานักงานปลัดกระทรวงอาจแบงสวนราชการโดยใหมีสวน
ราชการอื่น นอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได 
 สวนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวใหเปน
ของ สวนราชการน้ัน ๆ โดยใหมีผูอํานวยการสํานักอํานวยการ ผูอํานวยการสํานัก
บริหารงาน หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสํานักหรือสํานัก
บริหารงาน หรือหัวหนาสวนราชการตามวรรคสอง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ
รับผิดชอบปฏิบัติราชการ 
 มาตรา ๒๖ สํานักอํานวยการมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการทั่วไปของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง และราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาท่ีของสํานักงานหรือสวนราชการใด
โดยเฉพาะ โดยมีผูอํานวยการสํานักอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 สํานักบริหารงานเปนสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง ซ่ึงทําหนาท่ีเปน
หนวยบริหารงานทั่วไปของคณะกรรมการที่ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายหรือประสานงานหรือ
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 สํานักบริหารงานมีผูอํานวยการสํานักบริหารงานคนหน่ึงเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของสํานักบริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย หรือมติของคณะกรรมการที่
สํานักบริหารงานน้ันเปนหนวยธุรการ  และเปนไปตามนโยบายและการสั่งการของ
ปลัดกระทรวง 
 มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาท่ีเปน
องคกรใหคําปรึกษา และมีอํานาจหนาท่ีตามที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือ
ประกาศกระทรวงวาดวยการดังกลาว ท้ังน้ี จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของ
คณะกรรมการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

สวนที่ ๓ 
การจัดระเบยีบราชการในสํานักงาน 

--------------------------- 
 มาตรา ๒๘ ใหสํานักงานท่ีมีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงาน และอาจแบงสวนราชการ   ดังน้ี 

(๑) สํานักอํานวยการ 
(๒) สํานัก/สํานักบริหารงาน หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นท่ีมี

ฐานะเทียบเทาสํานักหรือสํานักบริหารงาน 
 สํานักงานใดมีความจําเปน อาจแบงสวนราชการใหมีสวนราชการอื่นนอกจาก (๑) 
หรือ (๒)  ก็ได 
 สวนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวใหเปน
ของ สวนราชการน้ัน ๆ โดยใหมีผูอํานวยการสํานักอํานวยการ ผูอํานวยการสํานัก
บริหารงานหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานักหรือสํานัก
บริหารงาน หรือหัวหนาสวนราชการอื่นตามวรรคสอง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ
รับผิดชอบปฏิบัติราชการ 
 มาตรา ๒๙ ใหสวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเทา
ปลัดกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวนราชการน้ัน
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
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 มาตรา ๓๐ เลขาธิการซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของสวนราชการตามมาตรา ๒๘ มี
อํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักงาน แปลงนโยบายเปน
แนวทางและแผนปฏิบัติการ กํากับการปฏิบัติงานของสวนราชการในสํานักงานใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ รวมท้ังเรงรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการใน
สํานักงาน 

(๒) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานรองจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของขาราชการในสํานักงาน 
ตลอดจนการจัดทําแผนพัฒนาของหนวยงาน 
 ใหเลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๓) 
 ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงรับผิดชอบบังคับบัญชา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรา ๑๐ (๔) เปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือในสถานศึกษาท่ีอยูในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาดวย 
 ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาซ่ึงรับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๕) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการใน
สถานศึกษาของรัฐในสังกัดท่ีเปนนิติบุคคลที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดวย 
 ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซ่ึงรับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๖) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการใน
สถานศึกษาของรัฐในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดวย 
 ในการปฏิบัติราชการของเลขาธิการตามมาตรานี้ใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยส่ัง
และปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยเลขาธิการเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการดวยก็ได 
 ในกรณีท่ีรองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการหรือมีท้ังรองเลขาธิการและผูชวย
เลขาธิการ  ใหรองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติ ราชการรองจากเลขาธิการ ใหรองเลขาธิการ ผูชวยเลขาธิการ 
และผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอื่นใน  สํานักงานเลขาธิการมีอํานาจหนาท่ีตามที่
เลขาธิการกําหนดหรือมอบหมาย 
 มาตรา ๓๑ สํานักอํานวยการมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํานักงาน
และราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาท่ีของสํานักงานหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมี
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ 
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 สํานักบริหารงานเปนสวนราชการของสํานักงานท่ีทําหนาท่ีเปนหนวยบริหารงาน
ท่ัวไปของคณะกรรมการที่ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคล
ซ่ึงมีกฎหมายหรือกฎกระทรวงกําหนดใหมีข้ึนตามความจําเปนและสภาพของภารกิจของ
สํานักบริหารงานน้ัน 
 สํานักบริหารงานมีผูอํานวยการสํานักบริหารงานคนหน่ึงเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของสํานักบริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย หรือมติของคณะกรรมการที่
สํานักบริหารงานน้ันเปนหนวยธุรการ และเปนไปตามนโยบายและการสั่งการของ
เลขาธิการที่เปนผูบังคับบัญชาของสํานักบริหารงานน้ัน 
 มาตรา  ๓๒  ให มีคณะกรรมการส ง เส ริมการศึกษาพิเศษ  ในสํา นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทําหนาท่ีเปนองคกรสงเสริมและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคล ซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 
สังคม การส่ือสาร และการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม
สามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส และมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไว
ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงวาดวยการนั้น 
 ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทําหนาท่ีเปนองคกรสงเสริมและให
คําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ และมีอํานาจ
หนาท่ีตามที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงวาดวยการนั้น 
 จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรค
สองใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๒ 
การจัดระเบยีบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 

----------------------------- 
 มาตรา ๓๓ การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอื่น
ดวย เวนแตการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 
 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา 
 ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนการจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจําเปน
อยางอื่นตามสภาพการจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอาจ
ประกาศกําหนดใหการใหบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเขตพื้นท่ีการศึกษาใดสามารถ
ขยายการบริการออกไปในเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืนก็ได 
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มาตรา ๓๔  ใหจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดังน้ี  
(๑) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๒) สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือสวนราชการที่เรียกช่ือ

อยางอื่น 
 การแบงสวนราชการภายในตาม (๑) ใหจัดทําเปนประกาศกระทรวง และใหระบุ
อํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการไวในประกาศกระทรวง ท้ังน้ี โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 การแบงสวนราชการภายในตาม (๒) และอํานาจหนาท่ีของสถานศึกษาหรือสวน
ราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแตละ
เขตพื้นที่การศึกษากําหนด 
 การแบงสวนราชการตามวรรคสองและวรรคสามใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๕ สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรา ๓๔ (๒) เฉพาะท่ี
เปนโรงเรียน มีฐานะเปนนิติบุคคล 
 เม่ือมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหน่ึง ใหความเปนนิติบุคคลส้ินสุดลง 
 มาตรา ๓๖ ในแตละเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแล จัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขต
พื้นที่การศึกษา ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการศึกษา
สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นท่ี
การศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ีท่ีระบุไวขางตน  ท้ังน้ีตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกร
เอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแทน
สมาคมผูประกอบ  วิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และ
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
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 ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
 มาตรา ๓๗ ใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีในการดําเนินการให
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๖ และใหทีอํานาจ
หนาท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กําหนดไวในกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอื่น และมีอํานาจ
หนาท่ี ดังน้ี 

(๑) อํานาจหนาท่ีในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระ
ของหลักสูตรการศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(๒) อํานาจหนาท่ีในการพัฒนางานดานวิชาการ และจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา 

(๓) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 สํานักงานตามวรรคหนึ่ง มีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
ผูอํานวยการไวเปนการเฉพาะการใชอํานาจและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายดังกลาวให
คํานึงถึงนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงดวย 
 ใหสํานักงานตามวรรคหนึ่งจะใหมีรองผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
รองจากผูอํานวยการเพื่อชวยปฏิบัติราชการก็ได 
 รองผูอํานวยการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอื่นในสํานักงาน มีอํานาจ
หนาท่ีตามที่ผูอํานวยการกําหนดหรือมอบหมาย 
 มาตรา  ๓๘  ให มีคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพื้ นฐาน  สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับตํ่ากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา 
เพื่อทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทน
ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกร  ชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษย
เกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆ และหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นท่ี และ
ผูทรงคุณวุฒิ 
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 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 องคประกอบอํานาจหนาท่ีหลักเกณฑวิธีการสรรหาและจํานวนกรรมการ              
ในคณะกรรมการสถานศึกษาสําหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพและลักษณะการ
ปฏิบัติงานแตกตางไปจากสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยท่ัวไปอาจกําหนดใหแตกตางไปตาม
สภาพ และลักษณะการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งความจําเปนเฉพาะของสถานศึกษาประเภทนั้น
ได ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถาน
สถานศึกษา ความในมาตราน้ีไมใชบังคับแกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนยการเรียน 
 มาตรา ๓๙ สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอํานาจหนาท่ี
ตามที่กําหนดไวใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้น ๆ โดยใหมีผูอํานวยการสถานศึกษา 
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และมีอํานาจ
หนาท่ี  ดังนี้ 

(๑) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือสวนราชการ 
รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาหรือสวนราชการ 

(๒) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมท้ังควบคุมดูแล
บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานท่ี และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษาหรือสวนราชการให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ 

(๓) เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือสวนราชการในกิจการทั่วไป 
รวมทั้งการจัดทํานิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือสวนราชการตามวงเงิน
งบประมาณที่สถานศึกษาหรือสวนราชการไดรับตามท่ีไดรับมอบอํานาจ 

(๔) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือสวน
ราชการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

(๕) อํานาจหนาท่ีในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

(๖) ปฏิบั ติงานอื่นตามท่ีได รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการการการอาชีวศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  รวมท้ัง
งานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย 
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 สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) จะใหมีรองผูอํานวยการหรือรอง
หัวหนาสวนราชการรองจากผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการเพื่อชวยปฏิบัติราชการก็
ได 
 สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) ใดท่ียังไมสามารถปฏิบัติงานบาง
ประการตามที่กําหนดในกฎหมายหรือท่ีไดรับมอบหมายได อาจขอใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ีสถานศึกษาหรือสวนราชการน้ันสังกัดเปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอยาง
ใหแทนเปนการช่ัวคราวได ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และลักษณะของงานท่ีจะให
ปฏิบัติแทนไดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๓ 
การจัดระเบยีบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา             

ระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล 

-------------------------- 
 มาตรา ๔๐  ระเบียบปฏิบัติราชการหรือระเบียบปฏิบัติงานของสถานศึกษาของรัฐ
ท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีเปนนิติบุคคลท้ังท่ีเปนสถานศึกษาในสังกัด
และท่ีเปนสถานศึกษาในกํากับใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการดังกลาว 
 การแบงสวนราชการในสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาท่ีเปนสวนราชการและเปนนิติบุคคลในสายการบังคับบัญชาการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน 
 มาตรา ๔๑ เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๔๐ ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(๑) เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณใหแกสถานศึกษาของรัฐท่ีจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาในกํากับ และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตอคณะรัฐมนตรี 

(๒) ประสานงานจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษาของรัฐท่ี จัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่ เปนนิ ติบุคคลในสังกัดสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีเปนนิติบุคคลในกํากับสถานศึกษาเอกชนท่ีจัดการศึกษา
ระดับปริญญา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา 

(๓) เสนอการจัดต้ัง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐท่ีจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัด และสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีเปนนิติบุคคลในกํากับ 
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(๔) วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจการ
ตางๆ รวมกันของสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีเปน
นิติบุคคลในสังกัดอันมิใชกิจการของสถาบันแหงหน่ึงแหงใดโดยเฉพาะ 
 มาตรา ๔๒ ใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเรียกโดยยอวา 
ก.ม. ทําหนาท่ีเปนองคกรบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนในสถานศึกษาของ
รัฐท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัด ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
กฎหมายวาดวยการดังกลาว 

มาตรา ๔๓ กระทรวงศึกษาธิการอาจขอใหกระทรวง ทบวง กรมอื่น และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัดเสนอโครงการ
และแผนงานเกี่ยวกับการศึกษาของสถานศึกษาน้ัน ตลอดจนรายละเอียดทางวิชาการ 
การเงิน สถิติ และเร่ืองท่ีจําเปนแกการปฏิบัติงานในอํานาจหนาท่ีได 

หมวด ๔ 
การปฏิบัติราชการแทน 

------------------------ 
 มาตรา ๔๔ ใหปลั ดกระทรวง  เลขาธิ การสภาการ ศึกษา  เ ลขาธิ การ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
เลขาธิการคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยัง
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของปลัดกระทรวง เลขาธิการ
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการ  คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไวเปนการเฉพาะ ใหผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวมอบอํานาจใหแกผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ           
ผูอํานวยการสถานศึกษาแลวแตกรณี ท้ังน้ีใหคํานึงถึงความเปนอิสระและการบริหารงานที่
คลองตัวในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
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                                  19กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

----------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑ ใหสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทาง
การเมือง เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหวางกระทรวง โดยมี
อํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) รวบรวมขอมูลและวิเคราะห กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอตอรัฐมนตรี 
รวมท้ังเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยส่ังการของรัฐมนตรี 

(๒) สนับสนุนการทํางานของรัฐมนตรีในการดําเนินงานทางการเมือง
ระหวางรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน 

(๓) ประสานงานการตอบกระทู ช้ีแจงญัตติรางพระราชบัญญัติและกิจการ
อื่นทางการเมือง 

(๔) ประสานงานและติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรี
กับสวนราชการในสังกัดและองคกรในกํากับของสํานักงานรัฐมนตรี 

(๕) ดําเนินการพิจารณาเร่ืองรองทุกข รองเรียน หรือรองขอความ
ชวยเหลือตอรัฐมนตรี 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
สํานักงาน รัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๒  ใหแบงสวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ดังตอไปน้ี  
  (๑)  งานบริหารทั่วไป 
  (๒)  กลุมงานประสานการเมือง 
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  (๓)  กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 
 ขอ ๓  สวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปน้ี 
  (๑) งานบริหารท่ัวไป มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับงานเลขานุการ และงานการ
ประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และชวยอํานวยการของสํานักงานรัฐมนตรี 
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

(๒) กลุมงานประสานการเมือง มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการประสาน
นโยบายระหวางกระทรวง และประสานกับรัฐสภาตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย การ
ประชาสัมพันธ ช้ีแจงทําความเขาใจและใหขอมูลแกส่ือมวลชน รับเร่ืองราวรองทุกขของ
ประชาชน และงานรับขอรองเรียนหรือรองขอความชวยเหลือตอรัฐมนตรีปฏิบัติงานรวมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

(๓) กลุมงานสนับสนุนวิชาการ มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการประสานงาน 
วิเคราะห กลั่นกรอง และใหความเห็นแกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี 
ศึกษาและวิเคราะหสถานการณ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อ
การวินิจฉัยส่ังการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

     ใหไว ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                      

     ปองพล  อดิเรกสาร 
                                             (นายปองพล   อดิเรกสาร) 
                                                                รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติวา การแบงสวนราชการภายในสวนราชการ
ในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการ
ไวในกฎกระทรวงดวย เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว สมควรแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และระบุอํานาจหนาท่ีของสวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงาน 
จึงจําเปน ตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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                                  20กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

--------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง  
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ขอ ๒ ใหสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนายุทธศาสตร การแปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนปฏิบัติดําเนินการเกี่ยวกับ
กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติจัดทํางบประมาณ และบริหารราชการประจําท่ัวไปของ
กระทรวง เพ่ือการบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยใหมี
อํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูลเพ่ือใชในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 

(๒) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง 
(๓) แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
(๔) จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการ

ท่ัวไปของกระทรวง 
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
(๗) สงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา 
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(๘) สงเสริมประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา เพื่อ
การศึกษาตลอดจนงานอื่น ๆ ท่ีมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใดใน
สังกัดกระทรวง 

(๙) ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมท้ัง
ดําเนินการเกี่ยวกับงานความชวยเหลือและความรวมมือกับตางประเทศในสวนที่มิไดอยูใน
อํานาจหนาท่ีของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง 

(๑๐) พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของ
กระทรวง 

(๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการศึกษาและกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวของซ่ึงมิไดอยูในอํานาจของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง 

(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ  ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
ดังตอไปน้ี 

(๑) สํานักงานอํานวยการ 
(๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(๓) สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา 
(๔) สํานักงานลูกเสือ  ยุวกาชาด  และกิจการนักเรียน 
(๕) สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) สํานักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล 
(๘) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
(๙) สํานักนิติการ 

(๑๐) สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
(๑๑) สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

ขอ ๔ สวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(๑) สํานักอํานวยการ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของ
สํานักงานปลัดกระทรวง รวมท้ังการจัดระบบการอํานวยการและการประสานราชการของ
ผูบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง 
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 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน การบริหารงานบุคคล 
การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร การบริหารงานการคลังและสินทรัพย
ของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง 

 (ค) ประชาสัมพันธและเผยแพรการปฏิบัติราชการของกระทรวงและ
สํานักงานปลัดกระทรวง 

 (ง) ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงในงาน
ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของซ่ึงเปนงานที่มิไดอยูในอํานาจหนาท่ี
ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๒)  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยี

สารสนเทศของกระทรวง รวมท้ังวางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษาของกระทรวงและสํานักปลัดกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของรัฐ 

 (ข) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

 (ค) สนับสนุนและใหคําปรึกษาแนะนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก
สวนราชการในสังกัดสํานักงานและกระทรวง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 

 (ง) พัฒนาระบบคลังขอมูล และฐานขอมูลสารสนเทศรวมทั้งเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนศูนยกลางขอมูลของกระทรวง 

 (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๓)  สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาผูบริหารการศึกษา 

 (ข) พัฒนาผูบริหารการศึกษาและผูบริหารการศึกษาระดับสูง 
 (ค) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผูบริหารการศึกษา และ

ใหบริการการศึกษาแกผูบริหารการศึกษา 
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 (ง) ประสานเครือขายการพัฒนาผูบริหารการศึกษาท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๔)  สํานักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปน้ี 

ก) ( สงเสริม สนับสนุน และประสานงานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยลูกเสือ ขอบังคับสภากาชาดไทย และนโยบายของกระทรวง 

 (ข) สงเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อการพัฒนานักเรียน         
นักศึกษาโดยผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

 (ค) สงเสริมการปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา 

 (ง) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานการดําเนินการเกี่ยวกับการ
คุมครองสิทธิของนักเรียนนักศึกษา 

 (จ) ปฏิบัติการรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๕)  สํานักความสัมพันธตางประเทศ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) ประสานการดําเนินงานดานการตางประเทศของกระทรวงกับ

องคกรท่ีเกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ 
 (ข) จัดทํานโยบายและแผนความรวมมือและงบประมาณดานการ

ตางประเทศ 
 (ค) จัดทําฐานขอมูลกลางดานการตางประเทศที่ เกี่ยวของกับ

การศึกษา 
 (ง) ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ใหบริการ ใหคําปรึกษา

แนะนําดานการศึกษากับตางประเทศ เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพในการเปนศูนยกลาง
ทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค 

 (จ) ประสานการระดมทรัพยากรและความรวมมือระหวางประเทศ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมทั้งประสานการระดมนักวิชาการเพื่อรวมเปน
คณะกรรมการดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานระหวางประเทศ 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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(๖) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
อํานาจหนาท่ีตามที่บัญญัติไวใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
ครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู และอํานาจหนาท่ีตามที่บัญญัติไวใหเปน
อํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๗) สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง 
 (ข) ศึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ 

จัดทําแผนการตรวจราชการ และดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจ
ราชการของกระทรวง 

 (ค) วิจัยและพัฒนาระบบ และประสานเครือขายการตรวจราชการ การ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลของกระทรวง 

 (ง) ปฏิบัติการรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๘)  สํานักนโยบายยุทธศาสตร  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทํานโยบายยุทธศาสตรเปาหมายการใหบริการ กําหนดกรอบ

วงเงินงบประมาณ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งจัดทํา
นโยบายแผนปฏิบัติการ และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง 

 (ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและจัดทําสถิติ ประมวลผลขอมูล ดัชนีดาน
การบริหารจัดการศึกษา 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือดานเงินกูยืมตางประเทศ 
 (ง) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงานตามนโยบายพิเศษ 

นโยบายเรงดวน  งานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา 
 (จ) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และใหคําปรึกษาแนะนําวิชาการดาน

การจัดการศึกษา การวางแผนการงบประมาณ การติดตามประเมินผล การรายงานผลและ
ประสานการปฏิบัติงานของหนวยงานในกระทรวงและในสํานักงานปลัดกระทรวงใหเปนไป
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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(๙) สํานักนิติการ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทางการบังคับใชกฎหมาย กฎ

และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งใหคําปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของสวนราชการ และหนวยงานทางการศึกษาใน
สังกัดกระทรวงและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของ
กระทรวง และกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับ
ผิดในทางแพง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกระทรวง
และสํานักงานปลัดกระทรวง 

 (ง) ดําเนินการทางวินัย การอุทธรณและรองทุกข การรองเรียนและ
ขอความเปนธรรมของขาราชการและลูกจางในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและสวน
ราชการที่เกี่ยวของ 

 (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการที่ปรึกษา
กฎหมายของกระทรวง 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๑๐) สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทําขอเสนอนโยบาย แผน และหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังประสานความรวมมือและความชวยเหลือกับหนวยงาน
ตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและตางประเทศ 

 (ข) สงเสริม และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและดําเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 (ค) สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ระดมทรัพยากร พัฒนาแหลง
การเรียนรู ศูนยการเรียน และพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย และเครือขาย รวมท้ังกํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 (ง) สงเสริม ผลิต พัฒนา เผยแพรการเรียนรู และใหบริการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมท้ังบริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษาและสถานี
วิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 
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 (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริม 
สนับสนุน และประสานความรวมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๑๑)  สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  มีอํานาจ
หนาท่ีดังตอไปน้ี 

ก) ( เปนหนวยงานในการสงเสริมและประสานงานการศึกษาเอกชน
และดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน 

 (ข) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน กําหนด
กฎระเบียบ และเกณฑมาตรฐานกลางในการจัดการศึกษาเอกชน รวมท้ังสงเสริมสนับสนุน
ดานวิชาการ  การประกันคุณภาพ  การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
เอกชน 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนทางการศึกษาเอกชน การอุดหนุน
การศึกษาเอกชน การคุมครองการทํางาน สิทธิประโยชนของครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเอกชน 

 (ง) เปนศูนยสงเสริมสนับสนุนขอมูลและทะเบียนกลางทางการศึกษา
เอกชน  ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
     ใหไว ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
                    ปองพล  อดิเรกสาร 

    (นายปองพล  อดิเรกสาร) 
                                                    รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจากมาตรา  ๑๑  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติวาการแบงสวนราชการ
ภายในสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาท่ี
ของแตละสวนราชการไวในกระทรวงดวย เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว สมควรแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และระบุอํานาจหนาท่ีแตละสวนราชการดังกลาวให
เหมาะสมกับสภาพของงาน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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                        21กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอนโยบาย 
แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา
กับการศึกษาทุกระดับ การเสนอนโยบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และ
การประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

 (๑) จัดทําแผนการศึกษาแหงชาติท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งจัดทําขอเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุน
ทรัพยากรดานการศึกษาของชาติ 

(๒) ประสานการจัดทําขอเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ 

(๓) วิจัยและประสาน สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา การ
พัฒนาเครือขายการเรียนรูและภูมิปญญาของชาติ ตลอดจนการรวบรวมและพัฒนาระบบ
เครือขายขอมูล   สารสนเทศเพื่อการพัฒนานโยบายและแผนการศึกษาของชาติ 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแหงชาติ 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นหรือคําแนะนําในเรื่องกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษา 

(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
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ขอ ๒  ใหแบงสวนราชการสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ดังตอไปน้ี  
(๑)  สํานักอํานวยการ 
(๒) สํานักนโยบายและแผนการศึกษา 
(๓) สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา 
(๔) สํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา  
(๕) สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู 
(๖) สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ขอ ๓  สวนราชการสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี  
(๑) สํานักอํานวยการ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา งานเลขานุการของสภาการศึกษา และงานอื่นใดท่ีมิได
กําหนดใหเปนหนาท่ีของสวนราชการใดของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 (ข) พัฒนาระบบงานและดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือและความสัมพันธระหวาง
ประเทศดานการศึกษา  รวมท้ังการวางแผนประชาสัมพันธและเผยแพรผลการพัฒนา
การศึกษาของชาติ 

 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ สวัสดิการ การ
บริหารทั่วไป  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะของสํานักงานเลขาธิการของสภา
การศึกษา 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๒)  สํานักนโยบายและแผนการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ท่ีบู รณาการศาสนา  ศิลปะ 

วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษา จัดทําขอเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งขอเสนอนโยบายเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 (ข) ใหคําปรึกษา เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและการบริหาร
นโยบายและแผนการศึกษา ท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษา 

 (ค) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาเพ่ือใหเกิดการนํานโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ 
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 (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๓) สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย

การศึกษา  นโยบายดานการเรียนรูของชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ 
 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนาการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ การประเมินผลประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการศึกษา
และการดําเนินงานของโครงการเงินกูเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

 (ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๔) สํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมายการศึกษา 

 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นหรือคําแนะนําในเร่ือง
กฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา รวมท้ังเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดใหมี
กฎหมาย หรือปรับปรุงแกไข หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งาน
เกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจ
หนาท่ีของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๕)  สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู  มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปน้ี 

(ก) จัดทํากรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ และประสานการจัดทํา    
มาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา 

 (ข) จัดทําขอเสนอนโยบายดานการเรียนรู หลักสูตรการศึกษา 
นโยบายและแผนสงเสริมการเรียนรูท่ีบูรณาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับ
การศึกษา 

 (ค) ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดระบบและกระบวนการจัดการ
เรียนรู รวมท้ังพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอกระบวนการเรียนรูท่ีตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๖) สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
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(ก) วิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเพ่ือการเสนอแนะนโยบาย และ
วางแผนการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาฐานขอมูลสถิติ ฐานขอมูลวิจัยทาง
การศึกษาและที่เกี่ยวของ และระบบการใหบริการ 

 (ข) จัดทําขอเสนอนโยบาย พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยทาง
การศึกษาและที่เกี่ยวของ จัดทําแผนและมาตรฐานขอมูลดานสารสนเทศทางการศึกษา
ของประเทศ รวมท้ังจัดทําสถิติและดัชนีทางการศึกษาและที่เกี่ยวของ 

 (ค) ประสาน สงเสริม สนับสนุน ใหเกิดความรวมมือดานการวิจัยทาง
การศึกษาและพัฒนาสารสนเทศทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

 (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

     ใหไว  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

                     ปองพล  อดิเรกสาร 
                    (นายปองพล  อดิเรกสาร) 
                   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติวาการแบงสวนราชการภายในสวนราชการ
ในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการ
ไวในกฎกระทรวงดวย เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว สมควรแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และระบุอํานาจหนาท่ีของสวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกับ
สภาพของงาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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                                  22กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีภารกิจเกี่ยวกับการจัด
และการสงเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัด
การศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(๒) กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทรัพยากรการจัดต้ัง  จัดสรรทรัพยากร  และบริหารงบประมาณ  อุดหนุนการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

(๓) พัฒนาระบบการบริหาร และสงเสริมประสานงานเครือขายขอมูล
สารสนเทศ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังสงเสริมการ
นิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา 

(๔) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

(๕) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน สงเสริม สนับสนุน และกํากับ
ดูแลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผู มี
ความสามารถพิเศษ   และประสาน สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นที่การศึกษา 

(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
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(๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรี   มอบหมาย 

 ขอ ๒  ใหแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ดังตอไปน้ี 
 (๑)  สํานักอํานวยการ 
 (๒)  สํานักการคลงัและสินทรัพย 
 (๓)  สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (๔)  สํานักทดสอบทางการศึกษา 
 (๕)  สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
 (๖)  สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (๗)  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 (๘)  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 (๙)  สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
 (๑๐) สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ขอ ๓ สวนราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอํานาจ
หนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑)  สํานักอํานวยการ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  งานบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานอื่นใดที่มิได
กําหนดใหเปนหนาท่ีของสวนราชการใดในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 (ข) ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ความรวมมือดานความมั่นคงของชาติ และกิจการ
พิเศษ รวมท้ังประชาสัมพันธและเผยแพรเกี่ยวกับงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานออกแบบและกอสราง 
 ดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ มูลนิธิ และกองทุน (ง)
 (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษา 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๒)  สํานักการคลังและสินทรัพย  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
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(ก) จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ
และการบริหารสินทรัพยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 (ข) ตรวจสอบและจัดระบบควบคุมการใชจายเงินของทางราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับเครือขายขอมูลทางการเงิน การบัญชี การ
พัสดุ และการประสานการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และเขตพื้นที่การศึกษา 

 (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๓) สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีอํานาจ
หนาท่ีดังตอไปนี้ 

(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานในภาพรวม 

 (ข) เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (ค) สงเสริมและประสานงานการติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น

ที่เกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
(๔)  สํานักทดสอบทางการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(ก) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
รวมท้ังจัดระบบ วิธีการทดสอบ และพัฒนาเคร่ืองมือวัดมาตรฐานสําหรับการประเมินผล
การจัดการศึกษา และการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 (ข) ดําเนินการสอบวัดความรู ความสามารถ คุณลักษณะระดับ         
ตาง ๆ ใหกับนักเรียนและประชาชนทั่วไป 

 (ค) พัฒนาและสงเสริมวิชาการดานการทดสอบและประเมินผล
ทางการศึกษารวมถึงการพัฒนาบุคลากรดานการทดสอบและประเมินผล 

 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับระบบขอมูลและทะเบียนประวัติผู สําเร็จ
การศึกษา และจัดทําระบบการเทียบโอนผลการศึกษา รวมท้ังประสานความรวมมือดาน
การทดสอบทางการศึกษาท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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(๕) สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชในการ

เรียนการสอนการศึกษาข้ันพื้นฐานใหท่ัวถึงและเสมอภาค 
 (ข) วิจัยและพัฒนาตนแบบการใชส่ือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพ่ือการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพการพัฒนาของเทคโนโลยีและ
ความพรอมของบุคลากร 

 (ค) ประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 (ง) ติดตามและประเมินผล เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
และความเสมอภาคในการใชและการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๖) สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทําขอเสนอนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ขอเสนอนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล 
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบัน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ี จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปนไปตามนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา 

 (ข) จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลและเครือขายสารสนเทศ รวมทั้ง
สงเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ การประสานนโยบายและ
ความรวมมือทางการศึกษาข้ันพื้นฐานกับองคกรและหนวยงานตางประเทศ 

 (ง) จัดทําขอเสนอการจัดต้ัง จัดสรรงบประมาณดานการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๗)  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทําขอเสนอนโยบายและแผนการจัดการศึกษาพิเศษเพ่ือคน

พิการและผูดอยโอกาสรวมทั้งประเมินและรายงานผล 
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 (ข) ดํ า เ นินการ เกี่ ยวกับการ จัดการ ศึกษา เ พ่ือคนพิการและ
ผูดอยโอกาส จัดระบบส่ือและส่ิงอํานวยความสะดวก รวมท้ังดําเนินการเกี่ยวกับกอง
ทุนการศึกษาสําหรับคนพิการและผูดอยโอกาส 

 (ค) วิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรูของคน
พิการและผูดอยโอกาส 

 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาพิเศษ 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๘)  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) ศึกษา วิเคราะห รูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน และแสวงหาความรวมมือหรือทุน  เพ่ือการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการจัด
การศึกษา 

 (ข) ดําเนินการนํารอง เพ่ือใหสามารถนํารูปแบบและนวัตกรรมในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไปสูการปฏิบัติ 

 (ค) ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการนํา
รูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไปปฏิบัติ 

 (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๙)  สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปน้ี 

(ก) พัฒนาระบบงาน โครงสรางสวนราชการ หลักเกณฑ และ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในความรับผิดชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 (ค) จัดทําขอเสนอนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งาน
เกี่ยวกับความรับผิดทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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(๑๐)  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทํามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
 (ข) วิจัยและพัฒนาส่ือตนแบบและนวัตกรรมสื่อการศึกษา รวมท้ัง

สงเสริมสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู และ
หลักสูตรสถานศึกษา 

 (ค) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ และดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะสงเสริม
การศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ 

 (ง) พัฒนาระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายใน ระบบ
การเรียนรูท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เครือขายการเรียนรูและการวิจัยทางการศึกษารวมทั้งสงเสริม สนับสนุนและประสานการ
พัฒนาระบบและ   มาตรฐานการแนะแนว 

 (จ) พัฒนาและสงเสริมเกี่ยวกับภาษาไทยและการแปล 
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น

ท่ี เกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
  ใหไว  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ปองพล  อดิเรกสาร                           
     (นายปองพล  อดิเรกสาร) 

              รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติวาการแบงสวนราชการภายในสวนราชการ
ในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการ
ไวในกฎกระทรวงดวย เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว สมควรแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และระบุอํานาจหนาท่ีของสวนราชการดังกลาวให
เหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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            23กฎกระทรวง 
                    13แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและ
สงเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง
วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) จัดทําขอเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษาและแผนพัฒนา
การอุดมศึกษา  รวมทั้งดําเนินงานดานความสัมพันธระดับอุดมศึกษากับตางประเทศ 

(๒) จัดทําหลักเกณฑ และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรและการจัดต้ัง 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน 

(๓) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ศักยภาพนักศึกษา รวมท้ังผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ ในระบบ
อุดมศึกษา และประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมและสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ 

(๔) เสนอแนะเกี่ ยวกับการ จัด ต้ั ง  ยุบ  รวม  ปรับป รุงและยกเลิ ก
สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการ
อุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้งการรวบรวมขอมูลและ
จัดทําสารสนเทศดานการอุดมศึกษา 

(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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(๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตามท่ี รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๒  ใหแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังตอไปน้ี 
(๑)  สํานักอํานวยการ 
(๒) สํานักทดสอบกลาง 
(๓) สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 
(๔) สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
(๕) สํานักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา 
(๖) สํานักมาตรฐานและประเมินผลการอุดมศึกษา 
(๗) สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ 
(๘) สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
(๙) สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

ขอ ๓  สวนราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปน้ี 

(๑)  สํานักอํานวยการ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมท้ังงานเลขานุการของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 (ข) ดํา เ นินการเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลของสํ า นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง การเงินงบประมาณ การ
บัญชี การพัสดุและสินทรัพยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศประชาสัมพันธและเผยแพรงานการ
อุดมศึกษา 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๒)  สํานักทดสอบกลาง  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) พัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และ

คุณลักษณะตาง ๆ ท่ีใชในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และเพื่อการเทียบระดับและ
เทียบโอนผลการเรียน 
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 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการการสอบรวมกับหนวยงานในทุก
ระดับเพื่อใหประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึงและเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

 (ค) เสนอแนะระบบการคัดเลือกบุคคลเขาสูระบบอุดมศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 (ง) สนับสนุน สงเสริม และเปนคลังขอมูลของผูรับการทดสอบและ
ประเมินผลการเรียนรู ตลอดจนใหบริการผลการวัดและประเมินแกหนวยงานตาง ๆ ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๓)  สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทําขอเสนอนโยบายในการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ และ

จัดทําแผนพัฒนาการอุดมศึกษา 
 (ข) จัดทําแผนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนระดับอุดมศึกษาให

สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 (ค) วิเคราะห กลั่นกรองแผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบัน รวมท้ังเสนอแนะการจัดต้ัง  ยุบ รวม ปรับปรุง  และยกเลิกสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

 (ง) จัดทําหลกัเกณฑและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ เสนอแนะคํา
ขอต้ังและการจัดสรรงบประมาณตลอดจนการระดมทรัพยากรเพ่ืออุดหนุนการอุดมศึกษา
ทุกประเภท 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๔)  สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทําขอเสนอนโยบาย และจัดทําแผนหลักของระบบวิทยาลัย

ชุมชน เสนอแนะการจัดต้ัง และจัดสรรงบประมาณใหวิทยาลัยชุมชน 
 (ข) จัดทําระบบขอมูล  สารสนเทศ  กํากับ  ตรวจสอบ  ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
 (ค) จัดทํามาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
 (ง) พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนและระบบ

เครือขายความรวมมือการจัดการศึกษาท้ังในและตางประเทศ 
 (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการวิทยาลัย

ชุมชน 
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(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๕)  สํานักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) สงเสริมเครือขายสถาบันอุดมศึกษา และภูมิปญญาของชาติ 

 (ข) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งถายทอดองค
ความรูและเทคโนโลยี 

 (ค) กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศท่ีเกี่ยวของ 

 (ง) ป ร ะ ส า น  ส นั บ ส นุ น  แ ล ะ กํ า กั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๖)  สํานักมาตรฐานและประเมินผลการอุดมศึกษา  มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปน้ี 

(ก) จัดทําขอเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 (ข) จัดทําระบบการรับรองวิทยฐานะและการรับรองมาตรฐาน

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  รวมท้ังเสนอแนวทางการเทียบระดับและการเทียบโอน
ผลการเรียน 

 (ค) สงเสริม สนับสนุน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และการศึกษาวิจัยดานการเรียนการสอน การสงเสริมการสรางองคความรูใหมและการจัด
ความรู ตลอดจนเปนแหลงรวบรวมขอมูล  หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๗)  สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) การจัดทํายุทธศาสตรดานอุดมศึกษาตางประเทศ และแนวทาง

การสรางความรวมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหวางประเทศ 
 (ข) ดําเนินการดานความสัมพันธระดับอุดมศึกษากับตางประเทศ 
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 (ค) เ ส น อ ม า ต ร ก า ร แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ส ง เ ส ริ ม
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันตามเง่ือนไขการเปดเสรีทางการ
ศึกษาและพัฒนาไปสูความเปนศูนยกลางอุดมศึกษาในภูมิภาค 

 (ง) สงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาใชประโยชนจากทรัพยากร
อุดมศึกษาตางประเทศเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 (๘) สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(ก) จัดทําขอเสนอแนะดานนโยบาย และกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
การพัฒนานักศึกษา 

 (ข) สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และรูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความสมบูรณพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา มี
ความรูคูคุณธรรมและสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุขรวมท้ังมีศักยภาพท่ีสามารถ
แขงขันไดในระดับนานาชาติ 

 (ค) สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณ
ชีวิตในการทํางานรวมกับชุมชน ทองถิ่น และสถานประกอบการ 

 (ง) สงเสริมการพัฒนาระบบสวัสดิการ บริการนักศึกษา การศึกษา
ของคนพิการผูดอยโอกาส  และผูมีความสามารถพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๙)  สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
ก) ( เสนอแนะนโยบาย ประสาน และสงเสริมการดําเนินการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในระบบอุดมศึกษา ในเครือขายของมหาวิทยาลัยกับผู รับบริการ 
ผูประกอบการ ทองถิ่นและชุมชน 

 (ข) จัดทําหลักสูตร และประสาน สงเสริมใหมีการจัดฝกอบรมผูบริหาร 
ระดับสูง สายวิชาการ และผูบริหารสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเปน
เครือขายท่ีจะพัฒนาระบบบริหารของสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 

 (ค) จัดทําฐานขอมูลทะเบียนประวัติ ใหคําปรึกษาแนะนําและติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา
งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับการมอบหมาย 

     ใหไว  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

            ปองพล  อดิเรกสาร 
       (นายปองพล  อดิเรกสาร) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติวาการแบงสวนราชการภายในสวนราชการ
ในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการ
ไวในกฎกระทรวงดวย เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว สมควรแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และระบุอํานาจหนาท่ีของสวน   ราชการดังกลาวให
เหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 

 

                                  24กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและ
สงเสริมการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศ
ทางวิชาชีพ โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
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(๑) จัดทําขอเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดับ 

(๒) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
(๔) พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
(๕) สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมท้ัง

กําหนดหลักเกณฑและรูปแบบความรวมมือกับหนวยงานอื่นและสถานประกอบการ 
(๖) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและ

เอกชน 
(๗) จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและการ

นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 
(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

และดําเนินการตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีและความ

รับผิด-ชอบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่ รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๒  ใหแบงสวนราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดังตอไปน้ี 
(๑)  สํานักอํานวยการ 
(๒) สํานักความรวมมือ 
(๓) สํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 
(๔) สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
(๕) สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
(๖) สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
(๗) สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

ขอ ๓  สวนราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 

(๑)  สํานักอํานวยการ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประสานราชการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป กิจการพิเศษ การประชาสัมพันธ
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 (ข) พัฒนาระบบงานและการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ งานอาคาร
สถานที่ งบประมาณและสินทรัพยของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนด
และตรวจสอบมาตรฐานอาคาร งานออกแบบและกอสรางรวมท้ังการประสานและสงเสริม
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

 (ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมวินัยและระบบคุณธรรม กฎหมาย
นิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และ
งานคดีอื่นท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๒)  สํานักความรวมมือ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับความ

รวมมือกับเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา  รวมทั้งติดตามและประเมินผล 
 (ข) สงเสริมและสนับสนุนเอกชนและสถานประกอบการใหจัดการ

อาชีวศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรและมาตรฐานการอาชีวศึกษารวมทั้งการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

 (ค) สงเสริมและพัฒนาระบบการสนับสนุนทรัพยากรและการจัดใหมี
กองทุนอาชีวศึกษา 

 (ง) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาองคกรวิชาชีพกลุมอาชีพ และ
สมาคมอาชีพ 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๓)  สํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา  มีอํานาจหนา ท่ี
ดังตอไปน้ี 

(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาใน
ภาพรวมของประเทศ 

 (ข) สง เส ริมและประสานงานการติดตามและประเ มินผลการ
อาชีวศึกษารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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 (ค) ใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการ
จัดการอาชีวศึกษา 

 (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๔)  สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา และ

เปาหมายการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 
 (ข) จัดทําขอเสนอแนะหลักเกณฑเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร

และงบประมาณเพื่อการอาชีวศึกษา  รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 
 (ค) พัฒนาระบบขอมูลเครือขายสารสนเทศและสงเสริมการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ การประสานนโยบายและ

ความรวมมือทางการอาชีวศึกษากับองคกรและหนวยงานในและตางประเทศ 
 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น

ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
(๕)  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  มีอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทําและประเมินมาตรฐานครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 

พรอมท้ังจัดทําขอเสนอแผนการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
 (ข) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรการ

อาชีวศึกษา 
 (ค) ดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวมท้ังประสานความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในการฝกอบรมและพัฒนาครู บุคลากร
การอาชีวศึกษาและครูฝกในสถานประกอบการดานอาชีพ 

 (ง) วิจัยและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและฝกอบรม
วิชาชีพ ผลิตและบริการเคร่ืองจักรกลและเทคโนโลยี พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 

 (จ) สรางและพัฒนารูปแบบการฝกสมรรถนะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และสรางเครือขายการฝกอบรมวิชาเรียน  ครู  และบุคลากรกรม
อาชีวศึกษา 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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(๖)  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) วิจัยและพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการอาชีวศึกษาทุก

ระดับ 
 (ข) วิจัยและพัฒนามาตรฐานส่ือตนแบบและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 
 (ค) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐานการแนะแนว การ

อาชีวศึกษาและอาชีพการกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ การเทียบประสบการณ
และการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ง) พัฒนาระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพในสถาบัน
การอาชีวศึกษา สถานศึกษา รวมท้ังระบบการเรียนรูท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และการกีฬากับการอาชีวศึกษา 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๗)  สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) วิ จัยและพัฒนาองคความรูดานตาง ๆ ท่ี เกี่ยวของกับการ

อาชีวศึกษาเพื่อประกอบการเสนอแนะแนวนโยบาย แผนงาน โครงการ ความตองการ
กําลังคนดานอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 

 (ข) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  รวมทั้งติดตามและประเมินผล 

 (ค) สงเสริม ผลิต พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรมส่ิงประดิษฐทางการ         
อาชีวศึกษา  และวิชาชีพเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและคุณภาพของนักเรียน 
นักศึกษา 

 (ง) รวบรวมการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห จัดทําสารสนเทศงานการ
วิจัยอาชีวศึกษา 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
    ใหไว  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

       
              ปองพล  อดิเรกสาร 

                (นายปองพล  อดิเรกสาร) 
                              รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติวาการแบงสวนราชการภายในสวนราชการ
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