
 
พระราชบัญญัติ 

การศกึษาแห่งชาต ิ (ฉบับที ่ ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๔)  

พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญตัิการศกึษา

แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับ  
ทุกประเภท  และการอาชีวศึกษา  แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอื่น
ที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ก าหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษา  สนับสนุนทรัพยากร

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



เพ่ือการศึกษา  ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬา  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวกบั
การศึกษา  รวมทั้งการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง 

มาตรา ๓๒ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคล 
ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจ านวนสามองค์กร  ได้แก่  สภาการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี  และมีอ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนด” 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๒/๑  และมาตรา  ๓๒/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๓๒/๑ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการส่งเสริม  สนับสนุน  และก ากับการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  การวิจัยและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม  เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  หรือส่วนราชการ
ที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

มาตรา ๓๒/๒ การจัดระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกวรรคสามของมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๓๕/๑ ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนา  
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และแผนการศึกษาแห่งชาติ  การสนับสนุนทรัพยากร  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบ  จ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา   
การเลือกและการแต่งตั้งประธานกรรมการ  กรรมการ  และกรรมการและเลขานุการ  วาระการด ารงต าแหน่ง
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการการอุดมศึกษา  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา
ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ประกอบด้วย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ  
การอาชีวศึกษา  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ส าหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๙ ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  และท าการประเมินผลการจัด
การศึกษา  ที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  หรือกระทรวงอื่น  เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยค านึงถึง
ความมุ่งหมาย  หลักการ  และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนบัตัง้แต่
การประเมินครั้งสุดท้าย  และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จัดท าข้อเสนอแนะการปรบัปรุงแก้ไขต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด  เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากมิได้ด าเนินการดังกล่าว   
ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข” 

มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๑/๑  ของหมวด  ๗  ครู  คณาจารย์  และ
บุคลากรทางการศึกษา  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“มาตรา ๕๑/๑ ค าว่า  “คณาจารย”์  ในหมวดนี ้ ให้หมายความว่า  บุคลากรซึ่งท าหน้าที่หลกั
ทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน  แต่ไม่รวมถึง
บุคลากรซึ่งสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม” 

มาตรา ๑๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการการอุดมศกึษาตามพระราชบัญญตัิการศกึษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา  ๓๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือก าหนดขอบเขตในการด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานอ่ืน
ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจากมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒


