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มาตรา 1

“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562” 



มาตรา 2

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เป็นต้นไป 



มาตรา 3

ยกเลิกความในมาตรา 31, 32 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



       กระทรวงมีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีอยู่ใน 
อำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่น ที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ กำหนดนโยบาย 
แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา ท้ังนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ     
การศึกษา รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และ      
ราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงหรือ             
ส่วนราช การท่ีสังกัดกระทรวง 

มาตรา 31 



การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคล ในรูปสภา

หรือในรูปคณะกรรมการจำนวน 3 องค์กร ได้แก่  

- สภาการศึกษา  

- คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 

- คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจ 

หน้าท่ีอื่น ตามที่กฎหมายกำหนด 

มาตรา 32 



ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 32/1 และมาตรา 32/2 

แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

มาตรา 4 



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอำนาจหน้าท่ ีเกี่ยวกับการ 

ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลกและราชการอ่ืนตาม

ท่ีมีกฎหมาย  

กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ ีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัต

กรรม หรือส่วนราชการ ท่ีสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

มาตรา 32/1 



การจัดระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

มาตรา 32/2 



ให้ยกเลิกวรรคสามของมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 5 



ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 35/1  

แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 6 



ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการ 

อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิการสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาน

ศึกษา ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

มาตรา 35/1 



องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์      

วิธีการสรรหา การเลือกและการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และ

กรรมการและเลขานุการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

ของกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา 35/1 



ให้ยกเลิกความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

มาตรา 7 



ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการ

ศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

- ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ 

- ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรา 47 



ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ การอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนด 

ในกฎกระทรวง สำหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดับอุดมศึกษาท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมาย 

กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา 47 



ให้ยกเลิกความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา 8 



ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การ 

มหาชน ทำหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมิน

ผลการจัดการศึกษา ที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอ่ืน เพื่อให้มี 

การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึง ความมุ่งหมาย หลักการ และ 

แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 49 



ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง 

อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปีนับตั้งแต่การประเมินครั้ง 

สุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

และสาธารณชน

มาตรา 49 



ให้ยกเลิกความในมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 

ให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

มาตรา 9 



ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ให้

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะ

เวลาที่กำหนด หากมิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคณะกรรมการ

การ อาชีวศึกษา เพ่ือดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

มาตรา 51 



ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 51/1 ของ 

หมวด 7 ครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา 

แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 10 



คำว่า “คณาจารย์” ในหมวดนี้ ให้หมายความว่า  

บุคลากรซ่ึงทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยใน 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน  

แต่ไม่รวมถึง บุคลากรซึ่งสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มาตรา 51/1 



ในวาระเร่ิมแรกให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา 35/1  

แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี

ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยการน้ัน 

มาตรา 11 



ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 12 



ผู้รับสนองพระราชโองการ  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี 


