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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เ ป น การสมควรแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการจั ด ตั้ งสํ า นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหต ราพระราชกฤษฎีกาขึ้น ไว
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหยกเลิ กความในมาตรา ๑๔ แหง พระราชกฤษฎีก าจัดตั้งสํ านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต งตั้ ง จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ง มาจากการสรรหา
ซึ่งมีค วามรู ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ ทางด านการบริห าร มนุษยศาสตร สั งคมศาสตร
หรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒) กรรมการโดยตํ า แหน ง จํ านวนสี่ ค น ได แ ก ปลั ด กระทรวงศึ กษาธิ ก าร ประธาน
กรรมการพัฒ นาระบบการประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน ประธานกรรมการพัฒ นาระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาดานการอาชีวศึกษา และประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมาจากการสรรหา
ซึ่งมีค วามรู ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ ทางด านการบริห าร มนุษยศาสตร สั งคมศาสตร
หรื อ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ซึ่ ง ในจํ า นวนนี้ ต อ งเป น บุ ค คลซึ่ ง มิ ใ ช ข า ราชการที่ มี ตํ า แหน ง
หรือเงินเดือนประจํารวมอยูดวยไมนอยกวาสามคน
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผูอํานวยการแตงตั้งเจาหนาที่
เปนผูชวยเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหนงแทนผูที่พน จากตําแหนงกอนวาระ
ตามมาตรา ๑๙ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี กํา หนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ จะตองมีผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํามีสวนรวมในการสรรหาดวย”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ เพื่อ ใหการปฏิ บัติการตามพระราชกฤษฎีกานี้เปน ไปตามวัตถุประสงคแ ละ
เพื่อ ให การประเมิน คุณ ภาพการศึกษาสอดคล องกับความหลากหลายของรู ปแบบการศึก ษา ให มี
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาระบบการ
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ประเมินคุณภาพการศึกษาดานการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน คุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนงานดานวิชาการแกคณะกรรมการ
(๒) พัฒนาปรับปรุงระบบและวิธีการประเมิน คุณภาพภายนอก และพัฒนามาตรฐานและ
เกณฑสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ในระดับการศึกษาที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับนโยบายของ
คณะกรรมการ
(๓) กํากับการดําเนิน การใหมีการรับรองมาตรฐานและการประเมิน คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในระดับที่เกี่ยวของตามนโยบายของคณะกรรมการ
(๔) กระทําการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้น พื้น ฐาน คณะกรรมการ
พัฒ นาระบบการประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาดา นการอาชี วศึ กษา และคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
การประเมิน คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดดําเนิน การเกี่ยวกับการกํากับการดําเนินการใหมี
การรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาไปแลวประการใด ใหรายงานคณะกรรมการทราบดวย
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา ๒๕/๑ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๒๕/๑ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาดานการอาชีวศึกษา
ใหมีจํานวนไมเกิน สิบเอ็ ดคน ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งมิใ ชขา ราชการที่มี ตําแหนงหรื อ
เงินเดือนประจํา และกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญทางดาน
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือมีประสบการณทางดานการบริหาร
การวัดผล หรือการประเมินผล
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๒๗ การไดมาซึ่งผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๒๕
มาตรา ๒๕/๑ และมาตรา ๒๖ ใหใชวิธีการสรรหา
หลักเกณฑแ ละวิธีการสรรหา วาระการดํารงตําแหนง การพน จากตําแหนง การแตงตั้ง
กรรมการแทนตําแหนงที่วาง และการประชุม ใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
และการกระทําอันมีลักษณะตองหามของประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๕/๑
และมาตรา ๒๖ ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๘ การไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่น ของประธานกรรมการและ
กรรมการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๕/๑ และมาตรา ๒๖ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๗ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งดํารงตําแหน งอยูใ นวัน ที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผ ล
ใชบังคับ คงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนง
ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกานี้มาใชบังคับ และใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกานี้มาใชบังคับแทน
มาตรา ๘ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดใหมีคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาดานการอาชีวศึกษา เพื่อใหการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาครอบคลุมดานการอาชีวศึกษา และสมควรกําหนดองคประกอบ อํานาจหนาที่ วิธีการไดมา หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหา วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง
การประชุม คุณสมบัติและลักษณะตองหาม และการกระทําอันมีลักษณะตองหามของคณะกรรมการดังกลาว
รวมทั้งกําหนดใหไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษากํ า หนด ประกอบกั บ สมควรปรั บ ปรุ ง องค ป ระกอบของ
คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการกําหนด
ให มี ค ณะกรรมการพั ฒนาระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด านการอาชี ว ศึ ก ษา จึ งจํ าเป น ต องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

