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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญั ติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบั ญญั ติองค์การมหาชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) เสนอรายงานการประเมิ น คุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปี ต่อ คณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรี รัฐมนตรีซึ่งมีห น้ าที่ ควบคุ มกํากับ หน่วยงานที่ มีห น้ าที่ จัดการศึกษา และสํานักงบประมาณ
เพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงในด้านการบริหาร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสามคน ได้แก่ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา และประธานกรรมการการอุดมศึกษา
(๓) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ านวนไม่ เกิ น หกคน ซึ่ งคณะรั ฐมนตรี แ ต่ งตั้ งจากผู้ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหาร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่ง
หรื อ เงิ น เดื อ นประจํ า พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่งแทน
ผู้ ซึ่ ง พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี กํ า หนดโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๔ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ กระทํ ากับ สํานั กงานหรือในกิจการที่ เป็ นการแข่งขัน กับ กิจการของสํานั กงาน ทั้ งนี้ ไม่ ว่า
โดยทางตรงหรือ ทางอ้อ ม รวมทั้ งจะต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้อ งกั บการรับ รองมาตรฐานหรือการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดําเนินงาน
ของสํานักงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน
(๒) อนุมัติงบประมาณประจําปี งบการเงิน แผนการลงทุน และแผนการเงินของสํานักงาน
(๓) กําหนดมาตรการการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน
(๔) ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอกและกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก
(๕) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด หรือประกาศเกี่ยวกับสํานักงานในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
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(ข) การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อํานวยการ การปฏิบัติงานและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ การรักษาการแทน และการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
(ค) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(ง) การกําหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง
(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินั ยและการลงโทษทางวินั ย การออกจากตํ าแหน่ ง การร้อ งทุ ก ข์ และการอุ ท ธรณ์ การลงโทษของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ฉ) การบริ ห ารและจั ด การการเงิ น การพั ส ดุ และทรั พ ย์ สิ น ของสํ า นั ก งาน รวมทั้ ง
การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(ซ) การแต่งตั้งและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ฌ) การกํ าหนดขอบเขตเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้ตรวจสอบภายใน
(ญ) การกําหนดเครื่องแบบผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง และเครื่องหมายสํานักงาน
(๖) ให้ ความเห็ น ชอบในการกํ าหนดค่ าธรรมเนี ย ม ค่ าบํ ารุง ค่ าตอบแทนและค่ าบริการใน
การดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๗) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๕) (ฉ) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๙ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นมาตรา ๒๑/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๒๑/๑ ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของสํานักงาน ให้คณะกรรมการพิจารณา
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสํานักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
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ในเชิ งภารกิ จ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต การลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน การกระจายอํ านาจการตั ด สิ น ใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน”
มาตรา ๑๐ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจัดตั้ ง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ ปรึกษา
คณะกรรมการ และมี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๒๐ (๕) (ซ) และ
คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงานหรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสํานักงาน ทั้งนี้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานหรือการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ ให้นําความในมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕ คณะกรรมการพั ฒ นาระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ มี
จํานวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งมิใช่ข้าราชการที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
และกรรมการซึ่ ง คณะกรรมการแต่ งตั้ งจากบุ ค คลซึ่ งมี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญในด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีประสบการณ์ในด้านการบริหาร การวัดผล หรือ
การประเมินผล และให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นเลขานุการ”
มาตรา ๑๒ ให้ ยกเลิ กความในมาตรา ๒๕/๑ แห่ งพระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ งสํ านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
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พระราชกฤษฎี กาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕/๑ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
ให้ มี จํ า นวนไม่ เกิ น สิ บ เอ็ ด คน ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการซึ่ งมิ ใช่ ข้ าราชการที่ มี ตํ า แหน่ งหรื อ
เงิ นเดื อนประจํ า และกรรมการซึ่ ง คณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญใน
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีประสบการณ์ในด้านการบริหาร
การวัดผล หรือการประเมินผล และให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นเลขานุการ”
มาตรา ๑๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๖ แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสํ า นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๖ คณะกรรมการพั ฒ นาระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ กษา
ให้ มี จํ า นวนไม่ เกิ น สิ บ เอ็ ด คน ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการซึ่ งมิ ใช่ ข้ าราชการที่ มี ตํ า แหน่ งหรื อ
เงิ นเดื อนประจํ า และกรรมการซึ่ ง คณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญใน
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีประสบการณ์ในด้านการบริหาร
การวัดผล หรือการประเมินผล และให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นเลขานุการ”
มาตรา ๑๔ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๙ แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสํ า นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๙ ให้สํานักงานมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บริหารกิจการของสํานักงาน ภายใต้
การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อํานวยการ
การสรรหาผู้ อํ า นวยการ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บของคณะกรรมการซึ่ งต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๙/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๒๙/๑ ในการแต่ ง ตั้ ง ผู้ อํ า นวยการต้ อ งดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเก้ า สิ บ วั น
นับ แต่วัน ที่ มี เหตุต้ องแต่งตั้งผู้อํ านวยการ และหากมีเหตุผลจําเป็ น ให้ คณะกรรมการขยายระยะเวลา
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ได้อีกไม่เกินหกสิบวัน หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการรายงานผล
ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา”
มาตรา ๑๖ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสํ า นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ ผู้ อํ านวยการต้ อ งมี ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมกั บ
กิจการของสํานักงานตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน สามารถทํางาน
ให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสํานักงาน
(๓) ไม่ประกอบกิจการซึ่งมีสภาพเป็นการแข่งขันกับกิจการของสํานักงานหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การรับรองมาตรฐานหรือการประเมินคุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๐”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
“การขาดคุ ณ สมบั ติ เพราะมี อ ายุ เกิ น หกสิ บ ห้ าปี บ ริบู รณ์ ให้ ถื อ ว่ าเป็ น การพ้ น จากตํ าแหน่ ง
ตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง”
มาตรา ๒๐ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๔ แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสํ า นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ภายใต้บั งคับ มาตรา ๔๓ วรรคสองและวรรคสาม ให้ ผู้อํานวยการมีห น้ าที่
บริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของสํานักงาน ระเบียบ ข้อ บังคับ
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ข้อกําหนด ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ทุกตําแหน่ง รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปีต่อคณะกรรมการ เพื่อให้
การดําเนินงานของสํานักงานบรรลุวัตถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจํ า ปี เกี่ ย วกั บ ผลการดํ า เนิ น งานด้ านต่ า ง ๆ ของสํ า นั ก งาน รวมทั้ ง
รายงานการเงินต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานต่อคณะกรรมการ
ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน”
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๕/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๓๕/๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองผู้อํานวยการที่มีอาวุโสตามลําดับรักษาการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อํานวยการ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นแต่งตั้งให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการหรือ
ให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนมีอํานาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้อํานวยการด้วย แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๒๒ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๙ แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสํ า นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ เจ้าหน้าที่ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่
ของสํานักงาน สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา และต้องไม่ประกอบกิจการซึ่งมีสภาพเป็น
การแข่งขันกับกิจการของสํานักงานหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน ทั้งนี้ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานหรือการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาที่ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย”
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มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๙”
มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
“การขาดคุณ สมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบ ปีบ ริบู รณ์ ให้ ถือ ว่าเป็ น การพ้ นจากตําแหน่ งตาม
กําหนดเวลาในสัญญาจ้าง”
มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๑/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๔๑/๑ สํานักงานอาจทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือลูกจ้าง ตามระยะเวลา
ที่กําหนดในสัญญาได้”
มาตรา ๒๗ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสํ า นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๓ การบั ญ ชี ข องสํ า นั ก งาน ให้ จั ด ทํ า ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด
ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผูต้ รวจสอบภายใน
ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน
จึงดําเนินการได้”
มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ การประเมินผลของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน”
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มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงานให้เป็นไป
ตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล
มติ ของคณะรัฐมนตรี และแผนต่ าง ๆ ที่ เกี่ย วข้อ งกับ สํ านั กงาน เพื่ อการนี้ ให้ รัฐมนตรีมีอํ านาจสั่ ง
ให้สํานักงานชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของสํานักงานที่ขัดต่อกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี หรือ
แผนต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สํ านั ก งาน ตลอดจนสั่ ง สอบสวนข้ อ เท็ จ จริ งเกี่ ย วกั บ การดํ าเนิ น การของ
สํานักงานได้”
มาตรา ๓๐ ให้ ป ระธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระและยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไป
เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ตามพระราชกฤษฎีกา
จั ด ตั้ งสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๑ บรรดาระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ กํ า หนด ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ใดที่ อ้ า งถึ ง
คณะกรรมการบริหารสํ านั กงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาตามพระราชกฤษฎี กา
จัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ถือว่า
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งนั้นอ้างถึงคณะกรรมการสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๓๒ บรรดาระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ ข้ อ กํ า หนด ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ที่ ออกตาม
พระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ งสํ านั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษา (องค์ การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับ
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ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ จนกว่าจะมีระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
อํานาจหน้าที่ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และบทบัญญัติต่าง ๆ
ในพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจ
ของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

