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พระราชกฤษฎีกา 
จัดต้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)   

(ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

 ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.  
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

เปนปที่  ๖๔  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   
ใหประกาศวา 

โดยที่ เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดต้ังสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕  
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับมาตรา  ๔๙  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  
ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา”  ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมาจากการสรรหา   

ซ่ึงมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณทางดานการบริหาร  มนุษยศาสตร  สังคมศาสตร   

หรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

(๒) กรรมการโดยตําแหนง  จํานวนสี่คน  ไดแก  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประธาน

กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ประธานกรรมการพัฒนาระบบ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาดานการอาชีวศึกษา  และประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนหาคน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูซ่ึงมาจากการสรรหา  

ซ่ึงมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณทางดานการบริหาร  มนุษยศาสตร  สังคมศาสตร   

หรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงในจํานวนนี้ตองเปนบุคคลซ่ึงมิใชขาราชการที่มีตําแหนง 

หรือเงินเดือนประจํารวมอยูดวยไมนอยกวาสามคน 

ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง  และใหผูอํานวยการแตงต้ังเจาหนาที่

เปนผูชวยเลขานุการ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งการสรรหา

ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหนงแทนผูที่พนจากตําแหนงกอนวาระ 

ตามมาตรา  ๑๙  ใหเปนไปตามระเบียบที่ รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ   

ทั้งนี้  จะตองมีผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใชขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํามีสวนรวมในการสรรหาดวย” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๔  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๔  เพื่อใหการปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี้เปนไปตามวัตถุประสงคและ

เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษาสอดคลองกับความหลากหลายของรูปแบบการศึกษา  ใหมี

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการพัฒนาระบบการ
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ประเมินคุณภาพการศึกษาดานการอาชีวศึกษา  และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  

(๑) สนับสนุนงานดานวิชาการแกคณะกรรมการ 

(๒) พัฒนาปรับปรุงระบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  และพัฒนามาตรฐานและ

เกณฑสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ในระดับการศึกษาที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับนโยบายของ

คณะกรรมการ 

(๓) กํากับการดําเนินการใหมีการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาในระดับที่เกี่ยวของตามนโยบายของคณะกรรมการ 

(๔) กระทําการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

เมื่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการ

พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาดานการอาชีวศึกษา  และคณะกรรมการพัฒนาระบบ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ไดดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับการดําเนินการใหมี 

การรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาไปแลวประการใด  ใหรายงานคณะกรรมการทราบดวย  

ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๒๕/๑  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

“มาตรา  ๒๕/๑  คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาดานการอาชีวศึกษา

ใหมีจํานวนไมเกินสิบเอ็ดคน  ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งมิใชขาราชการที่มีตําแหนงหรือ

เงินเดือนประจํา  และกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงมีความรู  ความเชี่ยวชาญทางดาน

มนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  หรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หรือมีประสบการณทางดานการบริหาร  

การวัดผล  หรือการประเมินผล 

ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๒๘  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และใหใช

ความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๒๗  การไดมาซ่ึงผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา  ๒๕  

มาตรา  ๒๕/๑  และมาตรา  ๒๖  ใหใชวิธีการสรรหา 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา  วาระการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การแตงต้ัง

กรรมการแทนตําแหนงที่วาง  และการประชุม  ใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการ 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  มาใชบังคับกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม

และการกระทําอันมีลักษณะตองหามของประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๕/๑  

และมาตรา  ๒๖  ดวยโดยอนุโลม 

มาตรา  ๒๘  การไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและ

กรรมการตามมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๕/๑  และมาตรา  ๒๖  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๗ ใหคณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรา  ๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผล 

ใชบังคับ  คงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนง 

ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  มิใหนํามาตรา  ๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชกฤษฎีกานี้มาใชบังคับ  และใหนํามาตรา  ๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  กอนการแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชกฤษฎีกานี้มาใชบังคับแทน 

มาตรา ๘ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๕๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดใหมีคณะกรรมการ

พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาดานการอาชีวศึกษา  เพ่ือใหการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาครอบคลุมดานการอาชีวศึกษา  และสมควรกําหนดองคประกอบ  อํานาจหนาท่ี  วิธีการไดมา  หลักเกณฑ

และวิธีการสรรหา  วาระการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง   

การประชุม  คุณสมบัติและลักษณะตองหาม  และการกระทําอันมีลักษณะตองหามของคณะกรรมการดังกลาว  

รวมท้ังกําหนดใหไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากําหนด   ประกอบกับสมควรปรับปรุ งองคประกอบของ 

คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการกําหนด 

ใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาดานการอาชีวศึกษา  จึงจําเปนตองตรา 

พระราชกฤษฎีกานี้ 


