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ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2555 - 2559
ความเป็นมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ดังระบุไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อเป็นระบบกลไกในการพัฒนา ติดตามและ
ประเมินการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยให้ถือว่าเป็น
หนึ่งของการบริหารสถาบันการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง กําหนดการประเมินคุณภาพภายในทุกปี
มีการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติยังกําหนดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายนอกซึ่งประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ชื่อย่อ “สมศ.” เพื่อให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการศึกษา
โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการของการจัดการศึกษา โดยกําหนดให้มหาวิทยาลัยต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา
เพื่อเป็นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับสถาบันอุดมศึกษา
โดยให้ทุกสถาบันจะต้องนําไปใช้ในเป็นกรอบดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกํากับให้สถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภท
หรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
วันที่ 2 เมษายน 2553 ได้มีการประกาศ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งกล่าวถึงระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกเพื่อรับรอง
มาตรฐาน ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาและได้
กําหนดวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพทุกปีการศึกษาและเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบต่อสาธารณชน
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หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักที่จะปฏิบัติ 6 ประการ
คือ 1. ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 2. ทําการสอน วิจัย 3.ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 4.ปรับปรุง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 5. ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 6. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ภารกิจทั้งหก
ด้านเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ มีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยและคุณภาพของการศึกษา ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจําเป็นต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคมโดยมีการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะต้อง
เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จึงจําเป็นต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง การเตรียมความ
พร้อมและการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
3) แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2552 -2559) มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคนอย่าง
รอบด้านและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนาโดยกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
4) ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเชียน ในปี 2558 จะเปิดเสรีประชาคมอาเซียน(ASEAN
Community : AC) ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากกับทุกภาคส่วนแม้แต่วงการการศึกษา จะทําให้การ
เคลื่อนย้ายนักศึกษาและบุคลากรเป็นไปอย่างสะดวก รวมถึงจะทําให้เกิดการแผ่ขยายทางวัฒนธรรม ตลอดจน
องค์ความรู้ต่าง ๆ ดังนั้นเฉพาะคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามา ต้องมีศักยภาพที่จะสามารถแข่งขันกับ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากประเทศอื่นได้
ปัจจุบันนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ซึ่งคาดว่าในอีก 3-4 ปีข้างหน้าจะสําเร็จการศึกษา จะต้องเผชิญกับการแข่งขันการหางานทํากับบัณฑิตจากทุก
ประเทศในประชาคมอาเซียน ตําแหน่งงานของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอาจจะเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ขึ้นอยู่กับคุณภาพของบัณฑิตโดยตรง โดยเฉพาะบัณฑิตที่เรียนในสาขาวิชาชีพ 7 สาขาที่จะมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีจะได้รับผลกระทบที่ชัดเจน การเพิ่มโอกาสของบัณฑิตในการทํางาน ทํางานได้
ทั่วทุกภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นประเด็นสําคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะต้องนําหลักและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษามาพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหนึ่งกลไกที่เข้ามารองรับความมีคุณภาพของบัณฑิต ด้วยการ
ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในแต่ละองค์ประกอบตามดัชนีบ่งชี้ที่กําหนดไว้
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ซึ่งการประเมินนี้จะรับรองคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อเป็นหลักประกันว่าสถาบันให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ
ทั้ งนี้ การประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดับอาเซี ยน มีการประกั นคุณ ภาพการศึ กษาอยู่ 2
รูปแบบคือ เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ASEAN University Network Quality Assurance
(AUNQA) และThe ASEAN Quality Assurance Network (AQAN)
โดย AUNQA อยู่ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) มีสมาชิก 26 มหาวิทยาลัย จาก
10 ประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกจาก กระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั้น ก่อนส่งไปให้
คณะกรรมการ AUN พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ AUN กําหนดมหาวิทยาลัยสมาชิกไว้ที่ 30 แห่ง
การทํางานของเครือข่ายเป็นความร่วมมือตามข้อกําหนดของพันธะสัญญาเพื่อประโยชน์ของอาเซียน
สําหรับ AQAN จะเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งทุกประเทศ
ในอาเซียนที่มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะเข้าเป็นสมาชิกโดย
อัตโนมัติ ด้วยการจัดระบบให้มีตัวพื้นฐานร่วมกัน (Common Template)เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
วิสัยทัศน์
พัฒนาระบบและกลไกคุ ณภาพ เพื่อขับเคลื่อ นให้ มาตรฐานคุ ณภาพของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ
พระนครเข้าสู่ระดับประเทศและนานาชาติ
เป้าหมาย
1. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตามเกณฑ์ สมศ.และ สกอ.
3. เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณภาพจากการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 6
ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไปสู่การเป็นอุดมศึกษาที่ทัดเทียมในระดับอาเซียน
พันธกิจ
1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกหน่วยงานให้มีความรู้และเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา นําไป
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทและ
โครงสร้างของการบริหารงาน
3. ดําเนินการให้มีการนํากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาได้แก่ วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ
และการปรับปรุง บูรณาการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายใน
องค์กร
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4) ส่งเสริมความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
5) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2555 - 2559)
ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้กับทุกหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอกซึ่งประกอบด้วย การควบคุม การ
ตรวจสอบ การประเมิน เพื่อพัฒนาการดําเนินงานให้มีคณ
ุ ภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 การวางแผนงาน
ประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ
แผนงานที่ 1 การประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงานที่ 2 การแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงานที่ 3 การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ
แผนงานที่ 1 การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
แผนงานที่ 2 การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 การผลักดันให้บุคลากรภายในมีความตระหนักเรื่องคุณภาพและสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพในหน่วยงาน
ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ
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แผนงานที่ 1 เพิ่มกิจกรรมสร้างความตระหนักเห็นความสําคัญถึงการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือ
แผนงานที่ 2 การจัดกิจกรรมสร้างทีมเรียนรู้การทํางานเป็นทีม
แผนงานที่ 3 การจัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ก่บุคลากรและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียด้านประกัน
คุณภาพ
แผนงานที่ 4 การเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านเอกสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ที่ 2 การเร่งรัดเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วย 1 แผนงาน คือ
แผนงานที่ 1 การอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สกอ. ให้กับ
อาจารย์และบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาทักษะในการเขียนคู่มือประกันคุณภาพและรายงานการประเมินตนเองผ่าน
ระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ
แผนงานที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองและการทําคู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงานที่ 2 การประเมินผลการใช้คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้กับทุกหน่วยงาน
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 การกระตุน้ ให้ทกุ คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน จัดโครงสร้างภายในหน่วยงานรองรับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ
แผนงานที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย /คณะ/
สํานัก/สถาบัน
แผนงานที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย/คณะ /สํานัก/สถาบัน
กลยุทธ์ที่ 2 การกํากับดูแลและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย/คณะ /
สํานัก/สถาบัน
ประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ
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แผนงานที่ 1 การจัดทําโครงการงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย/คณะ /สํานัก/สถาบัน
แผนงานที่ 2 การตรวจสอบ ติดตาม การดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรม
แผนงานที่ 3 จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพทั้ง
ระบบ มหาวิทยาลัย/คณะ /สํานัก/สถาบัน
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างพันธมิตร เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบท้องถิ่นและสากล
ประกอบด้วย 1 แผนงาน คือ
แผนงานที่ 1 การลงนามความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนแนว
ทางการสร้างคุณภาพกับมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 การผลักดันให้มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ
แผนงานที่ 1 การประสานความร่วมมือกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แผนงานที่ 2 การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทจี่ ําเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถ
เชื่อมโยงกับ สกอ. และ มหาวิทยาลัย/คณะ /สํานัก/สถาบัน ได้
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดให้ทุกคณะ/สํานัก/สถาบัน จัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐาน ตลอดจนรายงานผล
การประเมินตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และรายงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ
แผนงานที่ 1 การสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ
แผนงานที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรให้มีทักษะการทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ
1. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความตระหนักในเรื่องการสร้างคุณภาพ
การปฏิบัติงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความพร้อมในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคผนวก
กฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

กฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๗
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อัน เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน” หมายความว า การประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกํา หนดสํ า หรั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ซึ่ งกระทํ า โดยบุ คลากรของสถานศึ กษานั้ น
หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

“การประเมิน คุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมิน คุณ ภาพการจัด การศึก ษา
การติด ตาม และการตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษา ซึ่ งกระทํา โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือผูประเมินภายนอก
“การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา” หมายความวา กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หมายความวา กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพ
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ
และโครงสรา ง การวางแผน และการดํา เนิ น งานตามแผน รวมทั้ง การสร างจิตสํ านึ กให เห็ น ว า
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา
(องคการมหาชน)
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒ นา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตองประกอบดวย
(๑) การประเมินคุณภาพภายใน
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอ ๔ ระบบการประกัน คุณ ภาพภายนอกเพื่อ รับ รองมาตรฐานและมุ งพั ฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาทุกระดับ ตองประกอบดวย
(๑) การประเมินคุณภาพภายนอก
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ขอ ๕ ใหสถานศึ กษาดําเนิน การประกั น คุณ ภาพภายในอย างต อเนื่ องเปน ประจํ าทุก ป
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

ขอ ๖ ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาและเปดเผย
รายงานนั้นตอสาธารณชน
ขอ ๗ สถานศึกษาตองนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการ
จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
หมวด ๒
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สวนที่ ๑
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ ๘ การประกัน คุณภาพภายในที่กําหนดในสวนนี้ ใหใ ช บังคับ แกการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แตไมรวมถึงการจัดการอาชีวศึกษา
ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ประกอบดวย
(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐ มนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานการจัดการศึกษา
การบริ หารสถานศึ กษา หรือ การประเมิ น การจั ด การศึก ษา จํ า นวนไม เกิ น เก า คนเป น กรรมการ
ซึ่งในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากบุคคลที่ไมเปน ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน
ให เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแต ง ตั้ ง ข า ราชการของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานซึ่ งดูแ ลงานด านการประกั น คุณภาพการศึกษา เปน กรรมการ
และเลขานุการ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

ขอ ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง
ขอ ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหแตงตั้งผูอื่นดํารงตําแหนงแทน
เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน
ก็ได และใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่ม ขึ้น ในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ขอ ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๑๐
ขอ ๑๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐานมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๖
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(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑแ ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกัน คุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยใหนําผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(๓) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(๔) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งตามที่ รั ฐ มนตรี ห รื อ คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
มอบหมาย
ขอ ๑๔ ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยดํ า เนิ น การ
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
(๔) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๕) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(๖) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๗) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(๘) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลของหนวยงาน
ตนสังกัด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมสามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งได
ใหหนวยงานตนสังกัดหรือสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา แลวแตกรณี ประกาศผอนผันการปฏิบัติ
และวางแนวทางในการประกันคุณภาพภายในใหเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น
แลวรายงานใหรัฐมนตรีทราบ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก
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ขอ ๑๕ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ ๑๔ (๑) ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศกํ า หนด และต อ งครอบคลุ ม สาระการเรี ย นรู
และกระบวนการเรียนรู รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่นดวย
ขอ ๑๖ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาตามข อ ๑๔ (๒)
ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่จําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ
(๒) กําหนดวิสัยทัศน พัน ธกิจ เปาหมาย และความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจน
และเปนรูปธรรม
(๓) กําหนดวิธีดํ าเนิ น งานที่มีหลั กวิช า ผลการวิจัย หรื อขอ มูลเชิ งประจักษ ที่อางอิงได
ใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู
การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสู
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว
(๔) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ
(๕) กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงาน
ตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) กํ า หนดบทบาทหน า ที่ แ ละแนวทางการมี ส ว นร ว มของบิ ด า มารดา ผู ป กครอง
และองคกรชุมชน
(๗) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ขอ ๑๗ ใหสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาวิเคราะห วิจัย และเผยแพรน วัตกรรมเกี่ยวกับ
รูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน และรวม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขอ ๑๘ ใหหนวยงานตน สังกัดของสถานศึกษาขั้น พื้นฐานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย า งน อ ยหนึ่ ง ครั้ ง ในทุ ก สามป แ ละแจ ง ผลให ส ถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทราบ
รวมทั้งใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

สวนที่ ๒
การอาชีวศึกษา
ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา” ประกอบดวย
(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานการจัดการศึกษา
การบริ หารสถานศึ กษา หรือ การประเมิ น การจั ด การศึก ษา จํ า นวนไม เกิ น เก า คนเป น กรรมการ
ซึ่งในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากบุคคลที่ไมเปน ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแตงตั้งขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๒๐ ใหนําความในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ มาใชบังคับกับคุณสมบัติ ลักษณะ
ตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทน การแตงตั้งกรรมการเพิ่ม และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๙ (๓) โดยอนุโลม
ขอ ๒๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑแ ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณ ภาพภายในการอาชีว ศึ กษา เพื่ อส งเสริ ม สนั บสนุน และพัฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
การอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(๓) แต ง ตั้ ง คณะทํ างานเพื่ อ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษา
(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

ขอ ๒๒ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(๓) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๔) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(๕) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๖) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(๗) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
การดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให ส ถานศึ ก ษายึ ด หลั ก การมี ส ว นร ว มของบุ ค ลากร
ในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการสงเสริม สนับสนุนและกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด
ขอ ๒๓ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ ๒๒ (๑) ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึ กษาของชาติ และมาตรฐานการศึก ษาการอาชีวศึก ษาตามที่กระทรวงศึก ษาธิการ
ประกาศกําหนด และตองครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งเหมาะสมกับ
สภาพผูเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่นและเทคโนโลยี
ขอ ๒๔ ใหสถานศึกษาอาชีว ศึกษาจัดโครงสรา งการบริหารที่เอื้อ ตอการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาและสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
ขอ ๒๕ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ ๒๒ (๒) จะตอง
สอดคลองกับแนวทางที่สถานศึกษาไดกําหนดไว ดังตอไปนี้
(๑) วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ และแผนดําเนินการของสถานศึกษา
(๒) กระบวนการเรียนรูและการฝกประสบการณ
(๓) การวิจัยและนวัตกรรม
(๔) การบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม
(๕) การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ
(๖) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

(๗) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
(๘) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา
ขอ ๒๖ สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาต อ งดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา
ของสถานศึ ก ษา โดยให มีก ารกํ า กั บ และติ ด ตามตรวจสอบการดํ า เนิ น งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และตอเนื่อง
ขอ ๒๗ ให ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาจั ด ให มี ก ารประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ แก ผู เ รี ย น
ตามหลักสูตรที่เปดสอนครบทุกสาขาวิช า ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา หรือตามระยะเวลา
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควร
ขอ ๒๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการที่มีสวน
รวมในการจัดการอาชีวศึกษา สงเสริม สนับสนุนและรวมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ขอ ๒๙ ใหหนวยงานตน สังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ รวมทั้ง
ใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
สวนที่ ๓
การอุดมศึกษา
ขอ ๓๐ ให มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว า “คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา” ประกอบดวย
(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานการจัดการศึกษา
การบริ หารสถานศึ กษา หรือ การประเมิ น การจั ด การศึก ษา จํ า นวนไม เกิ น เก า คนเป น กรรมการ
ซึ่ง ในจํ า นวนนี้ จ ะต อ งแต ง ตั้ ง บุ ค คลที่ ไ ม เ ป น ข า ราชการหรื อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ตํ า แหน ง
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงตั้งขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๓๑ ใหนําความในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ มาใชบังคับกับคุณสมบัติ ลักษณะ
ตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทน การแตงตั้งกรรมการเพิ่ม และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๓๐ (๓) โดยอนุโลม
ขอ ๓๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑแ ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดั บอุดมศึกษา เพื่ อสงเสริม สนับสนุน และพั ฒนาการประกัน คุ ณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒) เสนอแนะแนวทางปรั บปรุ งและพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาแก สถานศึ กษาโดยนํ าผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(๓) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย
ขอ ๓๓ ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยยึดหลัก
เสรี ภาพทางวิช าการและความมีอิ สระในการดํา เนิน การของสถานศึก ษา เพื่ อใหมีป ระสิทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผ ลในการพัฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษาระดั บอุ ดมศึก ษา
อยางตอเนื่อง และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ขอ ๓๔ หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหพิจารณาจาก
(๑) ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
(๒) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่กําหนดไว
(๓) ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลการดํา เนิน งานตามระบบการประกัน คุณภาพภายใน
ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
ขอ ๓๕ วิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ให ใ ช แ นวปฏิ บั ติ
ดังตอไปนี้
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(๑) ใหค ณะวิช าและสถานศึกษาระดับ อุด มศึ กษาจัด ใหมี หน วยงานหรือ คณะกรรมการ
ที่ รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น การด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขึ้ น โดยมี ห น า ที่ พั ฒ นา บริ ห าร
และติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบาย
และหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(๓) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
(๔) ใหคณะวิช าและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุม คุณภาพ
ขององคประกอบตาง ๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังตอไปนี้
(ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ
(ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย
(ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
(ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น
(จ) อุปกรณการศึกษา
(ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา
(ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
(ซ) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ให แ ต ล ะคณะวิ ช าและสถานศึก ษาระดับ อุ ดมศึ กษาจัด ใหมี ระบบการติ ด ตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามที่ เ ห็ น สมควร โดยให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาส ง เสริ ม
และสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
ขอ ๓๖ ให ห น ว ยงานต น สั ง กั ด ของสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให มี ก ารติ ด ตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษานั้ น อย า งน อ ยหนึ่ ง ครั้ ง ในทุ ก สามป แ ละแจ ง ผลให ส ถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
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หมวด ๓
การประกันคุณภาพภายนอก
ขอ ๓๗ การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ ดังตอไปนี้
(๑) เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปน
จริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
(๓) สร างความสมดุ ล ระหว า งเสรี ภาพทางการศึ กษากับ จุด มุง หมายและหลัก การศึก ษา
ของชาติ โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน
(๔) สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
(๕) สงเสริมการมีสวนรว มในการประเมิน คุณ ภาพ และพัฒนาการจัดการศึ กษาของรั ฐ
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(๖) ความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
และเปาหมายของสถานศึกษา
ขอ ๓๘ ในการประกั น คุณภาพภายนอก ใหสํา นักงานทําการประเมิน คุณ ภาพภายนอก
สถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา
(๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
(๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
ในกรณีที่มีความจําเปน ตองทําการประเมิน คุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่น เพิ่ม เติมจาก
มาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นไดโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี
ขอ ๓๙ วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานกําหนด
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ขอ ๔๐ ในกรณี ที่ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกแสดงว า ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาไดไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลที่ไมผานเกณฑ
มาตรฐานแกหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษานั้น และใหสถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไขโดยจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน เพื่อขอรับการประเมินใหมภายในสองปนับแตวันที่ไดรับ
แจงผลการประเมินครั้งแรก
ใหสถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอสํานักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๔๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลาตามขอ ๔๐
ให สํ า นั ก งานรายงานต อ คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดอื่น แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ทั้งนี้ ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

