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กฎกระทรวง 
วาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๔๗  

วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 

(๑) กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๒) กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 

“การประเมินคุณภาพภายใน”  หมายความวา  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   

การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน  ซ่ึงกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น 

หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา   
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“การประเมินคุณภาพภายนอก”  หมายความวา  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   
การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซ่ึงกระทําโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  หรือผูประเมินภายนอก   

“การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และจัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพ 
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  การจัดระบบ 
และโครงสราง  การวางแผน   และการดําเนินงานตามแผน   รวมทั้งการสรางจิตสํานึกใหเห็นวา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องคการมหาชน) 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ตองประกอบดวย 

(๑) การประเมินคุณภาพภายใน 

(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขอ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับ  ตองประกอบดวย   

(๑) การประเมินคุณภาพภายนอก 

(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ขอ ๕ ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป   

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทั้งนี้  ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๖ ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ

คณะกรรมการสถานศึกษา  หนวยงานตนสังกัด  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อพิจารณาและเปดเผย

รายงานนั้นตอสาธารณชน 

ขอ ๗ สถานศึกษาตองนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการ

จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

หมวด  ๒ 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

สวนที่  ๑ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

ขอ ๘ การประกันคุณภาพภายในที่กําหนดในสวนนี้  ใหใชบังคับแกการจัดการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน  แตไมรวมถึงการจัดการอาชีวศึกษา 

ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน”  ประกอบดวย   

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 

(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  

การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   

ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 

หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 

ให เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตงต้ังข าราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการ 

และเลขานุการ 
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ขอ ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ

หรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่

พรรคการเมือง 

ขอ ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป   

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหแตงต้ังผูอื่นดํารงตําแหนงแทน  

เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน 

ก็ได  และใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึน  ในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู 

ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม   

ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

ขอ ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือหยอนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๑๐ 

ขอ ๑๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 
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(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยใหนําผล 
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

(๔) ปฏิบัติการอื่นที่ เกี่ยวของตามที่ รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบหมาย 

ขอ ๑๔ ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยดําเนินการ
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   
ใหหนวยงานตนสังกัดหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แลวแตกรณี  ประกาศผอนผันการปฏิบัติ 
และวางแนวทางในการประกันคุณภาพภายในใหเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น  
แลวรายงานใหรัฐมนตรีทราบ 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๑๕ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๑๔  (๑)  ตองสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  เอกลักษณของสถานศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด   และตองครอบคลุมสาระการเรียนรู 

และกระบวนการเรียนรู  รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน  ชุมชน  และทองถิ่นดวย 

ขอ ๑๖ การจัดทํ าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ   ๑๔   (๒)   

ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่จําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

(๒) กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  และความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจน  

และเปนรูปธรรม 

(๓) กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา  ผลการวิจัย  หรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได   

ใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  

การสงเสริมการเรียนรู  การวัดและประเมินผล  การพัฒนาบุคลากร  และการบริหารจัดการ  เพื่อนําไปสู

มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 

(๔) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ 

(๕) กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงาน

ตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

(๖) กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา   มารดา  ผูปกครอง   

และองคกรชุมชน 

(๗) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

(๘) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

ขอ ๑๗ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห  วิจัย  และเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับ

รูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  รวมทั้งสงเสริม  สนับสนุน  และรวม

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ขอ ๑๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ   

รวมทั้งใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

สวนที่  ๒ 
การอาชีวศึกษา 

 

 

ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา”  ประกอบดวย 

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 

(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  

การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   

ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 

หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแตงต้ังขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๒๐ ใหนําความในขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  มาใชบังคับกับคุณสมบัติ  ลักษณะ

ตองหาม  วาระการดํารงตําแหนง  การแตงต้ังกรรมการแทน  การแตงต้ังกรรมการเพิ่ม  และการพนจาก

ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๑๙  (๓)  โดยอนุโลม 

ขอ ๒๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 

การอาชีวศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา  โดยนําผล 

การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา 

(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๒๒ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(๓) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๔) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๕) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๖) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๗) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง   ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากร 

ในสถานศึกษา  ผูเรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยการสงเสริม  สนับสนุนและกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด 

ขอ ๒๓ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๒๒  (๑)  ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  และตองครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา  รวมทั้งเหมาะสมกับ
สภาพผูเรียน  สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ชุมชน  ทองถิ่นและเทคโนโลยี 

ขอ ๒๔ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสอดคลองกบัระบบการประกันคุณภาพภายใน 

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 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

(๗) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

(๘) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 

ขอ ๒๖ สถานศึกษาอาชีวศึกษาตองดํา เนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   

ของสถานศึกษา  โดยใหมีการกํากับและติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

และตอเนื่อง 

ขอ ๒๗ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกผู เ รียน 

ตามหลักสูตรที่เปดสอนครบทุกสาขาวิชา  ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  หรือตามระยะเวลา 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควร 

ขอ ๒๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการที่มีสวน

รวมในการจัดการอาชีวศึกษา  สงเสริม  สนับสนุนและรวมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาอาชีวศกึษา 

ขอ ๒๙ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ  รวมทั้ง

ใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

สวนที่  ๓ 
การอุดมศึกษา 

 

 

ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา”  ประกอบดวย   

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการผูทรงคุณ วุฒิ ซ่ึ ง รัฐมนตรีแต ง ต้ังโดยคํ าแนะนําของคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  
การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   
ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงต้ังขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๓๑ ใหนําความในขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  มาใชบังคับกับคุณสมบัติ  ลักษณะ

ตองหาม  วาระการดํารงตําแหนง  การแตงต้ังกรรมการแทน  การแตงต้ังกรรมการเพิ่ม  และการพนจาก

ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๓๐  (๓)  โดยอนุโลม 

ขอ ๓๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษามีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยนําผล 

การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย 

ขอ ๓๓ ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  โดยยึดหลัก

เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา  เพื่อใหมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

อยางตอเนื่อง  และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ขอ ๓๔ หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ใหพิจารณาจาก 

(๑) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   

โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนด 

(๒) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในที่กําหนดไว 

(๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 

ขอ ๓๕ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ใหใชแนวปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการ 

ที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น  โดยมีหนาที่พัฒนา  บริหาร   

และติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก  เพื่อใหเกิด

ความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

(๒) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  

เพื่อใชกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบาย

และหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

(๓) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน  โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

(๔) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ 

ขององคประกอบตาง ๆ  ที่ใชในการผลิตบัณฑิต  ดังตอไปนี้ 

 (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ   

 (ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย 

 (ค) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 

 (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น 

 (จ) อุปกรณการศึกษา   

 (ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา 

 (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 

 (ซ) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 

ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาตามที่ เ ห็นสมควร  โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริม 

และสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

ขอ ๓๖ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย างนอยหนึ่ งค ร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาทราบ  รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 



หนา   ๓๓ 
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หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพภายนอก 

 

 

ขอ ๓๗ การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง  เปนธรรม  และโปรงใส  มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปน

จริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
(๓) สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษา 

ของชาติ  โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย  ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน 

(๔) สงเสริม  สนับสนุน  และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

(๕) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ  และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ  
เอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  บุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น 

(๖) ความเปนอิสระ  เสรีภาพทางวิชาการ  เอกลักษณ  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ
และเปาหมายของสถานศึกษา 

ขอ ๓๘ ในการประกันคุณภาพภายนอก  ใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 

(๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจดัการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
(๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
(๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน   
ในกรณีที่มีความจําเปนตองทําการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมจาก

มาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ใหสํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นไดโดยความเห็นชอบ 
ของรัฐมนตรี 

ขอ ๓๙ วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก  ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานกําหนด 



หนา   ๓๔ 
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ขอ ๔๐ ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวา   ผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไดไมผานเกณฑมาตรฐาน  ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลที่ไมผานเกณฑ
มาตรฐานแกหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษานั้น  และใหสถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไขโดยจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน  เพื่อขอรับการประเมินใหมภายในสองปนับแตวันที่ไดรับ
แจงผลการประเมินคร้ังแรก 

ใหสถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอสํานักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลาตามขอ  ๔๐  
ใหสํานักงานรายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือหนวยงานตนสังกัดอื่น  แลวแตกรณี  เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชินวรณ  บณุยเกียรติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๗  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงประกอบดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ  ท้ังนี้  ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาว  ใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 


