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คํานํา 
 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพ  ที่มุ่งเน้นให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ  การจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
จะมองในมิติหลายด้าน ต้ังแต่ด้านประสิทธิผล ด้านการพัฒนาองค์กร  ด้านประสิทธิภาพ และด้านคุณภาพการ
ให้บริการ แผนยุทธศาสตร์จะช่วยให้บุคลากรทุกระดับทุกหน่วยงานมีแนวทางในการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร  อาจารย์  เจ้าหน้าที่  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งได้แก่  ผู้นําชุมชน  บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต  ดังน้ันการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีระบบและกลไก จะทําให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสามารถ
ที่จะก้าวสู่การพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ใน
การเป็น “มหาวิทยาลัยช้ันนํา ในการบูรณาการการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน
อย่างย่ังยืน”ได้อย่างแท้จริง 
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ยุทธศาสตร์การประกันคณุภาพการศกึษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 

พ.ศ. 2555 - 2559 
 

ความเป็นมา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ดังระบุไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือเป็นระบบกลไกในการพัฒนา  ติดตามและ
ประเมินการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัด  โดยให้ถือว่าเป็น
หน่ึงของการบริหารสถาบันการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง กําหนดการประเมินคุณภาพภายในทุกปี 
มีการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากน้ีในพระราชบัญญัติยังกําหนดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายนอกซึ่งประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ช่ือย่อ “สมศ.” เพ่ือให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการศึกษา
โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการของการจัดการศึกษา  โดยกําหนดให้มหาวิทยาลัยต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี 
 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา 
เพ่ือเป็นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับสถาบันอุดมศึกษา 
โดยให้ทุกสถาบันจะต้องนําไปใช้ในเป็นกรอบดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและกํากับให้สถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภท
หรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  และได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
 วันที่ 2 เมษายน 2553 ได้มีการประกาศ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งกล่าวถึงระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกเพ่ือรับรอง
มาตรฐาน  ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาและได้
กําหนดวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต้ังแต่ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา  มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพทุกปีการศึกษาและเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบต่อสาธารณชน 
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หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักที่จะปฏิบัติ 6 ประการ 
คือ 1. ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  2. ทําการสอน  วิจัย  3.ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  4.ปรับปรุง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  5. ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 6. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ภารกิจทั้งหก
ด้านเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาประเทศ มีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการท่ีทําให้เกิดผลกระทบต่อ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยและคุณภาพของการศึกษา ดังน้ี 
 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจําเป็นต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคมโดยมีการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะต้อง
เผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงที่สําคัญที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จึงจําเป็นต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง การเตรียมความ
พร้อมและการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ 
 3) แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2552 -2559) มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคนอย่าง
รอบด้านและสมดุล เพ่ือเป็นฐานหลักของการพัฒนาโดยกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ  
การเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
 4) ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเชียน ในปี 2558 จะเปิดเสรีประชาคมอาเซียน(ASEAN  
Community : AC)  ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากกับทุกภาคส่วนแม้แต่วงการการศึกษา จะทําให้การ
เคลื่อนย้ายนักศึกษาและบุคลากรเป็นไปอย่างสะดวก รวมถึงจะทําให้เกิดการแผ่ขยายทางวัฒนธรรม ตลอดจน 
องค์ความรู้ต่าง ๆ ดังน้ันเฉพาะคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามา ต้องมีศักยภาพที่จะสามารถแข่งขันกับ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากประเทศอ่ืนได้ 
 ปัจจุบันนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยเฉพาะนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
ซึ่งคาดว่าในอีก 3-4 ปีข้างหน้าจะสําเร็จการศึกษา จะต้องเผชิญกับการแข่งขันการหางานทํากับบัณฑิตจากทุก
ประเทศในประชาคมอาเซียน ตําแหน่งงานของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอาจจะเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง  ขึ้นอยู่กับคุณภาพของบัณฑิตโดยตรง โดยเฉพาะบัณฑิตที่เรียนในสาขาวิชาชีพ 7 สาขาที่จะมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีจะได้รับผลกระทบที่ชัดเจน  การเพ่ิมโอกาสของบัณฑิตในการทํางาน  ทํางานได้
ทั่วทุกภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นประเด็นสําคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะต้องนําหลักและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษามาพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
           การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่ึงกลไกที่เข้ามารองรับความมีคุณภาพของบัณฑิต ด้วยการ
ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในแต่ละองค์ประกอบตามดัชนีบ่งช้ีที่กําหนดไว้ 
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ซึ่งการประเมินน้ีจะรับรองคุณภาพของสถานศึกษาเพ่ือเป็นหลักประกันว่าสถาบันให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
           ทั้งน้ี การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน มีการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ 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 กระทรวงศึกษาธิการของประเทศน้ัน ก่อนส่งไปให้
คณะกรรมการ AUN พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหน่ึง นอกจากน้ี AUN กําหนดมหาวิทยาลัยสมาชิกไว้ที่ 30 แห่ง 
การทํางานของเครือข่ายเป็นความร่วมมือตามข้อกําหนดของพันธะสัญญาเพื่อประโยชน์ของอาเซียน             
   สําหรับ AQAN จะเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งทุกประเทศ
ในอาเซียนที่มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะเข้าเป็นสมาชิกโดย
อัตโนมัติ ด้วยการจัดระบบให้มีตัวพ้ืนฐานร่วมกัน (Common Template)เพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
 
วิสัยทัศน์ 
 พัฒนาระบบและกลไกคุณภาพ เพ่ือขับเคล่ือนให้มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
พระนครเข้าสู่ระดับประเทศและนานาชาติ  
 
เป้าหมาย 
 1. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย  
 2. เพ่ือให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตามเกณฑ์ สมศ.และ สกอ. 
 3. เพ่ือสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณภาพจากการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 6 
ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาไปสู่การเป็นอุดมศึกษาที่ทัดเทียมในระดับอาเซียน 
 
พันธกิจ 
          1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกหน่วยงานให้มีความรู้และเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา นําไป
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
  2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ทันสมัย  เหมาะสมกับบริบทและ
โครงสร้างของการบริหารงาน 
  3. ดําเนินการให้มีการนํากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาได้แก่ วางแผน  ปฏิบัติ ตรวจสอบ 
และการปรับปรุง บูรณาการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายใน
องค์กร 



4 
 

  4)  ส่งเสริมความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ   
  5)  พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้กับทุกหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบและกลไกประกันคณุภาพการศึกษา 
 ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอกซึ่งประกอบด้วย การควบคุม การ
ตรวจสอบ การประเมิน เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานให้มีคณุภาพดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ 
 
 กลยุทธ์ที่  1  การวางแผนงาน 
 ประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ 
  แผนงานที่ 1  การประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 
  แผนงานที่ 2  การแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา 
  แผนงานที่ 3  การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 กลยุทธ์ที่  2  การพัฒนาและติดตามระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
 ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ 
 แผนงานที่ 1 การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 แผนงานที่ 2 การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 
 
 กลยุทธ์ที่ 1 การผลักดันใหบุ้คลากรภายในมีความตระหนักเรื่องคุณภาพและสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพในหนว่ยงาน 
 ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ 
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 แผนงานที่ 1 เพ่ิมกิจกรรมสร้างความตระหนักเห็นความสําคัญถึงการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้เกิดพลังความร่วมมือ 

      แผนงานท่ี 2 การจัดกิจกรรมสร้างทีมเรียนรู้การทํางานเป็นทีม 
 แผนงานที่ 3 การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียด้านประกัน 
 คุณภาพ 
 แผนงานที่ 4  การเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านเอกสาร สื่อ    
อิเล็กทรอนิกส ์
 

กลยุทธ์ที่ 2 การเรง่รัดเพิ่มศกัยภาพผู้ตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา 
 ประกอบด้วย 1 แผนงาน คือ 

 แผนงานที่ 1 การอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สกอ. ให้กับ 
อาจารย์และบุคลากร 
 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาทักษะในการเขียนคู่มือประกันคณุภาพและรายงานการประเมินตนเองผ่าน
ระบบสารสนเทศ  

 ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ 
 แผนงานที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองและการทําคู่มือ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
 แผนงานท่ี 2 การประเมินผลการใช้คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการและสนบัสนนุการพฒันาระบบประกันคณุภาพการศึกษาให้กับทุกหน่วยงาน 
 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 
 
 กลยุทธ์ที่ 1 การกระตุ้นให้ทกุคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน จัดโครงสร้างภายในหน่วยงานรองรบั
งานประกันคณุภาพการศึกษา 
 ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ 
 แผนงานที่ 1 การแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย /คณะ/
สํานัก/สถาบัน 
 แผนงานที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย/คณะ /สํานัก/สถาบัน 
 

กลยุทธ์ที่ 2 การกํากับดูแลและสนับสนุนการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย/คณะ /
สํานัก/สถาบนั 

 ประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ 
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 แผนงานที่ 1 การจัดทําโครงการงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมประกันคณุภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย/คณะ /สํานัก/สถาบัน 

 แผนงานที่ 2 การตรวจสอบ ติดตาม การดําเนินงานตามโครงการและกจิกรรม 
 แผนงานที่ 3 จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพทั้ง

ระบบ มหาวิทยาลัย/คณะ /สํานัก/สถาบัน 
 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างพันธมิตร เครือข่ายการประกันคณุภาพการศึกษาในระบบท้องถ่ินและสากล 
 ประกอบด้วย 1 แผนงาน คือ 
 แผนงานที่ 1 การลงนามความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนแนว

ทางการสร้างคุณภาพกับมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาในและต่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา 
 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ 
 
 กลยุทธ์ที่ 1 การผลักดันให้มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย 
 ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ 
 แผนงานที่ 1 การประสานความร่วมมือกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 แผนงานที่ 2 การจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทีจ่ําเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถ
เช่ือมโยงกับ สกอ. และ มหาวิทยาลัย/คณะ /สํานัก/สถาบัน ได้ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 เรง่รัดให้ทุกคณะ/สาํนัก/สถาบัน จัดเก็บข้อมูลเอกสารหลกัฐาน ตลอดจนรายงานผล
การประเมินตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และรายงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ 
 แผนงานที่ 1 การสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ 
 แผนงานที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรใหม้ีทักษะการทํางานประกันคุณภาพ

การศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปัจจัยสูค่วามสําเร็จ  
 1. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความตระหนักในเรื่องการสร้างคุณภาพ
การปฏิบัติงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

2. มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร มีความพร้อมในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

กฎกระทรวง 

ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2553 

 

  

  

 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

 

 
 

  
  

 

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   



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

“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 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

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 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

(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 
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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 
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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 
 
 


