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กฎกระทรวง
กําหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสาม และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การติดตามตรวจสอบและประเมิน คุณ ภาพ
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ซึ่ง กระทําโดยบุคลากรของสถานศึ กษานั้น เองหรือ โดยหน่ ว ยงานต้น สังกั ด
ที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษา
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์
และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง สําหรับการส่งเสริม
และกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
“ระบบการประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า กระบวนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการประเมินคุณภาพภายใน
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบในสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“การศึกษาพื้นฐาน” หมายความว่า การศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ การจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“การศึกษาต่อเนื่อง” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่เป็นหลักสูตรเฉพาะหรือหลักสูตรฝึกอบรม
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ ทักษะชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคม และชุมชน
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ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับการศึกษานอกระบบ ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาพื้นฐาน
และการศึกษาต่อเนื่อง
ข้อ ๓ ระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย
(๑) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(๓) การประเมินคุณภาพภายใน
ข้อ ๔ ให้สถานศึกษาดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีมาตรฐานการศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา
(๒) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี
(๓) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี
(๔) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(๕) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๖) จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปี
(๗) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด
และภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๘) นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
(๙) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
(๑๐) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย
และผู้รับบริการ
ข้อ ๕ ให้ สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด
หรือสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
หรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คํ าปรึก ษา แนะนํา ช่ ว ยเหลื อ และร่ ว มพัฒ นาระบบการประกัน คุณ ภาพภายใน
ของสถานศึกษา
(๒) ดําเนิน การประเมิน คุณ ภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสามปีงบประมาณ และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการประเมิน
คุณภาพภายในต่อสาธารณชน
(๓) เสนอสรุปรายงานการประเมินคุณ ภาพภายในของสถานศึกษาเป็นภาพรวมของจังหวัด
ต่อสํานักงาน
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(๔) นํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษามาใช้ ใ นการวางแผนสนั บ สนุ น
ช่วยเหลือ และพัฒนาสถานศึกษา
นอกจากสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน การประกัน คุณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษาอื่นด้วย
ข้อ ๖ ให้ สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๒) สรุปและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวมต่อคณะกรรมการ
(๓) ดําเนิน การอื่น ใดเพื่อให้สถานศึกษาสามารถดํา เนิน การประกัน คุณ ภาพภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม
แห่ง พระราชบัญ ญั ติส่ง เสริ ม การศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญ ญัติใ ห้
สํานัก งานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและมีคุณภาพตลอดจนมาตรฐานสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

