ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ และ ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๑ (๑) (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และข้อ ๓๒ (๑) ของกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับ อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เห็นสมควรประกาศนโยบาย
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
(๒) ให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามพันธกิจที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และจะต้องบูรณาการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการ
บริหารจัดการ
(๓) ให้มีการถ่ายทอดสาระสาคัญของการประกันคุ ณภาพการศึกษาไปสู่บุคลากรทุกประเภทเพื่อ
สร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารจัดการองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
การศึกษา
(๔) ให้มีการถ่ายทอดสาระสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
นากระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนและการจัดกิจกรรม
(๕) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ในการดาเนินงานตามนโยบาย

๒

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
(๑) ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน
ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อุดมศึกษา เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
เกณฑ์การประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
(๒) ให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับ
สถาบัน ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์การประเมินของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับระบบ
การประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในตามพระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ และกฎกระทรวงว่ าด้ วย ระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) ให้หน่วยงานเทียบเท่าคณะพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอาจกาหนดตัว
บ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการดาเนินงาน และจัดทาคู่มือการดาเนินงานตามพันธกิจเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์การประเมินของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
(๔) ให้มีการควบคุม กากับ และติดตามผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับ หลักสูตร
ระดับคณะ และระดับ สถาบั น โดยรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยเป็นระยะ เพื่อให้มหาวิทยาลัย รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในประจาปีต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสาธารณะ
ข้อ ๓ แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน
(๑) การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้ดาเนินการตามคู่มือ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และคู่มือการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
(๒) การประกั นคุณภาพภายในระดั บหลั กสู ตร องค์ ประกอบในการประกั นคุ ณภาพภายในมี ๖
องค์ประกอบ ๑๔ ตัวบ่งชี้ โดยให้ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ การกากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(๓) การประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ คณะ องค์ ป ระกอบในการประกั นคุ ณ ภาพภายในมี ๕
องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ โดยให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ดาเนินการให้เป็นแนวทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก

๓

ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษา (สมศ.) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)
(๔) การประกั นคุ ณภาพภายในระดั บ สถาบั น องค์ ประกอบในการประกั นคุ ณภาพภายในมี ๕
องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ ให้หน่วยงานสนับสนุนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะรับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับ
สถาบันตามพันธกิจของหน่วยงานและตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดั บ
มหาวิทยาลัย ดาเนินการให้เป็นทางเดียวกันและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และเชื่อมโยงกับการประกันคุ ณภาพภายนอกของส านักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพ
การศึกษา (สมศ.) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
(๕) ให้คณะ หน่วยงานเทียบเท่าคณะและมหาวิทยาลัย จัดทาคู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา ตาม
ความเหมาะสม
(๖) ให้คณะและมหาวิทยาลัย จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอ
ต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน ๑๒๐ วันหลังจากสิ้นปีการศึกษา โดยดาเนินการตาม
ระบบการประกันคุณภาพที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น และรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผ่านระบบ CHE QA Online ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๗) ให้รายงานผลความคืบหน้าในการดาเนินงาน รอบ ๖ เดือน ๙ เดือนและ ๑๒ เดือน ทั้งใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
การรายงานผลการด าเนิ นงานในรอบปี ให้ ใช้ ปฏิ ทิ นการศึ ก ษาตามกลุ่ มประเทศสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป โดยส่งรายงาน
ประจาปีไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ข้อ ๔ มาตรการ
(๑) ให้มีการจัดสรรงบประมาณ จัดทาแผนกลยุทธ์ จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อกาหนดนโยบาย วิธีการ แนวทางในการดาเนินงาน
ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประชุ ม ชี้ แ จงความคื บ หน้ า เป็ น ระยะ ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการดาเนิน การ สร้ างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒ นาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(๒) ให้มีการประชุมชี้แจง ให้ความรู้ ปรับทัศนคติเพื่อสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานและบุคลากร
ได้ตระหนักว่าการประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามพันธกิจซึ่งจะต้องบูรณาการให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
(๓) สร้างระบบและกลไกในการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่บุคลากร โดยบุคลากรทุกประเภทมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบตัวชี้วัดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ของหน่วยงานและของบุคคล ติดตามความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและระดับหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง

๔

(๔) ให้มีการสอดแทรกความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ให้
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ชมรมนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์เพื่อให้นักศึกษานากระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการเรียนและการจัดกิจกรรม
(๕) เปิ ดโอกาสให้ ผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสี ยเข้ามามีส่ วนร่ว มในการวางแผน การดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ เป็นคณะกรรมการ คณะทางาน ที่ปรึกษา วิทยากร มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียตามสื่อและช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและของชุมชน
(๖) การประกันคุ ณภาพภายในระดั บหลั กสู ตร ระดั บคณะ และระดั บสถาบั น ก าหนดให้ มี การ
ประเมินตนเองทุกปีโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้ อมรับการประเมินภายในจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุก ๓ ปี รับการประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุก ๕ ปี
นโยบาย หลั ก เกณฑ์ และแนวปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ให้ ใ ช้ กั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชานาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

