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 และประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ์ และ
แนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครสวรรค์
เห็นสมควรประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(๑) สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด พั ฒ นางานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ให้ ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลั กเกณฑ์และวิธีการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.)
(๒) ให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามพันธกิจที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และจะต้องบูรณาการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับการบริหารจัดการ
(๓) ให้มีการถ่ายทอดสาระสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่บุคลากรทุกประเภท
เพื่อสร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบร่วมกันในการบริห ารจัดการองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
(๔) ให้ มี การถ่ายทอดสาระส าคัญของการประกั นคุณ ภาพการศึกษาไปสู่ นัก ศึกษา เพื่อให้
นั ก ศึก ษาน ากระบวนการของการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาไปประยุก ต์ ใช้ และปฏิบั ติเ กี่ ยวกับ การเรี ย น
และการจัดกิจกรรม
(๕) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาใน
การดาเนินงานตามนโยบาย

- ๒ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
(๑) ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน
ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การอุดมศึกษา เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และเกณฑ์การประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
(๒) ให้ มี การพั ฒนาระบบการประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดั บหลั กสู ตร ระดั บคณะ
ระดับสถาบัน เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์การประเมิน
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
และกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) ให้หน่วยงานเทียบเท่าคณะพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอาจกาหนด
ตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงาน และจัดทาคู่มือการดาเนินงานตามพันธกิจเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์การประเมิน ของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
(๔) ให้มีการควบคุม กากับ และติดตามผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ระดับ คณะ และระดับ สถาบั น โดยรายงานผลต่อมหาวิทยาลั ยเป็นระยะ เพื่อให้ มหาวิทยาลั ยรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในประจาปีต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสาธารณะ
ข้อ ๓ แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน
(๑) การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้ดาเนินการตาม
คู่ มื อการประกั น คุ ณภาพภายใน ระดั บ อุ ดมศึ กษาฉบั บปี การศึ กษา ๒๕๕๗ ของส านั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และคู่มือการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
(๒) การประกันคุณภาพภายในระดับหลั กสู ตร มี องค์ประกอบในการประกันคุ ณภาพภายใน
มี ๖ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวบ่งชี้ โดยให้ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ การกากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
การดาเนิ นการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลั กสู ตร ให้ เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพมาตรฐานตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(๓) การประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ คณะ มี อ งค์ ประกอบในการประกั นคุ ณ ภาพภายใน
มี ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ โดยให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ดาเนินการให้เป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้ องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสู ตร และเชื่อมโยงกับการประกัน

- ๓คุ ณภาพภายนอกของส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษา (สมศ.) และส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
(๔) การประกั นคุ ณภาพภายในระดั บสถาบั น มี องค์ ประกอบในการประกั นคุ ณภาพภายใน
มี ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ ให้หน่วยงานสนับสนุนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะรับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ในระดับสถาบันตามพันธกิจของหน่วยงานและตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดั บมหาวิ ทยาลั ย ดาเนิ นการให้ เป็ นทางเดี ยวกั นและสอดคล้ องกั บการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
(๕) ให้ ค ณะ หน่ ว ยงานเที ยบเท่าคณะและมหาวิ ทยาลั ยจั ดทาคู่มือ การดาเนินงานประกั น
คุณภาพการศึกษา และให้ ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และ
นักศึกษา ตามความเหมาะสม
(๖) ให้คณะและมหาวิทยาลัย จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน ๑๒๐ วันหลังจากสิ้นปีการศึกษา โดยดาเนินการ
ตามระบบการประกันคุณภาพที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น และรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผ่านระบบ CHE QA Online ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๗) ให้รายงานผลความคืบหน้าในการดาเนินการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ สานัก/สถาบัน รอบ ๖ เดือน ๙ เดือนและ ๑๒ เดือน ต่อคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย
(๘) ให้รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสานัก/สถาบัน โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการกากับติดตามตรวจสอบ
คุณภาพภายใน ก่อนรับการประเมินคุณภาพ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี ให้ ใช้ปฏิทิ นการศึกษาตามกลุ่ มประเทศสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือน กรกฎาคมของปีถัดไป โดยส่งรายงาน
ประจาปีไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ข้อ ๔ มาตรการ
(๑) ให้ มีการจั ดสรรงบประมาณ จัดทาแผนกลยุทธ์ จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการประกั น
คุณภาพการศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อกาหนดนโยบาย วิธีการ แนวทางใน
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมชี้แจงความคืบหน้าเป็นระยะ ฝึกอบรมให้ความรู้
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินการ สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- ๔(๒) ให้ มีการประชุมชี้แจง ให้ ความรู้ ปรับทัศนคติเพื่อสร้างความเข้าใจให้ ห น่ว ยงาน และ
บุคลากรได้ตระหนักว่าการประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามพันธกิจ ซึ่งจะต้อง
บูรณาการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
(๓) สร้ า งระบบและกลไกในการถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ไปสู่ บุ ค ลากร โดยบุ ค ลากรทุ ก ประเภท
มีส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วัด ตามพั นธกิจ ของมหาวิท ยาลั ย ของหน่ ว ยงานและของบุ คคล ติด ตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิ ทยาลัย ระดับคณะ และระดับ
หลักสูตร อย่างต่อเนื่อง
(๔) ให้มีการสอดแทรกความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ให้ความรู้ด้านการประกันคุ ณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ชมรมนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม
เสริ ม ประสบการณ์ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาน ากระบวนการการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไปใช้ ใ นการเรี ย น
และการจัดกิจกรรม
(๕) เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผน การด าเนิ นงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ เป็นคณะกรรมการ คณะทางาน ที่ปรึกษา วิทยากร มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามสื่อและช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและของชุมชน
(๖) การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน กาหนดให้
มี
การประเมินตนเองทุกปีโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายใน
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุก ๓ ปี รับการประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุก ๕ ปี
นโยบาย หลั ก เกณฑ์ และแนวปฏิ บัติ ต ามประกาศนี้ ให้ ใ ช้ กั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชานาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

