
 
 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
เรื่อง  นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   .................................. 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และ ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ               
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (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 หลักเกณฑ์ และ       
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เห็นสมควรประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  (๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) 
  (๒) ให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามพันธกิจที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และจะต้องบูรณาการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   
กับการบริหารจัดการ 
  (๓) ให้มีการถ่ายทอดสาระส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่บุคลากรทุกประเภท
เพ่ือสร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารจัดการองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  (๔) ให้มีการถ่ายทอดสาระส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่นักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาน ากระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกต์ใช้  และปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน                
และการจัดกิจกรรม 
  (๕) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาใน
การด าเนินงานตามนโยบาย 
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  ข้อ ๒  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 
  (๑) ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 
ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การอุดมศึกษา เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และเกณฑ์การประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  (๒) ให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ              
ระดับสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์การประเมิน
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                   
และกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  (๓) ให้หน่วยงานเทียบเท่าคณะพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอาจก าหนด
ตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน และจัดท าคู่มือการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์การประเมินของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  (๔) ให้มีการควบคุม ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยเป็นระยะ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยรายงานผล               
การประเมินคุณภาพภายในประจ าปีต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสาธารณะ 
  ข้อ ๓  แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน 
  (๑) การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้ด าเนินการตาม
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการ                   
การอุดมศึกษา และคู่มือการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
  (๒) การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพภายใน              
มี ๖ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวบ่งชี้ โดยให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์อ่ืนๆ                   
ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
   การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้               
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพมาตรฐานตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
  (๓) การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพภายใน                  
มี ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ โดยให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ด าเนินการให้เป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และเชื่อมโยงกับการประกัน
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คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
  (๔) การประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพภายใน              
มี ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ ให้หน่วยงานสนับสนุนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะรับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้          
ในระดับสถาบันตามพันธกิจของหน่วยงานและตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ด าเนินการให้เป็นทางเดียวกันและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน              
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
  (๕) ให้คณะ หน่วยงานเทียบเท่าคณะและมหาวิทยาลัยจัดท าคู่มือการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และ
นักศึกษา ตามความเหมาะสม 
  (๖) ให้คณะและมหาวิทยาลัย จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน ๑๒๐ วันหลังจากสิ้นปีการศึกษา โดยด าเนินการ
ตามระบบการประกันคุณภาพท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น และรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผ่านระบบ CHE QA Online ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  (๗) ให้รายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับส านัก/สถาบัน รอบ ๖ เดือน ๙ เดือนและ ๑๒ เดือน ต่อคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 
  (๘) ให้รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับส านัก/สถาบัน โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการก ากับติดตามตรวจสอบ
คุณภาพภายใน ก่อนรับการประเมินคุณภาพ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   
   การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี ให้ใช้ปฏิทินการศึกษาตามกลุ่มประเทศสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือน กรกฎาคมของปีถัดไป โดยส่งรายงาน
ประจ าปีไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
  ข้อ ๔  มาตรการ 
  (๑) ให้มีการจัดสรรงบประมาณ จัดท าแผนกลยุทธ์ จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือก าหนดนโยบาย วิธีการ แนวทางใน              
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมชี้แจงความคืบหน้าเป็นระยะ ฝึกอบรมให้ความรู้            
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินการ สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบ            
การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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  (๒) ให้มีการประชุมชี้แจง ให้ความรู้ ปรับทัศนคติเพ่ือสร้างความเข้าใจให้หน่วยงาน  และ
บุคลากรได้ตระหนักว่าการประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามพันธกิจ ซึ่งจะต้อง
บูรณาการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
  (๓) สร้างระบบและกลไกในการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่บุคลากร โดยบุคลากรทุกประเภท            
มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบตัวชี้วัดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ของหน่วยงานและของบุคคล ติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับ
หลักสูตร อย่างต่อเนื่อง 
  (๔) ให้มีการสอดแทรกความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ชมรมนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม 
เสริมประสบการณ์ เพ่ือให้นักศึกษาน ากระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการเรียน                    
และการจัดกิจกรรม 
  (๕) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนิ นงาน                
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ เป็นคณะกรรมการ คณะท างาน ที่ปรึกษา วิทยากร มีการรับฟัง               
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามสื่อและช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและของชุมชน 
  (๖) การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ก าหนดให้             มี
การประเมินตนเองทุกปีโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายใน
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุก ๓ ปี รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุก ๕ ปี 
 

  นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ใช้กับการประกันคุณภาพภายใน                      
ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน  โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 

   จงึประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 
 
 


