
 
 
 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เร่ือง  นโยบายและแนวทางการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา  

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
   ..................................................................... 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และกฏกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ จึงได้ก าหนด 
นโยบาย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันท่ีจะพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ได้ผลผลิต  ผลลัพธ์ ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์       
การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ ์
การประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีการก าหนด
แนวทางการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ของมหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์ดงัน้ี 
  

นโยบายข้อที่ 1 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานจดัท าระบบการประกนัคุณภาพ เพื่อ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข 
เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

แนวทางด าเนินการ 

1.1 มีการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพของหน่วยงานตั้งแต่ระดบัมหาวทิยาลยัฯ 
คณะ/ส านกั/สถาบนั/ระดบัภาควชิา/สาขาวชิาและระดบับุคคล 

1.2 มีระบบการพฒันาการประกนัคุณภาพ โดยเร่ิมจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน 
การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพฒันาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกระบวนการ 
PDCA 

1.3 มีกระบวนการบริหารจดัการการพฒันาประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดย
ก าหนดปรัชญา วสิัยทศัน์ เป้าหมายและวตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินงาน 

1.4 มีระบบการประกนัคุณภาพท่ีครอบคลุมการให้ความรู้และทกัษะด้านการประกนั
คุณภาพแก่นกัศึกษาทุกคน 

1.5 มีระบบการประกนัคุณภาพท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษา น าไปใชก้บักิจกรรมของนกัศึกษาให้
มีความเช่ือมโยงกบัระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลยัฯ โดย กระบวนการ 
PDCA 
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นโยบายข้อที่ 2  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกหน่วยงาน จดัท ามาตรฐาน ตวับ่งช้ี และเกณฑ์
การประกันคุณภาพ ตามพนัธกิจ ภารกิจท่ีเป็นจุดเน้น จุดเด่น อัตลักษณ์ และมาตรฐานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

แนวทางด าเนินการ 
2.1 มีการจดัท ามาตรฐาน/ตวับ่งช้ี ท่ีใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงาน ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

อุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและ กฎเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร  มาตรฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายนอก   

2.2 มีการจดัท ามาตรฐาน/ตวับ่งช้ี ของหน่วยงานท่ีสอดคล้อง กบัมาตรฐาน/ตวับ่งช้ี ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการบูรณาการให้ครอบคลุม
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ีของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   

2.3 มีการพฒันาตวับ่งช้ีเพื่อให้ช้ีวดัคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามมาตรฐานท่ีก าหนดได้
ทั้งหมดของทุกหน่วยงาน โดยให้ครอบคลุมปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพครบถว้นทั้งปัจจยั
น าเขา้  กระบวนการด าเนินการ  ผลผลิตหรือผลลพัธ์ 

2.4 มีการก าหนดเกณฑ์ หรือแนวปฏิบติัท่ีดี ท่ีใช้ก ากบัแต่ละตวับ่งช้ีตอ้งสามารถวดัระดบั
คุณภาพตามเป้าหมายของตวับ่งช้ีนั้นๆ และท่ีส าคญัจะต้องเป็นเกณฑ์ท่ีน าไปสู่การ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

2.5 มีการจดัท ามาตรฐาน/ตวับ่งช้ี ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของหน่วยงานทั้งระดบัมหาวิทยาลยั/คณะ/
ส านกั/สถาบนั/ภาควิชา/สาขาวิชา  

 

นโยบายข้อที่ 3  ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ภายใน และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจดัการ ท่ีตอ้ง
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  

แนวทางด าเนินการ 
3.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในซ่ึงประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การตรวจติดตามคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
3.2 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก/สถาบนั/

ภาควิชา/สาขาวิชา ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงวุฒิเพื่อท าหนา้ท่ี ด าเนินการตามกรอบนโยบาย 
และแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.3 มีการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพทั้ ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัฯ 

3.4 มีรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินตนเอง ส่งต้นสังกัด หรือ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และเผยแพร่ใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ 
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3.5 มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาพฒันาปรับปรุงการด าเนินการประกนัคุณภาพ
ตามพนัธกิจให้เกิดผลดี มีการประเมินผลลพัธ์และการน าผลการประเมินมาใช้ในการ
พฒันางานประจ าให้เกิดคุณภาพ อยา่งต่อเน่ือง 

 

นโยบายข้อที่ 4 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกหน่วยงาน มีการสร้างนวตักรรมดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษา และการปฏิบติัท่ีดี (Best Practice)  
 แนวทางด าเนินการ 

4.1 มีรายงานการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากการประกนัคุณภาพภายในระดบัมหาวิทยาลยั/
คณะ/ส านกั/สถาบนั/ภาควชิา/สาขาวชิา 

4.2 มีการเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และต่อ
สาธารณชน 

4.3 มีการสร้างนวตักรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีพฒันาข้ึน หรือการ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ หรือการเป็นหน่วยอา้งอิงของหน่วยงานอ่ืนๆ 

4.4 มีผลการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีเป็นไปตามเป้าหมายของ 
แผนปฏิบติัการการประกนัคุณภาพภายใน 

4.5 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีส่งผลต่อคุณภาพบณัฑิต คุณภาพ
งานวิจยั ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ของระดบัมหาวิทยาลยั/คณะ/ส านกั/สถาบนั/ภาควชิา/สาขาวชิา 

 

นโยบายข้อที่ 5 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานสร้างเครือข่ายการประกนัคุณภาพ
การศึกษา และใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการประกนัคุณภาพระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวทิยาลยัฯ โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
 แนวทางด าเนินการ 

5.1 ให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณาจารย์ และบุคลากร
สม ่าเสมอ 

5.2 ส่งเสริมการใชก้ระบวนการจดัการความรู้  โดยการสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ทั้งภายใน และภายนอกในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 

5.3 ส่งเสริมการใช้กระบวนการจดัการความรู้ โดยให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา  

5.4 จดัให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี    
ถูกตอ้งและสามารถใชร่้วมกนัไดทุ้กหน่วยงานและระดบับุคคล 

5.5 มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลหลกั เพื่อสามารถน ามาใชใ้น
การวางแผน การปฏิบติังานประจ า การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุง
พฒันา 
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 นโยบายข้อที่ 6 ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน และ
การประเมินภายนอกท่ีเป็นระบบอย่างต่อเน่ือง และให้สามารถรองรับการประเมินภายนอกของ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 แนวทางด าเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในระดบัมหาวิทยาลยั/คณะ/
ส านกั/สถาบนั/ภาควิชา/สาขาวิชา 

6.2 มีกระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวทิยาลยั/คณะ/ส านกั/สถาบนั/ภาควชิา/สาขาวชิาและระดบับุคคล 

6.3 มีผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก/
สถาบนั/ภาควชิา/สาขาวิชา และระดบับุคคล 

6.4 มีการน าผลการประเมินเพื่อการเทียบเคียง (Benchmarking) ระหวา่งหน่วยงานภายใน 
และระหวา่งหน่วยงานภายนอก 

6.5 มีการน าผลการประเมิน และผลการเทียบเคียงมาวิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข  
การด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน และการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถ
รองรับการประเมินภายนอก   

  

นโยบายและแนวทางการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาตามประกาศน้ี   ใหใ้ช ้
กบัหน่วยงาน ระดบัมหาวทิยาลยั ระดบัคณะ ระดบัภาควชิา ระดบัสาขาวชิา และส านกั/ศูนย/์สถาบนั/
ฝ่ายงานต่างๆ/กลุ่มงาน โดยเร่ิมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2556  เป็นตน้ไป 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

 
  ประกาศ   ณ  วนัท่ี  21  ธนัวาคม   พ.ศ.  2555 
 
 
 

          (รองศาสตราจารย ์ดร.ประเทือง  ภูมิภทัราคม) 
                                                               อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  

 
  

 
 
 


