
 
 
 
 
 

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เรื่อง  นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 

ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ..................................................................... 

           อาศัยความตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และอ านาจตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ๒๓๐/๒๕๖๓ เรื่องการมอบอ านาจให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก 
สถาบันและหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสั่ง ณ วันที่ ๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับข้อ ๓๒ (๑) ของกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  (๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชา ทุกหลักสูตรในสังกัด พัฒนางานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๕ ด้าน ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และตามเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)  
  (๒) ให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามพันธกิจที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และจะต้องบูรณาการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
การบริหารจัดการ 
  (๓) ให้มีการถ่ายทอดสาระส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่บุคลากรทุกประเภท
เพ่ือสร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารจัดการองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา 



๒ 
 

  (๔) ให้มีการถ่ายทอดสาระส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่นักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาน ากระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนและการ
จัดกิจกรรม 
 
  (๕) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 ข้อ ๒ มาตรการ 
  (๑) จัดสรรงบประมาณ จัดท าแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จัดตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือก าหนดนโยบาย วิธีการ แนวทางในการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา จัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมชี้แจง
ความคืบหน้าเป็นระยะ ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา สร้างเครือข่ายด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะและต่างสถาบัน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ในทางท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการทีเ่ป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  (๒) ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญว่าการประกันคุณภาพ
การศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามพันธกิจซึ่งจะต้องบูรณาการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน  โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูล การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
เพ่ือการวางแผน ตัดสินใจ ตรวจสอบและอ้างอิง ทั้งในการปฎิบัติงานตามพันธกิจและการรับการประเมิน 
  (๓) สร้างระบบและกลไกในการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่บุคลากร โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบตัวชี้วัดตามพันธกิจของสาขาวิชา หลักสูตร คณะ และของบุคคล ติดตามความคืบหน้าผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  (๔) สอดแทรกความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ให้ความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สโมสรนักศึกษา และชมรมนักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
เพ่ือให้นักศึกษาน ากระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการเรียนและการจัดกิจกรรม 
  (๕) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ เป็นคณะกรรมการ คณะท างาน ที่ปรึกษา วิทยากร รับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  
 
 ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 
  (๑) ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประกอบด้วยการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๕ ด้าน 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ตาม 
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพ



๓ 
 

การศึกษาภายในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)           
                    (๒) ให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ได้
ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และของคณะกรรมการการ
พัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ  
  (๓) ให้มีการควบคุม ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ โดยรายงานผลต่อคณะและมหาวิทยาลัยเป็นระยะ  
 
 ข้อ ๔ แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน 
  (๑) การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ  ให้ด าเนินการตามคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ของคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปีการศึกษา ๒๕๖๒  และคู่มือการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
  (๒) การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบในการประกันคุณภาพภายในมี ๖ 
องค์ประกอบ ๑๔ ตัวบ่งชี้  โดยให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ การ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศ
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
  (๓) การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ องค์ประกอบในการประกันคุณภาพภายในมี ๕ 
องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ โดยให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ด าเนินการให้เป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และเชื่อมโยงกับการประกัน
คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
  (๔) ให้หลักสูตรและคณะ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบ CHE QA Online ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  (๕) ให้รายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ๙ เดือนและ ๑๒ เดือน ทั้งใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
  (๖) การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ก าหนดให้มีการประเมินตนเองทุกปีโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 



๔ 
 

 นโยบาย หลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้ ใช้กับการประกันคุณภาพภายใน                      
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 


