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ประกาศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เร่ือง  นโยบายและแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
**********************

เพ่ือใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีคุณภาพ
ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากลโดยท่ัวไป  และการเขาสูประชาคมอาเซียน  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร  จึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร  ดังนี้

นโยบายขอท่ี ๑ กําหนดใหมหาวิทยาลัยและทุกหนวยงานมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศนโดยจัดทําแผน
กลยุทธ  แผนท่ียุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน

๑.๑ กําหนดใหทุกหนวยงานมีแผนกลยุทธ  แผนท่ียุทธศาสตร  ท่ีแสดงถึงความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงยุทธศาสตรของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ยุทธศาสตรระดับ
พ้ืนท่ี  ไดแก กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๒ จังหวัด จังหวัดกําแพงเพชร  และจังหวัดตาก

๑.๒ กําหนดใหมหาวิทยาลัย  และทุกหนวยงานมีแผนปฏิบัติราชการระยะ ๔ ป
๑.๓ กําหนดใหทุกหนวยงานมีแผนปฏิบัติงานประจําป  มีการควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานตามแผน

นโยบายขอท่ี ๒ ปฏิรูปการเรียนรูและพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู
๒.๑ พัฒนาหลักสูตรใหเปนท่ีตองการของทองถ่ิน  และตอบสนองความตองการของชาติ
๒.๒ เตรียมความพรอมในดานตางๆ  ท้ังดานทรัพยากรและระบบบริหารจัดการหลักสูตร
๒.๓ จัดรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายเพ่ือการเขาถึงการศึกษาอุดมศึกษา  เชน

๒.๓.๑ การเทียบโอนความรูและประสบการณ
๒.๓.๒ การจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล
๒.๓.๓ การจัดหลักสูตรก่ึงเขาชั้นเรียน
๒.๓.๔ การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส

๒.๔ จัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นท่ีสามารถนําผลไปเทียบโอนเปนหนวยกิตสะสม  เพ่ือได
คุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน  การไดรับคุณวุฒิทางการศึกษาระดับตางๆ

๒.๕ ดําเนินการใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด  เปนศูนยจัดการศึกษาสําหรับ
ประชาชนตามแนวชายแดนท่ีหางไกล  รวมท้ังจัดการศึกษาสําหรับแรงงานไทยและตางดาวในสถาน
ประกอบการชายแดน ๕ อําเภอ  ฝงตะวันตกของจังหวัดตาก

/๒.๖ จัดการเรียนการสอน..



๒

๒.๖ จัดการเรียนการสอนท่ี เนนผลลัพธการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai  Qualification  Framework  for  Higher  Education)

๒.๗ ดําเนินการใหมหาวิทยาลัยเปนชุมชนแหงการเรียนรูดวยกระบวนการจัดการความรู

นโยบายขอท่ี ๓ ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
๓.๑ มหาวิทยาลัยและคณะมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพในการผลิตบัณฑิต  ดังนี้

๓.๑.๑. การกํากับมาตรฐาน
๓.๑.๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท ี่กําหนด

โดย สกอ.
๓.๑.๒ บัณฑิต

๓.๑.๒.๑ คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห งชาต ิ
๓.๑.๒.๒ การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา

๓.๑.๒.๒.๑ ปริญญาตรี  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

๓.๑.๒.๒.๒ ปริญญาโท ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ หรือเผยแพร

๓.๑.๒.๒.๓ ปริญญาเอก ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

๓.๑.๓ นักศึกษา
๓.๑.๓.๑ การรับนักศึกษา
๓.๑.๓.๒ การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
๓.๑.๓.๓ ผลเกิดกับนักศึกษา

๔. อาจารย
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย
๔.๒ คุณภาพอาจารย

๔.๒.๑ รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
๔.๒.๑ รอยละของอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
๔.๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย
๔.๒.๔ จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับ

การอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
๔.๓ ผลท่ีเกิดกับอาจารย

๕. หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผูเรียน
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร
๕.๒ การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
๕.๓ การประเมินผูเรียน
๕.๔ ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ  ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู



๓

๓.๒ สงเสริม  สนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงานตามกรอบนโยบายท่ีพึงปฏิบัติตอนักศึกษา
๓.๓ จัดทําแผนพัฒนาบัณฑิตในทุกดานโดยสรางอัตลักษณใหเกิดแกนักศึกษา
๓.๔ ควบคุมการจัดระบบการเรียนการสอน  เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรูอยางแทจริง

ท้ังความรูและวิธีการเรียนรู
๓.๕ กําหนดทักษะ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหแกบัณฑิต
๓.๖ พัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรและสอบวัดมาตรฐานความรูคอมพิวเตอรใหกับ

นักศึกษาทุกคน  รวมท้ังสนับสนุนการเรียนรูดานคอมพิวเตอรในระดับท่ีสูงข้ึนตามความสนใจและ
ความสามารถของนักศึกษา  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูระดับสูงและการประกอบอาชีพ

๓.๗ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา  และสอบวัดมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
ใหกับนักศึกษาทุกคน  รวมท้ังสนับสนุนการเรียนรูและภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงข้ึนตามความสนใจและ
ความสามารถของนักศึกษา

๓.๘ พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ  ใหกับนักศึกษาตามความสนใจและกําหนดให
นักศึกษาเขาทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศและผานเกณฑท่ีกําหนด

๓.๙ สรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting
Professors ท่ีมาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ตางประเทศ

๓.๑๐ กํากับดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ท้ังการทําแผนการสอน  การผลิต  และ
การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส  การจัดทําเอกสารตํารา  การมอบหมายงานใหฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ
การฝกประสบการณวิชาชีพ  การวัด  และประเมินผลการเรียน

๓.๑๑ กําหนดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยในทุกระดับ ทุกวิชา ทุกคน โดย
นักศึกษาทุกประเภท  ทุกภาคเรียน

๓.๑๒ จัดโครงการเพ่ือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษตาง ๆ
๓.๑๓ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)  ในการนํา

ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการดําเนินกิจการนักศึกษา
๓.๑๔ จัดใหมีการจัดกิจกรรมและใหบริการดานตาง ๆ แกนักศึกษาและศิษยเกาอยาง

เหมาะสม

นโยบายขอท่ี ๔ สรางองคความรู  งานวิจัย  และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาองคกร  การเรียนการสอน
และทองถ่ิน

๔.๑ กําหนดใหการวิจัยเปนภารกิจหนึ่งท่ีอาจารยตองปฏิบัติตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด และเปนภาระงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจําป

๔.๒ กําหนดใหการสรางและพัฒนานักวิจัยเปนภารกิจท่ีสําคัญเปนอันดับแรกของการพัฒนา
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย  โดยสนับสนุนการฝกอบรมเก่ียวกับการทําวิจัย  การจัดหาแหลงทุนสําหรับนักวิจัย
หนาใหม  และการจัดหาพ่ีเลี้ยงท่ีปรึกษาในการทําวิจัย

๔.๓ สงเสริมงานวิจัยท่ีทําเปนคณะบุคคล  งานวิจัยสถาบันท่ีกอใหเกิดการพัฒนางาน
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพ่ือสรางความชํานาญและความม่ันใจใหกับนักวิจัยหนาใหม

/๔.๔ สงเสริมการทําวิจัย…



๔

๔.๔ สงเสริมการทําวิจัยท่ีใชประโยชนไดอยางแทจริง
๔.๕ กําหนดใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนกลไกในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนา

ภารกิจของหนวยงาน  และตอบสนองยุทธศาสตรพ้ืนท่ี  หรือตอบสนองยุทธศาสตรของชาติ
๔.๖ กําหนดใหมีการบูรณาการการวิจัย  หรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
๔.๗ สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย  หรือนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพในเวทีระดับชาติ  หรือ

นานาชาติ
๔.๘ สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย  นวัตกรรมหรือบทความทางวิชาการท่ีมีคุณภาพใน

วารสารระดับชาติ  หรือนานาชาติ
๔.๙ สนับสนุนใหมีการจัดการความรูดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
๔.๑๐ สงเสริมสนับสนุนการจัดหาแหลงทุนภายนอกสําหรับการวิจัย

นโยบายขอท่ี ๕ เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  พัฒนาคน  ชุมชนทองถ่ินใหอยูดีมีสุข
มีวัฒนธรรม  ศีลธรรม  อาชีพ  พ่ึงพาตนเองได

๕.๑ กําหนดใหมีการสํารวจความตองการของชุมชน  ภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือประกอบ
การกําหนดทิศทางการจัดทําแผนบริการทางวิชาการ

๕.๒ กําหนดใหหนวยงานจัดทําแผนบริการวิชาการ  วิชาชีพแกสังคม
๕.๓ สงเสริมใหมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการวิชาการตอสังคม
๕.๔ พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นระยะยาว  ตามความตองการการพัฒนาตนเอง

ของทองถ่ิน
๕.๕ พัฒนาคุณภาพบุคลากรของทองถ่ินดวยการสรางวิสัยทัศน   เ พ่ิมพูนความรู

ประสบการณความชํานาญท่ีจําเปนและสรางคานิยมและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมดวยรูปแบบการใหบริการ
ตาง ๆ

๕.๖ ศึกษารวบรวมและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ือเปนตนทุนในการรวมดําเนินการ
พัฒนาทองถ่ิน  และเปนองคความรูสําหรับการจัดการศึกษา

๕.๗ สงเสริมการทําวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับทองถ่ิน  โดยประสานขอรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากหนวยสนับสนุนการวิจัยระดับชาติ  ท้ังนี้โดยใหทองถ่ินรวมดําเนินการกับมหาวิทยาลัย
เพ่ือพัฒนาความสามารถและประสบการณในการแกปญหาและพัฒนาของทองถ่ิน

๕.๘ เปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในภารกิจของมหาวิทยาลัย
๕.๙ กําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานุวงศ  มาเปนแผนปฏิบัติงานของหนวยงาน
๕.๑๐ กําหนดใหหนวยงานมีการบูรณาการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย

/นโยบายขอท่ี ๖ กําหนดใหทุกหนวยงาน...
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นโยบายขอท่ี ๖ กําหนดใหทุกหนวยงาน  มีการดําเนินงานและรวมกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

๖.๑ กําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําแผนปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๖.๒ กําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนทองถ่ิน
๖.๓ กําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําฐานขอมูลศิลปวัฒนธรรม
๖.๔ กําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมนักศึกษา
๖.๕ กําหนดใหหนวยงานท่ี เ ก่ียวของ มีการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรู ด าน

ศิลปวัฒนธรรม  ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ
๖.๖ กําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ

นโยบายขอท่ี ๗ กําหนดใหมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ิมคุณภาพผลผลิตและบริการ
๗.๑ ปฏิรูปการดําเนินงานในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good

Governance) และใชการจัดการเรียนรูในทุกหนวยงาน
๗.๒ กําหนดคานิยมหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เพ่ือใชเปนหลักคิดรวมกัน

และใชเปนแนวทางการปฏิบัติขององคกรใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยยึดถือในการทํางาน  เพ่ือพัฒนาองคกร
ใหมีคุณลักษณะ  และเปนบรรทัดฐานท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

๗.๓ ดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดจากองคกรสูหนวยงาน  และจากหนวยงานสูบุคคล  โดยให
มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลงานและการพิจารณาความดีความชอบ

๗.๔ มีระบบการรับ การบริหาร การสงเสริม และพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

๗.๕ กําหนดใหมีแผนพัฒนาบุคลากรและดําเนินการใหมีการพัฒนาบุคลากร  โดยเนน
คุณลักษณะของบุคลากรท่ีสามารถเรียนรูรวมกันเปนทีม มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง  ยอมรับและปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลง ไมยึดติดรูปแบบเดิม  ใชประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหม  ทํางานเชิงรุก  กลาคิดกลาทํา
มีทักษะการบริหารจัดการ ดําเนินการตามคานิยมหลัก K –Knowledge -สรางสรรคความรูใหม P-Public
Service and Productivity ใหบริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพท่ีดี R-Responsibility ยึดถือความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี U-unity มีความรัก  สามัคคีในองคกร

๗.๖ สงเสริมใหมีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี  และสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรทุก
ระดับ

๗.๗ สงเสริมใหมีการจัดการความรู พัฒนาการปฏิบัติงานท่ีดี  (Good  Practice) จัดทํา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาหนวยงาน

๗.๘ จัดทําฐานขอมูลดานตางๆ  เพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
๗.๙ พัฒนางานดานวิ เทศสัมพันธ   ดวยการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับ

สถาบันการศึกษา  และหนวยงานในกลุมประเทศประชาคมอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ

/๗.๑๐ กําหนดใหมีระบบ…
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๗.๑๐ กําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกรท้ังระดับหนวยงานและมหาวิทยาลัย
โดยทําการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategy)  ดานการปฏิบัติงาน  ทรัพยากร และ
บุคลากร (Operation) ดานการเงิน (Finance) และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) และ
โครงการการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  มีการดําเนินการตอบสนองความเสี่ยงดวยกิจกรรมควบคุม  รวมถึง
มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามการบริหารความเสี่ยง รอบ  6 และ 12 เดือน  และนําเสนอ
รายงานตอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ

๗.๑๑ กําหนดใหมีการตรวจสอบภายในทุกหนวยงาน  โดยคณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัย  หรือจากหนวยงานภายนอก

๗.๑๒ กําหนดใหมีการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกระดับโดยคณะกรรมการท่ีมี
ความเปนอิสระ

๗.๑๓ กําหนดใหทุกหนวยท่ีเก่ียวของงานรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง

๗.๑๔ กําหนดใหมีแผนกลยุทธทางการเงินใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
๗.๑๕ กําหนดใหมีแนวทางการจัดสรรทรัพยากรดานการเงิน  การวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตรวจสอบได

นโยบายขอท่ี ๘ ใหทุกหนวยงานมีระบบ / กลไกการประกันคุณภาพภายในของตนเอง
๘.๑ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ

ประเมิน และเปนเครื่องมือในการรักษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยสูระดับสากล  โดยเนนใหทุกหนวยงาน ท้ังระดับหลักสูตร คณะ สํานัก
สถาบัน  และมหาวิทยาลัย ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

๘.๒ แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
๘.๓ กําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะ (Key  Performance  Indicator)  ท่ีสงผลตอคุณภาพ

ซึ่งอาจกําหนดเปนมาตรฐาน / ปจจัย / องคประกอบ  หรืออ่ืนๆ  ซึ่งเปนตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญท่ี
มหาวิทยาลัยพัฒนาใหเกิดคุณภาพตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  และตามเกณฑการประเมิน
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เกณฑคุณภาพการศึกษา  เพ่ือดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria  for  Performance  Excellence)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  และเกณฑมาตรฐาน
อาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance)

๘.๔ กําหนดใหมีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ  และเอกสารอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของกับการ
ประกันคุณภาพ  ท้ังระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงาน  โดยกําหนดเกณฑ  มาตรฐาน  และวิธีการดําเนินงาน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๘.๕ กําหนดใหมหาวิทยาลัยและหนวยงานดําเนินงานตามกรอบการประเมินของ  สมศ.
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และครอบคลุมหลักเกณฑ  ไดแก

๘.๕.๑ ดานคุณภาพศิษย
๘.๕.๒ ดานคุณภาพอาจารยผูสอน

/๘.๕.๓ ดานการบริหารและ …
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๘.๕.๓ ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
๘.๕.๔ ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม
๘.๕.๕ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๘.๕.๖ ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ
๘.๕.๗ ดานมาตรการการสงเสริมการสรางความสัมพันธ เครือขายและความรวมมือ

๘.๖ ดําเนินการใหมีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ท้ังในระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย

๘.๗ ดําเนินการใหบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย  ตระหนักวาการประกันคุณภาพเปน
งานประจําท่ีตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง  บรรลุวัตถุประสงคเกิดผลงานท่ีเปนรูปธรรม  ตรวจสอบและประเมินได

๘.๘ กําหนดใหมหาวิทยาลัย  และหนวยงานจัดทําแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
จัดทําโครงการกิจกรรม  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด

๘.๙ กําหนดใหทุกคณะมีการใหความรูดานประกันคุณภาพแกนักศึกษา  พัฒนาการทํางาน
ของนักศึกษาดวยวงจรคุณภาพ P  D  C  A

๘.๑๐ กําหนดใหมีการรายงานการประเมินเองตามกรอบการประเมินของหนวยงานตน
สังกัด  ท้ังในระดับหลักสูตร หนวยงานและมหาวิทยาลัย  เม่ือสิ้นปการศึกษา  โดยนําเสนอรายงานผลการ
ประเมินภายใน ๓๐ พฤศจิกายนของทุกป

๘.๑๑ กําหนดใหมหาวิทยาลัย  หนวยงาน  และโปรแกรมวิชา  รับการติดตาม  ตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง ทุกป

๘.๑๒ กําหนดใหมหาวิทยาลัย  และหนวยงาน รับการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป  จากหนวยงานตนสังกัด

๘.๑๓ กําหนดใหมหาวิทยาลัย  และหนวยงาน  รับการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ๑ ครั้งในทุก ๕ ป  จากสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)

๘.๑๔ กําหนดใหมีการจัดทําฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา และใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

๘.๑๕ กําหนดใหทุกหนวยงานมีการนําผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบประเมิน
ไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

๘.๑๖ สนับสนุน  สงเสริมความรวมมือ และสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษากับหนวยงานภายในและภายนอก

๘.๑๗ ดําเนินการใหมีการนําขอมูล  ขาวสาร  และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
เผยแพรตอสาธารณชน  เพ่ือใหสังคมภายนอกไดรับทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการตาม
ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๖ เดือน มกราคม ๒๕๕๘

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร


