
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดคุณภาพแก่บัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการ ทั้งในด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ สอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) (3) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547  จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติประจ าปีการศึกษา 2560 ดังนี้  

๑. การควบคุมคุณภาพ    
 ๑.๑  ก าหนดให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย น าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาใช้ใน      
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย  และก าหนดให้
ส านัก สถาบัน น าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก สถาบัน มาใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน 
  ๑.๒ ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดท าแผนงาน   
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ให้ชัดเจน 
  ๑.๓ มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ สถานที่เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  ๑.๔ มหาวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อสนับสนุน ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ก าหนดไว้  
  1.5 มหาวิทยาลัยจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ ส านัก สถาบัน 
 ๒. การตรวจสอบคุณภาพ   
  ๒.๑ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
2560 
  ๒.๒ มหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ   
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  ๒.๓ มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อย่างต่อเนื่อง 
 3. การประเมินคุณภาพ   
  ๓.๑ ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดท ารายงานผล
การประเมินตนเอง (Self-assessment report: SAR) ครอบคลุมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ที่มี
ความพร้อมต่อการตรวจประเมิน 
  ๓.๒ เสนอให้มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  ๓.๓ ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย ด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  3.4 ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดท าเอกสารสรุปผล
การตรวจประเมินของคณะกรรมการ และรายงานให้ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะและน าผลการตรวจประเมิน ไปใช้ในการวางแผนในการปฏิบัติงานในปีต่อไป 
 4. ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้และมีอ านาจออกค าสั่ง  เพ่ือให้ เกิดประโยชน์จากการใช้
ประกาศนี ้
 
 ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศนี้เป็นต้นไป  

 
ประกาศ ณ วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕60 

 
 

                                     
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  ลิ้มสุข) 

รักษาราชการแทนอธิการบดี 
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เอกสารแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบ
คุณภาพ 

การประเมิน 
คุณภาพ 

การควบคุม 
คุณภาพ 

1. ก าหนดให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย น าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มาใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย  และก าหนดให้ส านัก สถาบัน น าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับส านัก สถาบัน มาใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับส านัก สถาบัน 

2. ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย  จัดท า
แผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ให้
ชัดเจน 

3. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ สถานที่เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. มหาวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อสนับสนุน 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ก าหนดไว้  

5. มหาวิทยาลัยจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ ส านัก สถาบัน 

1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560  

2. มหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย และรายงานผล
การด าเนินงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ   

3. มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก  สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ไปใช้ใน      
การพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อย่างต่อเนื่อง 

 

1. ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย  จัดท า
รายงานผลการประเม ินตน เอง (Self-assessment report: SAR) ครอบคลุม     
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีความพร้อมต่อการตรวจประเมิน 

2. เสนอให้มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

3. ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย ด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4. ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดท าเอกสาร
สรุปผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ และรายงานให้ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและน าผลการตรวจประเมิน ไปใช้ใน       
การวางแผนในการปฏิบัติงานในปีต่อไป 

 



 


