ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง นโยบายการนาเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๒
-----------------เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชรมีแนวทางการนาเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหลักสูตร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับข้อ ๓ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑, ข้อ ๓๓ ของกฎกระทรวง
ว่าด้ว ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงกาหนดนโยบายการนาเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหลักสูตร ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง นโยบายการนาเกณฑ์
คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“สถาบัน” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“คณะ” หมายความว่า หน่วยงานระดับคณะ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้อ ๔ หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนาคุณ ภาพด้วยเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
จะต้องมีผลการประเมินคุณภาพภายในได้มาตรฐานระดับดีมากไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือได้มาตรฐานระดับดีต่อเนื่อง
๒ ปีติดต่อกัน หรือเป็นหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ คุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thailand Qualification Register : TQR) โดยต้องได้รับการสนับสนุนจากคณะและสถาบันด้วย

-๒ข้อ ๕ ผู้บริหารในทุกระดับจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรด้วยเกณฑ์คุ ณภาพเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน มีการประกาศนโยบายและสื่อสารกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้การสนับสนุนในส่วนที่
เกี่ยวข้องทุกด้าน และให้ความร่วมมือในการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ
ข้อ ๖ กาหนดให้มี ๒ แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรด้วยเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน ซึ่งหลักสูตรสามารถเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ดังนี้
๖.๑ กรณีหน่วยงานนาร่อง หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ เต็มรูปแบบ
ต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และดาเนินการแจ้งต่อหน่วยงานต้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถ
ดาเนินการได้
๖.๑.๑ การพัฒนาเต็มรูปแบบ หมายถึง นาเกณฑ์มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
วิเคราะห์สภาพหน่วยงานตนเองเทียบกับเกณฑ์ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพและตัวชี้วัดความสาเร็จ ติดตามผลการ
พั ฒ นาตามตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ และรั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพจากผู้ ป ระเมิ น เกณฑ์ คุ ณภาพเครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยอาเซียนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ให้การรับรอง โดยหลักสูตรเป็นผู้จัดหาเอง
หรือมหาวิทยาลัยจัดหาให้ก็ได้
๖.๑.๒ หลั ก สู ต รด าเนิ น การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (SAR) เมื่อสิ้นปีการศึกษา และดาเนินการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data
Set) และบันทึกแนบไฟล์คอมพิวเตอร์ของรายงานการประเมินตนเองในรูปแบบ PDF ลงในระบบสารสนเทศ CHE
QA 3D Online เป็นประจาทุกปี
๖.๑.๓ หลักสูตรที่พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนได้
ในระดับคะแนนตั้งแต่ ๔ ขึ้นไป สามารถขอรับการประเมินจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) เพื่อให้การ
รับรองคุณภาพด้วยก็ได้ โดยแจ้งเจตจานงไปยังสานักประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
๖.๒ กรณี น าเกณฑ์ ม าใช้ เ พื่ อ การพั ฒ นา หลั ก สู ต รที่ ป ระสงค์ น าเกณฑ์ คุ ณ ภาพเครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยอาเซียนมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานเท่านั้น ต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณบดี โดย
การพัฒนาดาเนินการเช่นเดียวกั บข้อ ๖.๑.๑ ยกเว้น ไม่ต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ประเมินเกณฑ์
คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน แต่ให้ดาเนินการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นประจาทุกปีแทน
ข้ อ ๗ ให้ ห ลั ก สู ต รก าหนดหรื อ ทบทวนผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning
Outcomes : ELOs) ทัง้ ผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตร และระดับรายวิชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดย
ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบัน คณะ และสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
รวมถึงมีการสื่อสารไปยังผู้เรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเผยแพร่ให้สาธารณะได้รับทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๘ ให้หลักสูตรดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน มีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายในแผน เพื่อให้ทุกผลดาเนินงานล้วนสนับสนุนให้ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังบรรลุผลสาเร็จตามที่หลักสูตรกาหนดไว้

-๓ข้อ ๙ ให้หลักสูตรจัดให้มีระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลเชิงตัวเลขทั้งที่เป็นข้อมูลพื้นฐาน และ
ข้อมูล ผลดาเนิ น งานตามตัว ชี้วัดของแผนพัฒ นาคุณภาพเป็นประจาทุกปี เพื่อพิจารณาดูพัฒ นาการ และการ
เทียบเคียงผลดาเนินงานกับหลักสูตรคู่เทียบ
ข้อ ๑๐ ให้หลักสูตรดาเนินการกากับติดตามผลดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาคุณภาพ
เป็นระยะ อาจติดตามทุกเดือน หรื อติดตามทุก ๓ เดือน หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพ
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ข้อ ๑๒ ให้หลักสูตรรายงานผลการพัฒนาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดี
อย่างน้อยทุกๆ ๖ เดือน
ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดี รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

