ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง นโยบายการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน และระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๖๒
-----------------เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรมี แ นวทางการน าเกณฑ์ คุ ณ ภาพสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มาใช้ในระดับสถาบัน และระดับคณะ อย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับข้อ ๓ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑, ข้อ ๓๓ ของกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓, ประกาศคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง กาหนดแนวทางการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศไปใช้ในการ
ประกันคุณภาพภายใน ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้กาหนดนโยบายการนา
เกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้หน่วยงานระดับ สถาบัน และระดับคณะนาไปใช้
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง นโยบายการนาเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ( EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน และระดับ
คณะ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“สถาบัน” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“คณะ” หมายความว่า หน่วยงานระดับคณะ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้อ ๔ สถาบันหรือคณะที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จะต้องมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในได้มาตรฐานระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือได้มาตรฐานระดับดีต่อเนื่อง ๒ ปีติดต่อกัน
ข้อ ๕ ผู้บริหารในทุกระดับจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบัน คณะสู่ความเป็นเลิศ มีการ
ประกาศนโยบายและสื่อสารแก่บุคลากรทุกระดับอย่างสม่าเสมอ ให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกด้าน และ
ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ

-๒ข้อ ๖ กาหนดให้มี ๒ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งสถาบันหรือคณะ
สามารถเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ดังนี้
๖.๑ กรณีหน่วยงานนาร่อง สถาบันหรือคณะที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
เต็มรูปแบบ ต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และดาเนินการแจ้งต่อหน่วยงานต้นสังกัดโดยทันที
ที่สามารถดาเนินการได้
๖.๑.๑ การพัฒนาเต็มรูปแบบ หมายถึง นาเกณฑ์มาใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
วิเคราะห์ สภาพหน่วยงานตนเองเทียบกับเกณฑ์ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพและตัวชี้วัดความสาเร็จ ติดตามผล
พัฒนาตามตัวชี้วัดความสาเร็จ และรับการตรวจประเมิน คุณภาพจากผู้ประเมินเกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศซึ่ง
เป็นคณะกรรมการของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
๖.๑.๒ สถาบั น หรื อ คณะด าเนิ น การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองตามเกณฑ์
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (SAR) เมื่อสิ้นปีการศึกษา และดาเนินการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
และบันทึกแนบไฟล์คอมพิวเตอร์ของรายงานการประเมินตนเองในรูปแบบ PDF ลงในระบบสารสนเทศ CHE QA
3D Online เป็นประจาทุกปี
๖.๑.๓ สถาบันหรือคณะต้องได้รับการประเมินที่ระดับ ๒๐๐ คะแนนภายในสองปีแรก
และต้องพัฒนาคุณภาพให้ถึงระดับ ๓๐๐ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐๐ คะแนน ภายในระยะเวลา ๔ ปี ตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖.๒ กรณีนาเกณฑ์มาใช้เพื่อการพัฒนา สถาบันหรือคณะที่ประสงค์นาเกณฑ์คุณภาพสู่
ความเป็นเลิศมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานเท่านั้น ต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากอธิการบดี และ
คณบดี โดยการพัฒนาดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๖.๑.๑ ยกเว้น ไม่รับการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ ประเมิน
เกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ แต่ให้ดาเนินการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นประจาทุกปีแทน
ข้อ ๗ ให้สถาบัน และคณะดาเนินการจัดทาโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ให้
เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพสู่ ความเป็นเลิศ และดาเนินการทบทวนข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันทุกปี เพื่อนาไป
กาหนดแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ต่อไป
ข้อ ๘ ให้สถาบัน และคณะดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็น
เลิศ มีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายในแผน และทบทวนประสิทธิภาพตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
โครงร่างองค์กร วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาองค์กร
ข้อ ๙ ให้สถาบัน และคณะจัดให้มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเชิงตัวเลขทั้งที่เป็นข้อมูล
พื้นฐาน และข้อมูลผลดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาคุณภาพเป็นประจาทุกปี เพื่อพิจารณาดูพัฒนาการ
และการเทียบเคียงผลดาเนินงานกับสถาบันคู่เทียบ
ข้อ ๑๐ ให้สถาบัน และคณะดาเนินการกากับติดตามผลดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒ นา
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศเป็นระยะ อาจติดตามทุกเดือน หรือติดตามทุก ๓ เดือน หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้
แผนพัฒนาคุณภาพบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด

-๓ข้ อ ๑๑ ให้ ส ถาบั น และคณะรายงานผลการพั ฒ นาต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารของ
หน่วยงาน อย่างน้อยทุกๆ ๖ เดือน
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดี รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

