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มเป็นไทยและ
ป็นบุคคลที่มคี
1. ผู้เรียนรู้ 
เป็นผู้มีความ
มีสมรรถนะ (
ญญาไทย มีทัก
พชีวิตที่ดี ต่อต
2. ผู้ร่วมสร้า
เป็นผู้มีทักษะ
งสรรค์ ทักษะ

ารเพ่ือร่วมสร้า
 
3. พลเมืองที
เป็นผู้มีความ
ส่วนร่วมในกา
ากรธรรมชาติ

ะกันคุณภาพการ

ลัยและประเด็

ชาติจะต้องทํา
ระดับการศึกษ
รกําหนดแนว
ทยาลัยและตา
ตาม ประเมิน
y) มีระบบกา
โลยีดิจิทัล ท
งต่อเน่ืองที่ทํา
ที่ครอบคลุมร

ญในการพัฒน
ประสงค์ของก
ของการศึกษา
ที่ตอบสนองวิส
แข่งขันได้ในเ
คุณลักษณะ 3

เพียร ใฝ่เรียน
Competenc
กษะชีวิต เพ่ือ
ตนเอง ครอบค
างสรรค์นวัตก
ะทางปัญญา
ะข้ามวัฒนธร
างสรรค์และพั

ที่เข้มแข็ง 
รักชาติ รักท้
รพัฒนาชาติบ
ติและสิ่งแวดล้

8
รศึกษาภายใน  

นอ่ืนๆ ผ่าน

าให้เกิดผลลัพ
ษาปฐมวัย กา
คิด ปรัชญา
ามความถนัดข
นและพัฒนาคุ
ารบริหารจัดก
รัพยากร สิ่งส
าให้เกิดผลลัพ
ระดับและประ
าครูประจําก
การศึกษา 
 (Desired O
สัยทัศน์การพั
วทีโลก น่ันคื

3 ด้าน โดยเป็

นรู้ และมีทัก
cy) ที่เกิดจา
อสร้างงานหรือ
ครัว และสังคม
กรรม 
ทักษะในศตว
รม สมรรถน
พัฒนานวัตกร

ท้องถิ่น รู้ถูกผิ
บนหลักการปร
ล้อมที่ย่ังยืน

8   
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หน่วยงานต้น

พธ์ที่พึงประสง
ารศึกษาขั้นพ้ืน
และวิสัยทัศ

ของผู้เรียน หน
คุณภาพของกา
การทั้งด้านผู้บ
สนับสนุนการ
พธ์ที่พึงประสง
ะเภทการศึกษ
การให้มีสมรร

Outcomes o
ัฒนาประเทศ

คือ เป็นคนดี
นคุณลักษณะ

กษะการเรียนรู้
ากความรู้ คว
อสัมมาอาชีพ
ม 

วรรษที่ 21 
นะการบูรณาก
รมทางเทคโน

ผิด มีจิตสานึ
ระชาธิปไตย ค
และการอยู่ร

ะสถาบัน  มหาวิ

นสังกัด โดยมุ

งค์ซึ่งเป็นคุณล
นฐาน การอาช
ศน์ของการจัด
น่วยงานต้นสัง
ารจัดการศึกษ
บริหาร ครูคณ
รศึกษาและกา
งค์ที่เหมาะสม
ษาที่ต่อเน่ืองกั
ถนะทางวิชา

of Educatio
ศสู่ความมั่นคง
มีคุณธรรม ยึ

ะขั้นตํ่าดังต่อไป

รู้ตลอดชีวิตเพื
วามรอบรู้ด้าน
บนพ้ืนฐานข

ความฉลาดดิ
การข้ามศาสต
นโลยีหรือสังค

นึกเป็นพลเมือ
ความยุติธรรม
ร่วมกันในสังค

วิทยาลัยเกริก 

มุ่งหมายให้เป็น

ลักษณะของผู้
ชีวศึกษา จนถึ
การศึกษาให้เ
งกัดและหน่วย
ษาโดยมุ่งเน้น
ณาจารย์และบุ
ารประเมิน ต
มตามแต่ละร
กัน นอกจากน
าชีพที่สอดคล้

on, DOE Th
ง มั่งคั่ง ย่ังยืน
ยึดค่านิยมขอ
ปน้ี 

พ่ือก้าวทันโลก
นต่างๆ มีสุน
องความพอเพี

ดิจิทัล (Digita
ร์ และมีคุณล
ม เพ่ิมโอกา

องไทยและพล
ม ความเท่าเที
คมไทยและป

นการประเมิน

ผู้เรียนอันเป็น
ถึงการอุดมศึก
เป็นอัตลักษณ์
ยงานที่เก่ียวข้อ
ความรับผิดช

บุคลากร หลัก
ลอดจนระบบ
ะดับและประ
น้ีสถาบันผลิต
ล้องกับการจัด

hailand) หมา
น โดยคนไทย
งสังคมเป็นฐา

กยุคดิจิทัลและ
นทรียะ รักษ์
พียงความมั่นค

al Intellige
ลักษณะของค
าสและมูลค่าใ

ลโลก มีจิตอา
ียมเสมอภาค
ระชาคมโลกอ

นเพ่ือ

นผลที่
กษา 
ณ์และ
อง 
อบที่
กสูตร
บและ
ะเภท
ตและ
ดการ

ายถึง
ย 4.0
านใน

ะโลก
ษ์และ
คงใน

nce) 
ความ
ห้กับ

าสามี
 เพ่ือ
อย่าง



ประ

มั่นค
ความ

ศาส
สังคม

รักษ์
ครอ

ทรัพ
ลักษ
ต่างป
และ
ชีวิต

ชุมช
ความ
ตรว
ครอ

ความ
ตาม
ภาค
 

2.5 ประ
ประกาศ

กอบด้วย มาต
1) มาตร

คงและคุณภาพ
มเพียร มุ่งมัน่

ตร์ต่างๆเพ่ือพ
มและของโลก

ษ์ความเป็นไท
บครัว  ชุมชน

2) มาตร
มหาวิทย

พย์สินทางปัญ
ษณ์ของประเภ
ประเทศผลงา
เอกชน และป
 หรือการสร้า

3) มาตร
มหาวิทย

ชน และสังคม
มร่วมมือระหว
จสอบได้ 
บครัว ชุมชน 

4) มาตร
มหาวิทย

มเข้าใจในศิลป
ศักยภาพและ
ภูมิใจในความ

คู่มือการประ

ะกาศกระทรว
กฎกระทรวง 
ตรฐาน 5 ด้าน
รฐานท่ี 1 ด้าน
1.1) เป็นบุคค
พชีวิตของตน
น มานะ บากบั
1.2) เป็นผู้ร่
พัฒนาหรือแก้
ก สามารถสร้า
1.3) เป็นพล

ทย ร่วมมือ
น สังคม และป
รฐานท่ี 2 ด้าน
ยาลัยมีผลงาน
ญาที่เช่ือมโยง
ภทสถาบันมีเค
านวิจัยและนวั
ประเทศ ผลลัพ
งโอกาสมูลค่า
รฐานท่ี 3 ด้าน
ยาลัยให้บริกา
 ตามระดับคว
ว่างมหาวิทยา
ผลลัพธ์ของก
สังคม และป

รฐานท่ี 4 ด้าน
ยาลัยมีการจัด
ปวัฒนธรรม  
ะอัตลักษณ์ขอ
มเป็นไทย หรอื

ะกันคุณภาพการ

วงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตร

น ดังน้ี 
นผลลัพธ์ผู้เรี
คลที่มีความรู้ค
เอง ครอบครั
บ่ัน และยึดมั่น
วมสร้างสรรค์

ก้ไขปัญหาสังค
างโอกาสและ
ลเมืองที่เข้มแข
อรวมพลังเพ่ือ
ประชาคมโลก
นการวิจัยแล
นวิจัยที่เป็นกา
งกับสภาพเศร
ครือข่ายความ
วัตกรรมตอบส
พธ์ของการวิจั
าเพ่ิมและขีดค
นการบริการวิ
รวิชาการเหม
วามเช่ียวชาญ
าลัยภาครัฐแล
การบริการวิช
ระเทศชาติ 
นศิลปวัฒนธ
การเรียนรู้ กา
การปรับและ
องประเภท
อการสร้างโอก

9
รศึกษาภายใน  

 เรื่อง มาตรฐ
ฐานการอุดม

ยน 
ความสามารถ
รัว ชุมชน แล
นในจรรยาบรร
ค์นวัตกรรม มี
คม มีคุณลักษ
เพ่ิมมูลค่าให้กั
ข็ง มีความก
อสร้างสรรค์ก
 
ะนวัตกรรม
ารสร้างและป
รษฐกิจ สังค
ร่วมมือระหว่
สนองยุทธศาส
จัยและนวัตกร
ความสามารถข
วิชาการ 
มาะสม สอด
ญและอัตลักษณ
ละภาคเอกชน
ชาการนาไปสู

รรมและความ
ารวิจัย หรือก
ะประยุกต์ใช้ศิ
สถาบัน ผ

กาสและมูลคา่

9   
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ฐานการอุดมศึ
ศึกษา พ.ศ. 

ถ และความรอ
ะสังคม มีทักษ
รณวิชาชีพ 
มีทักษะศตวร
ณะความเป็น
กับตนเอง ชุมช
ล้าหาญทางจ
การพัฒนาแล

ประยุกต์ใช้อง
คม ศิลปวัฒน
างสถาบันอุด
สตร์ชาติ ควา
รรมมีผลกระท
ของประเทศใ

ดคล้องกับบริบ
ณ์ของประเภท
น ทั้งในและต่า
สู่การเสริมสร้า

มเป็นไทย 
ารบริการวิชา
ลปวัฒนธรรม

ผลลัพธ์ของกา
าเพ่ิมให้กับผู้เ ี

ะสถาบัน  มหาวิ

ศกึษา พ.ศ. 2
2561 ลงวัน

อบรู้ด้านต่างๆ
ษะการเรียนรู้

รรษที่ 21 มี
ผู้ประกอบกา
ชน สังคม แล
ริยธรรม ยึด
ละเสริมสร้างส

งค์ความรู้ใหม
นธรรมหรือสิ่ง
มศึกษา องค์
ามต้องการจํา
ทบสูงต่อการพ
ในการแข่งขันร

บทและตอบส
ทสถาบัน โดย
างประเทศ แ
างความเข้มแ

าการ ซึ่งนาไป
มทั้งของไทย แ
ารจัดการด้าน
รียนชุมชน สัง

วิทยาลัยเกริก 

2561 
ที่ 20 กรกฎ

ๆ ในการสร้าง
รู้ตลอดชีวิตโด

ความสามารถ
ารรู้เท่าทันการ
ะประเทศ 
มั่นในความถู
สันติสุขอย่าง

ม่ สร้างสร
งแวดล้อมตาม
กรภาครัฐและ
าเป็นของสังคม
พัฒนาผู้เรียน 
ระดับนานาชา

สนองความต้อ
ยมีการบริหาร
และมีความโปร
แข็งและความ

สู่การสืบสาน
และต่างประเท
นศิลปวัฒนธรร
งคม และประ

ฎาคม พ.ศ. 2

งสัมมาอาชีพค
ดยเป็นผู้มีคุณธ

ถในการบูรณา
รเปลี่ยนแปลง

กต้องรู้คุณค่า
งย่ังยืนทั้งในร

รค์นวัตกรรม
มศักยภาพแล
ะเอกชนทั้งใน
ม ชุมชน ภา
การสร้างคุณ
าติ 

องการของท้อ
รจัดการที่ประ
ร่งใส ชัดเจน
มย่ังยืนของผู้เ

น  การสร้างคว
ทศอย่างเหมา
รมทําให้เกิดค
ะเทศชาติ 

2561

ความ
ธรรม 

าการ
งของ

าและ
ระดับ

มหรือ
ละอัต
นและ
าครัฐ

ณภาพ

องถิ่น  
ะสาน
และ
เรียน 

วามรู้
าะสม 
ความ



มีคุณ
เศรษ

บริห
เป็นอิ

การศึ
การ
สอด
มาต
 

แก้ไข
และ
สถา
รวม
พัฒน
ท้อง
เปลี่ย
เป็น
ผลิต
ลดก
สาม
รับร
งบป
 
3. ก

ของ

5) มาตร

ณลักษณะอันพ
ษฐกิจ สังคม แ

หารจัดการบุค
อิสระทางวิชา

ศึกษาระดับห
ศึกษาและกา

ดคล้องตามเก
รฐานอ่ืนๆ ที่ก

2.6 กรอ
กรอบแผ

ขปัญหาอุดมศึ
มาตรฐานกา
บันอุดมศึกษ
ทั้งมีพันธกิจแ
นาฐานราก สั
ถิ่นและระดับ
ยนแปลงอุดม
เลิศได้ตามพัน

ต พัฒนาและ
การว่างงาน 
ารถต่อยอด 
องวิทยฐานะ 

ประมาณของรั

การประกนัค
ก่อนประ

การประกันคุ

คู่มือการประ

รฐานท่ี 5 ด้าน
5.1) มหาวิท
พึงประสงค์ 
และสิ่งแวดลอ้
5.2) มหาวิท
ลากรและทรัพ
าการ มีประสทิ
5.3) มหาวิท

หลักสูตรระดับ
ารดาเนินงาน
ณฑ์มาตรฐาน
กระทรวงศึกษ

อบแผนอุดมศึ
ผนอุดมศึกษาร
ศึกษาที่ไร้ทิศท
รศึกษาเป็นก

ษาตามพันธกิจ
และบทบาทใน
สังคม เศรษฐกิ
บประเทศจนถึ
มศึกษา และส
นธกิจของตัวเ
ะการทํางานข
โดยที่สถาบัน
ถ่ายโอนแล
(Accredita

ัฐ และการสนั

คุณภาพการ
ะกาศพระราชบ
คุณภาพการศึ

ะกันคุณภาพการ

นการบริหารจ
ยาลัยมีหลักสู
ตอบสนองยุ

อม โดยการมีส
ทยาลัยมีการบ
ัพยากรการเรี
ทธิภาพและป
ยาลัยมีระบบ

บคณะ และร
นตามพันธกิจ
นหลักสูตรระด
ษาธิการกําหน

กษาระยะยาว
ระยะยาว 15 
ทาง ซ้ําซ้อน
ลไกหลักในก

จของสถาบันใ
นการพัฒนาสั
กิจ รวมถึงกา
ถึงการแข่งขัน
ส่งผลกระทบที
อง สามารถต

ของอาจารย์
นอุดมศึกษาใ
ลกเปลี่ยนกันไ
ation) ที่นัก
นับสนุนจากภา

รศึกษา 
บัญญัติการศกึ

ศึกษาและได้จั

1
รศึกษาภายใน  

จัดการ 
สูตรและการจั
ยุทธศาสตร์ชา
ส่วนร่วมของช
บริหารงานตา
ยนรู้เป็นไปตา
ระสิทธิผล ยืด

บประกันคุณภ
ระดับสถาบัน
เป็นไปตามก
ดับอุดมศึกษา
นด 

ว 15 ปี ฉบบั
ปี ฉบับที่ 2 
ขาดคุณภาพ
ารดาเนินการ
ในแต่ละกลุ่ม
สังคมและเศรษ
รกระจายอําน
นในโลกาภิวัต
ที่เป็นประโยช
ตอบสนองต่อย
สามารถปรับ
นกลุ่มเหล่าน้ี
ได้ระหว่างกล
ศึกษาและสา
าคเอกชน รวม

กษาแห่งชาติ
จัดทําประกาศ
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ัดการเรียนรู้ที
าติและความต้
ชุมชน สังคม ส
มพันธกิจและ
ามหลักธรรมา
ดหยุ่น คล่องตั
าพ มีการติด
ที่มีประสิทธิภ
ฎกระทรวงก
ากรอบมาตรฐ

บที่ 2 (พ.ศ. 2
(พ.ศ. 2551 
และขาดประ

ร กล่าวคือ
ซึ่งมีพ้ืนที่

ษฐกิจของปร
นาจในระดับท้
น์ ซึ่งระบบ

ชน์ต่อประเทศ
ยุทธศาสตร์กา
บจํานวนของบั
น้ีมีกลไกร่วมกั
ลุ่มและในระย
าธารณะให้คว
มทั้งการโอนย้

พ.ศ. 2542 ท
ศทบวงมหาวิ

ะสถาบัน  มหาวิ

ที่เน้นการพัฒน
ต้องการที่หลา
สถานประกอบ
ะวิสัยทัศน์ของ
าภิบาล คํานึง
ตัว โปร่งใสแล
ดตาม ตรวจส
ภาพและประสิ
การประกันคุณ
ฐานคุณวุฒิระ

2551 – 2565
– 2565) ได้ก
ะสิทธิภาพ โด
 ให้มีการส
บริการและจุ
ะเทศต่างกัน 
ท้องถิ่น การขั
บอุดมศึกษาแ
ศอย่างมีนัยสํา
ารพัฒนาประ
บัณฑิตในสาข
กันในการประ
ยะยาวการปร
ามเช่ือถือเป็น

ย้ายหน่วยกิต 

ทบวงมหาวิทย
ทยาลัยเรื่องน

วิทยาลัยเกริก 

นาผู้เรียนแบบ
ากหลายของป
บการทั้งภาครั
งมหาวิทยาลัย
งถึงความหลา
ะตรวจสอบได
อบ ประเมิน
สิทธิผล มีกา
ณภาพการศึก
ะดับอุดมศึกษ

5) 
กําหนดแนวท
ดยใช้กลไกกา
สร้างกลไกการ
ดเน้นระดับก
ตามความห

ขับเคลื่อนภาค
แต่ละกลุ่มเหล
าคัญ  อาทิ ส
ะเทศดีขึ้น ส่ง
าที่เป็นความต
กันคุณภาพ 
ระกันคุณภาพ
นฐานและเง่ือ

ยาลัยได้ตระห
นโยบายและ

บบูรณาการเพื
ประเทศท้ังใน
รัฐและภาคเอ
ย ตลอดจนมี
ากหลายและค
ด้ 
และพัฒนากา
ารกํากับให้กา
กษาอย่างต่อเ
ษาแห่งชาติ

ทางการพัฒนา
รประเมินคุณ
รประเมินคุณ
การศึกษาที่ต่า
หลากหลายทั้ง
คการผลิตในช
ล่าน้ีจะนําไปสู
สามารถสร้างค
ผลเชิงบวกต่อ
ต้องการของสั
เพ่ือให้นักศึ

พควรนาไปสู่ร
นไขในการจัด

หนักถึงความสํ
แนวปฏิบัติใน

พ่ือให้
นด้าน
กชน 
มีการ
ความ

ารจัด
ารจัด
เน่ือง 
และ

าและ
ณภาพ
ณภาพ
างกัน
งการ
นบท
สู่การ
ความ
อการ
สังคม   
ศึกษา
ะบบ
ดสรร

ําคัญ
นการ



ประ
การศึ
Free
คุณภ
การศึ
หน่ว
บริห
หน้า
สังค
การ
ปริญ
หน้า

ระบ
เป็นไ
กําห
ดําเนิ
ผลก
ตนเอ

ต้นสั
เพ่ือใ
การศึ
คณะ

คุณภ
การ
สนับ

กันคุณภาพก
ศึกษาของสถ
edom) ความ
ภาพจากภายน
ศึกษาแห่งชาติ
วยงานต้นสังกั
หารราชการกร
าที่พิจารณาเส
มแห่งชาติแล
ศึกษาระดับอุ

ญญา ตามกฎ
าที่ร่วมกับสถา

 
3.1 แนว

บการประกัน
ไป ตามมาตร

หนด พร้อม
นินการตามแผ
การดําเนินการ
องให้แก่หน่วย

สังกัดหรือหน่ว
ให้การประกั
ศึกษาภายในร
ะ และระดับส

ภาพ การติดต
ศึกษาจะมุ่งไ
บสนุน กํากับติ

คู่มือการประ

ารศึกษา ระ
าบันอุดมศึกษ
มมีอิสระในกา
นอกตามหลัก
ติ พ.ศ. 254
กัดและสถานศึ
ระทรวงศึกษา
สนอนโยบาย 
ละแผนการศึก
อุดมศึกษา 
ฎหมายว่าด้วย
านศึกษาในกา

วทางการพัฒน
3.1.1 ระบบก
ตามกฎกระท

นคุณภาพการ
รฐานการศึกษ
ทั้งจัดทําแผน
ผนที่กําหนดไว้
รเพ่ือพัฒนาส
ยงานต้นสังกัด
เพ่ือให้การดํา
วยงานที่กํากับ
ันคุณภาพกา
ระดับอุดมศึกษ
สถาบัน 
ระบบการปร

ตามตรวจสอบ
ปที่ระบบการ

ติดตามการดํา

ะกันคุณภาพการ

ะดับอุดมศึกษ
ษาตามหลักกา
ารดําเนินการ
กการของความ
42 แก้ไขเพ่ิมเ
ศึกษาจัดให้มี
าธิการ พ.ศ. 2
แผนพัฒนา

กษาแห่งชาติส
โดยคํานึงถึง

ยการจัดต้ังสถ
รจัดให้มีระบบ

นาระบบและ
การประกันคุ
ทรวงการประก
ศึกษาภายใน
ษาแต่ละระดับ
นพัฒนาการจั
ว้จัดให้มีการป
ถานศึกษาให้
ดหรือหน่วยงา
าเนินการประ
บดูแลสถานศึก
รศึกษาของส
ษาของมหาวิท

ระกันคุณภาพ
บคุณภาพ และ
รประกันคุณภ
เนินงานให้เป็

1
รศึกษาภายใน  

ษา มาต้ังแต่ปี
ารสําคัญ 3 

(Institution
มรับผิดชอบที
เติม (ฉบับที่
ระบบประกัน

2546 และกฎ
และมาตรฐา

สนับสนุนทรัพ
งความเป็นอิส
ถานศึกษาแต่ล
บการประกันค

ะกลไกการปร
ณภาพการศกึ
กันคุณภาพกา
สถานศึกษา
บและประเภท
ัดการศึกษาข

ประเมินผลแล
้มีคุณภาพตาม
านที่กํากับดูแล
กันคุณภาพก
กษา มีหน้าที
สถานศึกษาพั
ทยาลัยเกริกจึ

การศึกษาภา
ะการพัฒนาคุ
ภาพการศึกษ
นไปตามที่กําห

11   
  ระดับคณะและ

ปี พ.ศ. 253
ประการ คื

nal Autono
ที่ตรวจสอบได้
2) พ.ศ. 25

นคุณภาพภาย
กระทรวงแบ่ง
านการอุดมศึก
พยากร ติด
สระและความ
ละแห่งและกฎ
คุณภาพการศึ

ะกันคุณภาพ
กษา 
ารศึกษา ข้อ

โดยการกํา
ทการศึกษาที่รั
องสถานศึกษ
ะตรวจสอบคุ
มมาตรฐานกา
ลสถานศึกษาเ
ารศึกษาดังกล
ที่ในการให้คํา
ัฒนาอย่างต่อ
จึงประกอบด้ว

ยใน ระดับห
คุณภาพ การพั
ษามากกว่ากา
หนด สะท้อน

ะสถาบัน  มหาวิ

39 เพ่ือเป็น
คือ การให้เส
omy) และคว
ด้ (Accounta
545 และ (ฉบ
ยใน ประก
งส่วนราชการ
กษาที่สอดคล้อ
ดตาม  ตรวจส
มเป็นเลิศทาง
ฎหมายที่เก่ียว
ศึกษาภายใน โ

การศึกษาภา

3 กําหนดใ
หนดมาตรฐา
รัฐมนตรีว่ากา
ษาที่มุ่งคุณภา
ณภาพการศึก
ารศึกษา แล
เป็นประจําทุก
ล่าวเป็นไปอย
ปรึกษา ช่วยเ
อเน่ือง ดัง
วย การประกัน

หลักสูตร มีก
พัฒนาตัวบ่งช้ีแ
ารประเมินคุณ
นการจัดการศกึ

วิทยาลัยเกริก 

แนวทางในกา
สรีภาพทางวิช
วามพร้อมที่จะ
ability) ต่อม
บับที่ 3)พ.ศ. 
อบกับพระรา
รกําหนดให้หน
องกับแผนพัฒ
สอบ และป
วิชาการของส
วข้อง หน่วย
โดยมีรายละเอี

ายใน 

ให้สถานศึกษา
านการศึกษาข
ารกระทรวงศึก
พตามมาตรฐ
กษาภายในสถ
ละจัดส่งรายงา
กปี 
ย่างมีประสิทธิ
เหลือ และแ
งน้ันระบบกา
นคุณภาพระดั

ารดําเนินการ
และเกณฑ์กา
ณภาพ เพ่ือให
กษาอย่างมีคุณ

ารประกันคุณ
ชาการ(Acade
ะรับการตรวจ
มาพระราชบัญ

2553 ได้ระ
าชบัญญัติระเ
น่วยงานต้นสัง
ฒนาเศรษฐกิจ
ประเมินผลกา
สถานศึกษาร
ยงานต้นสังกัด
อียด ดังน้ี 

าแต่ละแห่งจัด
ของสถานศึกษ
กษาธิการประ
ฐานการศึกษา
ถานศึกษา ติด
านผลการประ

ธิภาพให้หน่วย
แนะนําสถานศึ
ารประกันคุณ
ดับหลักสูตร ร

รต้ังแต่การคว
รประเมินคุณ
ห้สามารถส่งเ
ณภาพ 

ณภาพ
emic 
จสอบ
ญญัติ
ะบุให้
บียบ
งกัดมี
จและ
ารจัด
ระดับ
ดจึงมี

ดให้มี
ษาให้
ะกาศ
าและ
ดตาม
ะเมิน

ยงาน
ศึกษา 
ภาพ

ระดับ

บคุม
ณภาพ
เสริม



ประ
วิชาก
ภาย
ความ

ในข
มาก
มาต
ต่างๆ

เป็น 
ดําเนิ
คะแ
ประ
ระห

คะแ
ในรูป
ละห

คณะ
ของ
การศึ
ได้แก
ด้าน
จะเน
ตัวบ่
ซึ่งส

กันคุณภาพก
การและความ
ในที่ต้องการใ
มเข้มแข็งทาง

 

ณะเดียวกันม
มาย เช่น 
รฐานสถาบัน
ๆ   

5 ระดับมีค
นินงานได้ก่ีข้อ
แนน และก
เมิน (Peer R
ว่าง 0 – 5 

แนนระหว่าง 1
ปของร้อยละห
หรือค่าเฉลี่ยทีค่ิ

ะและระดับสถ
แต่ละมหาวิท
ศึกษาภายในจ
ก่ (1) พันธกิจ
การทํานุบํารงุ
น้นพันธกิจในด
บ่งช้ีในระดับค
ามารถช้ีวัดคุณ

คู่มือการประ

ระบบการปร
ารศึกษาภาย
มมีอิสระในกา
ให้คณะและม
งวิชาการ 

3.1.2 มาตรฐ
มาตรฐานที่เป็
มหาวิทยาลัย

เกณฑ์มาตร
อุดมศึกษามา

กําหนดตัวบ่ง
1) ตั

คะแนนต้ังแต่ 
อได้คะแนนเท่
การประเมินโ
Review) จะพิ

2) 
1 ถึง 5โดยเป็
หรือค่าเฉล่ีย) 
คิดเป็นคะแนน

มหา
ถาบัน เพ่ือให้
ทยาลัยตามคว
จะครอบคลุม
จด้านการผลิต
งศิลปะและวัฒ
ด้านการผลิตบ
ณะและสถาบั
ณลักษณะที่พึ

ะกันคุณภาพการ

ะกันคุณภาพ
ในที่คณะและ
ารดําเนินการข
มหาวิทยาลัยพ

ฐาน ตัวบ่งชี้
ป็นกรอบสําคั
เกริกต้องดํา
รฐานหลักสูต
าตรฐานเพ่ือก

งช้ีเป็น 2 ประ
ตัวบ่งช้ีเชิงคุณ

1 ถึง 5 ก
ท่าใด กรณีไม่ด
ดยกําหนดกา
จารณาผลการ

ตัวบ่งช้ีเชิงปริ
นค่าต่อเน่ือง
เป็นคะแนน
นเต็ม 5 ไว้ 
าวิทยาลัยเกริก
ห้นําไปใช้เป็นแ
วามสมัครใจภ
มพันธกิจหลัก
ตบัณฑิต (2) 
ฒนธรรมและ
บัณฑิตเป็นสํา
บันจะครอบคล
พึงประสงค์ตาม

1
รศึกษาภายใน  

การศึกษาภา
ะมหาวิทยาลั
ของมหาวิทย
พัฒนาตามศัก

และเกณฑ์กา
ัญในการดําเนิ
เนินการให้เป็
รระดับอุดมศึ
ารประเมินคุณ

เภท คือ ตัวบ
ภาพจะระบุเก
การประเมินเชิ
ดําเนินการใดๆ
ารให้คะแนนต
รดําเนินการน้ั

ริมาณอยู่ในรูป
(มีจุดทศนิยม
ทําโดยการเที

กได้กําหนดให้
แนวทาง (Gu
ภายใต้การกําก

4 ประการ
พันธกิจด้านก
การบริหารจัด
าคัญ ส่วนพันธ
ลุมพันธกิจหลั
มมาตรฐานกา
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ยใน ระดับค
ัยพัฒนาระบบ
าลัย ซึ่งจะป
กยภาพและป

ารประเมินคณุ
นินงานของ ม
ป็นไปตามมา
ศึกษา กรอบ
ณภาพภายนอ

บ่งช้ีเชิงคุณภาพ
กณฑ์มาตรฐาน
ชิงคุณภาพน้ี
ๆ หรือดาเนิน
ตามที่คณะหรื
น้ันๆ ร่วมกันก่

ปของร้อยละห
ม) สําหรับการ
ทียบบัญญัติไต

ห้มีระบบประก
uideline) ใน
กับดูแลของส
ร ของการอุ
การวิจัย (3) พ
ดการสําหรับก
ธกิจด้านอ่ืนๆ
ลักของการอุด
ารอุดมศึกษา

ะสถาบัน  มหาวิ

ณะ และระด
บประกันคุณภ
ประเมินตามร
ประเภทของก

ณภาพ 
มหาวิทยาลัย 
ตรฐานและห
บมาตรฐานคุ
อก หรือกรอบ

พและตัวบ่งช้ี
นเป็นข้อๆ กํา
จะมีทั้งการนั

นการไม่ครบที่
รือมหาวิทยาล
อนที่จะบันทึก

หรือค่าเฉลี่ย 
รแปลงผลการ
ตรยางศ์ โดยที

กันคุณภาพกา
นการจัดทําระ
ภามหาวิทยา
ดมศึกษาและ
พันธกิจด้านก
การประกันคุณ
จะเป็นการบู
มศึกษา รวม
มาตรฐานแล

วิทยาลัยเกริก 

ดับสถาบัน เป็
ภาพ โดยยึด
ระบบประกันค
กลุ่มสถาบันซึ่ง

คือ มาตรฐ
หลักเกณฑ์อ่ืน
ณวุฒิระดับอุ
บการปฏิบัติรา

้เชิงปริมาณ ดั
าหนดเกณฑ์ก
นับจํานวนข้อแ
จะได้ 1 คะแ
ลัยได้ดาเนินก
กคะแนนโดยม

กําหนดเกณฑ
รดําเนินงานต
ที่แต่ละตัวบ่งช้ี

ารศึกษาระดับ
ะบบการประก
ลัย  โดยระบ
ะพันธกิจด้านก
การบริการวิชา
ณภาพการศึก
รณาการเข้าไว
ทั้งการบริหาร
ละหลักเกณฑ์

ป็นการดําเนิน
ดหลักเสรีภาพ
คุณภาพการศึ
งเป็นการประ

ฐานการอุดมศึ
นๆ ที่เก่ียวข้อ
ดมศึกษาแห่ง
าชการตามมิติ

ดังน้ี 
ารประเมินตัว
และระบุว่าผล
นน  ให้ถือว่าไ
การและกรรม
มีระดับคะแน

ฑ์การประเมิน
ามตัวบ่งช้ี  (ซึ
ช้ีจะกําหนดค่า

บหลักสูตร ร
กันคุณภาพภา
บบประกันคุณ
การบริหารจัด
าการ (4) พัน
ษาระดับหลัก
ว้ด้วยกัน หาก
รจัดการได้ทั้ง
ฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียว

นการ
พทาง
ศึกษา
ะเมิน

ศึกษา          
องอีก
งชาติ 
ติด้าน

วบ่งช้ี
ลการ
ได้ 0 
มการ
นนอยู่

นเป็น
ซึ่งอยู่
าร้อย

ระดับ
ายใน

ณภาพ
ดการ 
นธกิจ
กสูตร
กเป็น
หมด
วข้อง

 



กับพั
ในกา
สาม
คุณภ
ประ
สาม

ต่อเนื
นโย
คณะ
หน้า
ตัวบ่
เช่ือม
โดยอ
หน่ว
ร่วม
 

วิเคร
สารส
ตลอ
สําคั
ดําเนิ

4. ก

การศึ
ข้อมู

พันธกิจเหล่าน้ั
ารดําเนินการ
ารถส่งเสริม 
ภาพและตัวบ่
กันคุณภาพก
ารถสะท้อนผ

น่ืองคือ คณะ
บายการประ
ะกรรมการรับ
าที่สําคัญประก
บ่งช้ีและเกณฑ์
มโยงให้เกิดคุณ
อาจจําเป็นต้อ
วยงาน ต้องป
กันได้ในทุกระ

ราะห์ผลการดํ
สนเทศที่เป็นจ
อดจนเป็นข้อมู
ัญย่ิงที่จะส่งผ
นินงานต้ังแต่ก

 
กระบวนการ

เพ่ือให้กา
ศึกษาภายในต
มูล (Do) การป

คู่มือการประ

น้ันได้ทั้งหมด ด
รประกันคุณภ
สนับสนุน กํา

บ่งช้ีที่พัฒนาขึ้
การศึกษาภาย
ลลัพธ์ของการ
 
3.1.3 กลไกก
ปัจจัยสําคัญที
ะกรรมการระ
ะกันคุณภาพ
บผิดชอบในกา
การหน่ึงของค
ฑ์การประเมินค
ณภาพของกา
องจัดทําคู่มือ
ประสานงานแ
ะดับ 

3.1.4 ระบบฐ
การวัดและวิ

ดําเนินงานจะไ
จริง ถูกต้องต
มูลที่สามารถเ ี
ผลต่อความสํา
การวางแผน ก

รและวิธีการ
ารประกันคุณ
ตามวงจรคุณภ
ประเมินคุณภา

ะกันคุณภาพการ

ดังน้ันจึงพัฒน
าพการศึกษา
ากับ ติดตามก
้นควรเช่ือมโย

ยในเน้นที่ปัจจั
รดําเนินการต

การประกันคณุ
ที่ส่งผลให้การ
ดับนโยบายแ
การศึกษาที่ช
ารติดตาม ตร
คณะกรรมการ
คุณภาพที่เหม
ารปฏิบัติงาน
คุณภาพในแต
ละผลักดันให้

ฐานข้อมูลแล
เคราะห์ผลกา
ไม่สามารถทํา
ตรงกันทุกระด
รียกใช้ได้อย่า
าเร็จของการ
การปฏิบัติงาน

รประกันคณุ
ณภาพการศึกษ
ภาพ ประกอ
าพ (Check) แ

1
รศึกษาภายใน  

นาระบบการป
าภายในตั้งแต่
การดําเนินงาน
ยงหรือเป็นเรื่
จัยนําเข้า แล
ตามกระบวนก

ณภาพ 
รประกันคุณภ
และผู้บริหารสู
ชัดเจนและเข
รวจสอบ ประ
รหรือหน่วย ง
มาะสมสาหรับ
ต้ังแต่ระดับบ
ต่ละระดับเพ่ือ

ห้เกิดระบบฐาน

ละระบบสารส
ารดําเนินงาน
าได้อย่างถูกต้อ
ดับต้ังแต่ระดับ
างรวดเร็ว ดัง
ประกันคุณภ
น การตรวจสอ

ณภาพการศกึ
ษาเกิดประโย
อบด้วย 4 ขั้น
และการเสนอ
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ประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูต
นให้เป็นไปตา
องเดียวกันกับ
ละกระบวนก
การดังกล่าวด้ว

าพการศึกษาป
สงสุดของมหา ิ
ข้าใจร่วมกัน
ะเมิน และกร
งานน้ี คือการ
บคณะและสถ
บุคคล ระดับห
อกากับการดํ
นข้อมูลและส

สนเทศ 
เป็นสิ่งจําเป็น
องและมีประสิ
บบุคคล ระดั
งน้ัน ระบบส
าพการศึกษา
อบประเมิน ต

กษาภายใน
ยชน์จึงควรมีแ
นตอน คือ ก
อแนวทางการป

ะสถาบัน  มหาวิ

พภายในเพ่ือใ
ตร ระดับคณ
ามที่กําหนด ส
บการประเมิน
าร ซึ่งภายใ
วย 

ประสบความ
วิทยาลัยที่จะ
ทุกระดับโดย
ระตุ้นให้เกิดก
รจัดระบบปร
าบัน ระบบป
หลักสูตร ระด
าเนินงาน

สารสนเทศที่มี

นในกระบวนก
สิทธิภาพหาก
ดับหลักสูตร  
สารสนเทศที่ดี
า และส่งผล
ลอดจนถึงการ

แนวทางการจั
การวางแผน (
ปรับปรุง (Act

วิทยาลัยเกริก 

ให้มหาวิทยาล
ณะ และระดับ
สะท้อนการจัด
นคุณภาพภาย
ในตัวบ่งช้ีที่เป็

สําเร็จและพัฒ
ต้องให้ความส
ยมอบหมายใ
ารพัฒนาคุณภ
ะกันคุณภาพ 

ประกันคุณภาพ
ดับคณะ ไปจ
แต่ที่สําคัญค
ประสิทธิภาพ

การประกันคุณ
กปราศจากฐาน
ระดับคณะ 
ดีมีประสิทธิภ
ลต่อคุณภาพใ
รปรับปรุงและ

จัดกระบวนกา
(Plan) การดํ
t) โดยมีรายล

ลัยนําไปเป็นก
บสถาบัน เพื
ดการศึกษาอย
ยนอก โดย
ป็นกระบวนกา

ฒนาคุณภาพอ
สําคัญและกํา
ให้หน่วยงาน
ภาพอย่างต่อ
 พร้อมทั้งกํา
พที่ใช้ต้องสาม
จนถึงระดับสถ
ณะกรรมการ

พซึ่งสามารถใช้

ณภาพการวัด
นข้อมูลและร
และระดับสถ
าพ จึงเป็นปั
ในทุกขั้นตอน
ะพัฒนา 

ารประกันคุณ
ดําเนินงานและ
ะเอียด ดังน้ี

กรอบ
พ่ือให้
ย่างมี
ยการ
ารให้

อย่าง
หนด

นหรือ
เน่ือง 
หนด
มารถ
ถาบัน 
รหรือ
ช้งาน

ดและ
ระบบ
ถาบัน 
ปัจจัย
นการ

ณภาพ
ะเก็บ



เป็นข

สุดท้

หลัก
คุณภ
แผน
หรือ

การป
สถา

ผ่าน

ระดับ

หลัก

ตนเอ

หลัก
การศึ

ภายใ
แผน

120 
 

P = เริ่ม
ข้อมูลในการว

D = ดํา
ทา้ยของปีการศึ

C = ดําเน
A = 

กสูตร ระดับ
ภาพภายในม
นปฏิบัติการปร
งบประมาณพิ

วิธีการปร
1. มหาวิ
2. มหาวิ

ประเมินคุณภ
บัน 

3. หลักสู
ระบบ CHE Q

4. คณ
ับคณะ 

5. คณะ
กสูตรที่ได้รับก

6. มหาวิ
องระดับสถาบ

7. มหาวิ
กสูตร ระดับคณ
ศึกษาถัดไป 

8. ผู้บรหิ
ในที่มหาวิทย

นปฏิบัติการปร
9. ส่งราย

 วัน นับจากสิ้

คู่มือการประ

มกระบวนการ
วางแผน โดยต้
าเนินงานและ
ศึกษา 
นินการประเมิ
วางแผนปรับ

บคณะ และร
าวางแผนปรับ
ระจําปีและเสน
พิเศษก็ได้ 
ระกันคุณภาพ
ทยาลัยวางแผ
ทยาลัยเก็บขอ้

ภาพการศึกษา

สูตรเตรียมกา
QA Online 

ณะหรือหน่วยง

หรือหน่วยงา
ารประเมินแล้
ทยาลัยนําผล
บัน 
ทยาลัยประเมิ
ณะ พร้อมนํา

หารของมหาวิท
าลัยแต่งต้ัง (ร
ระจําปี และแ
ยงานประจําปี
สิน้ปีการศึกษา

ะกันคุณภาพการ

รวางแผนการป
ต้องเก็บข้อมูล
ะเก็บข้อมูลบัน

มินคุณภาพใน
ปรุงและดําเนิ
ระดับสถาบัน
ับปรุงการดํา
นอต้ังงบประม

พการศึกษาภา
ผนการประกัน
อมูลระยะ 12
ภายในเป็นปร

รประเมินตนเ

งานเทียบเท่า

นเทียบเท่าปร
ลว้ 
การประเมินร

มินตนเองบนร
ผลการประเมิ

ทยาลัยนําผลก
รวมทั้งข้อเสน
ผนกลยุทธ์ 

ปที่เป็นรายงาน
า 

1
รศึกษาภายใน  

ประเมินต้ังแต
ลต้ังแต่ต้นปีกา
นทึกผลการดํา

ระดับหลักสูต
นินการปรับป
 โดยนําข้อเ
เนินงาน (
มาณปีถัดไป ห

ายใน กําหนดไ
นคุณภาพการ
2 เดือน ตามตั
ระจําทุกปี ทัง้

เองระดับหลัก

นําผลการปร

ระเมินตนเองบ

ระดับหลักสูตร

ระบบ CHE Q
มินเสนอสภาม

การประเมินแ
นอแนะของสภ

นการประเมิน
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ต่ต้นปีการศึกษ
ารศึกษา 
าเนินงานต้ังแ

ตร ระดับคณะ
รุงตามผลการ
เสนอแนะและ
(รวมทั้งข้อเสน
หรือจัดทําโคร

ไว้ ดังน้ี 
ศึกษาภายในป

ตัวบ่งช้ีที่ได้ประ
งระดับหลักสูต

กสูตรและจัดท

ะเมินระดับห

บนระบบ CH

ร ผลการประ

QA Online แล
มหาวิทยาลัยเพ

และข้อเสนอแ
ภามหาวิทยาลั

นคุณภาพภายใ

ะสถาบัน  มหาวิ

ษา โดยนําผล

ต่ต้นปีการศึก

ะ และระดับสถ
รประเมิน โ
ะผลการประเ
นอแนะของส
รงการพัฒนาแ

ประจําปีการศึ
ะกาศใช้บนระ
ตร ระดับคณะ

ทํารายงานกา

หลักสูตรมาจัด

HE QA Onl

เมินระดับคณ

ละยืนยันผลก
พ่ือพิจารณาว

นะของคณะก
ลยั) มาวางแผน

ใน ผ่านระบบ

วิทยาลัยเกริก 

ลการประเมิน

กษา คือ เดือ

ถาบัน เป็นระ
ดยคณะกรรม
เมินของคณะก
สภามหาวิทยา
และเสนอใช้ง

ศึกษาใหม่ 
ะบบ CHE QA
ะ และระดับ 

รประเมินตนเ

ดทํารายงานก

ine และยืนย

ณะมาจัดทํารา

การประเมินตน
างแผนพัฒนา

กรรมการประ
นปรับปรุงการ

บ CHE QA O

นปีก่อนหน้าน้ีม

อนแรกจนถึงเ

ะยะอย่างต่อเนื
มการบริหารร
กรรมการประ
าลัย) มาจั
บประมาณกล

A Onlineและ

เองระดับหลัก

ารประเมินตน

ยันผลการประ

ยงานการประ

นเองระดับ 
ามหาวิทยาลัย

เมินคุณภาพ
รดําเนินงาน

nline ภายใน

มาใช้

เดือน

น่ือง 
ระดับ
ะเมิน
จัดทํา
ลางปี

ะให้มี

กสูตร

นเอง

ะเมิน

ะเมิน

ยในปี

น 



องค์
ความ
ในเชิ

สัญช
หรือ
เป็นค

เช่น 
พานิ
ประ
องค์

“ขุม

ที่คร

ชัดแ
สมอ
ส่วน
กิจก
 

การจัดก
กรซึ่งกระจัดก
มรู้และพัฒนา
ชิงแข่งขันสูงสุ

1. ควา
ชาตญาณของ
ลายลักษณ์อัก
ความรู้แบบน

2. ความ
การบันทึกเป็

นิช ได้ให้ควา
การไปพร้อม
กรไปเป็นองค์

การจัดก

มความรู้” ออก

รบถ้วนลุ่มลึกแ

แจ้งอยู่ในรูปขอ
อง (Tacit Kn
นอ่ืนๆของร่าง
รรมที่ทําโดยค

คู่มือการประ

การความรู้ (K
กระจายอยู่ใน
าตนเองให้เป็น
ดโดยที่ความรู้
ามรู้ที่ฝังอยู่ใน
แต่ละบุคคลใ
กษรได้โดยง่า
ามธรรม 

มรู้ที่ชัดแจ้ง (E
ป็นลายลักษณ
ามหมายของค
ๆ กัน ได้แก่ 
ค์กรเรียนรู้ แล
ารความรู้เป็น
(1) การกําหน
(2) การเสาะห
(3) การปรับป
(4) การประยุ
(5) การนําปร
กมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบัน
และเช่ือมโยงม
โดยที่การดําเ
องตัวหนังสือห
owledge) ที
กาย (ทักษ
คนคนเดียว 

ะกันคุณภาพการ

Knowledge
นตัวบุคคลหรือ
นผู้รู้ รวมท้ังป
รู้มี 2 ประเภท
นคน (Tacit
ในการทาความ
ย เช่น ทักษ

Explicit Kno
ณ์อักษร ทฤษ
คาว่า “การจั
บรรลุเป้าหม

ละบรรลุความ
นการดําเนินก
นดความรู้หลัก
หาความรู้ที่ต้อ
ปรุงดัดแปลงห
ยุกต์ใช้ความรูใ้
ระสบการณ์จ

นทึก “ขุมควา
มากขึ้นเหมาะ
เนินการ 6 ปร
หรือรหัสอย่าง
ที่อยู่ในคน ทั้ง
ษะในการปฏิบั

1
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ะกันคุณภาพการ
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หมายถึง สาร
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หมายถึง มีป
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อผู้ว่าจ้างวิจัย
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อบเวลาสั้น ต้อ
หมายได้ชัดเจน
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ผลงานที

ความวิชาการ
จัดอันดับวารส
ence (Scien
ation Index)
อุดมศึกษา 

 
แผนกลย
การพัฒน

การวิเคราะห์จุ
มหาวิทยาลัย
ับความสําเร็จ

นปฏิบัติการปร
 
แผนกลย

าวิทยาลัยที่สา
ดรับไปกับแผน
ดําเนินงานตา
ความต้องกา
น้ันจึงจะกําห
ได้ค่าธรรมเนี
าคจากหน่วย
การแปลงทรั

วยในการผลิตบ
ทธ์ของมหาวิ

คู่มือการประ

อการเขียนเอก
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ยุทธ์ทางการเ
ามารถผลักดัน
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เงิน หมายถึ
นแผนกลยุทธ์ข
มหาวิทยาลัย 
ละกลยุทธ์  แ

ระยะยาวเท่า
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รศึกษาภายใน  

างวิชาการ ก

ารวิชาการระ
ร (Journal) 
ะดับชาติตามป

สารวิชาการร
ารวิชาการ (J
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and, Social
s หรือวารสา

าวของมหาวิท
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 มหาวิทยาลั
และประเมินมู
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ค่า รวมทั้งมีก
ดยที่ระยะเวลา
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กล่าวคือระบุชื

ะดับชาติ หมา
ที่มีช่ือปราก

ประกาศของค

ระดับนานาช
Journal) ที่
: www.scim

l Sciences 
รวิชาการระดั
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ัยควรประเมิน
มูลค่าของทรัพ
หาวิทยาลัยใช้
นที่ต้องการใช้
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ๆ ของมหาวิท
กลยุทธ์และค่า
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องหน่วยงาน
รอ่ืนๆ อีกเพ่ิม
วย เช่น ต้นทุ
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มูลป้อนกลับ ซึ
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บัติการประจํ
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สามารถให้ข้อ
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นินงาน 

20   
  ระดับคณะและ
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ระบุผู้รับผิดช
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ตรวจเย่ียมโดย
ชิงพัฒนาแก่ส
มเกณฑ์มาตรฐ

หมายถึง ค
ทั้งความรู้ที่สั่งส
ยุกต์และเปลี่

าหนดอย่างชัด
ห้ทราบโดยทั
ะบบ ประกอบ

นหรือดําเนิน

ะสถาบัน  มหาวิ

ลาในการดําเนิ
กลยุทธ์ ประก
กลยุทธ์ตัวบ่งชี
ชอบหลักหรือห
ารที่ชัดเจน 

(Interdiscip
สานใช้ในการวิ

สูตรที่นาเอาค
ห์วิจัย จนกระท

ยผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันอุดมศึ
ฐานที่กําหนด

ความรู้ของชา
สมมาแต่บรรพ
ลี่ยนแปลง จ

ดเจนว่าต้องทํ
ทั่วกันไม่ว่าจะ
บด้วย ปัจจัยนํ

อยู่ได้ โดยมีก

วิทยาลัยเกริก 

นินงานภายใน
กอบด้วย โครง
ช้ีความสําเร็จ
หัวหน้าโครงก

linary) หม
วิเคราะห์วิจัย

ความรู้หลายศ
ทั่งผู้เรียนสาม

ที่มีความรู้ ค
กษาในการพั
ด โดยมีวัต

าวบ้านในท้อง
พบุรุษ สืบท
จนอาจเกิดเป็

ําอะไรบ้าง เพื
ะอยู่ในรูปขอ
นําเข้า กระบว

การจัดสรรทรั

น 1 ปี เป็นแ
งการหรือกิจก
จของโครงการ
การงบประมา

ายถึง การใช้
และสังเคราะ

ศาสตร์หรือหล
มารถพัฒนาคว

วามสามารถ
ัฒนากระบวน
ตถุประสงค์เพื

งถิ่น ซึ่งได้มา
อดจากคนรุ่น

ป็นความรู้ใหม

พ่ือให้ได้ผลออ
องเอกสารหรื
วนการผลผลิต

รัพยากร มีกา

แผนที่
กรรม
รหรือ
ณใน

ช้องค์
ห์ขึ้น

ลาย 
วามรู้

และ
นการ
พ่ือให้

าจาก
นหน่ึง
ม่ตาม

อกมา
อสื่อ

ตและ

ารจัด



สาม
การบ

ต่างๆ
ประ

สอน
Edu
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ไป(เ
หรือ

ในคร
ใช้ใน
แต่ร
อาทิ

ในภ

เป้าห
ราชก
ประ
กระ
ต่อเนื

ออก

วัฒนธรร
ารถแสดงออก
บริโภค ความ

 
ศิลปะ ห

ๆโดยศิลปะจะ
ติมากรรม ภา

 
สาขาวิช

น มิใช่สัมพันธ์
ucation) ตาม
4 หนังสือเวีย

 
หน่วยงา

ช่น ระดับจังห
องค์การกลาง

 
หลักธรร

รรลองธรรม น
นการบริหารงา
วมถึงศีลธรรม
 ความโปร่งใส

หลักธรร
าครัฐมี 10 อง

หมายของแผน
การหรือหน่ว
โยชน์สุขต่อป
บวนการปฏิบั
น่ืองและเป็นร

กแบบกระบวน

คู่มือการประ

รม หมายถึง รู
กทางดนตรี ว
สัมพันธ์ทางสั

หมายถึง ความ
ะรวมไปถึงงาน
าพวาด – ภาพ

ชาที่สัมพันธ์กัน
ธ์กับรายวิชาที
 ISCED 2013
นที่ ศธ 0506

านหรือองค์กา
หวัด) หรือรัฐ
งระดับชาติทัง้

รมาภิบาล  หม
นอกจากน้ี ยัง
านน้ีมีความห
ม คุณธรรม จ
สตรวจสอบได้
มาภิบาลของ
งค์ประกอบดั
1) หลักประ
นการปฏิบัติร
ยงานที่มีภาร

ประชาชน 
บัติงานและระ
ระบบ 
2) หลักประสิ
นการปฏิบัติง

ะกันคุณภาพการ

รูปแบบของกิจ
วรรณกรรม จิ
สงัคม แนวทาง

มงาม คุณค่าข
นในรูปแบบต่
พเขียน ที่นับเป

ัน หมายถึง ส
ที่เปิดสอนในห
3 (คณะกรรม
6(2)/ว506 ลง

ารระดับชาติ
ฐวิสาหกิจ หรื
งภาครัฐและเอ

มายถึง การปก
งหมายถึงการบ
มายอย่างกว้า

จริยธรรมและค
ด้ การปราศจา
การบริหารกิจ
ังน้ี 

ะสิทธิผล (E
ราชการตามที
รกิจคล้ายคลึง
โดยการปฏิบั

ะบบงานที่เป็น

สิทธิภาพ (Effi
งานโดยใช้เทค

2
รศึกษาภายใน  

จกรรมที่มีควา
จิตรกรรม ประ
งการปฏิบัติ ก

ของความงามคื
ต่างๆ ไม่ว่าจะ
ป็นศาสตร์ที่มี

สาขาวิชาตามค
หลักสูตร เช
การการอุดมศึ
งวันที่ 22 ธันว

หมายถึง หน
รือองค์การมห
อกชน (เช่น ส

กครอง การบริ
บริหารจัดการ
างขวาง กล่าว
ความถูกต้อง
ากการแทรกแ
จการบ้านเมือ

Effectivenes
ที่ได้รับงบประ
งกันและมีผล
บัติราชการจะ
นมาตรฐาน

iciency) คือ
คนิคและเครื่อ
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ามเด่นชัดและ
ะติมากรรม ก
การหลอมรวม

คือการสร้างส
ะเป็น งานเขีย
มีประวัติมาอย่

คุณวุฒิหรือตํา
ช่น เป็นศาส
ศึกษาในการป
วาคม 2554)

น่วยงานภายน
หาชน หรือบริ
สภาอุตสาหกร

ริหาร การจัดก
รที่ดี ซึ่งสามาร
คือ หาได้มีคว
ชอบธรรมทั้ง

แซงจากองค์กา
องที่ดี (Good 

s) คือ ผล
ะมาณมาดําเนิ
การปฏิบัติงา
ะต้องมีทิศทาง
รวมถึงมีการติ

การบริหารรา
องมือการบริห

ะสถาบัน  มหาวิ

ะมีความสําคัญ
การละครและ
มอยู่ด้วยกัน 

สรรค์ เป็นสุนท
ยน บทกวี กา
างยาวนาน ต้ั

าแหน่งทางวิช
สตร์ในกลุ่มสา
ประชุมครั้งที่ 

นอกมหาวิทยา
ริษัทมหาชนที่
รรม สภาหอกา

การ การควบ
รถนําไปใช้ได้ท
วามหมายเพีย
งปวง ซึ่งวิญญู
ารภายนอก เป
Governanc

ลการปฏิบัติรา
นินการ รวม
นในระดับช้ัน
งยุทธศาสตร์แ
ติดตามประเมิ

าชการตามแน
หารจัดการที่
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ญ วิถีการดําเนิ
ะภาพยนตร์ บ

ทรียภาพ หรือ
ารเต้นรา การ
ต้ังแต่มีมนุษย์เ

ชาการที่สัมพัน
าขาวิชาเดียวก
12/2554 เมื่อ

าลัยระดับกรม
จดทะเบียนใน
ารค้า สภาวิช

คุม ดูแลกิจกา
้ทั้งภาครัฐและ
ยงหลักธรรมท
ญูชนพึงมีและพึ
ป็นต้น 
ce) ที่เหมาะส

าชการที่บรรลุ
มถึงสามารถเ
นนาของประเ
และเป้าประส
มินผลและพัฒ

นวทางการกําก
เหมาะสมให้อ

นินชีวิต วัฒนธ
บางคร้ังอาจว่า

อการสร้างอา
รแสดง ดนตรี
กิดขึ้น 

นธ์กับศาสตร์ที
กัน (Field 
อ 17 พฤศจิก

มหรือเทียบเท
นตลาดหลักท
าชีพ) 

ารต่างๆ ให้เป็
ะเอกชน ธรรม
างศาสนาเทา่
พึงประพฤติป

สมจะนํามาปรั

ลุวัตถุประสงค์
เทียบเคียงกับ
เทศ เพ่ือให
สงค์ที่ชัดเจน
ฒนาปรับปรุงอ

กับดูแลที่ดีที่มี
องค์กรสามาร

ธรรม 
าด้วย

รมณ์
 งาน

ที่เปิด
of 

กายน 

ท่าขึ้น
ทรัพย์

ป็นไป
มที่ 
าน้ัน 
ฏิบัติ  

รับใช้

ค์และ
บส่วน
ห้เกิด

มี
อย่าง

มีการ
รถใช้



ทรัพ
ราชก

ระย
ประ

และ
รวมท

มีข้อ
ขั้นต

ส่วน
ที่สํา
ในฐา

และ
ประ
การด
เสีย 

บรหิ

ไม่มีก
สถา

ได้ส่
ประโ
สําคั
 
 
 

พยากรทั้งด้าน
การตามภารกิ

ะเวลาที่กําหน
ชาชน ผู้รับบริ

ผลงานต่อเป้า
ทั้งการแสดงถึ

อสงสัยและสา
ตอนในการดําเ

นเสียทุกกลุ่มมโี
คัญที่เก่ียวข้อ
านะหุ้นส่วนก

ภารกิจจากส่
ชาชนดําเนินก
ดําเนินการให้
การปรับปรุง

หารราชการด้ว

การแบ่งแยกด
นะของบุคคล

วนเสียที่เกี่ย
โยชน์และเสีย
ัญโดยฉันทาม

คู่มือการประ

นต้นทุน แรงงา
กิจเพ่ือตอบสน
3) หลักการ
นด และสร้าง
ริการ และผู้มี
4) หลักภาระ
าหมายที่กําหน
ถึงความสํานึก
5) หลักความ

ามารถเข้าถึงข้
เนินกิจกรรมห
6) หลักการมี
โอกาสได้เข้าร

อง ร่วมคิดแนว
ารพัฒนา 
7) หลักการก

ส่วนราชการส่ว
การแทนโดยมี

ห้แก่บุคลากรโ
กระบวนการแ
8) หลักนิติธร
วยความเป็นธร
9) หลักความ
ด้านชายหรือห
 ฐานะทางเศ
10) หลักมุ่งเน
วข้องซึ่งเป็น
ยประโยชน์โด
มติไม่จําเป็นต้อ

ะกันคุณภาพการ

านและระยะเ
นองความต้อง
ตอบสนอง (
ความเช่ือมั่น
ส่วนได้ส่วนเสี
ะรับผิดชอบ
นดไว้โดยความ
กในการรับผิดช
มโปร่งใส (Tra
ข้อมูลข่าวสาร
หรือกระบวนก
มีส่วนร่วม (Pa
ร่วมในการรับ
วทาง ร่วมการ

กระจายอํานาจ
วนกลางให้แก
มีอิสระตามสม
ดยมุ่งเน้นการ
และเพ่ิมผลิตภ
รรม (Rule o
รรมไม่เลือกป
มเสมอภาค (E
หญิง ถิ่นกําเนิ
รษฐกิจและสั
น้นฉันทามติ

นข้อตกลงที่เกิ
ดยเฉพาะกลุ่ม
องหมายความ

2
รศึกษาภายใน  

เวลาให้เกิดปร
การของประช
(Responsive
ความไว้วางใ

สยีที่มีความหล
(Accountab
มรับผิดชอบน้ั
ชอบต่อปัญหา
ansparency) 
รอันไม่ต้องห้า
การต่างๆ และ
articipation)
รู้ เรียนรู้ ทําค
รแก้ไขปัญหา

จ (Decentra
ก่หน่วยการป
มควร รวมถึง
รสร้างความพึ
ภาพ เพ่ือผลก
of Law) คือ
ปฏิบัติ และคํา
Equity) คือ ก
นด เช้ือชาติ ภ
ังคม ความเช่ือ
(Consensus
กิดจากการใช
ที่ได้รับผลกร
มว่าเป็นความ
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ระโยชน์สูงสุด
ชาชนและผู้มีส
eness) คือ
ใจ รวมถึงตอ
ลากหลายและ
bility) คือ ก
น้ันควรอยู่ในร
าสาธารณะ 
คือ กระบวน

ามตามกฎหมา
ะสามารถตรว
) คือ กระบว
ความเข้าใจ รว่
ร่วมในกระบว

lization) คือ
กครองอ่ืนๆ
งการมอบอําน
พึงพอใจในการ
การดําเนินงาน
อ การใช้อํานา
นึงถึงสิทธิเสรี
ารได้รับการป
าษา เพศ อาย
อทางศาสนา
s Oriented) คื
ช้กระบวนกา
ะทบโดยตรงซ
เห็นพ้องโดยเ

ะสถาบัน  มหาวิ

ต่อการพัฒนา
ส่วนได้ส่วนเสี
การให้บริการ
บสนองความ
ะมีความแตกต
ารแสดงความ
ะดับที่สนองต

นการเปิดเผยอ
ายได้อย่างเสรี
จสอบได้ 
นการที่ข้าราช
วมแสดงทัศน
วนการตัดสินใ

 การถ่ายโอน
(ราชการบ

นาจและความ
รให้บริการต่อ
นที่ดีของส่วนร
าจของกฎหมา
รีภาพของผู้มสี
ปฏิบัติและได้รั
ยุ ความพิการ
การศึกษา กา
คือ การหาข้อ
ารเพ่ือหาข้อคิ
ซึ่งต้องไม่มีข้อ
อกฉันท์ 

วิทยาลัยเกริก 

าขีดความสาม
ยทุกกลุ่ม 
รที่สามารถดํา
คาดหวังหรือ
ต่าง 
มรับผิดชอบใน
ต่อความคาดห

อย่างตรงไปตร
รี โดยประช

ชการ ประชา
ะ ร่วมเสนอปั
ใจ และร่วมก

นอํานาจการตั
ริหารส่วนท้อ
มรับผิดชอบใน
อผู้รับบริการแ
ราชการ 
าย กฎระเบีย
ส่วนได้ส่วนเสยี
รับบริการอย่า
 สภาพทางกา
ารฝึกอบรม แ
อตกลงทั่วไปภ
คิดเห็นจากก
อคัดค้านที่ยุติ

มารถในการป

าเนินการได้ภา
ความต้องการ

นการปฏิบัติห
หวังของสาธาร

รงมา ช้ีแจงได
ชาชนสามารถ

าชนและผู้มีส่ว
ปัญหาหรือประ
ระบวนการพั

ัดสินใจ ทรัพย
องถิ่น) และ
นการตัดสินใจ
และผู้มีส่วนได้

ยบข้อบังคับใน
ย 
างเท่าเทียมกัน
ายหรือสุขภาพ
และอ่ืนๆ 
ภายในกลุ่มผู้มี
กลุ่มบุคคลที่ไ
ไม่ได้ในประเ

ฏิบัติ

ายใน
รของ

หน้าที่
รณะ 

ด้เมื่อ
ถรู้ทุก

วนได้
ะเด็น
ัฒนา 

ยากร
ะภาค
จและ
ด้ส่วน

นการ

นโดย
พ 

มีส่วน
ได้รับ
ด็นที่



สิ่งมี
อาจ
 

หรือ
นําม

รองศ

ปฏิบั
กระท

การร
ชัดเจ
บริห
ระยะ

 

จัดก
ตลอ
และ
ปริญ
อีก 
อุดม
ประ

แหล่งเรีย
ชีวิตและไม่มชีี
จะอยู่ในห้องเ

องค์ควา
จากการวิเคร
าปรับใช้ได้ เพื

 
อาจารย์ 

ศาสตราจารย์
 
อาจารย์

บัติหน้าที่เต็มเ
ทรวงศึกษาธิก

สําหรับอ
ระบุระยะเวล
จนไม่น้อยกว่า
หารเกณฑ์มาต
ะเวลาการทําง

9 – 12 เ
6 เดือนขึ้
น้อยกว่า

อาจารย์
การเรียนการส
อดระยะเวลาที
ทุกคนเป็นอา

ญญาโท และป
1 หลักสูตร

มศึกษาในการ
จําหลักสูตรได

คู่มือการประ

ยนรู้ทางศิลป
ชีวิต ที่ให้เข้าไ
เรียนหรือนอก

มรู ้หมายถึง 
ราะห์และสังเค
พ่ือให้เหมาะกั

หมายถึง คณ
์  และศาสตร

ประจํา หมาย
เวลาตามภาร
การ เรื่อง แนว
อาจารย์ที่สถา
ลาการจ้างอย่า
าหน้าที่ของอา
ตรฐานหลักสูต
งานสําหรับอา
เดือน   
ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 
 6 เดือน  

ประจําหลักสู
สอนโดยวางแผ
ที่จัดการศึกษา
าจารย์ประจํา
ปริญญาเอกใน
ร โดยต้องเป็น
ประชุมครั้งที่ 
ด้มากที่สุดเพีย

ะกันคุณภาพการ

ปวัฒนธรรมแ
ไปศึกษาหาคว
กห้องเรียน 

ความรู้ที่เกิดขึ
คราะห์ข้อมูล
กับสถานการณ

ณาจารย์ ซึ่งจ
ราจารย์ 

ยถึง บุคลากร
ะงานที่รับผิด
วทางการบรหิ
บันจ้างเข้ามา
างชัดเจนและไ
าจารย์ประจํา
ตรระดับอุดมศึ
าจารย์ที่บรรจุ

 
9 เดือน 

 

สูตร หมายถึง
ผน ติดตาม
าตามหลักสูตร
เกินกว่า 1 
นสาขาวิชาเดี
นหลักสูตรที่ต
2/2549 วัน

ยง 2 หลักสูตร

2
รศึกษาภายใน  

และความเป็น
วามรู้ ความเข้

ขึ้นต่อเรื่องใดเ
โดยความรู้ที

ณ์หรืองานที่กร

จะมีตําแหน่งท

รในสถาบันอุด
ดชอบในหลักสู
หารเกณฑ์มาต
าเป็นอาจารย์
ไม่น้อยกว่า
าตามท่ีกําหนด
ศึกษา พ.ศ. 
จใุหม่ในปีที่ปร
คิดเป็น 1 คน
คิดเป็น 0.5 ค
ไม่สามารถนํา

ง อาจารย์ปร
ทบทวนการ

รน้ัน มีคุณวุฒิ
หลักสูตรในเ
ยวกันได้ หรื

ตรงหรือสัมพัน
ที่ 2 กุมภาพั
รเท่าน้ัน  หาก

23   
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นไทย หมาย
ข้าใจ ด้านศิลป

เรื่องหน่ึง ซึ่งอ
ที่เกิดขึ้นน้ันผู้ร
ระทําอยู่ และ

ทางวิชาการที

ดมศึกษาที่มีหน
สูตรที่เปิดสอน
ตรฐานหลักสูต
ประจําด้วยเงิ
9 เดือน ใน
ดตามประกาศ
2548  การนั

ระเมิน ดังน้ี 
น 
คน 
ามานับได้ 

ระจําเต็มเวลา
รดําเนินงานห
ฒิตรงหรือสัมพ
เวลาเดียวกันไ
อเป็นอาจารย
นธ์กับหลักสูต
ันธ์ 2549)  ท
กมีการเปลี่ยน

ะสถาบัน  มหาวิ

ยถึง สถานที
ปวัฒนธรรมแล

อาจเกิดขึ้นจา
รับสามารถนา
สามารถนาไป

ที่ประกอบด้วย

น้าที่หลักทาง
น (มิใช่เต็มเ
ตรระดับอุดมศึ
งินรายได้ หน
นสัญญาจ้างจ
ศกระทรวงศึก
นับจํานวนอาจ

าที่มีภาระหน้า
หลักสูตร และ
พันธ์กับสาขาวิ
ไม่ได้ ยกเว้น
ย์ประจําหลักสู
รที่ได้ประจําอ
ทั้งน้ีกรณีบัณฑ
นแปลงอาจารย

วิทยาลัยเกริก 

ที่หรือศูนย์รว
ละความเป็นไ

กการถ่ายทอด
าไปใช้ได้โดยต
ปใช้ในลักษณะ

ย อาจารย์ ผู้

ด้านการสอน
เวลาตามเวลา
ศึกษา พ.ศ. 25
น่วยงานจะต้อ
จะต้องระบุหน้
กษาธิการ เรื
จารย์ประจําแ

าที่ในการบริห
ะปฏิบัติงานป
วิชาที่เปิดสอน
นอาจารย์ประ
สูตรในหลักสูต
อยู่แล้ว  (ค
ฑิตศึกษาอนุโ
ย์ประจําหลักส

มความรู้ บุ
ทย แหล่งเรีย

ดจากระสบกา
ตรง หรือสาม
ะต่างๆ ได้ 

้ช่วยศาสตราจ

และการวิจัย
าทําการ)(ประ
548) 
องมีสัญญาจ้า
น้าที่ ภาระงา
รื่อง แนวทาง
ละนักวิจัย ใ

หารหลักสูตร
ประจําหลักสูต
นไม่น้อยกว่า5
ะจําหลักสูตรร
ตรพหุวิทยาก
คณะกรรมการ
ลมให้เป็นอาจ
สูตรขอให้นําเ

บุคคล  
นรู้ 

ารณ์ 
มารถ

จารย์  

และ
ะกาศ

างที่มี
านให้
งการ
ห้นับ

และ
ตรน้ัน
5 คน
ระดับ
ารได้
รการ
จารย์
เสนอ



โดยด
หรือ

(UN

นิยา
 

ศาส
ปฏิบั

เปิดส
หลัก

หลัก
หลัก
อาจ
เป็น
2 คน
 

 

ระดั
ภาย
กระ
 
 

ดําเนินเช่นเดีย
ให้ความเห็นช

ทั้งน้ี อาจ
- คุณวุฒิ

NESCO) 
- กรณีมีต
 

ามตามเกณฑ

อาจารย์
ตราจารย์ในส
บัติหน้าที่เต็มเ

 
อาจารย์

สอนซึ่งมีหน้า
กสูตรได้ในเวล

 
อาจารย์

กสูตรและการ
กสูตร อาจ
ารย์ผู้รับผิดชอ
อาจารย์ผู้รับผิ
น 

อาจารย์พ

ทั้งน้ี หา
ับปริญญาตรี 
ยในระดับหล
ทรวงศึกษาธิก

คู่มือการประ

ยวกับการนําเ
ชอบ และเสน
จารย์ประจําห

ฒิตรงหรือสัมพั

ตําแหน่งทางวิ

ฑ์มาตรฐาน

ประจํา หมา
สถาบันอุดมศึก
วลา 

ประจําหลักสู
าที่สอนและค้น
าเดียวกัน แต

ผู้รับผิดชอบห
เรียนการสอน
ารย์ผู้รับผิดช
อบหลักสูตรเกิ
ผิดชอบหลักสู

พิเศษ หมายถึ

ากหลักสูตรใด
 และระดับบัณ
ลักสูตรจะหม
การ เรื่อง เกณ

ะกันคุณภาพการ

เสนอหลักสูตร
อให้คณะกรร

หลักสูตรที่มีคณุ
พันธ์กับสาขาข

วิชาการให้พิจ

นหลักสูตร ฉ

ายถึง บุคคลที
กษาที่เปิดสอน

สูตร หมายถึง
นคว้าวิจัยในส
ต่ต้องเป็นหลัก

หลักสูตร หม
น ต้ังแต่การว
ชอบหลักสูตรต
กินกว่า 1 หล
สูตรได้อีกหน่ึง

ถึง ผู้สอนที่ไม

ดใช้คําพิจารณ
ณฑิตศึกษา พ
มายถึงอาจา
ณฑ์มาตรฐานห

2
รศึกษาภายใน  

รปรับปรุงเล็กน
รมการการอุดม
ณวุฒิในสาขาท
ของหลักสูตรน้ั

ารณาจากผลง

ฉบับ พ.ศ. 2

ที่ดํารงตําแหน
นหลักสูตรน้ัน

 อาจารย์ประ
สาขาวิชาดังก
กสูตรที่อาจารย

ายถึง อาจารย
วางแผน การ
ต้องอยู่ประจํ
ลักสูตรในเวล
งหลักสูตร แ

ม่ใช่อาจารย์ปร

ณาตามประกา
พ.ศ. 2558 นิย
ารย์ผู้รับผิด
หลักสูตรระดับ

24   
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น้อย โดยนําเส
มศึกษารับทร
ที่ตรงหรือสัมพ

น้ันหรือไม่ ตาม

งานทางวิชาก

2558 

น่งอาจารย์ ผู้
น ที่มีหน้าที่รับ

ะจําที่มีคุณวุฒิ
ล่าว ทั้งน้ี
ย์ผู้น้ันมีคุณวุฒ

ย์ประจําหลักส
ควบคุมคุณภ
ําหลักสูตรน้ัน
าเดียวกันไม่ไ

และเป็นอาจาร

ระจํา 

าศกระทรวงศึ
ยามอาจารย์ป
ชอบหลักสูต
ับปริญญาตรี 

ะสถาบัน  มหาวิ

สนอต่อสภาม
าบตามแบบฟ
พันธ์กับสาขาว
มการแบ่งสาข

การและประสบ

ผู้ช่วยศาสตรา
บผิดชอบตาม

ฒิตรงหรือสัมพั
สามารถเป็น

ฒิตรงหรือสัมพ

สูตรที่มีภาระ
าพ การติดต
นตลอดระยะ
ได้ ยกเว้น พห
รย์ผู้รับผิดชอ

ศึกษาธิการ เ
ประจําหลักสูต
ตรตามความ
 และระดับบัณ

วิทยาลัยเกริก 

มหาวิทยาลัยเพื
ฟอร์ม สมอ.08
วิชาที่เปิดสอน

ขาวิชาของ ISC

บการณ์การท

จารย์ รองศา
พันธกิจของก

พันธ์กับสาขาวิ
นอาจารย์ประ
พันธ์กับสาขาวิ

หน้าที่ในการบ
ามประเมินผล
เวลาที่จัดการ
หุวิทยาการหรื
บหลักสูตรสา

รื่อง เกณฑ์ม
ตรในตัวบ่งช้ีกา
มหมายที่ปร
ณฑิตศึกษา พ.

พ่ือพิจารณาอ
8 ภายใน 30 ว
นให้พิจารณาว
CED2013 

ทางานวิจัยด้วย

าสตราจารย์
การอุดมศึกษา

วิชาของหลักสู
ะจําหลักสูตรห
วิชาของหลักส

บริหารและพั
ล และการพั
รศึกษาโดยจะ
รือสหวิทยากา
ามารถซ้ําได้ไม

มาตรฐานหลัก
ารประกันคุณ
ากฏในประ
.ศ. 2558 

นุมัติ
วัน 
ว่า 

ย 

และ
าและ

สูตรที่
หลาย
สูตร 

ัฒนา
ัฒนา
ะเป็น
ารให้
ม่เกิน         

กสูตร
ณภาพ
กาศ



ระดับ
17 ต
 
ตารา
องค

1. กา
บัณฑิ

2. กา

3. กา
วิชาก
4. ด้า
วัฒน
ความ

ับคณะ ประก
ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

างที ่3.1 เกณ
ค์ประกอบ 
ารผลิต 
ฑิต 

ารวิจัย 

ารบริการ 
การ 
านศิลป 
นธรรมและ
มเป็นไทย 

คู่มือการประ

ระบ

กอบด้วย ผลก

ณฑ์การประกัน

1.1  ผลการบริ

1.2 อาจารย์ปร
เอก  
1.3 อาจารย์ปร
วิชาการ 
1.4  จํานวนนัก
จํานวนอาจารย
1.5  การบริกา
1.6  การบริกา
1.7  ผลลัพธ์คุณ
มาตรฐานคุณวุ
2.1 ระบบและ
งานวิจัยหรืองง
2.2 เงินสนับสน
สร้างสรรค ์

2.3 ผลงานทาง
และนักวิจัย 
2.4 ผลลัพธ์ด้า
3.1 การบริการ
3.2 ผลลัพธ์ด้า
4.1 ระบบและ
ความเป็นไทย 
4.2 ผลลัพธ์ด้า
เป็นไทย 

ะกันคุณภาพการ

บการประกั

การดาเนินงาน

ันคุณภาพกา
ตัวบ่งชี้ 

ริหารหลักสูตรโด

ระจําคณะท่ีมีคุณ

ระจําคณะท่ีดําร

กศึกษาเต็มเวลา
ย์ประจํา 
ารนักศึกษาระดับ
ารนักศึกษาระดับ
ณภาพบัณฑิตต
วุฒิระดับอุดมศึก
กลไกการบริหา
งานสร้างสรรค์
นุนงานวิจัยและ

งวิชาการของอา

านการวิจัยและ
รวิชาการแก่สังค
นการบริการวชิ
กลไกด้านศิลปว

นศิลปวัฒนธรร

2
รศึกษาภายใน  

บทท
ันคุณภาพก

นระดับหลักสูต

รศึกษาภายใน

ดยรวม 

ณวุฒิปริญญา

รงตําแหน่งทาง

าเทียบเท่าต่อ

ับปริญญาตรี 
ับปริญญาตรี 
ามกรอบ
กษาแห่งชาติ 
ารและพัฒนา

ะงาน

าจารย์ประจํา

ะนวัตกรรม 
คม 
ชาการแก่สังคม
วัฒนธรรมและ

รมและความ
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ท่ี 3 
การศึกษาภา
 
ตร และเพ่ิมเติ

น ระดับคณะ
ประเภทตัว

ผลลัพธ์

ปัจจัยนําเ

ปัจจัยนําเ

ปัจจัยนําเ

กระบวนก
กระบวนก

ผลลัพธ์

กระบวนก

ปัจจัยนําเ

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์
กระบวนก

ผลลัพธ์
กระบวนก

ผลลัพธ์

ะสถาบัน  มหาวิ

ายใน ระดับค

ติมตัวบ่งช้ีที่ดํ

ะ  
บ่งชี้ 
ธ์ ค่าเฉลีย่

หลักสูต
เข้า ร้อยละ

คุณวุฒิ
เข้า ร้อยละ

ตําแหน
เข้า สัดส่วน

เทียบเท
การ เกณฑ์ม
การ เกณฑ์ม
ธ์ ค่าเฉลีย่

ท่ีคณะ
การ เกณฑ์ม

 
เข้า เงินสนั

ท้ังภาย
อาจาร

ธ์ ผลงาน
อาจาร

ธ์ เกณฑ์ม
การ เกณฑ์ม
ธ์ เกณฑ์ม
การ เกณฑ์ม

ธ์ เกณฑ์ม
 

วิทยาลัยเกริก 

คณะ 

าเนินการ ในร

เกณฑ์พิจ
ยของคะแนนปร
ตรท่ีคณะรับผิดช
ะของอาจารย์ปร
ฒิปริญญาเอก 
ะของอาจารย์ปร
น่งทางวิชาการ 
นจํานวนนักศึกษ
ท่าต่อจํานวนอา
มาตรฐาน 6 ข้อ
มาตรฐาน 6 ข้อ
ยของคะแนนปร
รับผิดชอบ 
มาตรฐาน 6 ข้อ

ับสนุนงานวิจัยแ
ยในและภายนอ
ย์ประจําและนัก

นทางวิชาการทุก
ย์ประจําและนัก
มาตรฐาน 5 ข้อ
มาตรฐาน 6 ข้อ
มาตรฐาน 5 ข้อ
มาตรฐาน 7 ข้อ

มาตรฐาน 5 ข้อ

ระดับคณะจํา

จารณา 
ระเมินของทุก
ชอบ 
ระจําคณะท่ีมี

ระจําคณะท่ีดําร

ษาเต็มเวลา
าจารย์ประจํา 
อ 
อ 
ระเมินทุกหลักสู

อ 

และงานสร้างสร
ก  ต่อจํานวน
กวิจัย 
กประเภทต่อ
กวิจัย 
อ 
อ 
อ 
อ 

อ 

านวน 

รง

สูตร

รรค์



องค
5. กา
จัดกา

 
 
 

องค์
 

ผู้เรีย
หลัก
จัดก
การม
อาศั
 
ตัวบ

 
 
 
 
 
 
 
 

ค์ประกอบ 
ารบริหาร 
าร 

คป์ระกอบท่ี 

พันธกิจที
ยนมีความรู้ใน
กการของการจ
ารหลักสูตรแ
มีอาจารย์ที่มี
ัยหลักการร่วม

บ่งชี้ จํานวน 7
ตัวบ่งช้ีที่
ตัวบ่งช้ีที่
ตัวบ่งช้ีที่
ตัวบ่งช้ีที่
ตัวบ่งช้ีที่
ตัวบ่งช้ีที่
ตัวบ่งช้ีที่

คู่มือการประ

5.1 การบริหาร
ติดตามผลลัพธ์
และเอกลักษณ์
5.2 ระบบกํากั

1 การผลติ

ที่สําคัญที่สุดข
นวิชาการและ
จัดกระบวนก
ละการเรียนก
ปริมาณและค
มมือรวมพลังข

7 ตัวบ่งชี้ คอื
ี 1.1  ผลก
ี 1.2  อาจ
ี 1.3  อาจ
ี 1.4  จําน
ี 1.5  การบ
ี 1.6 การบ
ี 1.7 ผลลั

ะกันคุณภาพการ

ตัวบ่งชี้ 
รของคณะเพื่อก
ธ์ตามพันธกิจ  ก
ณข์องคณะ 
ับการประกันคณุ

ตบัณฑิต 

ของสถาบันอุด
วิชาชีพ มีคุ
ารเรียนรู้ที่เน้

การสอน เริ่มต้ั
คุณภาพตามม
ของทุกฝ่ายทีเ่

อ 
การบริหารจัดก
ารย์ประจําคณ
ารย์ประจําคณ

นวนนักศึกษาเ
บริการนักศึกษ
บริการนักศึกษ
ลพัธ์คุณภาพบั

2
รศึกษาภายใน  

การกํากับ
กลุ่มสถาบัน

ณภาพลักสูตร

ดมศึกษา คือ
ณลักษณะตา

น้นผู้เรียนเป็นส
ต้ังแต่การกําหน
มาตรฐานหลัก
เก่ียวข้อง ทั้งภ

การหลักสูตรโ
ณะที่มีคุณวุฒิ
ณะที่ดํารงตําแ
ต็มเวลาเทียบ
ษาระดับปรญิ
ษาระดับปรญิ

บัณฑิตตามกรอ
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ประเภทตัว
กระบวนก

กระบวนก

การผลิตบัณ
ามหลักสูตรที่ก
สําคัญ ดังน้ั
นดปัจจัยนําเข
กสูตร มีกระ
ภายในและภา

โดยรวม 
ปริญญาเอก
แหน่งทางวิชา
บเท่าต่อจํานวน
ญญาตรี 
ญญาตรี 
อบมาตรฐานค

ะสถาบัน  มหาวิ

บ่งชี้ 
การ เกณฑ์ม

 

การ เกณฑ์ม

ณฑิตหรือการจั
กําหนด การ
ั้นพันธกิจดังก
ข้าที่ได้มาตรฐ
ะบวนการบริห
ายนอกสถาบัน

าการ 
นอาจารย์ประ

คุณวุฒิระดับอ

วิทยาลัยเกริก 

เกณฑ์พิจ
มาตรฐาน 7 ข้อ

มาตรฐาน 6 ข้อ

จัดกิจกรรมกา
รเรียนการสอ
กล่าวจึงเก่ียวข้
ฐานตามที่กําห
หารจัดการกา
น  

ะจํา 

อุดมศึกษาแหง่

จารณา 
อ 

อ 

ารเรียนการสอ
อนในยุคปัจจุบั
ข้องกับการบริ
หนดประกอบด
ารเรียนการส

งชาติ 

อนให้
บันใช้
ริหาร
ด้วย 
อนที่



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

รับผิ
 
เกณ

 
สูตร
 

 
 
 
 
หมา

เห็น
ระบ

คงค้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่งชี้ที ่1.1 
ดของตัวบง่ชี ้

ธบิายตัวบ่งชี้
ผลการดํ

ดชอบ 

ณฑ์การประเมิ
ค่าเฉลี่ยข

รการคํานวณ 

คะแ

ายเหตุ: 
-หลักสูต

ชอบไม่ต้องนํ
บบน้ันๆ ในตัวบ

-ในการค
-ทุกหลัก

้างอยู่)  ให้นํา

คู่มือการประ

ผลก
ผลลั

ชี ้
ดําเนินการขอ

น 
ของคะแนนปร

แนนที่ได้  = 

รที่ได้รับการร
ําคะแนนการ
บ่งช้ีน้ีให้ครบถ
คํานวณค่าคะแ
กสูตรที่มีการจั
ามาคํานวณด้ว

ะกันคุณภาพการ

 

การบริหารจดั
ลัพธ ์

องทุกหลักสูต

ระเมินทุกหลัก

รับรองโดยระ
รประเมินของห
ถ้วน 
แนน  หากหลั
จัดการเรียนกา
วยทั้งตัวต้ังแล

2
รศึกษาภายใน  

ดการหลักสตูร

ตรในคณะซึ่งส

กสูตรทีค่ณะรั

ผลรวมของค่
จํานวนหลั

บบอ่ืนๆ ตาม
หลักสูตรน้ันม

ลกัสูตรใช้ระบบ
ารสอน  (แม้ว
ะตัวหาร  โดย
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รโดยรวม 

สามารถสะท้

รับผิดชอบ 

าคะแนนประเมิ
ลักสูตรท้ังหมดท่ี

มที่คณะกรรม
มาคํานวณในต

บอ่ืนที่ไม่ใช่ ส
ว่าจะเป็นหลัก
ยให้เฉพาะตัว

ะสถาบัน  มหาวิ

ท้อนคุณภาพข

มินของทุกหลักสู
ท่ีคณะรับผิดชอบ

มการประกันคุ
ตัวบ่งช้ีน้ี แต

สกอ.  ไม่ต้องน
กสูตรที่ขอปิดด
บ่งช้ีที่เก่ียวข้อ

วิทยาลัยเกริก 

ของบัณฑิตใน

สูตร 
บ 

คุณภาพภายใน
ต่ต้องรายงานผ

นํามาคํานวณท
ดําเนินการแล้
องเท่าน้ัน 

นหลักสูตรที่ค

นระดับอุดมศึ
ผลการรับรอง

ทั้งตัวต้ัง  ตัวห
ล้วแต่ยังมีนักศึ

คณะ

ศึกษา
งตาม

หาร 
ศึกษา



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

และ
ความ
ที่ตร
 
เกณ

40  
 
สูตร
1. คํ
 

 
 
2. แ
 

ค

 
 
 
 
 
 

 

บ่งชี้ที ่1.2  
ดของตัวบง่ชี ้

ธบิายตัวบ่งชี้
การศึกษ

ความลุ่มลกึท
มก้าวหน้าทาง
รงหรือสัมพันธ์

ณฑ์การประเมิ
โดยการแป

 เก
ค่า

ขึ้นไป 

รการคํานวณ 
คาํนวณคา่ร้อย

แปลงคา่ร้อยล

คะแนนที่ได้ =

คู่มือการประ

 

 อาจ
 ปัจจั

ชี ้
ษาระดับอุดมศึ
ทางวิชาการ เพื
งวิชาการและ
ธ์กับหลักสูตรที

น 
ปลงค่าร้อยละข
กณฑ์เฉพาะสถ
าร้อยละของอ

ยละของอาจา

จํานวน

ละทีค่ํานวณได

= ร

ะกันคุณภาพการ

จารย์ประจําค
จัยนําเขา้ 

ศึกษาถือเป็นก
พ่ือปฏิบัติพันธ
การพัฒนาอง
ที่เปิดสอนในสั

ของอาจารย์ป
ถาบันกลุ่ม ข
อาจารย์ประจาํ

ารย์ประจําคณ

นอาจารย์ประจาํ
จํานวนอาจารย

ด้ในข้อ 1 เทยี

ร้อยละข
ร้อยละของอาจ

2
รศึกษาภายใน  

ณะที่มีคณุวุฒิ

ารศึกษาระดับ
ธกิจสําคัญของ
งค์ความรู้ ดังนั
สดัส่วนที่เหมา

ประจําคณะทีม่ี
ข และ ค2 
าคณะที่มีคุณว

ณะที่มีวุฒิปริ

าคณะที่มีคุณวุฒิ
ย์ประจําคณะท้ัง

ยบกับคะแนน

ของอาจารย์ปร
ารย์ประจําคณะ

คะ
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ฒิปริญญาเอก

บสูงสุดที่ต้องก
งสถาบันในกา
น้ันคณะจึงควร
าะสมกับพันธกิ

มีคุณวุฒิปริญญ

วุฒิปริญญาเอ

ญญาเอก ตา

ฒิปริญญาเอก 
งหมด 

นเต็ม 5 

ะจําคณะท่ีมีคุณ
ะท่ีมีคุณวุฒิปรญิ
ะแนนเต็ม 5

ะสถาบัน  มหาวิ

ก 

การบุคลากรที
ารผลิตบัณฑิต
รมีอาจารย์ทีม่ี
กิจ หรือจุดเน้

ญาเอกเป็นคะ

อก  ที่กําหนดใ

มสูตร  

ณวุฒิปริญญาเอ
ญญาเอกท่ีกําหน

วิทยาลัยเกริก 

ที่มีความรู้ควา
ต ศึกษาวิจัยเพื
มรีะดับคุณวุฒิ
้นของหลักสตู

ะแนนระหว่าง

ให้เป็นคะแนน

X 100

ก 
นดให้เป็น 

ามสามารถ 
พ่ือติดตาม 
ฒิทางการศึกษ
ตร 

ง 0 – 5 

นเต็ม 5 = ร้อ

0 

 X  5

ษา 

อยละ 



หมา

ของก
น้ัน 
กว่า 

กรณี
ประ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ายเหต ุ
1. คุณวุฒ

กระทรวงศึกษ
 ทั้งน้ี อาจใช
 ทั้งน้ีต้องได้รั

2. การน
ณีที่มีอาจารย์บ
ะจาและนักวิจัย

คู่มือการประ

ฒิปริญญาเอก
ษาธิการ กรณ
ช้คุณวุฒิอ่ืนเที
ับความเห็นชอ
นับจํานวนอาจ
บรรจุใหม่ให้ค
ัย (นับตามเกณ

ะกันคุณภาพการ

กพิจารณาจาก
ณีที่มีการปรับ
ทียบเท่าคุณวุฒ
อบจากคณะก
จารย์ประจํา 
คํานวณตามเก
ณฑ์ สกอ.) 

2
รศึกษาภายใน  

กระดับคุณวุฒิ
บวุฒิการศึกษา
ฒิปริญญาเอก
กรรมการการอุ
 ให้นับตามปีก
กณฑ์อาจารย
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ฒิที่ได้รับหรือเ
าให้มีหลักฐาน
กได้สาหรับกร
อุดมศึกษา 
การศึกษาและ
ย์ประจาที่ระบุ

ะสถาบัน  มหาวิ

ทียบเท่าตาม
นการสําเร็จกา
รณีที่บางสาขา

ะนับทั้งที่ปฏิบ
บุในคาช้ีแจงเ

วิทยาลัยเกริก 

หลักเกณฑ์กา
ารศึกษาภายใ
าวิชาชีพมีคุณ

บัติงานจริงแล
ก่ียวกับการนั

ารพิจารณาคุณ
ในรอบปีการศึ
วุฒิอ่ืนที่เหมา

ละลาศึกษาต่อ
นับจานวนอาจ

ณวุฒิ
ศึกษา
าะสม

อ ใน
จารย์



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

ในมห
เพ่ือน
เป็นสิ
 
เกณ

ระห

ศาส
 
สูตร
1. คํ

 
 
2. แ
 

ค

 
 
 
 
 

 

บ่งชี้ที่ 1.3  
ดของตัวบ่งชี้ 

ธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิทย

หาวิทยาลัยท
นําไปใช้ในกา
สิ่งสะท้อนการ

ณฑ์การประเมิ
โด

ว่าง 0 – 5 
 เก

ค่า
ตราจารย์รวม

รการคํานวณ 
คาํนวณค่าร้อย

แปลงค่าร้อยล

คะแนนที่ได้ =

คู่มือการประ

 

 อาจ
 ปัจจั

ชี ้
ยาลัยถือเป็นขุ
าการศึกษาวิจั
รเรียนการสอ
รปฏิบัติงานดั

น 
ดยการแปลง

กณฑ์เฉพาะส
าร้อยละของอ
มกัน   ที่กําหน

ยละของอาจา

จํานวนอา

ละที่คํานวณได

= 

ะกันคุณภาพการ

จารย์ประจําค
จัยนําเข้า 

มปัญญาของป
จยัเพ่ือแสวงห
น รวมทั้งการ
ังกล่าวของอา

งค่าร้อยละข

ถาบันกลุ่ม ข
อาจารย์ประจํ
นดให้เป็นคะแ

ารย์ประจําคณ

าจารย์ประจําคณ
จํานวนอาจารย

ด้ในข้อ 1 เที

ร้อยละของ
ร้อยละของ

3
รศึกษาภายใน  

ณะที่ดํารงตาํ

ประเทศ และม
หาและพัฒนาอ
รแก้ไขปัญหาแ
าจารย์ตามพัน

องอาจารย์ป

ข และ ค2 
ําคณะที่ดํารง

แนนเต็ม 5 = ร

ณะที่ดํารงตํา
 

ณะท่ีดํารงตําแห
ย์ประจําคณะท้ัง

ยบกับคะแนน

งอาจารย์ประจาํ
งอาจารย์ประจาํ

ท่ีกําหนดให
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าแหน่งทางวิช

มีความรับผิด
องค์ความรู้ใน
และพัฒนาปร
นธกิจ 

ประจําคณะท

งตําแหน่งผู้ช่ว
ร้อยละ 60 ขึ้น

แหน่งทางวิช

หน่งทางวิชาการ
งหมด 

นเต็ม 5 

าคณะที่ดํารงตํา
าคณะที่ดํารงตํา
ห้เป็นคะแนนเต็

ะสถาบัน  มหาวิ

ชาการ 

ชอบที่จะต้อง
ศาสตร์สาขาวิ
ระเทศ การดํา

ที่ ดํารงตําแห

วยศาสตราจาร
้นไป 

ชาการ  ตามสู

ร   

าแหน่งทางวิชาก
าแหน่งทางวิชาก
ต็ม 5 

วิทยาลัยเกริก 

ส่งเสริมให้อา
วิชาต่างๆ อย่า
รงตําแหน่งทา

หน่งทางวิชา

รย์   รองศ

สูตร  

X 100

การ   
การ   

จารย์ 
างต่อเน่ือง 
างวิชาการ 

าการเป็นคะ

ศาสตราจารย์ 

0 

X  5

แนน          

 และ

 



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

ที่จะ
วางแ
จําน
 
เกณ

คะแ

แตก
พิจา

ต้ังแ

ต้ังแ
น้ันๆ
 
สูตร

จําน
รวบ

 
 
 
 
 

บ่งชี้ที่ 1.4  
ดของตัวบ่งชี้ 

ธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสํา

ะต้องสอดคล้อ
แผนต่างๆ  เช่
วนนักศึกษาเต

ณฑ์การประเมิ
1. ในกร

แนน 5 
2. ในกร

กต่างระหว่าง
รณาดังน้ี 

ต่ร้อยละ 20  

ต่ร้อยละ 0.0
ๆ 

รการคํานวณจ
1.คํานวณ

นวนนักศึกษา
รวมหลังจากน

คู่มือการประ

 จําน
 ปัจจั

ชี ้
าคัญประการห
องกับศาสตร์ใ
ช่น  การวางแผ
ต็มเวลาเทียบ

น 
รณีที่จํานวนนั

รณีที่จํานวนนั
งจํานวนนักศึ

 ค่าความแ
กําหนดเป็นค
 ค่าความแ

01  และไม่เกิ

จํานวนนักศกึ
ณค่าหน่วยกิจ
ที่ลงทะเบียน
นักศึกษาลงทะ
SCH  = 
เมื่อ ni  =  
ci =  

ะกันคุณภาพการ

นวนนักศึกษา
จัยนําเข้า 

หน่ึงสําหรับก
ในแต่ละสาขา
ผนอัตรากําลัง
เท่าต่อจํานวน

ักศึกษาเต็มเว

นักศึกษาเต็มเ
กษาเต็มเวล

แตกต่างของจ
คะนน  0   
แตกต่างของจ
กินร้อยละ 20

กษาเต็มเวลาเ
นักศึกษา (St

นเรียนกับจําน
ะเบียนแล้วเส
∑ni ci   
จํานวนนักศึ
จํานวนหน่ว

3
รศึกษาภายใน  

เต็มเวลาเทีย

ารจัดการศึกษ
าวิชาและลักษ
ง  ภาระงานอ
นอาจารย์ประ

วลาต่ออาจาร

เวลาต่ออาจา
าต่ออาจารย์

จํานวนนักศึก

จํานวนนักศึก
0 ให้นํามาเที

เทียบเท่า 
tudent Cred
นวนหน่วยกิต
สร็จ (หมดกําห

ึกษาที่ลงทะเบี
ยกิตของวิชาที
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บเท่าต่อจําน

ษาระดับอุดม
ษณะการเรียน
อาจารย์  เป้าห
ะจําที่ปฏิบัติงา

รย์ประจําน้อย

ารย์ประจํามา
ย์ประจํากับเก

กษาเต็มเวลาต

กษาเต็มเวลาต
ยบบัญญัติไตร

dit Hours :
ตแต่ละรายวิช
หนดเวลาการเ

บียนในวิชาที่ 
ที่ i 

ะสถาบัน  มหาวิ

นวนอาจารย์ป

มศึกษา  คือสั
นการสอน  ร
หมายการผลิต
านจริง  ไม่เกิน

ยกว่าหรือเท่า

ากกว่าเกณฑ์
กณฑ์มาตรฐา

ต่ออาจารย์ป

ต่ออาจารย์ป
รยางศ์ตามสูต

: SCH)  ซึ่ง
ชาที่เปิดสอน
เพ่ิม-ถอน)  โด

i  

วิทยาลัยเกริก 

ประจํา 

ัดส่วนของนัก
รวมทั้งมีความ
ต  บัณฑิต  ดั
นจํานวนเหมา

กับเกณฑ์มาต

มาตรฐานให้
าน  และนําค

ระจําที่สูงกว่

ระจําที่สูงกว่
ตรเพ่ือเป็นคะ

งก็คือผลรวมข
นทุกรายวิชาต
ดยมีสูตรการคํ

กศึกษาต่ออาจ
มเช่ือมโยงไปสู
ังน้ันคณะจึงค
าะสม   

ตรฐาน  กําหน

้คํานวณหาค่
ค่าความแตก

าเกณฑ์มาตร

าเกณฑ์มาตร
แนนของหลัก

ของผลคูณระห
ตลอดปีการศึ
คํานวณ  ดังน้ี

จารย์  
สู่การ
ควรมี

นดเป็น

าความ
ต่างมา

รฐาน

รฐาน
กสูตร

หว่าง  
ศึกษา

  



 
จํานว

  
 
การป
ระดั
ประ
 

1. กลุ
2. กลุ
3. กลุ

 
สัดส

1. วิท
 -
 -

2.วิท
3. วิ
4. ส
5. เก
6. บ
เศรษ
7. นิ
8. ค
9. ศิ
10. 

2.คํานวณ
 

วนนักศึกษาเต็ม

 

ปรับจํานวนใ
ับบัณฑิตศึกษ
จํา 

ลุ่มสาขาวิชาวิทย
ลุ่มสาขาวิชาวิทย
ลุ่มสาขาวิชามนุษ

ส่วนจํานวนนั

ทยาศาสตร์สขุ
- แพทยศาสต
- พยาบาลศา
ทยาศาสตร์กา
ศวกรรมศาสต
ถาปัตยกรรม
กษตร ป่าไม้ แ
บริหารธุรกิจ พ
ษฐศาสตร ์ 
นิติศาสตร์  
รุศาสตร์/ศึกษ
ลปกรรมศาส
สังคมศาสตร์/

คู่มือการประ

ณค่า FTES โด

มเวลาเทียบเท่าต

ในระหว่างปริ
ษาให้เป็นระดับ

ยาศาสตร์สุขภา
ยาศาสตร์กายภ
ษยศาสตร์และสั

ักศึกษาเต็มเว

ขภาพ 
ตร์ 
สตร์ 
ยภาพ 
ตร์  
ศาสตร์และกา
และประมง  
พาณิชยศาสตร

ษาศาสตร์  
ตร์ วิจิตรศิลป์
/มนุษยศาสตร

ะกันคุณภาพการ

ดยใช้สูตรคําน

ต่อปี (FTES) = 

ริญญาตรีและ
บปริญญาตรี

นักศึกษา
พ 
าพ 
สังคมศาสตร์

วลาต่ออาจาร
กลุ่มสาขา

ารผังเมือง 

ร์ บัญชี การจั

ป์และประยุกต
ร์  

3
รศึกษาภายใน  

 

วณดังน้ี 

 
 

ะบัณฑิตศึกษ
 เพ่ือนํามารว

าเต็มเวลาในห
= FTES ระ
= FTES ระ
= FTES ระ

รย์ประจําแยก

ัดการ การทอ่

ต์ศิลป์  

จํานวน
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ษา  ให้มีการป
วมคํานวณหา

หน่วยนับปรญิ
ะดับปริญญาต
ะดับปริญญาต
ะดับปริญญาต

กตามกลุ่มสาข

องเที่ยว 

Student Cred

นหน่วยกิตต่อปี
การลงทะเบียน

ะสถาบัน  มหาวิ

ปรับค่าจํานวน
สัดส่วนจํานว

ญญาตรี 
ตรี + FTES ร
ตรี + (2 x FT
ตรี + (1.8 x F

ขา  

เ

dit Hours ( SC

การศึกษาตามเ
นในระดับปริญ

วิทยาลัยเกริก 

นนักศึกษาเต็ม
นนักศึกษาเต็

ะดับบัณฑิตศึ
TES ระดับบัณ
FTES ระดับบั

สัดส่วนจาน
เต็มเวลาต่ออ

8 :
4 :
6 :
20 
20 
8 :
20 
25 

50 
30 
8 :
25 

CH) ท้ังปี 

เกณฑ์มาตรฐาน
ญานั้นๆ 

มเวลาเทียบเท
ต็มเวลาต่ออาจ

ศึกษา 
ณฑิตศึกษา) 
บัณฑิตศึกษา)

วนนักศึกษา
าจารย์ประจํา
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 

: 1 
: 1 
: 1 
: 1 

น 

ท่าใน
จารย์

า 



สูตร
1. คํ

 
2. นํ

 
 

 
ตัวอ

สังคม
 

 
จําน
สังคม
 

 
 
 
 

 

รการคํานวณ 
คาํนวณหาค่า

 
สัดส่วนจํานวน
ต่อจํานวนอาจ

 

นําค่าร้อยละจ
 2.1  ค่าร้
 2.2  ค่าร้
 2.3  ค่าร้

คะแนนที่

อย่างการคาํน
จํานวนนั

มศาสตร์/มนุษ

ค่าความ

นวนนักศึกษา
มศาสตร์/มนุษ

ค่าความ

คู่มือการประ

ความแตกตา่

นนักศึกษาเต็มเว
จารย์ประจําท่ีเป็

สัดส่ว

จากข้อ 1 มาค
ร้อยละที่น้อยก
ร้อยละที่มากก
ร้อยละที่มากก

ี่ได้ = 

วณ  
นักศึกษาเต็มเ
ษยศาสตร์ = 

แตกต่างจากเ

เต็มเวลาเทีย
ษยศาสตร์ = 

แตกต่างจากเ

ะกันคุณภาพการ

างจากเกณฑ์ม

วลา  
ปน็จริง 
นจํานวนนักศึก

คํานวณคะแน
กว่าหรือเท่ากั
กว่าหรือเท่ากับ
กว่าร้อยละ 0 

วลาเทียบเท่า
24  

เกณฑ์มาตรฐา

ยบเท่าต่อปี (
32  

เกณฑ์มาตรฐา

3
รศึกษาภายใน  

มาตรฐานและ

_ สัดส่ว
 จํานว
ษาเต็มเวลาต่อจ

นนดังนี ้
ับร้อยละ  0 
ับร้อยละ  20
แต่น้อยกว่าร้

5 – ค่าร้อย

าต่อปี (FTES)

าน =  
2

24

(FTES) 

าน = 
25

232 
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ะนาํมาคิดเป็น

วนจํานวนนักศึก
วนอาจารย์ประ
จํานวนอาจารย์

คิดเป็น  5  ค
  คิดเป็น  0  
ร้อยละ 20  ให

ยละที่คํานวณ
4 

) ต่อจํานวน

25

25 x 100 

ต่อจํานวนอ

25  x 100 = ร

ะสถาบัน  มหาวิ

นค่ารอ้ยละตา

กษาเต็มเวลาต่อ
จําตามเกณฑ์มา

ย์ประจําตามเกณ

คะแนน 
คะแนน 

ห้นํามาคิดคะแ

ณได้จากข้อ  1

นอาจารย์ประ

= ร้อยละ -4 

อาจารย์ประจ

ร้อยละ 28 ได้

วิทยาลัยเกริก 

ามสูตร 

อ 
าตรฐาน    X 1
ณฑ์มาตรฐาน 

แนนดังน้ี 

   

ะจํา ของหลัก

ได้คะแนน 5 

จํา ของหลักส

ด้คะแนน 0 ค

100 

กสูตรหน่ึงทาง

คะแนน  

สูตรหน่ึงทาง

ะแนน 

งด้าน 

งด้าน 



สังคม

 
หมา

สัดส่
ยึดต

ละก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนนั
มศาสตร์/มนุษ

 

ค่าความ

 

คะแนน 

ายเหตุ :  
- การคิด

ส่วนที่กําหนดไ
ตามสัดส่วนที่ส

- กรณีทีค่
ลุ่ม แล้วนํามา

 

คู่มือการประ

นักศึกษาเต็มเ
ษยศาสตร์ = 

แตกต่างจากเ

= 5 – 
4

)12(

ค่า FTES กร
ไว้ในคู่มือการ
สภาวิชาชีพกํา
คณะมหีลายก
าคิดคะแนนเฉ

ะกันคุณภาพการ

วลาเทียบเท่า
28  

เกณฑ์มาตรฐา

= 5 - 3 = 2 

ณีหลักสูตรทีส่
ประกันคุณภา
าหนด 
กลุ่มสาขา ต้อง
ฉลี่ยเป็นของค

3
รศึกษาภายใน  

าต่อปี (FTES)

าน = 
25

228 

คะแนน  

สภาวิชาชีพกํา
าพการศึกษาภ

งแยกอาจารย์
คณะ 
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) ต่อจํานวน

5  x 100 = ร้

าหนดสัดส่วน
ภายในระดับอ

ย์ประจําว่าอยู่ก

ะสถาบัน  มหาวิ

นอาจารย์ประ

ร้อยละ 12  

จํานวนนักศึก
อุดมศึกษา พ

กลุ่มสาขาใดก

วิทยาลัยเกริก 

ะจํา ของหลัก

กษาต่ออาจาร
.ศ.2557 ให้ส

ก่อนนํามาหาค

กสูตรหน่ึงทาง

ย์ประจําไม่ตร
สถาบันอุดมศึ

ค่าคะแนน ขอ

งด้าน 

รงกับ 
ศึกษา

องแต่



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

ดํารง
ใช้ชีวิ
แหล
ความ
กับก
 
เกณ

เวลา

เต็ม 

ประ

 
เกณ

มีก

 
 

 
 
 

บ่งชี้ที่ 1.5  
ดของตัวบง่ชี้ 

ธบิายตัวบ่งชี้
คณะควร

งชีวิตอย่างมคี
วิตจัดบริการข้
ล่งข้อมูลการฝึ
มเคลื่อนไหวใ
การบริการที่มี

ณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดบริ
2. มีการใ

าแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจ
4. ประเมิ

5  
5. นําผล

เมินสูงขึ้นหรือ
6. ให้ข้อม

ณฑ์การประเมิ
คะแนน 1 

การดําเนินการ
1 ข้อ 

 

คู่มือการประ

 การ
 กระ

ชี ้  
รจัดบริการด้า
ความสุขและคุ้
ข้อมูลหน่วยงา
กประสบการณ
ในและนอกสถ
คุณภาพและเ

 
รการให้คําปรกึ
ให้ข้อมูลของห
 
กรรมเตรียมค
มินคุณภาพขอ

การประเมินจ
อเป็นไปตามค
มูลและความร

น  
คะ

ร มีการ

ะกันคุณภาพการ

บริการนักศกึ
บวนการ  

นต่างๆ ให้นัก
คุ้มค่าในระหว่า
านที่ให้บริการ
ณ์วิชาชีพ การ
ถาบันที่จําเป็น
เกิดประโยชน์

กษาทางวิชาก
หน่วยงานที่ให้

ความพร้อมเพื
องการจัดกิจก

จากข้อ 4 มาป
ความคาดหวัง
รู้ที่เป็นประโย

ะแนน 2 
รดําเนินการ 
2 ข้อ 

3
รศึกษาภายใน  

กษาระดับปรญิ

กศึกษาและศิษ
างการใช้ชีวิตใ
ร เช่น ทุนกู้ยืม
รเตรียมความ
นแก่นักศึกษาแ
แก่ผู้รับบริกา

การ และการใช
ห้บริการ กิจกร

พ่ือการทํางานเ
รรมและการจ

ปรับปรุงพัฒน
ของนักศึกษา
ยชน์ในการปร

คะแน
มีการดํา

3-4 
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ญญาตร ี 

ษย์เก่าในกิจก
ในคณะ ต้ังแต
มการศึกษา แห
พร้อมเพ่ือการ
และศิษย์เก่าโด
รอย่างแท้จริง

ช้ชีวิตแก่นักศึ
รรมพิเศษนอก

เมื่อสําเร็จการ
จัดบริการในข้

นาการให้บริกา
  
ะกอบอาชีพแ

นน 3 
เนินการ 
ข้อ 

ะสถาบัน  มหาวิ

รรมที่เป็นประ
ต่การให้คําปรึ
หล่งทุนการศึ
รทํางานเมื่อสํ
ดยการให้ บริ
ง  

ึกษาในคณะ 
กหลักสูตร แห

รศึกษาแกนั่กศึ
ข้อ 1-3 ทุกขอ้

ารและการใหข้

แก่ศิษย์เก่า 

คะแนน 
มีการดําเนิน

5 ข้อ 

วิทยาลัยเกริก 

ะโยชน์กับนักศ
กษาทั้งด้านวิช
กษาต่อการ บ

สาํเร็จ การศึกษ
การทั้งหมดต้

หล่งงานทั้งเต็ม

ศึกษา 
อไม่ตํ่ากว่า 3.5

ข้อมูล เพ่ือสง่

4 
นการ มี

ศึกษา เพ่ือกา
ชาการ และก
บริการจัดหาง
ษา ข้อมูลข่าว
้องให้ความสาํ

มเวลา และนอ

51 จากคะแน

งให้ผล การ

คะแนน 5
การดําเนินกา

6 ข้อ 

าร 
าร
าน 
วสาร
าคญั

อก

น

าร 



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

ถึง กิ
ได้รับ
พึงป
คุณธ
(5) 
ประ
บัณฑ
คุณภ
 
เกณ

แผน

ผลก

ประ

 
 
 

บ่งชี้ที่ 1.6  
ดของตัวบง่ชี้ 

ธบิายตัวบ่งชี้
คณะต้อง

กิจกรรมเสริม
บการพัฒนาส
ประสงค์ ที่ประ
ธรรม จริยธรร
ทักษะการวิเ
สงค์ที่คณะ ส
ฑิต และนําหล
ภาพนักศึกษา

ณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดทาํ

นและการจัดกิ
2. ในแผ

การเรียนรู้ตาม

3. จัดกิจ
4. ทุกกิ

เมินมาปรับป
5. ประเมิ
6. นําผล

คู่มือการประ

 กิจก
 กระ

ชี ้ 
งส่งเสริมให้มีก
หลักสูตรที่ดํา

สติปัญญา สังค
ะกอบด้วยมา
รม (2) ความรู้
เคราะห์เชิงตัว
สถาบัน และส
ลัก PDSA / 
อย่างย่ังยืน 

าแผนการจัดกิ
จกรรม  

ผนการจัดกิจก
มกรอบมาตรฐ
(1) คุณธรรม 
(2) ความรู้  
(3) ทักษะทา
(4) ทักษะคว
(5) ทักษะการ
กรรมให้ความ

กิจกรรมที่ดําเน
รุงการดําเนิน
มินความสําเร็จ
การประเมินไ

ะกันคุณภาพการ

กรรมนักศกึษา
บวนการ  

การจัดกิจกรร
าเนินการทั้งโด
คม อารมณ์ ร่า
ตรฐานผลกา
รู้ (3) ทักษะท
วเลข การส่ือส
สภา/องค์กรวิช

PDCA (Pla

กิจกรรมพัฒน

กรรมพัฒนานัก
านคุณวุฒิแห่
จริยธรรม  

งปัญญา  
ามสัมพันธ์ระ
รวิเคราะห์เชิง
มรู้และทักษะก
นินการมีการป
งานครั้งต่อไป
จตามวัตถุประ
ไปปรับปรุงแผ

3
รศึกษาภายใน  

าระดับปรญิญ

รมนักศึกษาต่
ดยคณะและโด
างกาย และคุ
รเรียนรู้ตามก

ทางปัญญา (4)
สารและการใช
ชาชีพได้กําหน
an, Do, Stu

นานักศึกษาใน

กศึกษา ให้ดํา
งชาติ 5 ประก

หว่างบุคคลแ
งตัวเลข การสื
การประกันคณุ
ประเมินผลคว
ป 
ะสงค์ของแผน
ผนหรือปรับปร

36   
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ญาตร ี 

างๆ อย่างเหม
ดยองค์กรนักศึ
ณธรรมจริยธ
กรอบมาตรฐา
) ทักษะความ
ช้เทคโนโลยีส
นดเพ่ิมเติม ต
udy/Check, 

นภาพรวมของ

าเนินกิจกรรม
การ ให้ครบถ้

ละความรับผิด
สื่อสารและการ
ณภาพแก่นักศึ
วามสําเร็จตา

นการจัดกิจกร
รุงการจัดกิจก

ะสถาบัน  มหาวิ

มาะสมและคร
ศึกษา เป็นกิจ
ธรรม โดยสอด
านคุณวุฒิแห่ง
มสัมพันธ์ระหว
ารสนเทศ แ
ตลอดจนสอด
Act) ไปใช้ใ

คณะโดยให้นั

ที่ส่งเสริมคุณ
้วน ประกอบด

ดชอบ  
รใช้เทคโนโลยี
ศึกษา 
มวัตถุประสง

รรมพัฒนานัก
กรรมเพ่ือพัฒน

วิทยาลัยเกริก 

รบถ้วนกิจกรร
จกรรมที่ ผู้เข้า
ดคล้องกับ คุณ
งชาติ 5 ป
ว่าง บุคคลแล
และคุณลักษณ
คล้องกับควา
ในชีวิตประจํา

ักศึกษามีส่วน

ณลักษณะบัณฑิ
ด้วย  

ยีสารสนเทศ  

ค์ของกิจกรรม

ศึกษา 
นานักศึกษา  

รมนักศึกษา
าร่วม จะมีโอ
ณลักษณะบัณ
ประการ ได้แก
ละความรับผิด
ณะของบัณฑิต
มต้องการของ
วันเป็นการพั

นร่วมในการ จั

ฑิตตาม มาตร

มและนํา ผล

มาย
อกาส
ฑิตที่
ก่ (1) 
ดชอบ 
ตที่พึง
งผู้ใช้
ัฒนา

จัดทํา

รฐาน

ลการ



เกณ

มีก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณฑ์การประเมิ
คะแนน 1 

การดําเนินการ
1 ข้อ 

คู่มือการประ

น  
คะ

ร มีการ

ะกันคุณภาพการ

ะแนน 2 
รดําเนินการ 
2 ข้อ 

3
รศึกษาภายใน  

คะแน
มีการดํา

3-4 
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นน 3 
เนินการ 
ข้อ 

ะสถาบัน  มหาวิ

คะแนน 
มีการดําเนิน

5 ข้อ 

วิทยาลัยเกริก 

4 
นการ มี

คะแนน 5
การดําเนินกา

6 ข้อ 
าร 



ตัวบ
 
 
ชนิด
 
คําอ

ให้สถ
บัณฑิ
ผู้เรยี
รายวิ
มีกา
จริยธ
วิเคร
การ 
เข้มแ
 
เกณ

 
สูตร
 

 
 
 
 
 
 
 

บ่งชี้ที ่1.7 

ดของตัวบง่ชี ้

ธบิายตัวบ่งชี้
มาตรฐาน

ถาบันอุดมศกึ
ฑิตศึกษาในแต
ยนและผู้ใช้บัณ
วิชาที่เช่ือมโย
รกําหนดผลลั
ธรรม ความรู้ 
ราะห์เชิงตัวเล
อุดมศึกษา ได
แข็ง 

ณฑ์การประเมิ
ค่าเฉลี่ยข

รการคํานวณ 

ค่าเฉลี่ยผลกา
ประเมิน = 

 

คู่มือการประ

ผลลัพธค์
(ตัวบ่งชี้

  ผลลัพธ ์

ชี ้  
นการอุดมศึกษ
กษาพึงสนับสน
ต่ละคณะ/สถ
ณฑิต  มีหลกัสู
งสาระความรู้

ลพัธ์การเรียนรู้
ทักษะทางปัญ

ลข การสื่อสาร
ด้แก่ การเป็น

น  
ของคะแนนปร

าร ผ

ะกันคุณภาพการ

คณุภาพบัณฑิ
้เพิ่มเติม) 

ษา  พ.ศ.256
นุนการจัดทําห
าบัน  มีการอ
สตูรหรือรายวิ
รู้ที่เป็นวิทยาก
รู้ที่ครอบคลมุท
ญญา ทักษะค
รและการใช้เท
นบุคคลที ่มีคว

ระเมินทุกหลัก

ผลรวมของคา่
จําน

3
รศึกษาภายใน  

ฑิตตามกรอบ

1  และแนวท
หลักสูตรแบบ
ออกแบบหลักส
วิชาที่เป็นความ
ารก้าวหน้าแล
ทั้ง 5 ด้าน ตา
ความสัมพันธ์ร
ทคโนโลยีสารส
วามรู้ความสาม

กสูตรทีค่ณะรั

าเฉลี่ยที่ได้จาก
นวนหลักสูตรใ
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มาตรฐานคณุ

ทางการนํามาต
บูรณาการศา
สูตรหรือรายวิ
มร่วมมือกับส
ละเช่ือมโยงกับ
ามวิสัยทัศน์แล
ระหว่างบุคคล
สนเทศ โดยคร
มารถ เป็นผู้รว่

รับผิดชอบ  

กการประเมิน
ในคณะที่ได้รบั

ะสถาบัน  มหาวิ

ณวุฒิระดับอุด

ตรฐานการอุด
สตร์ทั้งระดับป
วิชาที่ปรับให้เห
ถานประกอบ
บการนําไปใช้
ละจุดเน้นของ
ลและความรับ
รอบคลุมถึงผล
วมสร้างสรรค์

บัณฑิตของทุ
บการประเมิน

วิทยาลัยเกริก 

ดมศึกษาแห่งช

ดมศึกษาสู่การ
ปริญญาบัณฑิ
หมาะกับความ

บการ/หน่วยงา
ช้ได้ในชีวิตจริง
งหลักสูตร ทั้งใ
ผิดชอบ และท
ลลพัธ์ของผู้เรี
นวัตกรรม แล

กหลักสูตรในค
นทั้งหมด 

ชาติ 

รปฏิบัติ พ.ศ.2
ฑิตหรือระดับ
มต้องการของ
านผู้ใช้บัณฑิต
งทุกหลักสูตรต้
ในด้านคุณธร
ทักษะการ
รียนตามมาตร
ละเป็นพลเมือ

คณะ   

2561  

ง
ต  มี
ต้อง
รม 

รฐาน
องที่



องค์
 

ของ
ดังน้ั
ตาม
ความ
ระบ
การวิ
3) ผ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คป์ระกอบท่ี 

มหาวิทย
แต่ละสถาบัน
ั้น จึงต้องมีระ
จุดเน้นเฉพาะ
มสําเร็จและเกิ
บและกลไก ต
วิจัยอย่างเข้ม
ผลงานวิจัยมีคุ

ตัวบ่งช้ี จ

 
 

คู่มือการประ

2  การวิจัย

ยาลัยแต่ละแห
น อย่างไรก็ตา
ะบบและกลไก
ะของแต่ละสถ
กิดประโยชน์จ
ตลอดจนมีการ
แข็ง โดยบูรณ
ณภาพมีประโ

จํานวน 3 ตัวบ
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4

ะกันคุณภาพการ

ย 

ห่งอาจมีจุดเน้
าม ทุกสถาบัน
กควบคุมให้สา
ถาบัน เพ่ือให้ไ
จําเป็นต้องมีส
รสนับสนุนทรั
ณาการงานวิจั
โยชน์ สนอง ย

บ่งช้ี คือ  
  ระบบแล

2  เงินสนับส
3  ผลงานวิช
4 งานวิจัย

3
รศึกษาภายใน  

้นในเรื่องการ ิ
นอุดมศึกษาจํ
ามารถดําเนิน
้ได้ผลงานวิจัย
ส่วนประกอบที
รัพยากรให้สา
ัยกับการจัด ก
ยุทธศาสตร์ขอ

ละกลไกการบริ
สนุนงานวิจัยแ
ชาการของอา
งานสร้างสรร
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วิจัยที่แตกต่า
ําเป็นต้องมีพั

นการในพันธกิ
ยและงานสร้า
ที่สําคัญ 3 ป
ามารถ ดําเนิน
การเรียนการส
องชาติและมกี

ริหารและพัฒ
และงานสร้าง
าจารย์ประจําแ
รค์ หรือนวัตก

ะสถาบัน  มหาวิ

งกันขึ้นกับสภ
ันธกิจน้ีเป็นส

กิจด้านน้ีอย่าง
างสรรค์ ที่เกิ
ประการ คือ 1
นการได้ตามแ
สอน และพันธ
การเผยแพร่อย

ฒนางานวิจัยห ื
สรรค ์ 
และนักวิจัย 
กรรมที่นําไปใช้

วิทยาลัยเกริก 

ภาพแวดล้อม 
ส่วนหน่ึง ขอ
งมี ประสิทธิ
ดประโยชน์ ก
1) สถาบันต้อ
แผน 2) คณาจ
ธกิจด้านอ่ืนๆ
ย่างกว้างขวาง

รืองานสร้างส

ช้ประโยชน์ต่อ

และความพ
องพันธกิจสถ
ธิภาพและคุณ
การวิจัยจะปร
องมีแผนการวิ
จารย์มีส่วนร่ว
 ของสถาบัน 
ง  

สรรค์  

อชุมชน 

พร้อม
ถาบัน 
ณภาพ
ระสบ
วิจัยมี
วมใน
และ 



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

ที่เป็น
สนับ
พัฒน
การเ
หรือ
ตลอ
คุ้มค
 
เกณ

สร้าง

ศูนย์

เทคโ

งานส

สร้าง

นักวิ

สถา

ผู้เรยี

บ่งชี้ที ่2.1  
ดของตัวบง่ชี ้

ธบิายตัวบ่งชี้
มหาวิทย

นระบบและมี
บสนุนด้านการ
นาสมรรถนะแ
เงิน เครื่องมอื
นวัตกรรมนํา

อดจนจัดระบบ
ครองสิทธ์ิของง

ณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบ

งสรรค์ 
2. สนับส

ย์ให้คาปรึกษา

โนโลยีสารสน

สร้างสรรค์ กา
3. จัดสร

งสรรค์ในการป
4. มีการ

จัยที่มีผลงาน
5. มี

บันอุดมศึกษา
6. มีระ

ยนหรือชุมชน

คู่มือการประ

 ระบ
 กระ

ชี ้
ยาลัยต้องมีการ
มีกลไกส่งเสริม
รจัดหาแหลง่ท
แก่อาจารย์แล
ออุปกรณ์ที่เก่ีย
ผลงานวิจัยหรื
บสร้างขวัญแล
งานวิจัยหรือง

บบสารสนเทศ

สนุนพันธกิจด้
- ห้องปฏิบัติก
และสนับสนุน
- ห้องสมุดหรื
- สิ่งอํานวยค

นเทศ ระบบรกั
- กิจกรรมวิช
ารจัดให้มีศาส
รงบประมาณ
ประชุมวิชากา
รพัฒนาสมรร
นวิจัยและงานส
มีการดําเนินง
า องค์กรภาคร
ะบบและกลไ
และดําเนินกา

ะกันคุณภาพการ

บบและกลไกง
บวนการ 

รบริหารจัดกา
มสนับสนุนครบ
ทุนวิจัยและกา
ละนักวิจัยการ
ยวข้องต่างๆ ส
รืองานสร้างส
ละกําลังใจแก่น
งานสร้างสรรค

ศเพ่ือการบริห

านการวิจัยหรื
การวิจัยหรือง
นการวิจัย 
รือแหล่งค้นคว้
ความสะดวกห
กษาความปลอ
าการที่ส่งเสริ

สตราจารย์อาค
ณเพ่ือเป็นทุนวิ
าร หรือการตีพ
รถนะอาจารย์
สร้างสรรค์ดีเด
งานกับเครือข
รัฐหรือเอกชน
กการนําผลงา
ารตามระบบที

4
รศึกษาภายใน  

านวิจัย งานส

ารงานวิจัยแล
บถ้วน เพ่ือให้
ารจัดสรรทุนวิ
สนับสนุนทรพั
ส่งเสริมให้เกิด
รรค์หรือนวัต
นักวิจัยอย่างเห
ค์ที่นําไปใช้ปร

หารงานวิจัยที

รืองานสร้างสร
งานสร้างสรรค์

ว้าข้อมูลสนับส
หรือการรักษา
อดภัยในห้องป
มงานวิจัยหรือ
คันตุกะหรือศ
วิจัยหรืองานส
พิมพ์ในวารสา
และนักวิจัย
ด่น 
ข่ายความร่วม
น ทั้งในประเท
านวิจัยหรืองา
ที่กําหนด 

40   
  ระดับคณะและ

สรา้งสรรค ์ห

ะงานสร้างสร
้สามารถดําเนิ
วิจัยจากงบปร
พยากรที่จําเป็
ดเครือข่ายควา
กรรมไปใช้ปร
หมาะสม ตลอ
ระโยชน์ 

ที่สามารถนําไป

รรค์อย่างน้อย
ค์หรือหน่วยวิจั

สนุนการวิจัยห
ความปลอดภั
ปฏิบัติการวิจัย
องานสร้างสร
าสตราจารย์รั
ร้างสรรค์ แล
ารระดับชาติห
มีการสร้างขว

มมือด้านวิจัย
ทศหรือต่างปร
านสร้างสรรค์

ะสถาบัน  มหาวิ

หรือนวัตกรรม

รรค์ทีม่ีคุณภาพ
นินการได้ตามแ
ะมาณของสถ

ปนซึ่งรวมถึงทร
ามร่วมมือด้าน
ระโยชน์ในการ
อดจนมีระบบ

ปใช้ประโยชน์

ยในประเด็นต่
จยัหรืองานสร้

หรืองานสร้าง
ภัยในการวิจัยห
ย 
รค์ เช่น การจั
รับเชิญ  (Visit
ะสนับสนุนกา
หรือนานาชาติ
วัญและกาลังใ

หรืองานสร้า
ระเทศ 
ค์หรือนวัตกรร

วิทยาลัยเกริก 

ม 

พ โดยมีแนวท
แผนที่กําหนด
ถาบันให้กับบุค
รพัยากรบุคค
นการวิจัยหรือ
รพัฒนาผู้เรียน
และกลไกเพ่ือ

น์ในการบริหา

อไปน้ี 
ร้างสรรค์หรือศ

สรรค์ 
หรืองานสร้าง

จดัประชุมวิชา
ting Professo
ารเผยแพร่ผล
ติ 
ใจตลอดจนยก

างสรรค์หรือน

รมไปใช้ประโย

ทางการดําเนิน
ดไว้ทั้งการ
คลากรส่งเสริม
ล ทรัพยากร

องานสร้างสรร
นหรอืชุมชน
อช่วยในการ

รงานวิจัยและ

ศูนย์เครื่องมือ

งสรรค์ เช่น ร

าการ การจัดแ
or) 
ลงานวิจัย หรือ

กย่องอาจารย์

นวัตกรรมระห

ยชน์ในการพั

นงาน

ม

รค์

ะงาน

อหรือ

ระบบ

แสดง

องาน

ย์และ

หว่าง

ัฒนา



ตาม
 
เกณ

มีก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. มีระบ
ระบบที่กําหน

ณฑ์การประเมิ
คะแนน 1 

การดําเนินการ
1 ข้อ 

คู่มือการประ

บบและกลไกก
นด 

น 
คะ

ร มีการ

ะกันคุณภาพการ

การคุ้มครองสิ

ะแนน 2 
รดําเนินการ 
2 ข้อ 

4
รศึกษาภายใน  

สิทธ์ิของงานวิ

คะแน
มีการดํา

3-4 
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จัยหรืองานส

นน 3 
เนินการ 
ข้อ 

ะสถาบัน  มหาวิ

ร้างสรรค์ที่นา

คะแนน 
มีการดําเนิน

5 ข้อ 

วิทยาลัยเกริก 

าไปใช้ประโยช

4 
นการ มี

ชน์และดําเนิน

คะแนน 5
การดําเนินกา

6 ข้อ 

นการ

าร 



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

ที่เป็
สนับ
พัฒน
การเ
หรือ
ตลอ
คุ้มค
 
เกณ

งานส

งานส

การตี

นักวิ

ดําเนิ
 

บ่งชี้ที ่2.1  
ดของตัวบง่ชี ้

ธบิายตัวบ่งชี้
มหาวิทย

นระบบและมี
บสนุนด้านกา
นาสมรรถนะแ
เงิน เครื่องมื
อนวัตกรรม 
อดจนจัดระบบ
ครองสิทธ์ิของง

ณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบ

สร้างสรรค์ 
2. สนับส

ศูนย์ให้คํ

เทคโนโล

สร้างสรรค์ กา
3. จัดสร
4. จัดสร

ตีพิมพ์ในวารส
5. มีการ

จัยที่มีผลงาน
6. มีระบ

นินการตามระ

คู่มือการประ

 ระบ
 กระ

ชี ้
ยาลัยต้องมีการ
มีกลไกส่งเสริ
รจัดหาแหล่ง
แก่อาจารย์แล
ออุปกรณ์ที่เกี
นําผลงานวิจั

บสร้างขวัญแ
งานวิจัยหรือง

บสารสนเทศ

สนุนพันธกิจด้
- ห้องปฏิบัติก
ําปรึกษาและ
- ห้องสมุดหรื
- สิ่งอํานวยค

ลยีสารสนเทศ 
- กิจกรรมวิช
ารจัดให้มีศาส
รรงบประมาณ
รรงบประมาณ
สารระดับชาติ
รพัฒนาสมรรถ
นวิจัยหรืองานส
บบและกลไกเพ
ะบบที่กําหนด 

ะกันคุณภาพการ

บบและกลไกง
บวนการ 

รบริหารจัดกา
มสนับสนุนค
ทุนวิจัยและก
ละนักวิจัย ก
ก่ียวข้องต่างๆ
จัยหรืองานสร้
ละกําลังใจแก
งานสร้างสรรค

เพ่ือการบริหา

านการวิจัยหรื
การวิจัยหรือง
สนับสนุนการ
รือแหล่งค้นคว้
ความสะดวกห
ระบบรักษาค
าการที่ส่งเสริ

สตราจารย์อาค
ณเพ่ือเป็นทุนวิ
ณเพ่ือสนับสนุน
ติหรือนานาชา
ถนะอาจารย์แ
สร้างสรรค์ดีเด
พ่ือช่วยในการ

4
รศึกษาภายใน  

านวิจัย งานส

ารงานวิจัยแล
รบถ้วน เ
การจัดสรรทุน
การสนับสนุนท

ส่งเสริมให้เ
ร้างสรรค์หรือ
ก่นักวิจัยอย่าง
ค์ที่นําไปใช้ปร

ารงานวิจัยที่ส

รืองานสร้างสร
งานสร้างสรรค์
รวิจัย 
ว้าข้อมูลสนับส
หรือการรักษา
ความปลอดภัย
มงานวิจัยหรือ
คันตุกะหรือศ
วิจัยหรืองานส
นการเผยแพร่
าติ 
และนักวิจัย 
ด่น 
รคุ้มครองสิทธ์ิ

42   
  ระดับคณะและ

สรา้งสรรค ์ห

ะงานสร้างสร
เพ่ือให้สามาร
นวิจัยจากงบป
ทรัพยากรท่ีจํ
กิดเครือข่ายค

อนวัตกรรมไป
งเหมาะสม
ระโยชน  ์ 

ามารถนําไปใ

รรค์อย่างน้อย
ค์หรือหน่วยวิจั

สนุนการวิจัยห
ความปลอดภั
ยในห้องปฏิบั
องานสร้างสร
าสตราจารย์รั
ร้างสรรค์  
รผลงานวิจัยห ื

มีการสร้างขว

ธ์ิของงานวิจัยห

ะสถาบัน  มหาวิ

หรือนวัตกรรม

รรค์ที่มีคุณภาพ
รถดําเนินการ
ประมาณของ
าเป็นซึ่งรวมถึ
ความร่วมมือด้
ปใช้ประโยชน์ใ

ตลอดจนมีร

ใช้ประโยชน์ใน

ยในประเด็นต่
จยัหรืองานสร้

หรืองานสร้าง
ภัยในการวิจัยห
ัติการวิจัย 
รค์ เช่น การจั
รับเชิญ (Visiti

รืองานสร้างส

วัญและกําลังใ

หรืองานสร้าง

วิทยาลัยเกริก 

ม 

พ โดยมีแนวท
ได้ตามแผนที
งสถาบันให้กับ
ถึงทรัพยากรบ
ด้านการวิจัยห
ในการพัฒนา
ระบบและกล

นการบริหารง

อไปนี้ 
ร้างสรรค์หรือศ

สรรค์ 
หรืองานสร้าง

จดัประชุมวิชา
ng Professo

สรรค์ในการปร

ใจตลอดจนยก

งสรรค์ที่นําไปใ

ทางการดําเนิน
ที่กําหนดไว้ทั้ง
บบุคลากรส่งเ
บุคคล ทรัพย
หรืองานสร้างส
าผู้เรียนหรือชุ
ไกเพื่อช่วยใน

านวิจัยและ 

ศูนย์เครื่องมือ

งสรรค์ เช่น ร

าการ การจัดแ
or) 

ระชุมวิชาการ

กย่องอาจารย์

ใช้ประโยชน์แ

นงาน
งการ
เสริม
ยากร
สรรค์
ชมชน 
นการ

อหรือ

ระบบ

แสดง

รหรือ

ย์และ

และ



เกณ

มีก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณฑ์การประเมิ
คะแนน 1 

การดําเนินการ
1 ข้อ 

คู่มือการประ

น 
คะ

ร มีการ

ะกันคุณภาพการ

ะแนน 2 
รดําเนินการ 
2 ข้อ 

4
รศึกษาภายใน  

คะแน
มีการดํา

3-4 
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นน 3 
เนินการ 
ข้อ 

ะสถาบัน  มหาวิ

คะแนน 
มีการดําเนิน

5 ข้อ 

วิทยาลัยเกริก 

4 
นการ มี

คะแนน 5
การดําเนินกา

6 ข้อ 
าร 



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

สนับ
ภาย
จุดเน

บ่งช้ี
 
เกณ

คะแ

คะแ

คะแ

สูตร
1. คํ
และ

 

บ่งชี้ที่ 2.2  
ดของตัวบ่งชี้ 

ธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสํา

บสนุนงานวิจัย
นอกมหาวิทย
น้นของสถาบนั

นอกจาก
้ที่สําคัญที่แสด

ณฑ์การประเมิ
โดยการแ

1. เกณฑ
กลุ่มสาข

แนนเต็ม 5 = 6

แนนเต็ม 5 = 5

แนนเต็ม 5 = 2

รการคํานวณ 
คาํนวณเงินสน
ะนักวิจัย 

 

จํานว

คู่มือการประ

 เงินส
 ปัจจั

ชี ้
าคัญที่ส่งเสริม
ยหรืองานสร้า
ยาลัยเพ่ือสนับ
น 
กน้ันเงินทุนวิจั
ดงถึงศักยภาพ

น 
แปลงจํานวนเ ิ
ฑ์เฉพาะคณะ
ขาวิชาวิทยาศ
จํานวนเงินสน
60,000 บาทขึ
 
กลุ่มสาขาวิช
จํานวนเงินสน
50,000 บาทขึ
 
กลุ่มสาขาวิช
จํานวนเงินสน
25,000 บาทขึ
 
 :    
นับสนุนงานวิ

วนเงินสนับสนนุ

ะกันคุณภาพการ

สนับสนุนงาน
จัยนําเข้า 

มสนับสนุนให้
างสรรค์ ดังน้ั
ับสนุนการทา

จัยหรืองานสร้
พด้านการวิจยั

งินต่อจานวน
ะกลุ่ม ข และ 
ศาสตร์และเท
นับสนุนงานวิจ
ขึ้นไปต่อคน 

ชาวิทยาศาสต
นับสนุนงานวิจ
ขึ้นไปต่อคน 

ชามนุษยศาส
นับสนุนงานวิจ
ขึ้นไปต่อคน 

วิจัยหรืองานส

นงานวิจัย ฯ = 

4
รศึกษาภายใน  

นวิจัยและงาน

ห้เกิดการผลิต
น้ัน มหาวิทย
าวิจัยหรืองาน

ร้างสรรค์ที่สถ
ยของสถาบัน โ

อาจารย์ประจ
ค2 จําแนกเป็

ทคโนโลยี  
จัยหรืองานสร้

ตร์สุขภาพ  
จัยหรืองานสร้

ตร์และสังคม
จัยหรืองานสร้

สร้างสรรค์จา

จํา
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นสร้างสรรค์

งานวิจัยหรือ
ยาลัยจึงต้องจั
นสร้างสรรค์อ

ถาบันได้รับจา
โดยเฉพาะมห

จําและนักวิจยั
ป็น 3 กลุ่มสา

ร้างสรรค์จากภ

ร้างสรรค์จากภ

มศาสตร์  
ร้างสรรค์จากภ

กภายในและ

านวนเงินสนับสน
จํานวน

ะสถาบัน  มหาวิ

งานสร้างสรร
ัดสรรเงินจาก
ย่างมีประสิท

ากแหล่งทุนภ
หาวิทยาลัยทีอ่

ยประจาเป็นค
ขาวิชา  

ภายในและภา

ภายในและภา

ภายในและภา

ะภายนอกสถา

นุนงานวิจัยฯ จ
นอาจารย์ประจาํ

วิทยาลัยเกริก 

รค์ในมหาวิทย
กภายในสถาบั
ทธิภาพตามสภ

ายนอกมหาวิ
อยู่ในกลุ่มที่เน้น

ะแนนระหว่าง

ายนอกสถาบัน

ายนอกสถาบัน

ายนอกสถาบัน

าบันต่อจํานว

ากภายในและภ
าและนักวิจัย 

ยาลัย  คือ
บันและที่ได้รับ
ภาพแวดล้อม

วิทยาลัยยังเป็
นการวิจัย 

ง 0 – 5 

นที่กําหนดให้

นที่กําหนดให้

นที่กําหนดให้

วนอาจารย์ปร

ภายนอก 

เงิน
บจาก
มและ

ปนตัว

้ เป็น

้ เป็น

้ เป็น

ระจํา



2.  แ

 
สรุป

 
หมา

ต่อ 

จําน

จาก
แบ่ง

ทุนโ
นักวิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แปลงจํานวน
 

คะแนนท่ีไ

 

ปคะแนนท่ีได้ใ
คะแนนที

ายเหต ุ
1. จํานว

 
2. ให้นับ

นวนเงินที่เบิกจ
3. กรณีที

การตกลงร่วม
เงินตามสัดส่ว

4. การนั
โดยอาจารย์ป
วิจัยเป็นผู้ดําเนิ

คู่มือการประ

นเงินที่คํานวณ

ได้ = 

ในระดับสถาบ
ที่ได้ในระดับส

วนอาจารย์แล

บจํานวนเงินทีม่
จ่ายจริง 
ที่มีหลักฐานก
มกันของสถาบ
วนผู้ร่วมวิจัยข
นับจํานวนเงินส
ประจาหรือนัก
นินการ 

ะกันคุณภาพการ

ณได้ในข้อ 1. 

จํานวน
จํานวนเงิ

บัน 
ถาบัน = ค่าเฉ

ละนักวิจัยให้นั

มีการลงนามใ

ารแบ่งสัดส่วน
บันที่ร่วมโครง
ของแต่ละคณะ
สนับสนุนโคร
กวิจัย แต่ไม

4
รศึกษาภายใน  

 เทียบกับคะ

นเงินสนับสนุนง
งนิสนับสนุนงาน

ฉลี่ยคะแนนที

นับตามปีการศึ

ในสัญญารับทุ

นเงินสนับสนุน
งการ ให้แบ่งส
ะ 
รงการวิจัย สา
ม่สามารถนับ
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แนนเต็ม 5 

งานวิจัยฯ จากภ
นวิจัยฯ ท่ีกําหน

ที่ได้ของทุกกลุ่

ศึกษา และนับ

นในปีการศึกษ

นงานวิจัย ซึ่ง
สัดส่วนเงินตา

ามารถนับเงินโ
บเงินโครงการ

ะสถาบัน  มหาวิ

ภายในและภายน
ดให้เป็นคะแนน

มสาขาวิชาใน

บเฉพาะที่ปฏิบ

ษาหรือปีงบป

งอาจเป็นหลักฐ
มหลักฐานที่ป

โครงการวิจัยส
รวิจัยสถาบันที

วิทยาลัยเกริก 

นอก 
นเต็ม 5  

นสถาบัน 

บัติงานจริงไม

ประมาณหรือปี

ฐานจากแหล
ปรากฏ กรณีท

สถาบันที่ได้ล
ที่บุคลากรสาย

X  5

ม่นับรวมผู้ลาศึ

ปีปฏิทินน้ันๆ 

่งทุนหรือหลัก
ที่ไม่มีหลักฐาน

งนามในสัญญ
ยสนับสนุนที่

ศึกษา

 ไม่ใช่

กฐาน
น ให้

ญารับ
่ไม่ใช่



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

เพ่ือแ
ส่งเส
อยู่ใน
หรือ
หรือ
ผลง
สังค
ดําเนิ
วิชาก
 
เกณ

คะแ

คะแ

คะแ

คะแ
 
 

บ่งชี้ที ่2.3  
ดของตัวบง่ชี ้

ธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานท

แสดงให้เห็นถึ
สริมให้มีการเผ
นรูปของบทค
ระดับนานาช
ระเบียบคณะ
านทางวิชากา
มที่ผ่านการป
นินการตําราห
การแล้ว โดยมี

ณฑ์การประเมิ
โดยการแ

แนนระหว่าง 0
1.เกณฑ์
กลุ่มสาข
ร้อยละข

แนนเต็ม 5 = ร
 
กลุ่มสาข
ร้อยละข

แนนเต็ม 5 = ร
 
กลุ่มสาข
ร้อยละข

แนนเต็ม 5 = ร

คู่มือการประ

 ผลง
 ผลลั

ชี ้
างวิชาการเป็น
ถึงความก้าวหน
ผยแพร่และนาํ
ความวิจัยหรือ
ชาติตีพิมพ์ในว
ะกรรมการการ
าร พ.ศ. 255
ประเมินตําแ
หรือหนังสือที่ใ
มีวิธีการคิด ดั

น 
แปลงค่าร้อยล
0 – 5 เกณฑ์แ
์เฉพาะคณะก
ขาวิชาวิทยาศ
ของผลรวมถ่ว
ร้อยละ 30 ขึ้น

ขาวิชาวิทยาศ
ของผลรวมถ่ว
ร้อยละ 30 ขึ้น

ขาวิชามนุษย
ของผลรวมถ่ว
ร้อยละ 20 ขึ้น

ะกันคุณภาพการ

งานทางวิชาก
ลัพธ ์

นข้อมูลที่สําคั
น้าทางวิชากา
าไปใช้ประโยช
อบทความทาง
วารสารวิชากา
รอุดมศึกษาว่า
56 ผลงานได้
แหน่งทางวิชา
ใช้ในการขอผ
ังน้ี 

ละของผลรวม
แบ่งกลุ่มตามส
กลุ่ม ข และค
ศาสตร์และเท
วงนํ้าหนักของ
นไป 

ศาสตร์สุขภาพ
วงนํ้าหนักของ
นไป 

ศาสตร์และสั
วงนํ้าหนักของ
นไป 

4
รศึกษาภายใน  

การของอาจา

คัญในการแสด
ารและการพัฒ
ชน์ทั้งเชิงวิชาก
งวิชาการท่ีตีพิ
ารที่ปรากฏใน
าด้วยหลักเกณ
้รับการจดอนุ
าการแล้ว  ผ
ลงานทางวิชา

ถ่วงนํ้าหนักข
สาขาวิชาดังน้ี
2 

ทคโนโลยี 
งผลงานทางวิ

พ 
งผลงานทางวิ

ังคมศาสตร์
งผลงานทางวิ
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รย์ประจําและ

ดงให้เห็นว่าอา
ฒนาองค์ความ
การและการแ
พิมพ์ในรายงา
นฐานข้อมูล T
ณฑ์การพิจารณ
สิทธิบัตรหรือ
ผลงานวิจัยที่
าการและผ่าน

องผลงานทาง

วิชาการของอ

วิชาการของอ

วิชาการของอ

ะสถาบัน  มหาวิ

ะนักวิจัย 

าจารย์ประจําแ
มรู้อย่างต่อเน่ือ
แข่งขันของปร
นสืบเน่ืองจาก

TCI หรือ Sco
ณาวารสารทา
อสิทธิบัตร หรื
หน่วยงานหรื

นการพิจารณา

งวิชาการของ

อาจารย์ประจ

อาจารย์ประจ

อาจารย์ประจ

วิทยาลัยเกริก 

และนักวิจัยได้
อง เป็นผลงาน
ระเทศ ผลงาน
กการประชุมวิ
opus หรือตา
างวิชาการสําห
รือเป็นผลงาน
รือองค์กรระ
าตามเกณฑ์กา

อาจารย์ประจ

จําและนักวิจัย

จําและนักวิจัย

จาและนักวิจัย

ด้สร้างสรรค์ขึ้น
นที่มีคุณค่าสม
นทางวิชาการ
วิชาการระดับ
มประกาศ ก.
หรับการเผยแพ
นทางวิชาการรั
ดับชาติว่าจ้า
ารขอตําแหน่ง

จําและนักวิจัย

ยที่กําหนดให้

ยที่กําหนดให้

ยที่กําหนดให้

น 
มควร 

บชาติ
.พ.อ. 
พร่ 
รับใช้
างให้
งทาง

ยเป็น

ห้เป็น

ห้เป็น

ห้เป็น



สูตร
1. 

 
2. แ
 

ค

 
 
สรุป
คะแ
 
กําห
ค่าน

0

0

0
0

1

 

รการคํานวณ 
คํานวณค่าร้อ

  
ผล

แปลงคา่ร้อยล

คะแนนที่ได้ =

ปคะแนนท่ีได้ใ
แนนที่ได้ในระด

หนดระดับคณุ
น้าํหนัก ระด
0.20  

ระ
0.40  บ

วาร
อุดม
แต่ส
ทรา
 

0.60  

0.80  

ปร
วิช
ปร
ใน

1.00  

นาน
วาร

คู่มือการประ

 

อยละของผล

ลรวมถ่วงน้ําหนั
จําน

ละทีค่ํานวณได

= 
ร้อย

ร้อยละ

ในระดับสถาบ
ดับสถาบัน = 

ณภาพผลงานท
ดับคุณภาพ 
บทความวิจัย

ะดับชาติ 
บทความวิจัยหรื
รสารทางวิชากา
มศึกษาว่าด้วย ห
สถาบันนําเสนอ
าบภายใน 30 วั
ผลงานท่ีได้รับก
บทความวิจัยห ื
บทความวิจัยห
ระกาศ ก.พ.อ
ชาการสําหรับกา
ระกาศให้ทราบเ
น Beall’s list) ห
บทความวิจัยห
นาชาติตามประ
รสารทางวิชากา

ะกันคุณภาพการ

รวมถ่วงน้ําห

นกัของผลงานวิช
นวนอาจารย์ปร

ด้ในข้อ 1 เทยี

ยละผลรวมถ่วงน
ะของผลรวมถ่ว

บัน 
ค่าเฉลี่ยคะแน

ทางวิชาการ 

ยหรือบทความ

รือบทความวิชา
ารระดับชาติท่ีไ
หลักเกณฑ์การพิ
อสภาสถาบันอน
ันนับแต่วันท่ีออ
การจดอนุสิทธิบั
รือบทความวิชา

หรือบทความวิช
อ.  หรือระเบียบ
ารเผยแพร่ผลงา
เป็นการท่ัวไป แ
หรือตีพิมพ์ในวา
หรือบทความวิช
ะกาศ ก.พ.อ. 
ารสําหรับการเผ

4
รศึกษาภายใน  

หนักของผลงา

ชาการของอาจา
ระจําและนักวิจัย

ยบกับคะแนน

น้ําหนักของผลง
วงน้ําหนักของผล

ท่ีกําหนดให

นนที่ได้ของทุ

ดังนี้ 

มวิชาการฉบับส

าการที่ตีพิมพ์ใน
ไม่อยู่ในฐานข้อม
พิจารณาวารสา
นุมัติและจัดทําเ
อกประกาศ 
บตัร 
าการที่ตีพิมพ์ใน
ชาการท่ีตีพิมพ์ใ
บคณะกรรมการ
านทางวิชาการ 
และแจ้งให้ กพอ
ารสารวิชาการที
ชาการท่ีตีพิมพ์ใ
หรือระเบียบค
ยแพร่ผลงานทา
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านวิชาการขอ

ารย์ประจําและน
ยท้ังหมด 

นเต็ม 5 

งานวิชาการของ
ลงานวิชาการขอ
ห้เป็นคะแนนเต็

กกลุ่มสาขาวิช

สมบูรณ์ท่ีตีพิม

นรายงานสืบเนือ่
มูล ตามประ
รทางวิชาการสํ
ป็นประกาศให้ท

นวารสารวิชากา
นวารสารวิชาก
รการอุดมศึกษา
 พ.ศ. 2556 แต
อ. / กกอ. ทราบ
ท่ีปรากฏในฐาน
ในวารสารวิชา
คณะกรรมการก
างวิชาการ พ.ศ

ะสถาบัน  มหาวิ

องอาจารย์ปร

นักวิจัย 

งอาจารย์ประจาํ
องอาจารย์ประจ
ต็ม 5 

ชาในสถาบัน 

มพ์ในรายงานสื

องจากการประช
กาศ ก.พ.อ. 
าหรับการเผยแ
ทราบเป็นการทั

รท่ีปรากฏในฐา
การระดับนานาช
าว่าด้วย  หล
ต่สถาบันนําเสน
บภายใน 30 วัน
ข้อมูล TCI กลุม่
การระดับนาน
การอุดมศึกษา 
. 2556

วิทยาลัยเกริก 

ระจําและนักวิ

X 100

าและนักวิจัย 
จําและนักวิจัย 

สืบเนื่องจากกา

ชุมวิชาการระดับ
หรือระเบียบ

แพร่ผลงานทางวิ
ท่ัวไป และแจ้งใ

านข้อมูล TCI ก
ชาติท่ีไม่อยู่ในฐ
ลักเกณฑ์การพิจ
นอสภาสถาบันอ
นนับแต่วันท่ีออก
มท่ี 1 
าชาติท่ีปรากฏใ
ว่าด้วย หลัก

วิจัย ตามสูตร

0 

X  5   

ารประชุมวิชา

บนานาชาติ หรื
คณะกรรมการ
วิชาการ พ.ศ. 2
ให้  กพอ. / ก

ลุ่มท่ี 
ฐานข้อมูล  
จารณาวารสาร
นุมัติและจัดทํา
กประกาศ (ซ่ึงไม

ในฐานข้อมูลระ
เกณฑ์การพิจาร

ร 

การ

รือใน
รการ
2556  
กกอ. 

ตาม
รทาง
าเป็น
ม่อยู่

ะดับ
รณา



ค่าน

 

(Ful
รูปแ
 
กําห
ค่าน

0

0
0
0
1

 

บุคค
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้าํหนัก ระด
 

 

 

 

 

 

ประ

การส่งบ
ll Paper) แ
แบบเอกสาร ห

หนดระดับคณุ
น้าํหนัก 
0.20  

0.40  

0.60  

0.80  

1.00  

ผลงานสร
คลภายนอกสถ

คู่มือการประ

ดับคุณภาพ 
ผลงานท่ีได้รับก
ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัยท่ีหน
ผลงานค้นพบพั
ตําราหรือหนังสื
ตําราหรือหนังสื
ะเมินตําแหน่งท

บทความเพ่ือ
และเม่ือได้รับ
หรือสื่ออิเล็กท

ณภาพงานสร้า

งานสร้างสรร
อิเล็กทรอนิก
งานสร้างสรร
งานสร้างสรร
งานสร้างสรร
งานสร้างสรร

ร้างสรรค์ทุกช้ิ
ถาบันร่วมพิจา

ะกันคุณภาพการ

การจดสิทธิบัตร
รรับใช้สังคมที่ได้
น่วยงานหรืออง
พันธ์ุพืช  พันธ์ุสัต
สือท่ีได้รับการป
สือท่ีผ่านการพิจ
ทางวิชาการ 

อพิจารณาคัด
การตอบรับแ

ทรอนิกส์ได้ 

างสรรค ์ดังนี้

รค์ที่มีการเผ
ส์ online
รค์ที่ได้รับการเ
รค์ที่ได้รับการเ
รค์ที่ได้รับการเ
รค์ที่ได้รับการเ

ช้ินต้องผ่านกา
ารณาด้วย 

4
รศึกษาภายใน  

ร
ด้รับการประเมิน
งค์กรระดับชาติว
ตว์  ท่ีค้นพบให
ระเมินผ่านเกณ
จารณาตามหลัก

ดเลือกให้นํา
และตีพิมพ์แล้ว

ระ
ยแพร่สู่สาธา

เผยแพร่ในระ
เผยแพร่ในระ
เผยแพร่ในระ
เผยแพร่ในระ

ารพิจารณาจา
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นผ่านเกณฑ์การ
ว่าจ้างให้ดําเนนิ
ม่และได้รับการ

ณฑ์การขอตําแห
กเกณฑ์การประ

เสนอในการ
ว การตีพิมพ์ต

ดับคณุภาพ
รณะในลักษ

ดับสถาบัน
ดับชาติ
ดับความร่วมม
ดับภูมิภาคอา

ากคณะกรรมก

ะสถาบัน  มหาวิ

รขอตําแหน่งทาง
นการ 
รจดทะเบียน 
หน่งทางวิชาการ
ะเมินตําแหน่งท

รประชุมวิชา
ต้องตีพิมพ์เป็น

ณะใดลักษณ

มือระหว่างปร
าเซียน/นานาช

การที่มีองค์ปร

วิทยาลัยเกริก 

งวิชาการแล้ว 

แล้ว 
างวิชาการแต่ไม

การต้องส่งเ
นฉบับสมบูรณ

ณะหน่ึง ห

ระเทศ 
ชาติ 

ระกอบไม่น้อ

ม่ได้นํามาขอรับ

เป็นฉบับสมบ
ณ์ซึ่งสามารถอ

หรือผ่านสื่อ

ยกว่า 3 คน โ

บการ

บูรณ์         
อยู่ใน

โดยมี

 



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

ให้สถ
เศรษ
ความ
ทรัพ
แผน

เกณ

นวัต

กับส

ร่วมส

นําไป

โอกา
 
เกณ

มีก

 
 
 
 
 
 

บ่งชี้ที่ 2.4  
ดของตัวบ่งชี้ 

ธิบายตัวบ่งชี้
มาตรฐาน

ถาบันอุดมศึก
ษฐกิจ สังคม
มสําคัญในการ
พย์สินทางปัญญ
นยุทธศาสตรช์

 
ณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการ
กรรม 

2. มีการ
สถาบันอุดมศกึ

3. มีการ
สร้างสรรค์งาน

4. มีการ
ปสู่การเสริมส

5. มีผลง
าสตลอดจนก

ณฑ์การประเมิ
คะแนน 1 

การดําเนินการ
1 ข้อ 

คู่มือการประ

 ผลลั
  ผลลั

ชี ้  
นการอุดมศึกษ
กษาพึงกําหนด
ม ศิลปวัฒนธ
รส่งเสริมให้เกิ
ญา ที่ตอบสน
ชาติเป็นหลัก  

รพัฒนาศักยภ

รสร้างเครือข่า
กษาอ่ืน ๆ ตล
บูรณาการกา
นวิจัยและ/หรื
นําผลงานวิจั

สร้างสมรรถนะ
านวิจัยและ/ห
ารสร้างมูลคา่

น 
คะ

ร มีการ

ะกันคุณภาพการ

ลัพธ์ด้านการวิ
ลัพธ์ 

ษา พ.ศ. 256
ดนโยบายและ
ธรรม หรือสิ่
กิดการสร้างงา
นองยุทธศาสต

ภาพของคณา

ายความร่วมมื
อดจนองค์กร
รวิจัยกับการเ
รือนวัตกรรมใ
ัยไปใช้ประโย
ะในการแข่งขัน
หรือนวัตกรรม
าเพ่ิม และการ

ะแนน 2 
ดําเนินการ
2 ข้อ 

4
รศึกษาภายใน  

วิจัยและนวัต

1 และแนวทา
ะทิศทางการวิ
สิ่งแวดล้อม ต
านวิจัย และน
ตร์ชาติ ความ

าจารย์และนั

มือด้านการวิจั
รภาครัฐและภ
เรียนการสอน
ให้กับประเทศ
ยชน์ในเชิงวิชา
ันให้กับประเท
มของคณะที่มี
รเพ่ิมขีดความ

คะแนน
มีการดําเนิ

3 ขอ้
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กรรม (ตัวบง่

างการนามาต
วิจัยที่สอดคล้อ
ตามจุดเน้นแล

นวัตกรรมทางเ
ต้องการของสั

นักศึกษาให้มีค

จัยและนวัตกร
าคเอกชนทั้งใ

น เพ่ือเสริมสร
ศและในโลกอน
าการและการ
ทศ 
มีต่อการพัฒน
สามารถของป

น 3 
นินการ
อ

มี

ะสถาบัน  มหาวิ

งชี้เพิ่มเติม)  

รฐานการอุดม
องกับยุทธศาส
ละอัตลักษณ์ข
เทคโนโลยีหรอื
สังคม ชุมชน 

ความสามาร

รรมทางเทคโ
ในประเทศแล
ร้างสมรรถนะ
นาคต 
พัฒนาความเ

นาผู้เรียน กา
ประเทศในการ

คะแนน 4 
มีการดําเนินก

4 ข้อ

วิทยาลัยเกริก 

มศึกษาสู่การป
สตร์ชาติและเ
ของสถาบันกา
อนวัตกรรมท
ทั้งภาครัฐ ภ

ถในการสร้า

โนโลยีหรือนวั
ละ/หรือต่างปร
ะการวิจัยแก่ผู้

เข้มแข็งให้กับ

ารสร้างคุณภา
รแข่งขันระดับ

ค
าร มีการ

ปฏิบัติ พ.ศ. 2
เช่ือมโยงกับส
ารศึกษา  โด
างสังคม ตลอ
าคเอกชน โด

งผลงานวิจัย

วัตกรรมทางสั
ระเทศ 
้เรียนที่นําไปสู

บชุมชนสังคม

าพชีวิต การส
บนานาชาติ 

ะแนน 5 
รดําเนินการ
5 ข้อ

2561 
สภาพ
ดยให้
อดจน
ดยยึด

ยและ

สังคม 

สู่การ

ซึ่ง

สร้าง



องค์
 

วิชา
เช่ียว
ให้บ
รูปแ
แหล
ต่างๆ
ประโ
ณาก
สร้าง
ให้บ ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คป์ระกอบท่ี 

การบริก
การแก่ชุมชน
วชาญ การใหบ้
ริการทั้งหน่ว

แบบการให้บริ
ล่งอ้างอิงทางวิ
ๆ หรือเพ่ือช้ีแ
โยชน์ในด้านต
การเพ่ือใช้ประ
งเครือข่ายกับ
ริการทางวิชา

 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่
ตัวบ่งช้ีที่
 
 

คู่มือการประ

3 การบริก

ารทางวิชากา
น สังคม และป
บริการทางวิช
วยงานภาครัฐ
การทางวิชาก
วิชาการ ให้คํา
แนะสังคม กา
ต่างๆ คือ เพ่ิม
ะโยชน์ทางด้า
บหน่วยงานต่า
าการด้วย  

จํานวน 1 ตัว
ี 3.1 การบริก
ี 3.2 ผลลัพธ์ด

ะกันคุณภาพการ

ารวิชาการ

ารแก่สังคมเป็
ประเทศชาติ 
ชาการอาจให้เ
ฐและเอกชน ห
การมีความหล
าปรึกษา ให้ก
รให้บริการทา
มพูนความรู้แล
านการจัดการ
างๆ ซึ่งเป็นแห

วบ่งชี้ คือ  
การวิชาการแก
ด้านการบริกา

5
รศึกษาภายใน  

นหน่ึงในภาร
ในรูปแบบต่า
เปล่าโดยไม่คิด
หน่วยงานอิส
ลากหลาย เช่น
ารอบรม จัดป
างวิชาการนอ
ละประสบการ
รเรียนการสอน
หล่งงานของน

ก่สังคม 
ารวิชาการแกส่
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กิจหลักของม
างๆ ตามความ
ดค่าใช้จ่ายหรื
สระ หน่วยงาน
น การอนุญาต
ประชุมหรือสัม
กจากเป็นการ
รณ์ของอาจาร
นและการวิจัย
นักศึกษา แ

สังคม 

ะสถาบัน  มหาวิ

มหาวิทยาลัย 
มถนัดและใน
รืออาจคิดค่าใ
นสาธารณะ ช
ตให้ใช้ประโยช
มมนาวิชาการ
รทําประโยชน์
รย์อันจะนํามา
ย พัฒนาตํา
และเป็นการส

วิทยาลัยเกริก 

 มหาวิทยาลัย
นด้านที่มหาวิท
ช้จ่ายตามควา
ชุมชน และสัง
ชน์ทรัพยากร 
ร ทํางาน วิจั
น์ ให้สังคมแล้
าสู่การพัฒนาห
าแหน่งทางวิช
สร้างรายได้ขอ

ยพึงให้บริการ
ทยาลัยมี ค
าม เหมาะสม
ังคม โดยก
ของสถาบัน 

จัยเพ่ือตอบคํา
ล้ว สถาบันยังไ
หลักสูตร มีกา
ชาการของอาจ
องสถาบันจาก

รทาง
ความ
 โดย
กว้าง 
เป็น

าถาม
ได้รับ
ารบูร
จารย์ 
กการ



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

การใ
ทั้งก
การป
นักศึ
สังคม
 
เกณ

ความ

เพ่ือใ

กรรม

เกณ

มีก

 

บ่งชี้ที่ 3.1  
ดของตัวบ่งชี้ 

ธิบายตัวบ่งชี้
การบริก

ให้บริการวิชา
ารบริการวิชา
ประเมินความ
ศึกษาให้มีประ
มอย่างต่อเน่ือ

ณฑ์มาตรฐาน 
 1 จัดทํ

มสําเร็จในระด
2. โคร

ให้เกิดผลต่อก
 3. โครง
 4. ประ

มการประจําค
 5. นําผล
 6. คณะ
 

ณฑ์การประเมิ
คะแนน 1 

การดําเนินการ
1 ข้อ 

 
 
 
 
 

คู่มือการประ

 การ
 กระ

ชี ้ 
ารวิชาการเป็น
การแก่สังคม 
าการที่ทําให้เ
มสําเร็จของก
ะสบการณ์จาก
องและย่ังยืน  

ําแผนการบริก
ดับแผนและโค
รงการบริการวิ
การพัฒนานักศ
การบริการวิช
ะเมินความสํา
คณะ เพ่ือพิจา
ลการประเมิน
มีส่วนร่วมในก

น 
คะ

ร มีการ

ะกันคุณภาพการ

บริการวิชาก
บวนการ  

นภารกิจหลัก
โดยศึกษาคว
กิดรายได้และ
การบริการวิช
กสภาพจริงแล

การวิชาการป
ครงการบริกา
วิชาการแก่สัง
ศึกษา ชุมชน 
ชาการแก่สังคม
เร็จตามตัวบ่ง
ารณา 
นตามข้อ 4 มา
การบริการวิช

ะแนน 2 
ดําเนินการ
2 ข้อ 

5
รศึกษาภายใน  

ารแก่สังคม 

กอีกอย่างหน่ึง
วามต้องการขอ
ะการบริการวิ
ชาการ และนํา
ละนํามาใช้ปร

ประจําปีที่สอด
รวิชาการแกส่ั
งคมตามแผน 
หรือสังคม 
มในข้อ 1 อย่
งช้ีของแผนแล

าปรับปรุงแผน
ชาการแก่สังคม

คะแนน
มีการดําเนิ

3-4ข้
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ของสถาบันอุ
องกลุ่มเป้าหม
ชาการที่คณะ
ามาจัดทําเป็น
ระโยชน์จนเกิด

ดคล้องกับควา
สงัคมและเสน
มีการจัดทําแ

างน้อยต้องมโี
ละโครงการบริ

นหรือพัฒนาก
มในระดับสถา

น 3 
นินการ
ข้อ

มี

ะสถาบัน  มหาวิ

อุดมศึกษา คณ
มายนํามาจัดทํ
ะจัดทําเพ่ือสร้
นแผน เพ่ือพั
ดผลลัพธ์ที่สร้

ามต้องการขอ
นอกรรมการปร
แผนการใช้ปร

โครงการที่บริ
ริการวิชาการ

ารให้บริการวิ
าบัน 

คะแนน 4 
มีการดําเนินก

5 ข้อ

วิทยาลัยเกริก 

ณะควรคํานึงถึ
ทําแผนบริการ
ร้างประโยชน์
ัฒนาการเรียน
้างความ พึงพ

องสังคมและกํ
ระจําคณะ เพื
ระโยชน์จากก

การแบบให้เป
แก่สังคมในข้อ

ิชาการสังคม 

ค
าร มีการ

ถึงกระบวนกา
รวิชาการ ประ
แก่ ชุมชน โ
น การสอ

พอใจต่อชุมชน

ําหนด ตัวบ่ง
พ่ือพิจารณาอน
ารบริการวิชา

ปล่า 
อ 1 และนําเ

ะแนน 5 
รดําเนินการ
6 ข้อ

ร ใน
ะจําปี
โดยมี
นแก่

นและ

งช้ีวัด
นุมัติ  
าการ 

เสนอ 



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

พ.ศ.
ต้อง
บริห
ต่างป
ความ
 
เกณ

รายไ

ประ
 
เกณ

มีก

 

บ่งชี้ที่ 3.2  
ดของตัวบ่งชี้ 

ธิบายตัวบ่งชี้
มาตรฐาน

. 2561 ให้สถ
การของท้องถิ

หารจัดการที่ป
ประเทศ อย่าง
มเข้มแข็งแกท่้

ณฑ์มาตรฐาน 
1. มีผลง

ได้ 
2. มีส่วน
3. มีผลลั
4. มีควา
5. มีการ

สบการณ์ในก

ณฑ์การประเมิ
คะแนน 1 

การดําเนินการ
1 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

 ผลลั
 ผลลั

ชี ้ 
นการอุดมศึก
ถาบันอุดมศึก
ถิ่น ชุมชน แล
ประสานความ
งโปร่งใส ชัดเ
ทอ้งถิ่น ชุมชน

งานบริการวิชา

นร่วมของบุคล
ลพัธ์การบริกา
มร่วมมือระหว
รบูรณาการกา
การเรียนรู้ที่ตอ

น  
คะ

ร มีการ

ะกันคุณภาพการ

ลัพธ์ด้านการบ
ลัพธ์ 

กษา พ.ศ. 
กษาจัดบริการ
ละสังคม ตาม
มร่วมมือระห
จน และตรวจ

น สังคม และป

าการที่สามาร

ากรและชุมชน
รวิชาการที่ตอ
ว่างสถาบันอุด
ารเรียนการส
อบสนองความ

ะแนน 2 
ดําเนินการ
2 ข้อ 

5
รศึกษาภายใน  

บริการวิชากา

2561 แ
รวิชาการแก่สัง
มระดับความเ
หว่างสถาบันอ
จสอบได้  ผลลั
ประเทศชาติ 

รถสร้างคุณค่า

นที่มีความโป
อบสนองและส
ดมศึกษา องค์
อน การวิ
มต้องการของ

คะแนน
มีการดําเนิ

3 ขอ้

52   
  ระดับคณะและ

ารแก่สังคม (

และแนวทางก
งคมที่เหมาะส
เช่ียวชาญและ
อุดมศึกษา
ลพัธ์ของการบ
อย่างย่ังยืน 

าที่พิจารณาจา

ร่งใสและตรว
สร้างประโยชน
ค์กรภาครัฐ ภา
จัย และก
สังคม 

น 3 
นินการ
อ

มี

ะสถาบัน  มหาวิ

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติ

การนํามาตรฐ
สม สอดคล้อง
ะอัตลักษณ์ขอ

ภาครัฐแล
บริการวิชาการ

ากรายได้  หรื

จสอบได้ 
น์แก่ท้องถิ่น ช
าคเอกชน ทั้งใ
การบริการวิช

คะแนน 4 
มีการดําเนินก

 4 ข้อ 

วิทยาลัยเกริก 

ติม)  

ฐานการอุดมศึ
งกับบริบทแล
องสถาบันการ
ละภาคเอกชน
รแก่สังคมนําไ

รือสามารถสร้

ชุมชน และสัง
ในประเทศ ห

ชาการแก่สังค

ค
าร มีการ

ศึกษาสู่การป
ละตอบสนองค
รศึกษา  โดยมี
นในประเทศ 
ไปสู่การเสริมส

้าง คุณค่าที่ไม

งคม 
หรือต่างประเท
ม เพ่ือให้ผู้เรี

ะแนน 5 
รดําเนินการ
5 ข้อ

ฏิบัติ         
ความ
มีการ
หรือ
สร้าง

ม่เน้น

ทศ 
ยนมี

 



องค์

มหา
เฉพา
เป็นไ
สร้าง
ก่อให
และ
 

คป์ระกอบท่ี 
 
การทํานุ

าวิทยาลัยจึงต้
าะที่แตกต่างก
ไทย โดยมีการ
งความรู้ ควา
ห้เกิดผลลัพธ์
มูลค่าเพ่ิมให้ก

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่
ตัวบ่งช้ีที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

4  ด้าน

นุบํารุงศิลปะแ
ต้องมีระบบกล
กันตามศักยภ
รบูรณาการกับ
ามเข้าใจในศิล
ของการจัดกา
กับผู้เรียน ครอ

จํานวน 2 ตัว
ี 4.1 ระบบแล
ี 4.2 ผลลัพธ์ด

ะกันคุณภาพการ

นศิลปวัฒนธ

และวัฒนธรรม
ลไกการดําเนิน
ภาพและอัตลัก
ับการเรียนกา
ลปวัฒนธรรม
ารด้านศิลปวัฒ
อบครัว ท้องถิ

วบ่งชี้ คือ 
ละกลไกด้านศิ
ด้านศิลปะแล

5
รศึกษาภายใน  

ธรรม และค

มถือเป็นพันธ
นงานด้านน้ีให
กษณ์ของมหา
ารสอน หรือก
ม การปรับแล
ฒนธรรม ทํ
ถิ่น ชุมชน สังค

ศิลปวัฒนธรรม
ะวัฒนธรรมไท
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ความเป็นไท

ธกิจสําคัญปร
ห้เป็นไปอย่าง
วิทยาลัย มีก
ารวิจัย หรือก
ละประยุกต์ใช้
ําให้เกิดความ
คม และประเ

ม และความเป
ทย 

ะสถาบัน  มหาวิ

ย 

ระการหน่ึงขอ
งมีประสิทธิภา
การดําเนินงาน
การบริการวิชา
ช้ศิลปวัฒนธร
มภาคภูมิใจใน
ทศชาติ 

ป็นไทย 

วิทยาลัยเกริก 

อง มหาวิท
าพและคุณภา
นด้านศิลปวัฒ
าการ ซึ่งนําไป
รรมทั้งของไทย
นความเป็นไท

ทยาลัย ดั
าพ โดยมีจุด
ฒนธรรมและค
ปสู่การสืบสาน
ยและต่างประ
ยหรือสร้างโอ

ดังน้ัน
ดเน้น
ความ
นการ
ะเทศ
อกาส



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

และ
ของส
สังคม
 
เกณ

แผน

วัฒน

 
เกณ

มีก

 
 

บ่งชี้ที ่4.1  
ดของตัวบง่ชี ้

ธบิายตัวบ่งชี้
สถาบันอุ

ความเป็นไทย
สถาบัน เพ่ือ
ม และประเท

ณฑ์มาตรฐาน 
1. กําหน
2. จัดทํา

น  รวมทั้งจัดส
3. กํากบั
4. ประเม

นธรรม 
5. นําผล
6. เผยแพ
7. กําหน

ณฑ์การประเมิ
คะแนน 1 

การดําเนินการ
1 ข้อ 

 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

 ระบ
 กระ

ชี ้
อุดมศึกษามีนโ
ย ทั้งการอนุรั
อให้เกิดความภ
ทศชาติอย่างย่ัง

นดผู้รับผิดชอบ
าแผนด้านทําน
สรรงบประมาณ
บติดตามให้มีก
มินความสําเร็

การประเมินไ
พร่กิจกรรมหรื
นดหรือสร้างมา

น  
คะ

ร มีการ

ะกันคุณภาพการ

บบและกลไกด้
บวนการ 

โยบาย แผนงา
รักษ์ สืบสาน พ
ภาคภูมิใจในค
ังยืน 

บในการทํานุบํ
นุบํารุงศิลปะแ
ณเพ่ือให้สามา
ารดําเนินงาน
ร็จตามตัวบ่งชี

ไปปรับปรุงแผ
รือการบริการ
าตรฐานด้านศิ

ะแนน 2 
ดําเนินการ
2 ข้อ 

5
รศึกษาภายใน  

ด้านศลิปวัฒน

าน โครงสร้าง
พัฒนา เผยแพ
ความเป็นไทย

บํารุงศิลปะแล
และวัฒนธรรม
ารถดําเนินกา
นตามแผนด้าน
ช้ีที่วัดความสํ

ผนหรือกิจกรร
รด้านทํานุบํารุ
ศิลปะและวัฒ

คะแนน
มีการดําเนิ

3 – 4
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นธรรมและคว

ง และการบรหิ
พร่ ถ่ายทอดวั
หรือการสร้

ะวัฒนธรรม
ม และกําหนด
รได้ตามแผน
นทํานุบํารุงศลิ
าเร็จตามวัตถ

รมด้านทํานุบํา
งศิลปะและวั
นธรรมซึ่งเป็น

น 3 
นินการ
ข้อ

มี

ะสถาบัน  มหาวิ

วามเปน็ไทย 

หารจัดการด้า
วัฒนธรรมไทย
้างโอกาสและ

ดตัวบ่งช้ีวัดคว

ลปะและวัฒนธ
ถุประสงค์ของ

ารุงศิลปะและ
ัฒนธรรมต่อส
นที่ยอมรับในร

คะแนน 4 
มีการดําเนินก

 5 ข้อ 

วิทยาลัยเกริก 

านการทานุบํา
ย ภูมิปัญญาท้
ะมูลค่าเพ่ิมให้

วามสําเร็จตาม

ธรรม 
งแผนด้านทํา

ะวัฒนธรรม 
สาธารณชน 
ระดับชาติ 

ค
าร มีการ

6 

ารุงศิลปวัฒนธ
ท้องถิ่นตามจุด
้กับผู้เรียน ชุ

มวัตถุประสงค

นุบํารุงศิลปะ

ะแนน 5 
รดําเนินการ
– 7 ข้อ

ธรรม
ดเน้น
ชุมชน 

ค์ของ

ะและ



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

สถา
ควา
เหมา
เกิดค
ประ
  
เกณ

ขนบ

วิชาชี

 
 
เกณ

มีก

บ่งชี้ที่ 4.2  
ดของตัวบ่งชี้ 

ธิบายตัวบ่งชี้
มาตรฐาน

บันอุดมศึกษา
มเข้าใจในศิล
าะสม ตามศั
ความภาคภูมิใ
เทศชาติ  

ณฑ์มาตรฐาน 
1. มีหลัก

บธรรมเนียมแล
2. จัดระ

ชีพและเป็นทั
3. มีงานวิ
4. มีเครอื
5. จัดบริ

ณฑ์การประเมิ
คะแนน 1 

การดําเนินการ
1 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

 ผลลั
 ผลลั

ชี ้ 
นการอุดมศึกษ
ามีการจัดการ
ลปวัฒนธรรม 
ักยภาพและอั
ใจในความเป็

กสูตรหรือราย
ละจารีตประเ
บบการเรียน
ักษะชีวิต 
วิจัยและนวัตก
อข่ายความร่ว
รการวิชาการท

น  
คะ

ร มีการ

ะกันคุณภาพการ

ลัพธ์ด้านศิลป
ลัพธ์ 

ษา พ.ศ. 256
รความรู้ การ

การปรับ
อัตลักษณ์ของ
นไทย หรือกา

ยวิชาที่บูรณาก
เพณี เพ่ือให้ผู้
รู้ที่เสริมสร้าง

กรรมเกี่ยวกับ
วมมือด้านศิลป
ทางด้านศิลปวั

ะแนน 2 
ดําเนินการ
2 ข้อ 

5
รศึกษาภายใน  

ปวัฒนธรรมแล

1 และแนวทา
รวิจัย หรือก
และการประ
สถาบันอุดมศึ
ารสร้างโอกาส

การด้านสาระ
เรียนมีความรู้
งศักยภาพด้าน

บศิลปวัฒนธรร
ปวัฒนธรรมระ
วัฒนธรรมเพ่ือ

คะแนน
มีการดําเนิ

3 ขอ้
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ละความเป็นไ

างการนามาต
ารบริการวิชา
ยุกต์ใช้ศิลปวั
ศึกษา  ผลลัพ
สและมูลค่าเพิ

ะความรู้ด้านศิ
รู้ ความเข้าใจแ
นศิลปวัฒนธร

รม ประวัติศา
ะหว่างสถาบัน
อให้ผู้ใช้บริการ

น 3 
นินการ
อ

มี

ะสถาบัน  มหาวิ

ไทย (ตัวบ่งชี้

รฐานการอุดม
าการซึ่งนาไปส
วัฒนธรรมทั้งข
พธ์ของการจัด
พ่ิมให้กับผู้เรีย

ศิลปวัฒนธรรม
และความภูมิใ
รรมของผู้เรีย

สตร์ หรือควา
นทั้งในประเทศ
รรับความรู้ รัก

คะแนน 4 
มีการดําเนินก

 4 ข้อ 

วิทยาลัยเกริก 

ชีเ้พิ่มเติม)  

มศึกษาสู่การป
สู่การสืบสาน 
ของไทยและต

ดการด้านศิลป
ยน  ท้องถิ่น ช

ม ประวัติศา
ใจในความเป็น
ยนให้สามารถ

ามเป็นไทย 
ศและ/หรือต่า
กและภูมิใจใน

ค
าร มีการ

ปฏิบัติ พ.ศ. 2
การสร้างคว

ต่างประเทศอ
ปวัฒนธรรม ท
ชุมชน สังคม

าสตร์ ภูมิปัญ
นไทย 
นาความรู้ไปใ

างประเทศ 
นความเป็นไทย

ะแนน 5 
รดําเนินการ
5 ข้อ

2561 
วามรู้ 
อย่าง
ทําให้
และ

ญญา 

ใช้ใน

ย 



องค์

การท
ทรัพ
ทั้งห
 

ของค

คป์ระกอบท่ี 
 
มหาวิทย

ทํางานของสถ
พยากรบุคคล 
หมด ฯลฯ เพ่ือ

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่

คณะ  
ตัวบ่งช้ีที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

5  การ

ยาลัยต้องให้ค
ถาบันให้มีปร
ระบบฐานข้อ

อสัมฤทธิผลตา

จํานวน 2 ตัว
ที่ 5.1 การบริห

ี 5.2 ระบบกาํ

ะกันคุณภาพการ

รบริหารจัดก

วามสําคัญกับ
ะสิทธิภาพ ส
อมูล การบริห
ามเป้าหมายที

วบ่งชี้ คือ 
หารของคณะ

ากับการประกั

5
รศึกษาภายใน  

การ  

บการบริหารจั
สถาบันอุดมศึก
หารความเสี่ย
ที่กําหนดไว้โดย

เพ่ือการกํากับ

กันคุณภาพหลั
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ัดการโดยมีสภ
กษาจะต้องบ ิ
ง การบริหาร
ยใช้หลักธรรม

บติดตามผลลัพ

ลกัสูตร 

ะสถาบัน  มหาวิ

ภามหาวิทยาล
ริหารจัดการด
รการเปลี่ยนแ
มาภิบาล (Goo

ัพธ์ตามพันธกิ

วิทยาลัยเกริก 

ลัยทําหน้าที่ใน
ด้านต่างๆ 
แปลง การ
od Governa

กิจ กลุ่มสถาบั

นการ กํากับ
ให้มีคุณภาพ

รบริหารทรัพย
nce)  

ัน และเอกลัก

บดูแล
 เช่น 
ยากร

กษณ์



ตัวบ

ชนิด
 

คําอ
 
ทํานุ
คณะ
และ
สนับ
 
เกณ

วิสัย
ทาง
และ

ค่าใช
คุ้มค

ภาย
ลดล

อ่ืนๆ
โดยเ

สนับ

พันธ
บรหิ
 

บ่งชี้ที่ 5.1  

ดของตัวบ่งชี้ 

ธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิทย

นุบํารุงศิลปะแ
ะต้องมีการพัฒ
กลุ่มสถาบันต

บสนุนการดําเน

ณฑ์มาตรฐาน 
1. พัฒนา

ทัศน์ของคณะ
การเงินและแ
เสนอผู้บริหาร

2. ดําเนิน
ช้จ่ายเพ่ือพัฒ
ค่าของการบรหิ

3. ดําเนิน
นอก หรือปัจ

ลงจากเดิม 
4. บริหา
5. ค้นหา

ๆ ตามประเด็น
เผยแพร่ออกม

6. การกํ
บสนุน 

7. ดําเนิน
ธกิจและพัฒ
หารงานคณะต

คู่มือการประ

การบริห
ของคณะ
กระบวน

ชี ้ 
ยาลัยมีพันธกิจ
และวัฒนธรรม
ฒนาแผนเพ่ือ
ตลอดจนมีการ
นินงานตามพั

าแผนกลยุทธ์
ะ สถาบัน รว
แผนปฏิบัติกา
รระดับสถาบัน
นการวิเคราะ
นานักศึกษา 
หารหลักสูตร 
นงานตามแผน
จจัยที่ไม่สามา

รงานด้วยหลกั
าแนวปฏิบัติที่
นความรู้อย่างน
มาเป็นลายลกั
ากับติดตามผ

นงานด้านการ
นาการของค

ตามปกติที่ประ

ะกันคุณภาพการ

ารของคณะเพ
ะ 
นการ 

จหลัก คือ กา
ม ในการดําเนิ
กําหนดทิศทา
รบริหารทั้งด้า
ันธกิจหลักให้

ธ์จากผลการวิเ
วมทั้งสอดคล้อ
รประจําปีตาม
นเพ่ือพิจารณ
ะห์ข้อมูลทางก
อาจารย์  บุ
 ประสิทธิภาพ
นบริหารความ
ารถควบคุมได้

กธรรมาภิบาล
ดีจากความรู้ท
น้อยครอบคลุ

กษณ์อักษรแล
ผลการดําเนิน

รประกันคุณภ
คณะที่ได้ปรับ
ะกอบด้วย  กา

5
รศึกษาภายใน  

พ่ือการกํากับ

ารเรียนการสอ
นินพันธกิจหลัก
างการพัฒนา
นบุคลากร กา
้บรรลุตามเป้า

เคราะห์  SW
องกับกลุ่มสถา
มกรอบเวลาเ
าอนุมัติ 
การเงินที่ประ
คลากร  การ
พ  ประสิทธิผ
มเสี่ยง  ที่เป็น
ด้ที่ส่งผลต่อกา

ลอย่างครบถว้
ทั้งที่มีอยู่ในตัว
ลุมพันธกิจด้าน
ะนํามาปรับใช้
งานตามแผน

ภาพการศึกษา
บให้การดําเนิ
ารควบคุมคุณ
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ติดตามผลลัพ

อน การวิจัย ก
กสูตรมหาวิท
และการดําเนิ
ารเงิน ความเ
าหมายที่กําหน

WOT โดยเช่ือม
าบันและเอกล
เพ่ือให้บรรลุผ

กอบไปด้วยต้
รจัดการเรียนก
ผลในการผลิตบ
นผลจากการวิ
ารดําเนินงานต

วนทั้ง 10 ประ
วบุคคล ทักษะ
นการผลิตบัณ
ช้ในการปฏิบัติ
การบริหารแล

าภายในตามร
นินงานด้านก

ณภาพ  การตร

ะสถาบัน  มหาวิ

พธ์ตามพันธกิจ

การบริการทา
ยาลัยจําเป็นต

นินงานของคณ
สี่ยงและ การ
นดไว้ 

มโยงกับวิสัยทั
ลักษณ์ของคณ
ผลตามตัวบ่งช้ี

ต้นทุนต่อหน่ว
การสอนอย่าง
บัณฑิต และโ
วิเคราะห์และ
ตามพันธกิจขอ

ะการที่อธิบาย
ะของผู้มีประส

ณฑิตและด้านก
ติงานจริง 
ละแผนพัฒนา

ะบบและกลไ
การประกันคุ
รวจสอบคุณภ

วิทยาลัยเกริก 

จ กลุ่มสถาบั

างวิชาการแก่
ต้องดําเนินงา
ณะ ให้สอดค
รประกันคุณภ

ทัศน์ของคณะ
ณะ และพัฒน
ช้ีและเป้าหมา

วยในแต่ละหลั
งต่อเน่ือง  เพ
อกาสในการแ
ระบุปัจจัยเสี่ย
องคณะและให

การดําเนินงา
สบการณ์ตรง 
การวิจัย จัดเก็

าบุคลากรสาย

ไกที่เหมาะสม
คุณภาพเป็นส
าพ  และการป

บัน และเอกลัก

สังคม และ
นผ่านคณะ ดั
คล้องกับเป้าห
าพการศึกษา

และสอดคล้อ
นาไปสู่แผนกล
ยของแผนกล

ลักสูตร สัด
พ่ือวิเคราะห์ค
แข่งขัน 
ยงที่เกิดจากปั
ห้ระดับความ

านอย่างชัดเจน
 และแหล่งเรี

ก็บอย่างเป็นร

ยวิชาการและ

และสอดคล้อ
ส่วนหนึ่งของ
ประเมินคุณภ

กษณ์

การ
ดังน้ัน 
หมาย
 เพ่ือ

องกับ
ลยุทธ์
ลยุทธ์

ดส่วน
ความ

ปัจจัย
เสี่ยง

น 
รียนรู้
ระบบ

ะสาย

องกับ
งการ
ภาพ 



เกณ

มีก

ณฑ์การประเมิ
คะแนน 1 

การดําเนินการ
1 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

น  
คะ

ร มีการ

ะกันคุณภาพการ

ะแนน 2 
ดําเนินการ
2 ข้อ 

5
รศึกษาภายใน  

คะแนน
มีการดําเนิ

3 – 4
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น 3 
นินการ
ข้อ

มี

ะสถาบัน  มหาวิ

คะแนน 4 
มีการดําเนินก

 5 – 6 ข้อ

วิทยาลัยเกริก 

ค
าร 
 

มีการ
ะแนน 5 
รดําเนินการ
7 ข้อ



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

การค
ประ
สนับ
 
เกณ

ประ

การติ

ประ

ประ

อย่า

 
 
เกณ

มีก

 
 
 
 

บ่งชี้ที่ 5.2  
ดของตัวบ่งชี้ 

ธิบายตัวบ่งชี้
บทบาทห

ควบคุมคุณภ
เมินจะมุ่งไปท

บสนุน กํากับ ติ

ณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบ

กันคุณภาพห
2. มีคณะ

ติดตามให้กรร
3. มีการ

กันคุณภาพห
4. มีการ

จําคณะเพ่ือพิ
5. นําผล

งต่อเน่ือง 
6. มีผลก

ณฑ์การประเมิ
คะแนน 1 

การดําเนินการ
1 ข้อ 
 

คู่มือการประ

 ระบ
  กระ

ชี ้ 
หน้าที่ของคณ
าพ การติดตา
ที่ระบบการป
ติดตามการดํา

บบและกลไกใ
ลักสูตร 
ะกรรมการกํา
รมการประจํา
รจัดสรรทรัพ
ลักสูตร 
ประเมินคุณภ

พิจารณา 
ลการประเมิน

การประเมินคณุ

น  
คะ

ร มีการ

ะกันคุณภาพการ

บบกํากับการป
บวนการ 

ณะในการกํากับ
ามตรวจสอบค
ประกันคุณภา
าเนินงานให้เป็

นการกํากับก

ากับ ติดตามก
คณะเพ่ือพิจา
ยากรเพ่ือสนั

ภาพหลักสูตรต

นและข้อเสนอ

ณภาพทุกหลกั

ะแนน 2 
ดําเนินการ
2 ข้อ 

5
รศึกษาภายใน  

ประกันคุณภา

บการประกันค
คุณภาพ และ
พการศึกษาม
ป็นไปตามที่กํา

ารดําเนินการ

การดําเนินงาน
ารณาทุกภาคก
นับสนุนการดํ

ตามกําหนดเว

อแนะจากกรร

กสูตรผ่านองค

คะแนน
มีการดําเนิ

3 – 4
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าพหลักสูตร 

คุณภาพการศึ
ะการพัฒนาคุ
มากกว่าการป
าหนด สะท้อน

รประกันคุณภ

นให้เป็นไปตา
การศึกษา 
ําเนินงานขอ

วลาทุกหลักสูต

รมการประจํา

ค์ประกอบที่ 1

น 3 
นินการ
ข้อ

มี

ะสถาบัน  มหาวิ

ศึกษาระดับหล
ณภาพ การพั

ประเมินคุณภา
นการจัดการศึ

ภาพหลักสูตรใ

ามระบบที่กําห

งหลักสูตรให้

ตร และรายง

าคณะมาปรับ

1 การกํากับมา

คะแนน 4 
มีการดําเนินก

 5  ข้อ 

วิทยาลัยเกริก 

ลักสูตร มีการ
พัฒนาตัวบ่งช้ี
าพ เพ่ือให้สา
ศึกษาอย่างมีคุ

ให้เป็นไปตาม

หนดใน ข้อ 

ห้เกิดผลตามอ

งานผลการปร

ปรุงหลักสูตร

าตรฐาน 

ค
าร มีการ

รดําเนินการ ตั
้และ เกณฑ
ามารถ ส่งเ
ณภาพ  

มองค์ประกอบ

1 และรายงา

องค์ประกอบ

ระเมินให้กรรม

รให้มีคุณภาพ

ะแนน 5 
รดําเนินการ
6 ข้อ

ต้ังแต่
ฑ์การ
เสริม 

บการ

านผล

บการ

มการ

ดีขึ้น



 

ดําเนิ
 
ตารา
 

อ
ประ

1. กา
 

2. กา

3. กา
4. กา
ศิลป
5. กา

ระดับสถ
นินการในระดั

างที ่4.1 จําแ

งค์ประกอบใ
ะกันคุณภาพส

ารผลิตบัณฑิต 

ารวิจัย 

ารบริการวิชาก
ารทํานุบํารุง
วัฒนธรรม 
ารบริหารจัดกา

คู่มือการประ

ระบบ

ถาบัน ประก
ับสถาบัน จําน

แนกตัวบ่งชี้แ

ในการ
สถาบัน 

1.

1.
ปริ
1.
ทา

1.
1.
2.
งา
2.
สร้

2.
แล
 

การ 3.
4.
แล

าร 5.
ติด

ะกันคุณภาพการ

บการประกัน

กอบด้วย ผ
นวน 13  ตัวบ

และแนวทางก

1 ผลการบริหา

2 อาจารย์
ริญญาเอก 
3 อาจารย์ประ
างวิชาการ 

4 การบริการนั
5 กิจกรรมนักศึ
1 ระบบและกล
านวิจัยหรืองานส
2 เงินสน
ร้างสรรค์ 

3 ผลงานทางวิ
ละนักวิจัย 

1 การบริการวิช
1 ระบบและกล
ละวัฒนธรรมคว
1 การบริหารข
ดตามผลลัพธ์ตา

6
รศึกษาภายใน  

บทท
นคุณภาพกา

ลการดําเนินง
บ่งช้ี ดังน้ี 

การประเมินตา

ตัวบ่งชี ้
 

รจัดการหลักสตู

ย์ประจําสถาบัน

ะจําสถาบันท่ีดํา

ักศึกษาระดับปริ
ศึกษาระดับปริญ
ลไกการบริหาร
สร้างสรรค์ 
นับสนุนงานวิจั

ชาการของอาจ

ชาการแก่สังคม
ลไกการทํานุบําร
วามเป็นไทย 
องสถาบันเพ่ือก
ามพันธกิจ กลุม่
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ท่ี 4 
ารศึกษาภาย

งานระดับหลั

ามองค์ประก

ตรโดยรวม 

นท่ีมีคุณวุฒิ

รงตําแหน่ง

ริญญาตรี 
ญญาตรี 
และพัฒนา 

จัยและงาน

จารย์ประจํา

รุงศิลปะ

การกํากับ 
มสถาบัน 

ะสถาบัน  มหาวิ

ยใน ระดับส

ักสูตร ระดับ

อบ ระดับสถ

ประเภทตัว 
บ่งชี ้

 
ผลลัพธ์ 

ปัจจัยนําเข้า 

ปัจจัยนําเข้า 

กระบวนการ 
กระบวนการ 
กระบวนการ 

ปัจจัยนําเข้า 

ผลลัพธ์ 

กระบวนการ 
กระบวนการ 

กระบวนการ 

วิทยาลัยเกริก 

ถาบัน 

ับคณะ และ

าบัน 

เกณ

ค่าเฉลี่ยของ
ของ ทุกหลั
รับผิดชอบ 
ร้อยละขอ
สถาบันท่ีมีคุ
ร้อยละขอ
สถาบันท่ีดํ
วิชาการ 
เกณฑ์มาตร
เกณฑ์มาตร
เกณฑ์มาตร
 
คะแนน เฉ
ประ เ มินร
หน่วยงานวิจ
คะแนน เฉ
ประเมิน ระ
งานวิจัย 
เกณฑ์มาตร
เกณฑ์มาตร

เกณฑ์มาตร

ะเพ่ิมเติมตัวบ

ฑ์พิจารณา 
 

งคะแนนผลประ
ลั กสู ต ร ท่ีสถา

งอาจารย์ประ
คุณวุฒิปริญญาเ
งอาจารย์ประ

ดํารงตําแหน่งท

ฐาน 6 ข้อ 
ฐาน 6 ข้อ 
ฐาน 6 ข้อ 

ฉลี่ ย ขอ งคะแ
ะ ดับคณะ   แ
จัย 
ฉลี่ ย ขอ งคะแ
ะดับคณะและห

ฐาน 6 ข้อ 
ฐาน 7 ข้อ 

ฐาน 7 ข้อ 

บ่งช้ีที่

ะเมิน 
าบั น

ะจํา
เอก 
ะจํา
ทาง

แนน
และ

แนน
น่วย



อ
ประ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งค์ประกอบใ
ะกันคุณภาพส

คู่มือการประ

ในการ
สถาบัน 

แล
5.

5.
หล

ะกันคุณภาพการ

ละเอกลักษณ์ขอ
2 ผลการบริหา

3 ระบบกํากับก
ลักสูตร และคณ

6
รศึกษาภายใน  

ตัวบ่งชี ้
 

องสถาบัน 
รงานของคณะ

การประกันคุณภ
ณะ 
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ภาพ 

ะสถาบัน  มหาวิ

ประเภทตัว 
บ่งชี ้

 

ผลลัพธ์ 

กระบวนการ 

วิทยาลัยเกริก 

เกณ

คะแนนเฉลี่ย
ประเมินระดั
เกณฑ์มาตร
 

ฑ์พิจารณา 
 

ยของผลการ
ดับ คณะทุกคณ
ฐาน 6 ข้อ 

ณะ 



องค์
 

ให้ผู้
หลัก
จัดก
ประ
การส

คป์ระกอบท่ี 

พันธกิจที
เรียนมีความรู้
กการของการจ
การหลักสูตรแ
กอบด้วย การ
สอนที่อาศัยห

 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่
ตัวบ่งช้ีที่
ตัวบ่งช้ีที่
ตัวบ่งช้ีที่
ตัวบ่งช้ีที่
 

คู่มือการประ

1  การ

ที่สําคัญที่สุดข
รู้ในวิชาการแล
จัดกระบวนกา
และการเรียน
รมีอาจารย์ทีม่ี
หลักการร่วมมื

จํานวน 5 ตัว
ี 1.1 ผลการบ
ี 1.2 อาจารย์
ี 1.3 อาจารย์
ี 1.4 การบริก
ี 1.5 กิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ะกันคุณภาพการ

รผลิตบณัฑติ

ของสถาบันอุด
ละวิชาชีพ มีค
ารเรียนรู้ที่เน้น
นการสอน เริ
มีปริมาณและค
อรวมพลังของ

วบ่งชี้ คือ  
บริหารจัดการ
ย์ประจําสถาบั
ย์ประจําสถาบั
การนักศึกษาร
มนักศึกษาระด

6
รศึกษาภายใน  

ต  

ดมศึกษา คือ 
คุณลักษณะตา
นผู้เรียนเป็นส
ริ่มต้ังแต่การก
คุณภาพตามม
งทุกฝ่ายที่เก่ีย

รหลักสูตรโดยร
ันที่มีคณุวุฒปิ
ันที่ดํารงตําแห
ระดับปริญญา
ดับปริญญาตรี
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การผลิตบัณฑิ
ามหลักสูตรที่
สําคัญ ดังน้ัน 
กําหนดปัจจัย
มาตรฐานหลัก
ยวข้องทั้งภายใ

รวม  
ปริญญาเอก 
หน่งทางวิชาก
ตร ี 
รี 

ะสถาบัน  มหาวิ

ฑิต หรือการจั
กําหนด การเ
พันธกิจดังกล
ยนําเข้าที่ได้ม
กสูตร มีกระบว
ในและภายน

การ  

วิทยาลัยเกริก 

จัดกิจกรรมกา
เรียนการสอน
ล่าว จึงเก่ียวข้
มาตรฐานตาม
วนการบริหาร
อก สถาบัน  

รเรียน การ
นในยุค ปัจจุบั
้อง กับการบริ
มที่ กําห
ร จัดการการเ

สอน
บันใช้
ริหาร
หนด 
เรียน



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

สถา
 
เกณ

 
สูตร
 
  

 
 
หมา

เห็น
ระบ

บ่งชี้ที่ 1.1  
ดของตัวบง่ชี้ 

ธบิายตัวบ่งชี้
ผลการดํ

บันรับผิดชอบ

ณฑ์การประเมิ
ค่าเฉลี่ยข

รการคํานวณ 

คะแ

ายเหต ุ:  
หลักสูตร

ชอบ ไม่ต้องน
บบน้ันๆ ในตัวบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

 ผลก
 ผลลั

ชี ้ 
ําเนินการของ
บ  

น 
ของคะแนนปร

 

แนนที่ได้  = 

รที่ได้รับการรั
นําคะแนนการ
บ่งช้ีน้ีให้ครบถ

ะกันคุณภาพการ

 

การบริหารจดั
ลัพธ ์ 

งแต่ละหลักสู

ระเมินทุกหลัก

รับรองโดยระบ
รประเมินของ
ถ้วน 

6
รศึกษาภายใน  

ดการหลักสตูร

ตรในสถาบัน

กสูตรทีส่ถาบัน

ผลรวมของค่
จํานวนหลั

บบอ่ืนๆ ตาม
งหลักสูตรน้ันม

63   
  ระดับคณะและ

รโดยรวม 

น ซึ่งสามารถส

ันรับผิดชอบ 

าคะแนนประเมิ
ลักสูตรท้ังหมดท่ี

มที่คณะกรรมก
มาคํานวณในต

ะสถาบัน  มหาวิ

สะท้อนคุณภา

มินของทุกหลักสู
ท่ีคณะรับผิดชอบ

การประกันคุ
ตัวบ่งช้ีน้ี แต่ต

วิทยาลัยเกริก 

าพของบัณฑิต

สูตร 
บ 

คณภาพภายใน
ต้องรายงานผล

ตในหลักสูตร

นระดับอุดมศึ
ลการรับรอง 

ที่

ศึกษา 
 ตาม



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

ควา
ควา
การศึ
 
เกณ

40 ขึ

80 ขึ
 
สูตร
1. คํ

 
 
2. แ

 
 
 

บ่งชี้ที่ 1.2  
ดของตัวบง่ชี้ 

ธบิายตัวบ่งชี้
การศึกษ

มลุ่มลึกทางวิ
มก้าวหน้าท
ศึกษาที่ตรงหรื

ณฑ์การประเมิ
โดยการแ
1. เกณฑ

ค่าร้อ
ขึ้นไป  

2. เกณฑ
ค่ารอ้

ขึ้นไป  

รการคํานวณ 
ํานวณค่าร้อย

แปลงค่าร้อยล

 
จ

 

คู่มือการประ

 อาจ
 ปัจจั

ชี ้
ษาระดับอุดมศึ
วิชาการ เพ่ือ
างวิชาการแ
รือสัมพันธ์กับ

น  
แปลงค่าร้อยล
ฑ์เฉพาะสถาบ
อยละของอาจ

ฑ์เฉพาะสถาบ
อยละของอาจา

 
ยละของอาจาร

ะที่คํานวณได้

จํานวนอาจารย์ป
จํานวนอ

ร้อยละของอ

ะกันคุณภาพการ

จารย์ประจําส
จัยนําเขา้  

ศึกษาถือเป็นก
อปฏิบัติพันธกิ
ละการพัฒน

บหลักสูตรที่เปิ

ละของอาจารย
บันกลุ่ม ข แล
ารย์ประจําสถ

บันกลุ่ม ค1 แ
ารย์ประจําสถ

รย์ประจําสถา

ด้ในข้อ 1 เทีย

ประจําสถาบันที
อาจารย์ประจําส

ร้อยละของอา
อาจารย์ประจําส

6
รศึกษาภายใน  

ถาบนัที่มีคณุ

การศึกษาระด
กิจสําคัญของ
นาองค์ความรู้
ปดสอนในสัดส

ย์ประจําสถาบั
ละ ค2  
ถาบันที่มีคุณวุ

และ ง  
ถาบันที่มีคณุวุ

าบันที่มีคุณวุฒิ

บกับคะแนนเ

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญ
สถาบันท้ังหมด

จารย์ประจําสถ
สถาบันท่ีมีวุฒิป
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ณวุฒิปริญญาเ

ดับสูงสุดที่ต้อ
งสถาบันในกา
รู้ ดังน้ัน สถา
ส่วนที่เหมาะส

บันที่มีคณุวุฒปิ

วุฒิปริญญาเอ

ฒิปริญญาเอก

ฒปิริญญาเอกต
 
X 
 

เต็ม 5 

ญาเอก

ถาบันท่ีมีคุณวุฒิ
ริญญาเอกท่ีกําห

ะสถาบัน  มหาวิ

เอก  

องการบุคลาก
ารผลิตบัณฑิ
าบันจึงควรมี
สมกับพันธกิจ 

ปริญญาเอกเป็

อก ที่กําหนดใ

ก ที่กําหนดให้

ตามสูตร 

100 

ปริญญาเอก   
หนดให้เป็นคะแ

วิทยาลัยเกริก 

กรที่มีความรู้ค
ต ศึกษาวิจัย

มีอาจารย์ที่มีร
หรือจุดเน้นข

ป็นคะแนนระห

ให้เป็นคะแนน

ห้เป็นคะแนนเ

 
X
 

        
แนนเต็ม 5 

ความสามารถ
ย เพ่ือการติด
ระดับคุณวุฒิ
องหลักสูตร 

หว่าง 0-5  

นเต็ม 5 = ร้อ

เต็ม 5 = ร้อย

X 5 
 

ถและ 
ดตาม 
ฒิทาง 

อยละ 

ละ 



หมา

ของก
น้ัน 
กว่า 

ที่มีอ
และ

ายเหต ุ:  
1. คุณวุฒ

กระทรวงศึกษ
 ทั้งน้ี อาจใช้คุ
 และต้องได้รับ

2. การนับ
อาจารย์บรรจุใ
ะนักวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

ฒิปริญญาเอก
ษาธิการ กรณี
คณวุฒิอ่ืนเทีย
ับความเห็นชอ
บจํานวนอาจา
ใหม่ให้คํานวณ

ะกันคุณภาพการ

กพิจารณาจาก
ณีที่มีการปรับวุ
ยบเท่าคุณวุฒิป
อบจากคณะก
รย์ประจําใหน้
ณตามเกณฑ์อ

6
รศึกษาภายใน  

กระดับคุณวุฒิ
วุฒิการศึกษาใ
ปริญญาเอกได
กรรมการการอุ
นับตามปีการศึ
อาจารย์ประจํ
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ฒิที่ได้รับหรือเที
ให้มีหลักฐานก
ด้สําหรับกรณี
อุดมศึกษา  
ศึกษาและนับ
ําที่ระบุในคําชี

ะสถาบัน  มหาวิ

ทยีบเท่าตามห
การสําเร็จการ

ณีที่บางสาขาวิช

ทั้งปีปฏิบัติงา
ช้ีแจงเก่ียวกับ

วิทยาลัยเกริก 

หลักเกณฑ์การ
รศึกษาภายใน
ชาชีพ มีคุณ

านจริง และลา
บการนับจํานว

รพิจารณา คุณ
น รอบปีการศึ
วุฒิอ่ืนที่เหมา

าศึกษาต่อ ใน
วน อาจารย์ปร

ณวุฒิ
ศึกษา
าะสม

นกรณี
ระจํา



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

สถา
การ
ปฏิบั
 
เกณ

ศาส

ศาส
 
สูตร
1. คํ

 
 
2. แ

คะแ

 

บ่งชี้ที่ 1.3  
ดของตัวบง่ชี้ 

ธบิายตัวบ่งชี้
สถาบันอุ

บันทําการศึก
เรียนการสอน
บัติงานดังกล่า

ณฑ์การประเมิ
โดยการแ
1. เกณฑ

ค่าร้อ
ตราจารย์รวม

2. เกณฑ
ค่าร้อ

ตราจารย์รวม

รการคํานวณ 
คาํนวณคา่ร้อย

แปลงคา่ร้อยล

แนนที่ได้  = 

 
 
 
 

 

คู่มือการประ

 อาจ
 ปัจจั

ชี ้ 
อุดมศึกษาถือ
ษาวิจัยเพ่ือแส
น รวมท้ังการแ
วของอาจารย์

น  
แปลงค่าร้อยล
ฑ์เฉพาะสถาบ
อยละของอาจ
มกัน  ที่กําหนด
ฑ์เฉพาะสถาบ
อยละของอาจ
มกัน ที่กําหนด

 
ยละของอาจา

ละทีค่ํานวณได

ร้อยล

จํานวนอาจา

จํา

ะกันคุณภาพการ

จารย์ประจําส
จัยนําเขา้  

เป็นขุมปัญญา
สวงหาและพัฒ
แก้ไขปัญหาแ
ย์ตามพันธกิจ

ละของอาจารย
บันกลุ่ม ข แล
จารย์ประจําส
ดให้เป็นคะแน
บันกลุ่ม ค1 แ
จารย์ประจําส
ดให้เป็นคะแน

ารย์ประจําสถ

ด้ในข้อ 1 เทยี
ร้อยละของอา

ละของอาจารย์ป

ารย์ประจําสถาบ

านวนอาจารย์ป

6
รศึกษาภายใน  

ถาบนัที่ดํารง

าของประเทศ
ฒนาองค์ความ
และพัฒนาประ
 

ย์ประจําสถาบั
ละ ค 2  
สถาบันที่ดํารง
นนเต็ม 5 = ร้
และ ง  
สถาบันที่ดํารง
นนเต็ม 5 = ร้อ

ถาบันที่ดํารงต

ยบกับคะแนน
าจารย์ประจําท่ี

ประจําสถาบันที

บันท่ีตํารงตําแห

ระจําสถาบันท้ัง
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งตําแหนง่ทาง

ศ และมีความ
มรู้ในศาสตร์ส
ะเทศ การดําร

บันที่ดํารงตําแ

งตําแหน่งผู้ช่ว
ร้อยละ 60 ขึ้น

งตําแหน่งผู้ช่ว
อยละ 80 ขึ้นไ

ตําแหน่งทาง ิ

นเต็ม  
ดํารงตําแหน่งท

ท่ีมีวุฒิปริญญาเ

หน่งทางวิชาการ

งหมด

ะสถาบัน  มหาวิ

งวิชาการ  

มรับผิดชอบที่จ
สาขาวิชาต่างๆ
รงตําแหน่งทา

แหน่งทางวิชาก

วยศาสตราจา
นไป 

วยศาสตราจา
ไป 

วิชาการตามส
 
X 100
 

ทางวิชาการ    

อกท่ีกําหนดให้

ร

วิทยาลัยเกริก 

จะต้องส่งเสริ
ๆ อย่างต่อเน่ือ
างวิชาการ เ

การเป็นคะแน

ารย์ รองศาสต

ารย์ รองศาสต

สูตร 

0 

      X 5 

เป็นคะแนนเต็ม

มให้อาจารย์
อง เพ่ือนําไปใ
เป็นสิ่งสะท้อน

นน ระหว่าง 0

ตราจารย์

ตราจารย์

ม 5

ใน
ใช้ใน
นการ

0-5  

และ

และ



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

วิชาก
บริก
การศึ
 
เกณ

เวลา

เต็ม 

ประ

 
เกณ

มีก

บ่งชี้ที่ 1.4  
ดของตัวบง่ชี้ 

ธบิายตัวบ่งชี้
สถาบันอุ

การและการใ
ารจัดหางาน 
ศึกษา ข้อมูลข

ณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดบริ
2. มีการ

าแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจ
4. ประเม

5  
5. นําผ

เมินสูงขึ้นหรือ
6. ให้ข้อม
 

ณฑ์การประเมิ
คะแนน 1 

การดําเนินการ
1 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

 การ
 กระ

ชี ้ 
อุดมศึกษาควร
ช้ชีวิต จัดบรกิ
แหล่งข้อมลูก
ข่าวสารความ

 
รการให้คําปรกึ
รให้ข้อมูลของ
 
กรรมเตรียมค
มินคุณภาพขอ

ผลการประเมิน
อเป็นไปตามค
มูลและความร

น  
คะ

ร มีการ

ะกันคุณภาพการ

บริการนักศกึ
บวนการ  

รจัดบริการด้า
การข้อมูลหน่ว
การฝึกประสบ
เคลื่อนไหวใน

กษา แนะแนว
งหน่วยงานที่ใ

ความพร้อมเพื
องการจัดกิจก

นจากข้อ 4 
ความคาดหวัง
รู้ที่เป็นประโย

ะแนน 2 
ดําเนินการ
2 ข้อ 

6
รศึกษาภายใน  

กษาระดับปรญิ

นต่างๆ ให้นัก
วยงานที่ให้บริ
บการณ์วิชาชีพ
นและนอกสถา

วด้านการใช้ชีวิ
ห้บริการกิจก

พ่ือการทํางานเ
กรรมและการ

มาปรับปรุงพ
ของนักศึกษา
ยชน์แก่ศิษย์เก

คะแนน
มีการดําเนิ

3 – 4
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ญญาตร ี 

กศึกษาอย่างค
ริการ เช่น ทนุ
พ การเตรียมค
าบันที่จําเป็นแ

วิต และการเข้
รรมพิเศษนอ

เมื่อสําเร็จการ
รจัดบริการในข

พัฒนาการให้บ
  

ก่า เกณฑ์การป

น 3 
นินการ
ข้อ

มี

ะสถาบัน  มหาวิ

ครบถ้วนต้ังแต่
นกู้ยืมการศึกษ
ความพร้อมเพ่ื
แก่นักศึกษา แ

ข้าสู่อาชีพแก่น
กหลักสูตร แห

รศึกษาแก่นักศึ
ข้อ 1-3 ทุกข้

บริการและกา

ประเมิน 

คะแนน 4 
มีการดําเนินก

 5  ข้อ 

วิทยาลัยเกริก 

ต่การให้คําปรึก
ษา แหล่งทุน ก
อการทํางาน 

และศิษย์เก่า  

นักศึกษาในสถ
หล่งงานท้ังเต็

ศึกษา  
้อไม่ตํ่ากว่า 3

ารให้ข้อมูล เพ

ค
าร มีการ

กษา ทั้งด้าน 
การศึกษาต่อ
เมื่อสําเร็จ

ถาบัน  
ต็มเวลา และ

3.51 จาก คะ

พ่ือส่งให้ผล

ะแนน 5 
รดําเนินการ
6 ข้อ

การ

นอก

แนน

การ



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

นักศึ
ผู้เข้า
คุณลั
 
เกณ

จัดทํ

ส่งเส
บําเพ
วัฒน

ประ

เกณ

มีก

บ่งชี้ที่ 1.5  
ดของตัวบง่ชี้ 

ธบิายตัวบ่งชี้
สถาบันอุ

ศึกษาหมายถึ
าร่วมจะมีโอก
ลกัษณะของบั

ณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดทํ

ทาํแผนและกา
2. ในแผ

สริมคุณลักษณ
พ็ญประโยชน์ 
นธรรม  

3. จัดกิจ
4. ทุกกิ

เมินมาปรับป
5. ประเมิ
6. นําผล
 

ณฑ์การประเมิ
คะแนน 1 

การดําเนินการ
1 ข้อ 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

 กิจก
 กระ

ชี ้ 
อุดมศึกษาต้อง
ึงกิจกรรมเส ิ

กาสได้รับการพ
บัณฑิตที่พึงปร

ทําแผนการจัด
รจัดกิจกรรม 
ผนการจัดกิจก
ณะบัณฑิตที่พึ
หรือรักษาสิ่ง

กรรมให้ความ
กิจกรรมที่ดําเนิ
รุงการดําเนิน
มินความสําเร็
การประเมินไ

น  
คะ

ร มีการ

ะกันคุณภาพการ

กรรมนักศกึษา
บวนการ  

งส่งเสริมให้มี
ริมหลักสูตรที
พัฒนาสติปัญ
ะสงค์  

ดกิจกรรมพัฒน
 
กรรมพัฒนานั
งประสงค์ที่กํา
งแวดล้อม - กิ

มรู้และทักษะก
นินการ มีการ
งานครั้งต่อไป
จตามวัตถุประ
ไปปรับปรุงแผ

ะแนน 2 
ดําเนินการ
2 ข้อ 

6
รศึกษาภายใน  

าระดับปรญิญ

การจัดกิจกร
ที่ดําเนินการท
ญญา สังคม อ

นานักศึกษาใน

นักศึกษาให้ดํา
าหนดโดยสถา
กิจกรรมเสริมส

การประกันคณุ
รประเมินผลค
ป  
ะสงค์ของแผน
ผนหรือปรับปร

คะแนน
มีการดําเนิ

3 – 4
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ญาตร ี 

รมนักศึกษาต
ทั้งโดยสถาบั
ารมณ์ ร่างกา

นภาพรวมขอ

าเนินกิจกรรม
าบัน - กิจกร
สร้างคุณธรรม

ณภาพการศกึ
ความสําเร็จตา

นการจัดกิจกร
รุงการจัดกิจก

น 3 
นินการ
ข้อ

มี

ะสถาบัน  มหาวิ

ต่างๆ อย่างเห
ันและโดยอง
าย และคุณธร

องสถาบันโดยใ

มในประเภทต่
รรมกีฬา หรือก
มและจริยธรร

กษาแก่นักศึกษ
ามวัตถุประสง

รรมพัฒนานัก
กรรมเพ่ือพัฒน

คะแนน 4 
มีการดําเนินก

 5  ข้อ 

วิทยาลัยเกริก 

หมาะสมและค
งค์กรนักศึกษ
รรม จริยธรรม

ให้นักศึกษามี

อไปนี้ให้ครบ
การส่งเสริมสุ
ม - กิจกรรมส

ษา  
งค์ของกิจกรร

ศึกษา  
นานักศึกษา 

ค
าร มีการ

ครบถ้วน กิจก
ษา เป็นกิจกร
มสอดคล้อง

มีส่วนร่วม ใน

ถ้วน - กิจก
ขภาพ - กิจก
ส่งเสริมศิลปะ

มและนําผล

ะแนน 5 
รดําเนินการ
6 ข้อ

กรรม 
รรมที่ 

กับ

นการ

กรรม
กรรม
ะและ

การ



องค์
 

พร้อ
สถา
คุณภ
ประ
วิจัย 
ร่วมใ
สถา
 

คป์ระกอบท่ี 

สถาบันอุ
อมของแต่ละส
บัน ดังน้ัน จึง
ภาพตามจุดเน้
สบความสําเร็
มีระบบและก
ในการวิจัยอย
บัน และ 3) ผ

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่
ตัวบ่งช้ีที่
ตัวบ่งช้ีที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

2 การวจิัย 

อุดมศึกษาแต่ล
สถาบัน อย่าง
งต้องมีระบบแ
น้นเฉพาะของ
ร็จและเกิดปร
กลไก ตลอดจ
ย่างเข้มแข็ง โ
ผลงานวิจัยมคีุ

จํานวน 3 ตัว
ี 2.1 ระบบแล
ี 2.2 เงินสนับ
ี 2.3 ผลงานท

ะกันคุณภาพการ

ละแห่งอาจมีจ
งไรก็ตาม ทุกส
และกลไกควบ
แต่ละสถาบัน

ระโยชน์จําเป็น
จนมีการสนับส
โดยบูรณากา
คุณภาพ มีประ

วบ่งชี้ คือ  
ละกลไกการบ
บสนุนงานวิจัย
ทางวิชาการขอ

6
รศึกษาภายใน  

จุดเน้นในเรื่อง
สถาบันอุดมศึ
บคุมให้สามาร
น เพ่ือให้ได้ผล
นต้องมีส่วนปร
สนุนทรัพยาก
รงานวิจัยกับ
ะโยชน์ สนองย

บริหารและพัฒ
ยและงานสร้าง
องอาจารย์ปร
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งการวิจัยที่แต
ศึกษาจําเป็นต้
รถดําเนินการใ
ลงานวิจัยและ
ระกอบที่สําคั
กรให้สามารถด
การจัดการเรี
ยุทธศาสตร์ ข

ฒนางานวิจัยห
งสรรค ์ 
ระจําและนักวิ

ะสถาบัน  มหาวิ

ตกต่างกันขึ้นก
ต้องมีพันธกิจ
ในพันธกิจด้า
งานสร้างสรร
ัญ 3 ประการ
ดําเนินการ ได
รียน การส
ของชาติและมี

หรืองานสร้างส

จัย 

วิทยาลัยเกริก 

กับสภาพแวด
น้ีเป็นส่วนหนึ
นน้ีอย่างมี 
รค์ ที่เกิดประ
ร คือ 1) สถา
ด้ตามแผน 2)
อน และพันธ
การเผยแพรอ่

สรรค์  

ดล้อม และ ค
น่ึง ของพัน
ประสิทธิภาพ
ะโยชน์ การวิจั
าบันต้องมีแผน
) คณาจารย์มี
ธกิจด้านอ่ืนๆ 
อย่างกว้างขวา

ความ
นธกิจ
พและ
จัยจะ
นการ
มีส่วน
ของ

าง  



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

ดําเนิ
การส
ส่งเส
ทรัพ
เหมา
ประโ
 
เกณ

สร้าง

ศูนย์

หรือ
ปลอ

งาน 

การตี
วิชาก

นักวิ

ดําเนิ
 

บ่งชี้ที่ 2.1  
ดของตัวบง่ชี้ 

ธบิายตัวบ่งชี้
สถาบันอ

นินงานที่เป็นร
สนับสนุนด้าน
สริมพัฒนาสม
พยากรการเงิน
าะสม ตลอดจ
โยชน์  

ณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบ

งสรรค ์ 
2. สนับส

ย์ให้คําปรึกษา

การรักษาควา
อดภัยในห้องป

สร้างสรรค์ ก
3. จัดสร
4. จัดสร

ตีพิมพ์ในวารส
การหรือการตี

5. มีการ
จัยที่มีผลงาน

6. มีระบ
นินการตามระ

คู่มือการประ

 ระบ
 กระ

ชี ้ 
อุดมศึกษาต้อ
ระบบและมีกล
นการจัดหาแห
มรรถนะแก่อา
น เครื่องมืออุป
จนมีระบบแล

 
บสารสนเทศ

สนุนพันธกิจด้า
- ห้องปฏิบัติก
และสนับสนุน
- ห้องสมุดหรื
ามปลอดภัยใ
ปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิช

การจัดให้มีศาส
รงบประมาณ
รงบประมาณ
สารระดับชาติ
ตีพิมพ์ในวารส
รพัฒนาสมรรถ
นวิจัยและงานส
บบและกลไกเพื
ะบบที่กําหนด 

ะกันคุณภาพการ

บบและกลไกก
บวนการ  

งมีการบริหา
ลไกส่งเสริมสน
หล่งทุนวิจัยแ
าจารย์และนัก
ปกรณ์ที่เก่ียว
ละกลไกเพ่ือช่

เพ่ือการบริหา

านการวิจัยหรื
การวิจัยหรือง
นการวิจัย  
รือแหล่งค้นคว้
นการวิจัยหรือ
ย  
าการที่ส่งเสริ
สตราจารย์อา

ณของสถาบัน เ
ณเพ่ือสนับสนุน
ติหรือนานาชา
สารระดับชาติห
ถนะอาจารย์แ
สร้างสรรค์ดีเด
พ่ือช่วยในการ

7
รศึกษาภายใน  

การบริหารแล

รจัดการงานวิ
นับสนุนครบถ้
และการจัดสร
กวิจัย การสนั
ข้องต่างๆ ตล

ช่วยในการคุ้ม

ารงานวิจัยที่ส

รืองานสร้างสร
งานสร้างสรรค์

ว้าข้อมูลสนับส
องานสร้างสร

มงานวิจัยหรือ
าคันตุกะหรือศ
เพ่ือเป็นทุนวิจั
นการเผยแพรผ่
าติ และมีการ
หรือนานาชาติ
และนักวิจัย มี
ด่น  
รคุ้มครองสิทธิ
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ละพัฒนางานวิ

วิจัยและงานส
ถ้วนเพ่ือให้สา
รรทุนวิจัยจาก
นับสนุนทรัพย
ลอดจนจัดระบ
ครองสิทธ์ิขอ

ามารถนําไปใ

รรค์อย่างน้อย
ค์หรือหน่วยวิจั

สนุนการวิจัยห
รรค์ เช่น ระบ

องานสร้างสร
ศาสตราจารย์ร
จยัหรืองานสร้
ผลงานวิจัยหรื
รเผยแพร่ผลง
ติ  
มีการสร้างขวัญ

ธ์ิของงานวิจัย

ะสถาบัน  มหาวิ

วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่มี
มารถดําเนินก
กงบประมาณ
ยากรที่จําเป็น
บบสร้างขวัญ
องงานวิจัย หรื

ใช้ประโยชน์ใน

ยในประเด็นต่
จยัหรืองานสร้

หรืองานสร้าง
บ เทคโนโล

รค์ เช่น การจั
รับเชิญ (visit
ร้างสรรค์  
รืองานสร้างสร
านวิจัย หรือง

ญและกําลังใจ

หรืองานสร้าง

วิทยาลัยเกริก 

สร้างสรรค ์ 

มีคุณภาพโดย
การได้ตามแผ
ของสถาบัน 

นซึ่งรวมถึง 
และกําลังใจ 
รืองาน สร้

นการบริหารง

อไปนี้  
ร้างสรรค์หรือศ

สรรค์ - สิ่งอํา
ยีสารสนเทศ 

จดัประชุมวิชา
ing professo

รรค์ในการปร
งานสร้างสรรค

จตลอดจนยก

งสรรค์ที่นําไป

มีแนวทาง
ผนที่ กําหนดไว

ให้กับบุคล
ทรัพยากรบุ
แก่นักวิจัยอ

้างสรรค์ที่นําไ

านวิจัย และง

ศูนย์เครื่องมือ

านวยความสะ
ระบบรักษาค

าการ การจัดแ
or)  

ระชุมวิชาการ
ค์ในการ ปร

ย่องอาจารย์

ปใช้ประโยชน์

การ
ว้ ทั้ง
ลากร 
บุคคล 
อย่าง
ไปใช้

งาน

อหรือ 

ะดวก
ความ

แสดง

หรือ
ระชุม

และ

และ



เกณ

มีก

ณฑ์การประเมิ
คะแนน 1 

การดําเนินการ
1 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

น  
คะ

ร มีการ

ะกันคุณภาพการ

ะแนน 2 
ดําเนินการ
2 ข้อ 

7
รศึกษาภายใน  

คะแนน
มีการดําเนิ

3 – 4
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น 3 
นินการ
ข้อ

มี

ะสถาบัน  มหาวิ

คะแนน 4 
มีการดําเนินก

 5  ข้อ 

วิทยาลัยเกริก 

ค
าร มีการ

ะแนน 5 
รดําเนินการ
6 ข้อ



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

สนับ
จาก
จุดเน
ที่สํา
 
เกณ

สร้าง
 
สูตร

 

คะแ

 

บ่งชี้ที่ 2.2  
ดชองตัวบง่ชี้ 

ธบิายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสํา

บสนุนงานวิจัย
ภายนอกสถา
น้นของสถาบัน
คัญที่แสดงถึง

ณฑ์การประเมิ
คะแนนที

งสรรค์จากภา

รการคํานวณ 
 

แนนที่ได้  = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

 เงินส
 ปัจจั

ชี ้
าคัญที่ส่งเสริม
ยหรืองานสร้า
าบันเพ่ือสนับส
ัน นอกจากน้ั
งศักยภาพด้าน

น  
ที่ได้ในระดับส
ายในและภาย

ผล

ะกันคุณภาพการ

สนบัสนุนงาน
จัยนําเขา้  

มสนับสนุนให้เ
งสรรค์ ดังน้ัน
สนุนการทําวิ
น้ันเงินทุนวิจัย
นการวิจัยของ

สถาบัน เป็นค
นอกสถาบัน) 

รวมของผลการ

จํ

7
รศึกษาภายใน  

นวิจัยและงาน

เกิดการผลิตง
น สถาบันอุดม
จัยหรืองานส
หรืองานสร้าง
สถาบัน โดยเ

ค่าเฉลี่ยของคะ
ของทุกคณะ

รประเมินเงินสนั

านวนคณะและ
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นสรา้งสรรค ์

านวิจัยหรืองา
มศึกษาจึงต้อง
ร้างสรรค์อย่า
งสรรค์ที่สถาบั
เฉพาะสถาบัน

ะแนนผลการ
และหน่วยงาน

นับสนุนงานวิจัย

ะหน่วยงานท้ังหม

ะสถาบัน  มหาวิ

านสร้างสรรค์
งจัดสรรเงินจา
างมีประสิทธิภ
บันได้รับจากแ
นที่อยู่ในกลุ่มที

รประเมิน (เงิน
นวิจัยในสถาบั

ของทุกคณะแล

มดของสถาบัน 

วิทยาลัยเกริก 

ค์ในสถาบันอุด
ากภายในสถา
ภาพ ตามสภ
แหล่งทุนภายน
ที่เน้นการวิจัย 

นสนับสนุนงา
บัน  

ละหน่วยงานวิจัย

ดมศึกษา คือ
าบัน และที่ไ
ภาพแวดล้อม
นอกยังเป็นตัว
 

นวิจัย หรือ

ย     

อ เงิน
ได้รับ
มและ
วบ่งช้ี 

องาน



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

เพ่ือ
สมค
วิชา
ระดั
ประ
สําห
ทางวิ
ประ
เกณ
 
เกณ

ประ

สูตร

คะแ

 

บ่งชี้ที่ 2.3  
ดของตัวบง่ชี้ 

ธบิายตัวบ่งชี้
ผลงานท

แสดงให้เห็นถึ
ควรส่งเสริมให้
การอยู่ในรูปข
ับชาติหรือระ
กาศ ก.พ.อ. ห
รับการเผยแพ
วิชาการรับใช้
เมินตําแหน่งท

ณฑ์การขอตําแ

ณฑ์การประเมิ
คะแนนที

จําและนักวิจั
 
 

รการคํานวณ 
 

แนนที่ได้  = 

 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

 ผลง
 ผลลั

ชี ้ 
ทางวิชาการเป็
ถึงความก้าวห
ห้มีการเผยแพ
ของบทความ
ดับนานาชาติ
หรือระเบียบค
พร่ผลงานทาง
ช้สังคมที่ผ่านก
ทางวิชาการแ
หน่งทางวิชาก

น  
ที่ได้ในระดับ
ัยของทุกคณะ

ผลรว

ะกันคุณภาพการ

งานทางวิชาก
ลัพธ ์ 

ป็นข้อมูลที่สํา
หน้าทางวิชาก
พร่และนําไปใ
มวิจัยหรือบทค
ติตีพิมพ์ในวาร
คณะกรรมกา
วิชาการ พ.ศ
การประเมินตํ
แล้ว ตําราหรือ
การแล้ว โดยมี

สถาบันเป็นค
ะและหน่วยงา

มของคะแนนผล

จ

7
รศึกษาภายใน  

การของอาจา

คัญในการแส
การและการพั
ช้ประโยชน์ทั้
ความวิชาการ
รสารวิชาการท
รการอุดมศึก
. 2556 ผลงา
ตําแหน่งทางวิ
อหนังสือที่ใช้ใ
มีวิธีการคิดดัง

ค่าเฉล่ียของค
านวิจัยในสถาบ

ลการประเมินผ

จํานวนคณะและ
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รย์ประจําและ

สดงให้เห็นว่าอ
พัฒนาองค์คว
ทั้งเชิงวิชาการ
รที่ตีพิมพ์ในร
ที่ปรากฏในฐ
ษาว่าด้วย หล
นได้รับการจด
ชาการแล้ว ผ
ในการขอผลง
น้ี  

คะแนนผลกา
บัน 

ลงานทางวิชาก

ะหน่วยงานท้ังห

ะสถาบัน  มหาวิ

ะนักวิจัย  

อาจารย์ประจ
ามรู้อย่างต่อเ
รและการแข่ง
ายงานสืบเน่ือ
านข้อมูล TC
ลักเกณฑ์การพ
ดอนุสิทธิบัตร
ผลงาน ที่ทํา
งาน ทางวิชา

ารประเมินผล

ารของทุกคณะ

หมดในสถาบัน 

วิทยาลัยเกริก 

จําและนักวิจัย
เน่ือง เป็นผล
ขันของประเท
องจากการ 
I หรือ Sc
พิจารณา วา
ร หรือสิทธิบัต
าร่วมกับอุตสา
าการและผ่าน

ลงานทางวิชา

และหน่วยงานวิ

ยได้สร้างสรร
งานที่มี คุ
ทศ ผลงาน

ประชุมวิชา
copus หรือ
ารสารทางวิชา
ตร หรือเป็นผล
าหกรรมที่ผ่าน
นการพิจารณา

าการของอาจ

วิจัย  

รค์ขึ้น 
ณค่า 
นทาง
าการ
อตาม
าการ
ลงาน
นการ
าตาม

จารย์ 



องค์
 

วิชาก
การใ
ทั้งห
ให้บ ิ
ทางวิ
ช้ีแน
ด้าน
ใช้ปร
กับห
วิชาก

์ประกอบที่ 3

การบริก
การแก่ชุมชน
ให้บริการทาง

หน่วยงานภาค
ริการทางวิชา
วิชาการ ให้คํา
นะสังคม การใ
ต่างๆ คือ เพ่ิม
ระโยชน์ทางด้
หน่วยงานต่าง
การด้วย  

 
ตัวบ่งช้ี จ
ตัวบ่งช้ีที่

คู่มือการประ

3 การบริการวิ

ารทางวิชากา
 สังคม และป
งวิชาการอาจใ
ครัฐและเอกชน
าการมีความห
าปรึกษา ให้ก
ให้บริการทาง
มพูนความรู้แ
ด้านการจัดการ
งๆ ซึ่งเป็นแห

จํานวน 1 ตัวบ
ี 3.1 การบริก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ะกันคุณภาพการ

วิชาการ  

ารแก่สังคมเป็น
ประเทศชาติใน
ให้เปล่าโดยไม
น หน่วยงานอิ

หลากหลาย เช
ารอบรม จัดป
วิชาการ นอก
ละประสบกา
รเรียนการสอ
ล่งงานของนัก

บ่งช้ี คือ  
การวิชาการแก

7
รศึกษาภายใน  

นหน่ึงในภารกิ
นรูปแบบต่าง
ม่คิดค่าใช้จ่าย
อิสระ หน่วยง
ช่น การอนุญา
ประชุมหรือสมั
กจากเป็นการ
รณ์ของอาจาร
นและการวิจัย
กศึกษา แล

ก่สังคม 
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กิจหลักของส
ๆ ตามความถ

ยหรืออาจคิดค
งานสาธารณะ
าตให้ใช้ประโย
มมนาวิชาการ
รทําประโยชน์ใ
รย์อันจะ นําม
ย พัฒนาตําแห
ละเป็นการสร้

ะสถาบัน  มหาวิ

ถาบันอุดมศึก
ถนัดและในด้า
ค่าใช้จ่ายตามค
ะ ชุมชน และ
ยชน์ทรัพยากร
ร ทํางาน วิจัย
ให้ สังคมแล้
มาสู่การพัฒน
หน่งทางวิชาก
ร้างรายได้ของ

วิทยาลัยเกริก 

กษา สถาบันพึ
านที่สถาบัน 
ความ เหมาะ
สังคม โดย
ร ของสถาบัน
ยเพ่ือตอบคําถ
ล้ว สถาบันยังไ
าหลักสูตร มีก
การของอาจา
งสถาบันจาก

พึงให้บริการ
มีความเช่ียว

ะสม โดยให้บริ
กว้าง รูปแบบ
น เป็นแหล่งอ้
ถามต่างๆ หรือ
ได้รับประโยช
การบูรณาการ
รย์ สร้างเครือ
การให้บริการ

ทาง
ชาญ
ริการ
บการ
างอิง
อเพ่ือ
ชน์ใน
รเพ่ือ
อข่าย
รทาง



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

ในกา
ทั้งก
สังค
ผลลั
 
เกณ

คณะ

เป้าห

จําน
 
เกณ

มีก

บ่งชี้ที่ 3.1  
ดของตัวบง่ชี้ 

ธบิายตัวบ่งชี้
การบริก

ารให้บริการวิ
ารบริการวิชา
มโดยมีการป
ัพธ์ที่สร้างควา

ณฑ์มาตรฐาน 
1. กําหน

ะหรือหน่วยงา
2. จัดทํา
3. ชุมชน
4. ชุมชน
5. สถา

หมาย  
6. ทุกคณ

วนอาจารย์เข้

ณฑ์การประเมิ
คะแนน 1 

การดําเนินการ
1 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

 การ
 กระ

ชี ้ 
ารวิชาการเป็
วิชาการแก่สังค
าการที่ทําให้เกิ
ระเมินความส
ามพึงพอใจต่อ

 
นดชุมชนหรืออ
านเทียบเท่า  
แผนบริการวิช

นหรือองค์การ
นหรือองค์การ
าบันสามารถส

ณะมีส่วนร่วมใ
ข้าร่วมไม่น้อยก

น  
คะ

ร มีการ

ะกันคุณภาพการ

บริการวิชาก
บวนการ  

นภารกิจหลัก
คม โดยการศึ
กิดรายได้และ
สําเร็จของกา
อชุมชนและสัง

องค์การเป้าห

ชาการโดยมสี
เป้าหมายได้รั
เป้าหมายดําเ
สร้างเครือข่า

ในการดําเนิน
กว่าร้อยละ 5 

ะแนน 2 
ดําเนินการ
2 ข้อ 

7
รศึกษาภายใน  

ารแก่สังคม 

กอีกอย่างหน่ึง
ึกษาความต้อ
ะการบริการวิ
รบริการวิชาก
ังคมอย่างต่อเ

มายของการใ

ส่วนร่วมจากชุ
รับการพัฒนาแ
นินการพัฒนา
ยความร่วมมื

นการตามแผน
ของอาจารย์ท

คะแนน
มีการดําเนิ

3 – 4
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งของสถาบันอ
องการของกลุ่ม
ชาการที่สถาบ
การ และนําม
เน่ืองและยั่งยืน

ให้บริการทาง ิ

มชนหรือองค์
และมีความเข้
าตนเองอย่างต
อกับหน่วยงา

นบริการทางวิช
ทั้งหมดของส

น 3 
นินการ
ข้อ

มี

ะสถาบัน  มหาวิ

อุดมศึกษา สถ
มเป้าหมายนํา
บันจัดทําเพ่ือ
มาจัดทําเป็นแ
น  

วิชาการแก่สัง

์การเป้าหมาย
้มแข็งทีม่ีหลกั
ต่อเน่ือง  
านภายนอกใน

ชาการแก่สังค
ถาบัน ทั้งน้ีต้อ

คะแนน 4 
มีการดําเนินก

 5  ข้อ 

วิทยาลัยเกริก 

ถาบันควรคํานึ
ามาจัดทําแผน
สร้างประโยช
แผนการ ใช้

งคมโดยมีควา

ยที่กําหนดในข
กฐานที่ปรากฏ

นการพัฒนาชุ

คมของสถาบัน
องมีอาจารย์ม

ค
าร มีการ

นึงถึงกระบวน
นบริการ วิชา
ชน์ แก่ชุมชน
ช้ประโยชน์จน

ามร่วมมือ ระห

ข้อ 1  
ฏชัดเจน  

ชุมชนหรือองค

นตาม ข้อ 2 โ
มาจาก ทุกคณ

ะแนน 5 
รดําเนินการ
6 ข้อ

นการ 
าการ 
นหรือ
นเกิด

หว่าง

ค์การ 

โดยมี
ณะ  



องค์
 

สถา
อาจม
อ่ืนๆ
วัฒน

คป์ระกอบท่ี 

การทํานุ
บันอุดมศึกษา
มีจุดเน้นเฉพา
ๆ โดยเฉพาะก
นธรรมส่งเสริม

 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

4  การ

นุบํารุงศิลปะ
าจึงต้องมีระบ
าะที่แตกต่างกั
การผลิตบัณฑิ
มภูมิปัญญาท้อ

จํานวน 2 ตัว
ี  4.1 ระบบแ

ะกันคุณภาพการ

รทํานุบํารงุศิ

และวัฒนธรร
บบและกลไกก
กันตามปรัชญ
ฑิต รวมทั้งมีก
องถิ่นให้เป็นร

วบ่งชี้ คือ  
และกลไกการท

7
รศึกษาภายใน  

ศลิปะและวฒั

รมถือเป็นพัน
การดําเนินงาน
า และธรรมช

การจัดกิจกรร
รากฐานการพัฒ

ทํานุบํารุงศิลป
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ฒนธรรม  

นธกิจสําคัญป
นด้านน้ีให้เป็น
ชาติของแต่ละ
มที่ฟ้ืนฟู อนุร
ฒนาองค์ความ

ปะและวัฒนธ

ะสถาบัน  มหาวิ

ประการหน่ึงข
นไปอย่างมีปร
สถาบัน และม
รักษ์ สืบสาน 
มรู้ที่ดีขึ้น  

ธรรมความเป็น

วิทยาลัยเกริก 

ของสถาบันอ
ระสิทธิภาพแ
มีการบูรณาก
พัฒนา เผยแ

นไทย 

อุดมศึกษา ดั
และคุณภาพ
การเข้ากับ พัน
แพร่ ศิลปะ

ังน้ัน 
โดย

นธกิจ
ะและ



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

วัฒน
ประ
 
เกณ

แผน

และ

เกณ

มีก

บ่งชี้ที่ 4.1  
ดของตัวบง่ชี้ 

ธบิายตัวบ่งชี้
สถาบันอ

นธรรมทั้งการ
สิทธิภาพและ

ณฑ์มาตรฐาน 
1. กําหน
2. จัดทํา

น รวมทั้งจดัสร
3. กํากับ
4. ประเ

วัฒนธรรม  
5. นําผล
6. เผยแพ
7. กําหน
 
 

ณฑ์การประเมิ
คะแนน 1 

การดําเนินการ
1 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

 ระบ
 กระ

ชี ้ 
อุดมศึกษาต้อ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ะประสิทธิผล  

 
นดผู้รับผิดชอบ
แผนด้านทํานุ
รรงบประมาณ
ติดตามให้มีก
เมินความสําเ

การประเมินไ
พร่กิจกรรมหรื
นดหรือสร้างมา

น  
คะ

ร มีการ

ะกันคุณภาพการ

บบและกลไกก
บวนการ  

องมีนโยบาย 
ฟู สืบสาน เผย

บในการทํานุบํ
นุบํารุงศิลปะแ
ณเพ่ือให้สามา
ารดําเนินงาน
ร็จของตามตัว

ไปปรับปรุงแผ
รือการบริการ
าตรฐานด้านศิ

ะแนน 2 
ดําเนินการ
2 ข้อ 

7
รศึกษาภายใน  

การทํานบุํารงุ

แผนงาน โคร
ยแพร่วัฒนธรร

บํารุงศิลปะแล
และวัฒนธรรม
รถดําเนินการ

นตามแผนด้าน
วบ่งช้ีที่วัดควา

ผนหรือกิจกรร
รด้านทํานุบํารุ
ศิลปะและวัฒ

คะแนน
มีการดําเนิ

3 – 4
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ศิลปะและวัฒ

รงสร้าง และก
รมไทย ภูมิปัญ

ะวัฒนธรรม 
ม และกําหนด
รได้ตามแผน 
นทํานุบํารุงศลิ
ามสําเร็จตาม

รมด้านทํานุบํา
งศิลปะและวั
นธรรมซึ่งเป็น

น 3 
นินการ
ข้อ

มี

ะสถาบัน  มหาวิ

ฒนธรรมความ

การบริหารจัด
ญญาท้องถิ่นต

ตัวบ่งช้ีวัดควา

ลปะและวัฒนธ
วัตถุประสงค์ข

ารุงศิลปะและ
ัฒนธรรมต่อส
นที่ยอมรับในร

คะแนน 4 
มีการดําเนินก

 5  ข้อ 

วิทยาลัยเกริก 

มเป็นไทย 

ัดการงานทําน
ตามจุดเน้นขอ

ามสําเร็จตาม

ธรรม  
ของแผนด้าน

ะวัฒนธรรม  
สาธารณชน  
ระดับชาติ 

ค
าร มีการ

6

นุบํารุงศิลปะ
องสถาบัน อย

วัตถุประสงค์

ทํานุบํารุง ศิ

ะแนน 5 
รดําเนินการ
6-7 ข้อ

ะและ 
ย่างมี

ของ

ศิลปะ



องค์
 

ดูแล
ทรัพ
ทั้งห
 

คป์ระกอบท่ี 

สถาบันอุ
ลการทํางานขอ
พยากรบุคคล 
หมด ฯลฯ เพ่ือ

ตัวบ่งช้ี จ
ตัวบ่งช้ีที

ตัวบ่งช้ีที่
ตัวบ่งช้ีที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

5  การ

อุดมศึกษาต้อง
องสถาบันให้มี
ระบบฐานข้อ

อสัมฤทธิผลตา

จํานวน 3 ตัวบ
ที่ 5.1 การ

เอกลักษ
ี 5.2 ผลการบ
ี 5.3 ระบบกาํ

ะกันคุณภาพการ

รบริหารจัดก

งให้ความสําคั
มีประสิทธิภาพ
อมูล การบริห
ามเป้าหมายที

บ่งช้ี คือ  
บริหารของส
ษณ์ของสถาบั
บริหารงานขอ
ากับการประกั

7
รศึกษาภายใน  

การ  

คัญกับการบริห
พ สถาบันอุดม
หารความเสี่ย
ที่กําหนดไว้โดย

ถาบันเพ่ือกา
ัน  
งคณะ  
กันคุณภาพหลั
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หารจัดการโด
มศึกษาจะต้อ
ง การบริหาร
ยใช้หลักธรรม

รกํากับติดตา

ลกัสูตรและคณ

ะสถาบัน  มหาวิ

ยมีสภามหาวิ
องบริหารจัดก
รการเปลี่ยนแ
มาภิบาล (Goo

ามผลลัพธ์ตาม

ณะ 

วิทยาลัยเกริก 

วิทยาลัยทําหน้
ารด้านต่างๆ 
แปลง การ
od Governa

มพันธกิจ กลุ่

น้าที่ในการ กํ
ให้มีคุณภาพ

รบริหารทรัพย
nce)  

มสถาบัน

กํากับ
 เช่น 
ยากร

และ



ตัวบ

ชนิด
 
คําอ

การท
ทิศท
ทั้งด้
หลัก
 
เกณ

ทางก

ต้นทุ
สอน
และโ

ภาย
เสี่ยง

สนับ

ภายใ
ประ
 
 
 
 

บ่งชี้ที่ 5.1  

ดของตัวบง่ชี้ 

ธบิายตัวบ่งชี้
สถาบันอ

ทํานุบํารุงศิลป
ทางการพัฒนา
้านบุคลากร ก

กให้บรรลุตาม

ณฑ์มาตรฐาน 
1. พัฒน

การเงินและแ
2. การกํ

ทุนต่อหน่วยใน
นอย่างต่อเน่ือง
โอกาสในการ

3. ดําเนิ
นอก หรือปัจ
งลดลงจากเดิม

4. บริหา
การกํากบั
6. การกํ

บสนุน  
7. การกํา

ในตามระบบ
เมินคุณภาพ 

คู่มือการประ

การ
เอกล

 กระ

ชี ้ 
อุดมศึกษามีพั
ปวัฒนธรรม ใ
าและการดําเนิ
การเงิน ความ
เป้าหมายที่กํา

 
าแผนกลยุทธ์

แผนปฏิบัติการ
กํากับติดตามส
นแต่ละหลักสู
ง เพ่ือวิเคราะ
รแข่งขัน  
นงานตามแผ

จจัยที่ไม่สามา
ม  
รงานด้วยหลัก
บติดตามส่งเส
ํากับติดตามผ

ากับติดตามส่
และกลไกที่ส
 

ะกันคุณภาพการ

บริหารของส
ลักษณ์ของสถ
บวนการ  

พันธกิจหลัก คื
ในการดําเนินพ
นินงานของสถ
มเสี่ยงและการ
าหนดไว้  

ธ์จากผลการวิ
รประจําปีตาม
ส่งเสริมสนับส
สตร สัดส่วนค่
ห์ความคุ้มค่า

นบริหารความ
รถควบคุมได้

กธรรมาภิบาล
สริมสนับสนุนใ
ผลการดําเนินง

งเสริมสนับสน
ถาบันกําหนด

7
รศึกษาภายใน  

สถาบนัเพื่อกา
ถาบนั  

คือ การเรียนก
พันธกิจหลัก ส
ถาบันให้สอดค
รประกันคุณภ

เคราะห์ SWO
มกรอบเวลาเพื
สนุนให้ทุกคณ
าใช้จ่ายเพ่ือพั
ของการบริหา

มเสี่ยง ที่เป็น
้ที่ส่งผลต่อกา

ลอย่างครบถว้
ให้ทุกหน่วยงา
งานตามแผนก

นุนให้ทุกหน่ว
ด ประกอบด้ว
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ารกํากับติดตา

การสอน การ
สถาบันอุดมศึ
คล้องกับเป้าห
ภาพการศึกษา

OT กับวิสัยทัศ
พ่ือให้บรรลุผล
ณะดําเนินการวิ
พัฒนานักศึกษ
ารหลักสูตร ป

ผลจากการวิเ
รดําเนินงานต

วนทั้ง 10 ประ
านในสถาบันมี
การบริหารแล

ยงานในสถาบั
วย การควบคุม

ะสถาบัน  มหาวิ

ามผลลัพธ์ตา

รวิจัย การบริ
ึกษาจําเป็นต้อ

หมายและกลุ่ม
า เพ่ือสนับสนุ

ัศน์ของสถาบั
ลตามตัวบ่งช้ีแ
วิเคราะห์ข้อมู
ษา อาจารย์ บุ
ประสิทธิภาพ 

เคราะห์และร
ตามพันธกิจขอ

ะการ ที่อธิบาย
มีการดําเนินก
ละแผนพัฒนา

บันมีการดําเนิ
มคุณภาพ กา

วิทยาลัยเกริก 

มพันธกิจ กลุ

การทางวิชาก
องมีการจัดทํา
มสถาบัน ตลอ
นุน การดําเนิ

ัน และพัฒนา
และเป้าหมาย 
ลทางการเงิน

บุคลากร การจั
ประสิทธิผลใน

ะบุปัจจัยเสี่ยง
องสถาบันแล

ยการดําเนินง
การจัดการควา
าบุคลากรสาย

นินงานด้านกา
รตรวจสอบ 

ลุ่มสถาบนั แล

การแก่สังคม 
าแผน เพ่ือกํา
อดจนมีการบริ
นินงานตามพัน

าไปสู่แผน กล
ของแผนกลยุ

นที่ประกอบไป
จัดการเรียน
นการ ผลิตบัณ

งที่เกิดจาก ปั
ะ ให้ระดับค

านอย่างชัดเจ
ามรู้ตามระบบ
ยวิชาการและ

รประกัน คุณ
คุณภาพ และ

ละ

และ 
หนด
ริหาร
นธกิจ

ลยุทธ์
ยุทธ์  
ปด้วย 
การ

ณฑิต 

ปัจจัย
ความ

จน 5. 
บ  
สาย

ณภาพ
ะการ



เกณ

มีก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณฑ์การประเมิ
คะแนน 1 

การดําเนินการ
1 ข้อ 
 

คู่มือการประ

น  
คะ

ร มีการ

ะกันคุณภาพการ

ะแนน 2 
ดําเนินการ
2 ข้อ 

8
รศึกษาภายใน  

คะแนน
มีการดําเนิ

3 – 4
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น 3 
นินการ
ข้อ

มี

ะสถาบัน  มหาวิ

คะแนน 4 
มีการดําเนินก

 5 - 6ข้อ 

วิทยาลัยเกริก 

ค
าร มีการ

ะแนน 5 
รดําเนินการ
7 ข้อ



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

การจ
เก่ียว
บรหิ
 
เกณ

 

คะแ

 

หมา

ระดั
คําน

บ่งชี้ที่ 5.2  
ดของตัวบง่ชี้ 

ธบิายตัวบ่งชี้
ผลการดํ

จัดการเรียนก
วข้องและกรอ
หารจัดการอยู่ใ

ณฑ์การประเมิ
คะแนนเฉ
 

แนนที่ได้  = 

 
ายเหต ุ:  

คณะที่ ไ
ับอุดมศึกษาเ

นวณในตัวบ่งช้ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประ

 ผลก
 ผลลั

ชี ้ 
าเนินงานของ
การสอนในแต่
อบมาตรฐานค
ในระดับใด  

น  
ฉลี่ยของผลกา

ไ ด้ ดํา เ นินกา
ห็นชอบ และ

ช้ีน้ี แต่ต้องราย

ะกันคุณภาพการ

การบริหารงาน
ลัพธ ์ 

งคณะจะสามา
ต่ละหลักสูตรข
คุณวุฒิระดับอ

ารประเมินระ

คะแนน

ารตามระบบ
ะมีการประเมิน
ยงานผลในตัว

8
รศึกษาภายใน  

นของคณะ 

ารถสะท้อนได้
ของแต่ละคณ
อุดมศึกษาแห่

ดับคณะของท

นเฉลี่ยของผลก

จํานวนค

บคุณภาพระ
นตามระบบดั
บ่งช้ีน้ีให้ครบถ
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ด้ว่าในแต่ละส
ะให้เป็นไปเก

ห่งชาติ รวมทั้ง

ทุกคณะ 

การประเมินระดั

คณะท้ังหมดในส

ะบบอ่ืนๆ  ที
ังกล่าว ไม่ต้อ
ถ้วน 

ะสถาบัน  มหาวิ

ถาบันได้มีการ
ณฑ์มาตรฐาน
งมีผลการดําเน

ดับคณะของทุกค

สถาบัน

ที่คณะกรรมก
งนําคะแนนผ

วิทยาลัยเกริก 

รกํากับ ติดตา
นหลักสูตร เก
นินงานใน แ

คณะ          

การประกัน
ผลการประเมิน

าม และ สนับ
ณฑ์ มาตรฐ
แต่ละพันธกิจ

นคุณภาพภา
นของคณะน้ัน

สนุน
ฐานที่
 การ

ยใน 
น มา



ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

ดําเนิ
และ
ส่งเส
 
เกณ

องคป์

ติดต

การป

เสนอ

ให้มี

เกณ

มีก

 

บ่งชี้ที่ 5.3  
ดของตัวบง่ชี ้

ธบิายตัวบ่งชี้
สถาบันมี

นินการต้ังแต่ก
เกณฑ์การปร
สริม สนับสนุน

ณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบ

ประกอบการป
2. มีคณะ

ตามให้กรรมกา
3. มีการจ

ประกันคุณภา
4. นําผ

อสภาสถาบัน
5. นําผล

คุณภาพดีขึ้นอ
6. มีผลก
 

ณฑ์การประเมิ
คะแนน 1 

การดําเนินการ
1 ข้อ 
 

 
 
 
 
 

คู่มือการประ

 ระบ
 กระ

ชี ้ 
มีหน้าที่กํากับ
การควบคุมคุณ
ระเมินจะมุ่งไป
น กํากับติดตา

 
บบและกลไกใ
ประกันคุณภา
ะกรรมการกํา
ารระดับสถาบั
จดัสรรทรัพยา
าพหลักสูตรแล
ผลการประเมิ
เพ่ือพิจารณา 
ลการประเมินแ
อย่างต่อเน่ือง
การประเมินคณุ

น  
คะ

ร มีการ

ะกันคุณภาพการ

บบกํากับการป
บวนการ  

บการดําเนิน
ณภาพ การติ
ปที่ระบบการป
ามการดําเนินง

ในการกํากับติ
าพหลักสูตรแล
กับติดตามกา
บันเพ่ือพิจารณ
ากรเพ่ือสนับส
ละคณะ  
มินคุณภาพทุก
 
และข้อเสนอแ
  
ณภาพทุกหลกั

ะแนน 2 
ดําเนินการ
2 ข้อ 

8
รศึกษาภายใน  

ประกันคณุภา

นการประกันค
ดตามตรวจสอ
ประกันคุณภา
งานให้เป็นไปต

ดตามการดํา
ละคณะ  
ารดําเนินงานใ
ณา  
สนุนการดําเนิ

กหลักสูตรแล

แนะจากสภาส

กสูตรผ่านองค

คะแนน
มีการดําเนิ

3 – 4
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าพหลักสูตรแล

คุณภาพการ
อบคุณภาพ แ
าพการศึกษาม
ตามที่กําหนด

เนินการประกั

ให้เป็นไปตามร

นินงานของหลั

ะทุกคณะที่ผ่

สถาบันมาปรับ

ค์ประกอบที่ 1

น 3 
นินการ
ข้อ

มี

ะสถาบัน  มหาวิ

ละคณะ  

ศึกษาระดับห
และการพัฒน
มากกว่าการป
 สะท้อนการจ

กันคุณภาพหลั

ระบบที่กําหน

ลกัสูตรและคณ

านการพิจาร

ับปรุงหลักสูต

1 การกํากับมา

คะแนน 4 
มีการดําเนินก

 5 ข้อ 

วิทยาลัยเกริก 

หลักสูตรและ
นาคุณภาพ กา
ระเมินคุณภา
จัดการ ศึกษา

ลักสูตรและคณ

นดในข้อ 1 แล

ณะ ให้เกิดผลต

ณาของกรรม

ตรและการดําเ

าตรฐาน 

ค
าร มีการ

ะคณะ โดยมี
ารพัฒนา ตัว
าพ เพ่ือให้สาม
าอย่างมีคุณภา

ณะให้เป็นไป

ละรายงานผล

ตาม องค์ประ

มการระดับสถ

เนินงานของ 

ะแนน 5 
รดําเนินการ
6 ข้อ

มีการ 
วบ่งช้ี
มารถ
าพ  

ตาม

 การ

ะกอบ

ถาบัน 

คณะ



กับบ
เพ่ือใ
การว
ข้อมู
อย่า
ตาม
ชัดเจ
ต้อง
สํานั
พัฒน
ติดต
คณะ
เผยแ
พ.ศ.
และ
รายง
การศ
จัดทํ
ภาย
คณะ

1.ระ
  
บริห
นําเข
ต่อไป
 

 
สถาบันก

บริบทและวิสั
ให้เป็นไปตาม
วางระบบการ
มูลไปปรับปรุง
งน้อยต้องครอ
ระบบคุณภา
จน เช่น มีผู้รับ
มีการประเมิน
ักงานคณะกร
นาคุณภาพกา
ตามตรวจสอบ
ะกรรมการปร
แพร่หลักสูตร
. 2552 ทั้งน้ี ไ
รายงานผลกา
งานของสถาน
ศึกษาภายใน

ทําขึ้น สอดคล้
ยนอกของสําน
ะกรรมการพัฒ

 
ะดับคณะ  

การประ
หารจัดการขอ
ข้า กระบวนก
ปน้ี  

คู่มือการประ

แนวทาง

การศึกษาทุกส
สัยทัศน์ของส
มเกณฑ์ขั้นตํ่า
รประกันคุณภ
พัฒนาคุณภา
อบคลุมระดับ
พที่กําหนดแล
บผิดชอบ / ผู้
นผลการดําเนิ
รรมการการอุด
ารศึกษาอย่าง
บคุณภาพการ
ระกันคุณภาพ
ที่มีคุณภาพแ
ได้กําหนดให้ร
ารดําเนินการ 
นศึกษา ระดับ
ระดับคณะ แ
้องกับการปร
นักงานรับรอง
ฒนาระบบราช

เมินระดับคณ
งคณะด้วย โด

การ และผลลัพ

ะกันคุณภาพการ

การวิเคราะ

สถาบันต้องว
ถาบัน โดยต้
าที่ประเทศกํา
ภาพจะต้องปร
าพอย่างต่อเน่ื
หลักสูตร ระดั
ละมีการตรวจ
ผู้บริหาร / ผู้เกี
นนงานตามระบ
ดมศึกษาจะดํ
งน้อยหน่ึงครั้ง
ศึกษาต่อสาธ

พภายใน ระดับ
และมาตรฐาน
รายงาน การป
ของหลักสูตร

บอุดมศึกษาแล
และระดับสถา
ะกันคุณภาพก
งมาตรฐานแล
ชการ 

ณะจะสะท้อนผ
ดยแสดงเป็นค
พธ์ด้วย เพ่ือให

8
รศึกษาภายใน  

บ
ะห์และสรุปผ

างระบบการป
องพิจารณาเ
าหนดและมุ่ง
ระกอบด้วย ก
องและย่ังยืน 
ดับคณะ และร
จสอบระบบคุ
ก่ียวข้อง / ผู้มี
บบประกันคุณ

ดําเนินการติดต
งในทุกสามปี 
ารณชน ระ
บ อุดมศึกษ

ตามที่ประก
ประเมินคุณภ
ร (มคอ.7) เป็
ละสามารถรา
าบัน ที่คณะก
การศึกษาภาย
ละประเมินคุ

ผลการดําเนิน
ค่าเฉล่ียในแต่
ห้ผู้บริหารคณ
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บทท่ี 5 
ผลการประกั

ประกันคุณภา
เกณฑ์มาตรฐ
สู่เป้าหมาย จ
การควบคุม ก
ดังน้ัน ระบบ

ระดับสถาบัน 
คุณภาพเป็นร
มีส่วนได้ส่วนเ
ณภาพดังกล่าว
ตามตรวจสอบ
และแจ้งผลให
บบการประกั

ษาจัดทําขึ้น เป็
กาศไว้ในกรอ
าพการศึกษา
นรายงานฉบับ
ยงานผ่านระบ

กรรมการ การ
ยใน ระดับหลั
ณภาพการศึ

นงานของผู้บริ
ต่ละพันธกิจ น
ณะได้นําไปใช้เ

ะสถาบัน  มหาวิ

กันคุณภาพก

าพการศึกษา
ฐานอุดมศึกษ
จุดเน้น จุดเด่
การตรวจสอบ
บประกันคุณภ
โดยสถาบันต้
ะยะๆ โดยที่มี
เสีย มีส่วนร่วม
ว เพ่ือนําไปป
บความก้าวหน
ห้ สถานศึก
ันคุณภาพกา

ป็นไปในทิศทา
บมาตรฐานคุ
ภายในระดับ
ับเดียวกันเพ่ือ
บบอิเล็กทรอนิ
รประกัน คุ
ลักสูตร และเช
กษา (อง

หารคณะใน 4
นอกจากน้ันมีก
เป็นข้อมูลใน 

วิทยาลัยเกริก 

การศึกษาภ

ภายในของต
ษาที่เก่ียวข้องใ
น หรือ เอกลั
 และการประ

ภาพการศึกษา
ต้องควบคุมให้
มีกลไก กา
ม เมื่อครบ 

ปรับปรุง พัฒ
น้า ของการป
ษาทราบรวม
รศึกษาภายใน
างเดียวกับกา
คุณวุฒิระดับอุ
หลักสูตร (IQA
อลดความซ้ําซ้
นิกส์ ระบบกา
ุณภาพภายใน
ช่ือมโยงกับกา
งค์การมหาชน

4 พันธกิจ ร
การวิเคราะห์
การปรับปรุง

ายใน  

นเองให้เหมา
ในระดับชาติ
ลักษณ์ของสถ
ะเมินผล เพื
าภายใน ดังก
ห้มี การดําเนิน
รดําเนินงานอ
หน่ึงปีการศึก

ฒนาในปีถัดไป
ฏิบัติตามแผน
ทั้งเปิดเผยผล
นระดับหลักสู
รประเมินเพ่ือ
ดมศึกษาแห่ง
A ระดับหลักส
ซ้อนของการจั
ารประกันคุณ
นระดับอุดมศึ
ารประกันคุณ
น) และสํานัก

วมทั้งระบบ
์แยกเป็น ปั
พัฒนา ดังต

าะสม 
ติด้วย 
ถาบัน 
พ่ือนํา
กล่าว
นงาน
อย่าง
กษาก็
 โดย
นการ
ลการ
สูตรที่
อการ
งชาติ 
สูตร) 
จัดทํา
ณภาพ
ศึกษา
ณภาพ
กงาน

การ
ปัจจัย
าราง



 
ตารา
 

1. ก

2. ก

3. ก
4. ก
วัฒ

5. ก

 
ผลกา
0.00 
1.51 
2.51 
3.51 
4.51 
 
*ตัวบ

ตัวอ

างวิเคราะหผ์

องค์ประกอบค

การผลิตบัณฑิต

การวิจัย 

การบริการวิชาก
การทํานุบํารุงศลิ
นธรรม 

การบริหารจัดก

ผ

ารประเมิน 
 - 1.50 การดํา
 - 2.50 การดํา
 - 3.50 การดํา
 - 4.50 การดํา
 - 5.00 การดํา

บ่งช้ีที่ 1.1 เป็
คณะควร

ย่างดังต่อไปนี
 
 
 
 

คู่มือการประ

ผลการประเมิน

คุณภาพ 

 

การ 
ลปะและ

าร 

รวม 
ผลการประเมิน 

เนินงานต้องปรั
เนินงานต้องปรั
เนินงานระดับพ
เนินงานระดับดี
เนินงานระดับดี

นค่าคะแนนเ
รวิเคราะห์ใน
น้ี  

ะกันคุณภาพการ

นระดับคณะ

จํานวนตัวบ่งชี

7 

4 

2 

2 

2 

17 

รับปรุงเร่งด่วน
รับปรุง 
พอใช้ 
ดี 
ดีมาก 

ฉลี่ยของผลกา
เชิงคุณภาพเกี

8
รศึกษาภายใน  

ภาคผ

 

ชี้ 

คะแน
I 

1.2 
1.3 
1.4 

2.2 

- 

- 

- 

4 
 

ารประเมินระ
ก่ียวกับจุดเด่น
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ผนวก 

นนการประเมิน
P O

1.5 
1.6 

1.
1.

2.1 
2.
2.

3.1 3.

4.1 4.

5.1 
5.2 -

7 6
 

ดับหลักสูตรท
น และจุดที่ค

ะสถาบัน  มหาวิ

คะแนน
เฉลี่ย O 

.1 

.7  

.3 

.4  

.2  

.2 
 

-  

6   

 

ทกุหลักสูตร  
วรพัฒนาในแ

วิทยาลัยเกริก 

น ผลกา

 

  

แต่ละองค์ประ

ารประเมิน 

 

 

 

 

 

ะกอบด้วย ตาม



ตัวอ
 

จุด
1.  
2.  
จุด
1.  
2.  

 
 
2.ระ

การ
ปัจจั
ตาม
 
ตารา

1. 
2. 
3. 
4. 
วัฒ

5. 

 
 
 

อย่างรายงานผ

เด่น  

ที่ควรพฒันา

ะดับสถาบนั  
การประ

บริหารจัดกา
จัยนําเข้า กระ
ตารางต่อไปน้ี

างการวิเครา

องค์ป

การผลิตบัณฑิ
การวิจัย 
การบริการวิช
การทํานุบํารงุ

ฒนธรรม 

การบริหารจัด

ผ

คู่มือการประ

ผลการวิเครา

 

เมินระดับสถา
รของสถาบัน
ะบวนการและ
น้ี 

ะหค์ุณภาพก

ประกอบ 

ฑิต 

ชาการ 
งศิลปะและ

ดการ 

ลการประเมิน

ะกันคุณภาพการ

าะห์จุดเด่นแล

าบันจะสะท้อ
นด้วย โดยแส
ะผลลัพธ์ด้วย

ารศึกษาภาย
จํานว
ตัวบง่

5
3
1

1

3

รวม 13
น 

8
รศึกษาภายใน  

ละจุดทีค่วรพฒั

อนผลการดําเน
ดงเป็นค่าเฉลี

ย เพ่ือให้ผู้บริ

ยในระดับสถา
วน
งชี้

คะแน
I 

1.2 
1.3 
2.2 
 - 

 - 

- 

 3 
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ฒนา องคป์ร

นินงานของผู้บ
ลี่ยในแต่ละพั
หารสถาบันไ

บนั 
นนการประเมิน

P O
1.4 
1.5 1
2.1 2
3.1 -

4.1 -

5.1 
5.3 

5

7 

ะสถาบัน  มหาวิ

ะกอบที่ 1–อง

บริหารสถาบั
ันธกิจ นอกจ
ด้นําไปใช้เป็น

น คะแนน
เฉลีย่O 

1.1 
2.3 
-  

-  

5.2 
 

3   

วิทยาลัยเกริก 

งคป์ระกอบที

ันใน 4 พันธ
จากน้ันมีการวิ
นข้อมูล ในกา

น
ย 

ผลกา

 
  

ที่ 5  

ธกิจ รวมท้ังร
วิเคราะห์แยก
ารปรับปรุงพั

ารประเมิน 

 

 

ระบบ 
กเป็น 
ัฒนา 



ผลก
0.00
1.51
2.51
3.51
4.51
 
* ตัว
* ตัว

ตัวอ

ตัวอ
 

จุด
1.  
2.  
จุด
1.  
2.  

การประเมิน 
0 - 1.50  การ
1 - 2.50  การ
1 - 3.50  การ
1 - 4.50  การ
1 - 5.00  การ

วบ่งช้ีที่ 1.1 เป็
วบ่งช้ีที่ 5.2 เป็

สถาบันค
ย่างดังต่อไปนี

 
อย่างรายงานผ

เด่น  

ที่ควรพฒันา

 
 

คู่มือการประ

รดําเนินงานต้อ
รดําเนินงานต้อ
รดําเนินงานระ
รดําเนินงานระ
รดําเนินงานระ

ป็นค่าคะแนน
ป็นค่าคะแนน
ควรวิเคราะห์ใ
น้ี 

ผลการวิเครา

 

ะกันคุณภาพการ

องปรับปรุงเร่
องปรับปรุง 
ะดับพอใช้ 
ะดับดี 
ะดับดีมาก 

เฉลี่ยของผลก
เฉลี่ยของผลก
ในเชิงคุณภาพ

าะห์จุดเด่นแล

8
รศึกษาภายใน  

งด่วน 

การประเมินระ
การประเมินระ
พเก่ียวกับจุดเ

ละจุดทีค่วรพฒั
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  ระดับคณะและ

ะดับหลักสูตร
ะดับคณะทุกค
ด่น และจุดที่

ฒนา องคป์ร

ะสถาบัน  มหาวิ

ของทุกหลักสู
คณะ  
ควรพัฒนาใน

ะกอบที่ 1– อ

วิทยาลัยเกริก 

สตูร  

นแต่ละองค์ปร

องค์ประกอบที

ระกอบด้วย

ที่ 5  

ตาม


