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งสรรค์  ทักษ

ารเพ่ือร่วมสร้า
 
3. พลเมืองที
เป็นผู้มีความ
ส่วนร่วมในกา

รประกันคุณภาพ

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
ษะข้ามวัฒนธร
างสรรค์และพั

ที่เข้มแข็ง 
รักชาติ รักท้
รพัฒนาชาติบ

8
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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

รรม สมรรถน
พัฒนานวัตกร

ท้องถิ่น รู้ถูกผิ
บนหลักการปร

8 

ยใน  ระดับหลัก

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

สูตร  มหาวิทย

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

าลัยเกริก 

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
ตร์ และมีคุณ
ม เพ่ิมโอกา

องไทยและพล
ม ความเท่าเที

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

นเพ่ือ

นผลที่
กษา 
ณ์และ
อง 
อบที่
กสูตร
บและ
ะเภท
ตและ
ดการ

ายถึง
ย 4.0
านใน

ะโลก
ษ์และ
คงใน

nce) 
ความ
ห้กับ

าสามี
 เพ่ือ



 

การจ
สันติ

ประ

อาชี
มีคุณ

การศ

เปลี่ย

คุณค
ระดับ

หรือ
ลักษ
ต่างป
และ
ชีวิต

ท้อง
ประ

จัดการทรัพย
ติ 

2.5 ประ
ประกาศ

กอบด้วย มาต

พความม่ันคง
ณธรรม ความเ

ศาสตร์ต่างๆ 

ยนแปลงของส

ค่าและรักษ์คว
ับครอบครัว  

ทรัพย์สินทาง
ษณ์ของประเภ
ประเทศผลงา
เอกชน และป
 หรือการสร้า

ถิ่น  ชุมชน แ
สานความร่วม

คู่มือการ

ากรธรรมชาติ

 
ะกาศกระทรว
กฎกระทรวง 
ตรฐาน 5 ด้าน
1. มาตรฐาน

1.1)
งและคุณภาพช
เพียร มุ่งมั่น ม

1.2)

เพ่ือ
สังคมและของ

1.3)
วามเป็นไทย 
ชุมชน สังคม 
2. มาตรฐาน
มหาวิทยาลัย
งปัญญาที่เช่ือม
ภทสถาบันมีเค
านวิจัยและนวั
ประเทศ ผลลัพ
งโอกาสมูลค่า
 
 
3. มาตรฐาน
มหาวิทยาลัย

และสังคม ตาม
มมือระหว่างม

รประกันคุณภาพ

ติและสิ่งแวดล้

วงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตร

น ดังน้ี 
นที่ 1 ด้านผล
 เป็นบุคคลที
ชีวิตของตนเอ
มานะ บากบ่ัน
 เป็นผู้ร่วมสร้

พัฒนาหรือแก
งโลก สามารถ
 เป็นพลเมือ
ร่วมมือรวม

และประชาค
นที่ 2 ด้านการ
ยมีผลงานวิจัย
มโยงกับสภาพ
ครือข่ายความ
วัตกรรมตอบส
พธ์ของการวิจั
าเพ่ิมและขีดค

นที่ 3 ด้านการ
ยให้บริการวิชา
มระดับความเ
มหาวิทยาลัย

9
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ล้อมที่ย่ังยืน

 เรื่อง มาตรฐ
ฐานการอุดม

ลัพธ์ผู้เรียน
ที่มีความรู้ควา
อง ครอบครัว
น และยึดมั่นใ
ร้างสรรค์นวัตก

ก้ไขปัญหาสัง
ถสร้างโอกาสแ
องที่เข้มแข็ง
มพลังเพ่ือสร้า
คมโลก 
รวิจัยและนวั
ยที่เป็นการสร้
พเศรษฐกิจ สัง
ร่วมมือระหว่
สนองยุทธศาส
จัยและนวัตกร
ความสามารถข

รบริการวิชาก
าการเหมาะส
เช่ียวชาญและ
ภาครัฐและภ

9 
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และการอยู่ร

ฐานการอุดมศึ
ศึกษา พ.ศ. 

ามสามารถ แ
ชุมชน และสั
นจรรยาบรรณ
กรรม มีทักษะ

คม มีคุณลั
และเพ่ิมมูลค่า
มีความกล้าห
งสรรค์การพัฒ

ัตกรรม 
้างและประยุก
ังคม ศิลปวัฒ
างสถาบันอุด
สตร์ชาติ ควา
รรมมีผลกระท
ของประเทศใ

การ 
สม สอดคล้อ
ะอัตลักษณ์ขอ
าคเอกชน ท

สูตร  มหาวิทย

ร่วมกันในสังค

ศกึษา พ.ศ. 2
2561 ลงวัน

และความรอบ
สังคม มีทักษะ
ณวิชาชีพ 
ะศตวรรษที่ 2

ักษณะความเ
าให้กับตนเอง 
หาญทางจริย
ฒนาและเสริม

กต์ใช้องค์ควา
นธรรมหรือสิ่
มศึกษา องค์
ามต้องการจํา
ทบสูงต่อการพ
ในการแข่งขันร

องกับบริบทแล
องประเภทสถ
ทั้งในและต่าง

าลัยเกริก 

คมไทยและป

2561 
ที่ 20 กรกฎ

บรู้ด้านต่างๆ 
ะการเรียนรู้ตล

21 มีความสาม

เป็นผู้ประกอบ
ชุมชน สังคม
ธรรม ยึดมั่น
มสร้างสันติสุข

ามรู้ใหม่ สร้า
งแวดล้อมตาม
กรภาครัฐและ
าเป็นของสังคม
พัฒนาผู้เรียน 
ระดับนานาชา

ละตอบสนอง
ถาบัน โดยมีกา
งประเทศ แ

ระชาคมโลกอ

ฎาคม พ.ศ. 2

ในการสร้างสั
ลอดชีวิตโดยเ

มารถในการบู

บการรู้เท่าทัน
 และประเทศ
นในความถูกต
ขอย่างย่ังยืนท

างสรรค์นวัตก
มศักยภาพแล
ะเอกชนทั้งใน
ม ชุมชน ภา
การสร้างคุณ
าติ 

ความต้องการ
ารบริหารจัดก
และมีความโป

อย่าง

2561

สัมมา
เป็นผู้

บูรณา

นการ
ศ 
ต้องรู้
ทั้งใน

กรรม
ละอัต
นและ
าครัฐ

ณภาพ

รของ
การที่
ร่งใส 



 

ชัดเจ
ผู้เรยี

สร้าง
อย่า
เกิดค

การเ
ในด้า
ภาค

มีกา
ความ

พัฒน
ให้ก
ต่อเนื
และ
 

แก้ไข
และ
สถา
รวม
พัฒน
ท้อง

จน และตรว
ยน ครอบครัว

 

งความรู้ความ
งเหมาะสม ต
ความภาคภูมิใ

เพ่ือให้มีคุณลั
านเศรษฐกิจ 
เอกชน 

รบริหารจัดก
มเป็นอิสระทา

นาการจัดการ
ารจัดการศึก
น่ือง สอดคล้อ
มาตรฐานอ่ืน

2.6 กรอ
กรอบแผ

ขปัญหาอุดมศึ
มาตรฐานกา
บันอุดมศึกษ
ทั้งมีพันธกิจแ
นาฐานราก สั
ถิ่นและระดับ

คู่มือการ

จสอบได้ ผล
 ชุมชน สังคม

4. มาตรฐาน
มหาวิทยาลัย

มเข้าใจในศิลป
ตามศักยภาพแ
ใจในความเป็น
 
5. มาตรฐาน

5.1)
ักษณะอันพึง
สังคม และสิ

5.2)
ารบุคลากรแล
างวิชาการ มีป

5.3)
รศึกษาระดับห
ษาและการด
องตามเกณฑ์
ๆ ที่กระทรวง

อบแผนอุดมศึ
ผนอุดมศึกษาร
ศึกษาที่ไร้ทิศท
รศึกษาเป็นก

ษาตามพันธกิจ
และบทบาทใน
สังคม เศรษฐกิ
บประเทศจนถึ

รประกันคุณภาพ

ลลัพธ์ของการ
ม และประเทศ

นที่ 4 ด้านศิลป
ยมีการจัดการ
ปวัฒนธรรม  
และอัตลักษณ์
นไทย หรือกา

นที่ 5 ด้านการ
 มหาวิทยาล
ประสงค์ ตอบ
สิ่งแวดล้อม โ

 มหาวิทยาลัย
ละทรัพยากรก
ประสิทธิภาพแ
 มหาวิทยาล
หลักสูตรระดับ
าเนินงานตาม
มาตรฐานหลั
งศึกษาธิการกํ

กษาระยะยาว
ระยะยาว 15 
ทาง ซ้ําซ้อน
ลไกหลักในก

จของสถาบันใ
นการพัฒนาสั
กิจ รวมถึงกา
ถึงการแข่งขัน

1
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บริการวิชากา
ศชาติ 

ปวัฒนธรรมแ
เรียนรู้ การวิ
การปรับและ

ณ์ของประเภท
ารสร้างโอกาส

รบริหารจัดกา
ลัยมีหลักสูตร
บสนองยุทธศ
โดยการมีส่วน

ยมีการบริหาร
การเรียนรู้เป็น
และประสิทธิผ
ลัยมีระบบปร
บคณะ และระ
มพันธกิจเป็น
ักสูตรระดับอุ
ําหนด 

ว 15 ปี ฉบบั
ปี ฉบับที่ 2 
ขาดคุณภาพ
ารดาเนินการ
ในแต่ละกลุ่ม
สังคมและเศรษ
รกระจายอําน
นในโลกาภิวัต

10 
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ารนาไปสู่การ

และความเป็น
วิจัย หรือการ
ประยุกต์ใช้ศิ
 สถาบัน ผลลั

สและมูลค่าเพ่ิม

าร 
รและการจัดก
ศาสตร์ชาติแล
นร่วมของชุมช

รงานตามพันธ
นไปตามหลักธ
ผล ยืดหยุ่น ค
ระกันคุณภาพ
ะดับสถาบันที
นไปตามกฎกร
ดมศึกษากรอ

บที่ 2 (พ.ศ. 2
(พ.ศ. 2551 
และขาดประ

ร กล่าวคือ
ซึ่งมีพ้ืนที่

ษฐกิจของปร
นาจในระดับท้
น์ ซึ่งระบบ

สูตร  มหาวิทย

เสริมสร้างคว

นไทย 
รบริการวิชากา
ลปวัฒนธรรม
ลัพธ์ของการจั
มให้กับผู้เรียน

การเรียนรู้ที่เน้
ะความต้องกา
ชน สังคม สถ

ธกิจและวิสัยทั
ธรรมาภิบาล 
คล่องตัว โปรง่
พ มีการติดต
ที่มีประสิทธิภา
ระทรวงการป
อบมาตรฐานคุ

2551 – 2565
– 2565) ได้ก
ะสิทธิภาพ โด
 ให้มีการส
บริการและจุ
ะเทศต่างกัน 
ท้องถิ่น การขั
บอุดมศึกษาแ

าลัยเกริก 

วามเข้มแข็งแล

าร ซึ่งนาไปสู
มทั้งของไทย 
จัดการด้านศิล
นชุมชน สังคม

น้นการพัฒนา
ารที่หลากหล
ถานประกอบก

ทัศน์ของมหาวิ
คํานึงถึงควา

งใสและตรวจส
าม ตรวจสอ
าพและประสิท
ประกันคุณภา
คุณวุฒิระดับอุ

5) 
กําหนดแนวท
ดยใช้กลไกกา
สร้างกลไกการ
ดเน้นระดับก
ตามความห

ขับเคลื่อนภาค
แต่ละกลุ่มเหล

ละความย่ังยืน

สู่การสืบสาน
และต่างประ

ลปวัฒนธรรมท
ม และประเทศ

ผู้เรียนแบบบู
ายของประเท
การทั้งภาครัฐ
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ณภาพของกา
องจัดทําคู่มือ
ประสานงานแ
ะดับ 

รประกันคุณภาพ

ชิงปริมาณอยู่ใ
อเน่ือง (มีจุดท
คะแนน ทําโ
ต็ม 5 ไว้ 
ยเกริกได้กําหน
เป็นแนวทาง
ใจภายใต้การก
ลกั 4 ประการ
นธกิจด้านการ ิ
บริหารจัดการ
ญ ส่วนพันธกิจ
พันธกิจหลักข
มาตรฐานการ
งพัฒนาระบบ
รศึกษาภายใน
ตามการดําเนิ
อมโยงหรือเป็
ที่ปัจจัยนําเข้า
การตามกระบ

การประกันคณุ
ที่ส่งผลให้การ
ดับนโยบายแ
การศึกษาที่ช
ารติดตาม ตร
คณะกรรมการ
คุณภาพที่เหม
ารปฏิบัติงาน
คุณภาพในแต
ละผลักดันให้

1
พการศึกษาภาย

ในรูปของร้อย
ทศนิยม) สําห
โดยการเทียบบ

นดให้มีระบบป
(Guideline)

กํากับดูแลขอ
ร ของการอุดม
วิจัย (3) พันธ
รสําหรับการป
จด้านอ่ืนๆ จะ
ของการอุดมศึ
รอุดมศึกษา
การประกันคุ

นต้ังแต่ระดับห
นินงานให้เป็นไ
ป็นเรื่องเดียวก
า และกระบ
บวนการดังกล่

ณภาพ 
รประกันคุณภ
และผู้บริหารสู
ชัดเจนและเข
รวจสอบ ประ
รหรือหน่วย ง
มาะสมสาหรับ
ต้ังแต่ระดับบ
ต่ละระดับเพ่ือ

ห้เกิดระบบฐาน

13 

ยใน  ระดับหลัก

ยละหรือค่าเฉ
หรับการแปลง
บัญญัติไตรยา

ประกันคุณภา
) ในการจัดทํ
งสภามหาวิท
มศึกษาและพั
ธกิจด้านการบ
ประกันคุณภา
ะเป็นการบูรณ
ศึกษา รวมทั้ง

มาตรฐานแ
คุณภาพภายใน
หลักสูตร ระดั
ไปตามที่กําหน
กันกับการปร
บวนการ ซึ่ง
าวด้วย 

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

สูตร  มหาวิทย

ฉลี่ย กําหนด
งผลการดําเนิ
างศ์ โดยที่แต

าพการศึกษาร
าระบบการปร

ทยาลัย  โดยร
ันธกิจด้านกา

บริการวิชาการ
พการศึกษาร

ณาการเข้าไว้ด้ว
งการบริหารจั
ละหลักเกณฑ
นเพ่ือให้มหาวิ
ดับคณะ และ
นด สะท้อนก
ระเมินคุณภาพ
ภายในตัวบ่งชี

ประสบความ
วิทยาลัยที่จะ
ทุกระดับโดย
ระตุ้นให้เกิดก
รจัดระบบปร
าบัน ระบบป
หลักสูตร ระด
าเนินงาน

สารสนเทศที่มี

าลัยเกริก 

ดเกณฑ์การปร
นินงานตามตัว
ต่ละตัวบ่งช้ีจะ

ระดับหลักสูต
ระกันคุณภาพ
ะบบประกันค
รบริหารจัดกา
ร (4) พันธกิจด
ะดับหลักสูตร
้วยกัน หากเป็
ัดการได้ทั้งหม
ฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ี
วิทยาลัยนําไป
ะระดับสถาบัน
การจัดการศึกษ
พภายนอก 
ช้ีที่เป็นกระบว

สําเร็จและพัฒ
ต้องให้ความส
ยมอบหมายใ
ารพัฒนาคุณภ
ะกันคุณภาพ 

ประกันคุณภาพ
ดับคณะ ไปจ
แต่ที่สําคัญค
ประสิทธิภาพ

ระเมินเป็นคะ
บ่งช้ี  (ซึ่งอยู่ใ
ะกําหนดค่าร้อ

ร ระดับคณะ
พภายในของแ
คุณภาพการศึ
าร ได้แก่ (1) 
ด้านการทํานุบ
รจะเน้นพันธกิ
ป็นตัวบ่งช้ีในร
มดซึ่งสามารถ
ยวข้องกับพัน
ปเป็นกรอบใน
น เพ่ือให้สาม
ษาอย่างมีคุณ

โดยการปร
วนการให้สาม

ฒนาคุณภาพอ
สําคัญและกํา
ให้หน่วยงาน
ภาพอย่างต่อ
 พร้อมทั้งกํา
พที่ใช้ต้องสาม
จนถึงระดับสถ
ณะกรรมการ

พซึ่งสามารถใช้

แนน
ในรูป
อยละ

ะและ
แต่ละ
ศึกษา
พันธ
บํารุง
กิจใน
ระดับ
ถช้ีวัด
นธกิจ
นการ
มารถ

ณภาพ
ระกัน
มารถ

อย่าง
หนด

นหรือ
เน่ือง 
หนด
มารถ
ถาบัน 
รหรือ
ช้งาน



 

วิเคร
สารส
ตลอ
สําคั
ดําเนิ

4. ก

การศึ
ข้อมู

เป็นข

สุดท้

หลัก
คุณภ
แผน
หรือ

การป

ผ่าน

ระดับ

ราะห์ผลการดํ
สนเทศที่เป็นจ
อดจนเป็นข้อมู
ัญย่ิงที่จะส่งผ
นินงานต้ังแต่ก

 
กระบวนการ

เพ่ือให้กา
ศึกษาภายในต
มูล (Do) การป

P = เริ่ม
ข้อมูลในการว

D = ดํา
ทา้ยของปีการศึ

C = ดําเน
A = 

กสูตร ระดับ
ภาพภายในม
นปฏิบัติการปร
งบประมาณพิ

วิธีการปร
1. มหาวิ
2. มหาวิ

ประเมินคุณภ
3. หลักสู

ระบบ CHE Q
4. คณ

ับคณะ 

คู่มือการ

3.1.4 ระบบฐ
การวัดและวิ

ดําเนินงานจะไ
จริง ถูกต้องต
มูลที่สามารถเ ี
ผลต่อความสํา
การวางแผน ก

รและวิธีการ
ารประกันคุณ
ตามวงจรคุณภ
ประเมินคุณภา
มกระบวนการ
วางแผน โดยต้
าเนินงานและ
ศึกษา 
นินการประเมิ
วางแผนปรับ

บคณะ และร
าวางแผนปรับ
ระจําปีและเสน
พิเศษก็ได้ 
ระกันคุณภาพ
ทยาลัยวางแผ
ทยาลัยเก็บขอ้

ภาพการศึกษา
สูตรเตรียมกา
QA Online 

ณะหรือหน่วยง

รประกันคุณภาพ

ฐานข้อมูลแล
เคราะห์ผลกา
ไม่สามารถทํา
ตรงกันทุกระด
รียกใช้ได้อย่า
าเร็จของการ
การปฏิบัติงาน

รประกันคณุ
ณภาพการศึกษ
ภาพ ประกอ
าพ (Check) แ
รวางแผนการป
ต้องเก็บข้อมูล
ะเก็บข้อมูลบัน

มินคุณภาพใน
ปรุงและดําเนิ
ระดับสถาบัน
ับปรุงการดํา
นอต้ังงบประม

พการศึกษาภา
ผนการประกัน
อมูลระยะ 12
ภายในเป็นปร
รประเมินตนเ

งานเทียบเท่า

1
พการศึกษาภาย

ละระบบสารส
ารดําเนินงาน
าได้อย่างถูกต้อ
ดับต้ังแต่ระดับ
างรวดเร็ว ดัง
ประกันคุณภ
น การตรวจสอ

ณภาพการศกึ
ษาเกิดประโย
อบด้วย 4 ขั้น
และการเสนอ
ประเมินต้ังแต
ลต้ังแต่ต้นปีกา
นทึกผลการดํา

ระดับหลักสูต
นินการปรับป
 โดยนําข้อเ
เนินงาน (
มาณปีถัดไป ห

ายใน กําหนดไ
นคุณภาพการ
2 เดือน ตามตั
ระจําทุกปี ทัง้
เองระดับหลัก

นําผลการปร

14 

ยใน  ระดับหลัก

สนเทศ 
เป็นสิ่งจําเป็น
องและมีประสิ
บบุคคล ระดั
งน้ัน ระบบส
าพการศึกษา
อบประเมิน ต

กษาภายใน
ยชน์จึงควรมีแ
นตอน คือ ก
อแนวทางการป
ต่ต้นปีการศึกษ
ารศึกษา 
าเนินงานต้ังแ

ตร ระดับคณะ
รุงตามผลการ
เสนอแนะและ
(รวมทั้งข้อเสน
หรือจัดทําโคร

ไว้ ดังน้ี 
ศึกษาภายในป

ตัวบ่งช้ีที่ได้ประ
งระดับหลักสูต
กสูตรและจัดท

ะเมินระดับห

สูตร  มหาวิทย

นในกระบวนก
สิทธิภาพหาก
ดับหลักสูตร  
สารสนเทศที่ดี
า และส่งผล
ลอดจนถึงการ

แนวทางการจั
การวางแผน (
ปรับปรุง (Act
ษา โดยนําผล

ต่ต้นปีการศึก

ะ และระดับสถ
รประเมิน โ
ะผลการประเ
นอแนะของส
รงการพัฒนาแ

ประจําปีการศึ
ะกาศใช้บนระ
ตร ระดับคณะ
ทํารายงานกา

หลักสูตรมาจัด

าลัยเกริก 

การประกันคุณ
กปราศจากฐาน
ระดับคณะ 
ดีมีประสิทธิภ
ลต่อคุณภาพใ
รปรับปรุงและ

จัดกระบวนกา
(Plan) การดํ
t) โดยมีรายล
ลการประเมิน

กษา คือ เดือ

ถาบัน เป็นระ
ดยคณะกรรม
เมินของคณะก
สภามหาวิทยา
และเสนอใช้ง

ศึกษาใหม่ 
ะบบ CHE QA
ะ และระดับส
รประเมินตนเ

ดทํารายงานก

ณภาพการวัด
นข้อมูลและร
และระดับสถ
าพ จึงเป็นปั
ในทุกขั้นตอน
ะพัฒนา 

ารประกันคุณ
ดําเนินงานและ
ะเอียด ดังน้ี

นปีก่อนหน้าน้ีม

อนแรกจนถึงเ

ะยะอย่างต่อเนื
มการบริหารร
กรรมการประ
าลัย) มาจั
บประมาณกล

A Onlineและ
ถาบัน 
เองระดับหลัก

ารประเมินตน

ดและ
ระบบ
ถาบัน 
ปัจจัย
นการ

ณภาพ
ะเก็บ

มาใช้

เดือน

น่ือง 
ระดับ
ะเมิน
จัดทํา
ลางปี

ะให้มี

กสูตร

นเอง



 

หลัก

ตนเอ

หลัก
การศึ

ภาย
แผน

120 

การศ
คณะ
คุณภ
มาก
และ

ประ
มหา
ประ

แห่ง
ดําเนิ

ขอรั
ผู้ทร
ผู้ทร

5. คณะ
กสูตรที่ได้รับก

6. มหาวิ
องระดับสถาบ

7. มหา
กสูตร ระดับคณ
ศึกษาถัดไป 

8. ผู้บ
ในที่มหาวิทย

นปฏิบัติการปร
9. ส่งรา

 วัน นับจากสิ้
 
มหาวิทย

ศึกษา ทั้งร
ะกรรมการปร
ภาพ (CHE Q
กว่าหน่ึงหลัก
บัณฑิตศึกษา

สําหรับแ
จําทุกปี โดย
าวิทยาลัยหรือ
เมินหลักสูตร

ในกรณีที
ชาติ  พ.ศ
นินการตามหล

รับการประเมิ
รงคุณวุฒิภาย
รงคุณวุฒิจากภ

คู่มือการ

หรือหน่วยงา
ารประเมินแล้
ทยาลัยนําผล
บัน 
วิทยาลัยประ
ณะ พร้อมนํา

บริหารของมห
ยาลัยแต่งต้ัง 
ระจําปี และแ
ยงานประจําปี
สิน้ปีการศึกษา

ยาลัยเกริกต้อ
ระดับหลักสูตร
ระเมินและส่ง
QA Online) 
สูตรหากเป็นห
   

แนวทางการดํา
ยหลักสูตรสาม
อผู้ทรงคุณวุฒิ
และรายงานผ
ที่ต้องการเผยแ
ศ. 2552 อ
ลักเกณฑ์ที่คณ
- ผู้ประเมินค

มินโดยเกินกว
ยนอกน้ันต้องม
ภายนอกมหาวิ

รประกันคุณภาพ

นเทียบเท่าปร
ลว้ 
การประเมินร

เมินตนเองบน
ผลการประเมิ

หาวิทยาลัยนํา
(รวมท้ังข้อเ

ผนกลยุทธ์ 
ปีที่เป็นรายงา
า 

องมีการประ
ร ระดับคณ
งผลการประเ
ทั้งน้ี คณะกร
หลักสูตรในสา

าเนินการประ
มารถแต่งต้ังอ

ฒิที่ขึ้นทะเบียน
ผ่านระบบ CH
แพร่หลักสูตร
องค์ประกอบข
ณะกรรมการม
คุณภาพภายใ
ว่าก่ึงหน่ึงเป็น
มีคุณวุฒิตรงก
วิทยาลัย 

1
พการศึกษาภาย

ระเมินตนเองบ

ระดับหลักสูตร

นระบบ CHE
มินเสนอสภาม

าผลการประเม
เสนอแนะของ

านการประเมิน

ะเมินตนเองต
ณะ และระด
เมินให้หน่วยง
รรมการประเ
าขาวิชาเดียวก

ะกันคุณภาพ
อาจารย์ประจํ
นของมหาวิทย
HE QA Onlin
รที่มีคุณภาพแ
ของคณะกรรม
มาตรฐานการอ
ในจํานวนอย่า
นผู้ทรงคุณวุฒิ
กับสาขาวิชาท

15 
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บนระบบ CH

ร ผลการประ

E QA Onli
มหาวิทยาลัยเพ

มินและข้อเส
งสภามหาวิทย

นคุณภาพภาย

ตามตัวบ่งช้ีแ
ดับสถาบัน
งานต้นสังกัด
มินคุณภาพภ
กัน เช่น หลักส

ภายในระดับ
จําหลักสูตร 
ยาลัย และเ
e 

และมาตรฐาน
มการประเมิน
อุดมศึกษา กํา
างน้อย 3 คน
ฒิภายนอกมห
ที่ขอรับการป

สูตร  มหาวิทย

HE QA Onl

เมินระดับคณ

ine และยืน
พ่ือพิจารณาว

นอแนะของค
ยาลัย) มาว

ยใน ผ่านระบ

ละเกณฑ์กา
ตามลําดับ 
ทราบผ่านระ
ายในระดับห
สูตรสาขาวิชา

บหลักสูตร ม
หรือผู้ประเมิน
เป็นคนก้าวทัน

ตามกรอบมา
นคุณภาพการ
าหนดไว้ดังน้ี 
น ซึ่งมีคุณวุฒิ
หาวิทยาลัย 
ประเมิน ท

าลัยเกริก 

ine และยืนย

ณะมาจัดทํารา

ยันผลการปร
างแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
างแผนปรับป

บบ CHE QA

รประกันคุณ
โดยมหาวิทย

ะบบฐานข้อมู
ลักสูตร 1 ชุด
าเดียวกันทั้งใน

หาวิทยาลัยต้
นคุณภาพการ
นความทันสมั

าตรฐานคุณวุฒ
รศึกษาภายใน

ฒิตรงหรือสัมพ
และอย่าง

ทั้งน้ีประธานก

ยันผลการประ

ยงานการประ

ะเมินตนเองร
ามหาวิทยาลัย

รประเมินคุณ
ปรุงการดําเนิน

A Online ภา

ณภาพภายในท
ยาลัยเป็นผู้แต
ลด้านการปร
ด  อาจประเมิ
นระดับปริญญ

ต้องดําเนินการ
รศึกษาภายใน
มัยของหลักสูต

ฒิระดับอุดมศึ
นระดับหลักสูต

พันธ์กับสาขาวิ
งน้อยหน่ึงคน
กรรมการต้อง

ะเมิน

ะเมิน

ระดับ
ยในปี

ณภาพ
นงาน

ายใน 

ทุกปี
ต่งต้ัง
ระกัน
มินได้
ญาตรี

รเป็น
นของ
ตรมา

ศึกษา
ตรให้

วิชาที่
นของ
งเป็น



 

สํานั

เป็นด

ผู้ช่ว

ศาส

ศาส

คณะ

ประ
ประ
 
หมา

สมัค
รับท
หลัก
ต้อง
และ
กระ
คุณภ
หลัก
คําน
Onl

กระบ

นักงานคณะกร

คุณสมบัติ
ดังน้ี 

ยศาสตราจาร

ตราจารย์ขึ้นไ

ตราจารย์ขึ้นไ

ะกรรมการปร

เมินของ สกอ
เมินของ สกอ

ายเหตุ 
1. แนวท

ครเรียนที่กําห
ทราบ หากหล
กสูตรต่อไปแล
ดําเนินการปร
องค์ประกอบ
บวนการ  หรื
ภาพและมาต
กสูตร คณะ 
นวณค่าคะแนน
ine 

2. หลัก
บวนการ (3.1

คู่มือการ

- คณะกร
รรมการการอุด
 
ติเฉพาะของค

- ระดับปริญญ
รย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญ
ไป 
- ระดับปริญ
ไป 
- ประธานกร

ระเมินคุณภาพ
- กรรมการ
อ. อย่างน้อย
อ.หรือที่สถาบัน

ทางการดําเนิน
หนดไว้คือ ก
ลักสูตรยังมีนั
ละจัดการเรียน
ระเมินตนเองร
บที่เก่ียวข้อง 
รอพิจารณาดํา
รฐานของหลั
หรือสถาบัน 

นของหลักสูต

ในการพิจารณ
1, 3.2, 4.1, 5

รประกันคุณภาพ

รรมการทุกคน
ดมศึกษา 

คณะกรรมการ

ญาตรี คณะก

ญญาโท คณะก

ญญาเอก คณ

รรมการประเมิ
พการศึกษาภา
รประเมินฯ เ
ร้อยละ 50 ส
ันจัดฝึกอบรม

นงานสําหรับห
กรณีหลักสูตร
ักศึกษาคงค้า
นการสอนจนก
ระดับหลักสูต
เฉพาะตัวบ่ง

าเนินการอ่ืนๆ
ักสูตรเป็นสํา
โดยรายงาน

รให้คิดเฉพาะ

ณาสาหรับตัว
.1, 5.2, 5.3 

1
พการศึกษาภาย

นต้องเป็นผู้ที่ขึ

รประเมินคุณภ

กรรมการมีคุณ

กรรมการมีคุณ

ณะกรรมการมี

มินฯ เป็นผู้ป
ายในของสานั
เป็นผู้ประเมิน
ส่วนผู้ประเมิน
มให้โดยใช้หลกั

หลักสูตรที่ขอ
รที่สภามหาวิท
งอยู่ อาจาร
กว่านักศึกษา
ตรเป็นประจําท
ช้ีที่มีการดําเนิ

ๆ ต่อไป โดยค
คัญ อน่ึงก

นผลการดําเนิน
ะตัวบ่งช้ีที่มีกา

บ่งช้ีการประเ
และ 6.1) 
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ยใน  ระดับหลัก

ขึ้นทะเบียนผู้

ภาพภายใน ร

ณวุฒิปริญญาโ

ณวุฒิปริญญา

มีคุณวุฒิปริญ

ประเมินจากภ
ักงานคณะกร
นจากภายนอก
นจากภายในม
กสูตรของสานั

อปิดดําเนินกา
ทยาลัยเห็นชอ
ย์ประจําหลัก
คนสุดท้ายจะ
ทุกปี โดยประ
นินการ เพ่ือ
คํานึงถึงประโ
ารประเมินตน
นงานของหลัก
ารประเมินเท่า

เมินคุณภาพก

สูตร  มหาวิทย

ผ้ประเมินคุณภ

ะดับหลักสูตร

โทขึ้นไปหรือด

เอกหรือดารง

ญญาเอกหรือดํ

ภายนอกมหา ิ
รมการการอุด
กมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยต้
นักงานคณะกร

ร หรืองดรับน
อบ/อนุมัติให้
สูตรดังกล่าวย
ะสําเร็จการศึก
ะเมินองค์ประ
นําผลที่ได้มา
โยชน์จากการ
นเองดังกล่าว
กสูตรเฉพาะตั
าน้ัน และดํา

การศึกษาภาย

าลัยเกริก 

ภาพภายในระ

รของแต่ละระด

ดํารงตําแหน่ง

งตําแหน่งทาง

ดํารงตําแหน่งท

วิทยาลัยที่ขึ้น
ดมศึกษา 
ยที่ผ่านการฝึก
ต้องผ่านการฝึ
รรมการการอุ

นักศึกษา หรื
ห้ปิดดําเนินกา
ยังต้องทําหน้า
กษา  ทั้งน้ีสถ
ะกอบที่ 1 กา
ประกอบการ
ประเมิน เพ่ือ
วเป็นการดําเนิ
ตัวบ่งช้ีที่มีการ
าเนินการผ่าน

ยในระดับหลัก

ะดับหลักสูตร

ดับการศึกษา

ทางวิชาการร

วิชาการระดับ

ทางวิชาการร

นทะเบียนประ

กอบรมหลักสู
กอบรมหลักสู
ดมศึกษา 

รือไม่มีนักศึกษ
ารต้องแจ้งให้ส
าที่อาจารย์ปร
าบันอุดมศึกษ
ารกํากับมาตร
พิจารณาปรับ
อให้เกิดการพั
นินการภายใน
รดําเนินงานใน
ระบบ CHE 

กสูตรที่เป็นตัว

รของ

ระดับ

บรอง

ระดับ

ะธาน

สูตรผู้
สูตรผู้

ษามา
สกอ. 
ระจํา
ษายัง
รฐาน 
บปรุง
ัฒนา
นของ
นการ

QA 

วบ่งช้ี



 

ประ
ผลลั
ต้อง
ตาม
(หมา
ระดับ

การพิจา
เมินนําไปใช้ใ

ลัพธ์ซึ่งแสดงคุ
การ มีการทบ
ที่ต้องการ ให้
ายเหตุ : ให้พิ
ับ 4 หรือ 5 ต้

คู่มือการ

รณาตัดสินผล
นการตัดสินผ
ณภาพที่ต้อง
บทวน/ประเมิ
ห้อธิบายว่ามีก
พิจารณาผลกา
ต้องมีคําอธิบา

รประกันคุณภาพ

ลการประเมิน
ผลการประเมิน
การจากกระบ
มิน/ศึกษา ผล
ารปรับปรุงวิธี
ารดําเนินงานใ
ายที่เห็นเป็นรปู

1
พการศึกษาภาย

นตัวบ่งช้ีเชิงคุ
นให้เป็นมาตร
บวนการที่ได้อ
ลการดําเนินงา
ธีการทางานอ
ในภาพรวม ไ
ปธรรม) 
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คุณภาพในระด
รฐานเดียวกัน
ออกแบบ  โดย
านที่เทียบกับ
ย่างไร เพ่ือนํา
ไม่ควรพิจารณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูตร  มหาวิทย

ดับหลักสูตรที
 ให้ยึดหลักก
ยอธิบายวิธีกา
ผลลัพธ์ที่กําห
าไปสู่ผลลัพธ์ที
ณาแต่ละประเด

าลัยเกริก 

ที่เน้นกระบวน
การ คือ หลั
ารดําเนินงาน
หนด หากหลัก
ที่ต้องการ 
ด็นย่อย และ

นการ เพ่ือ
ลักสูตรควรกํา
ที่นําไปสู่ผลลั
กสูตรไม่ได้ผล

กรณีจะให้คะ

อให้ผู้
หนด
ัพธ์ที่

ลลัพธ์

แนน



 

องค์
ความ
ในเชิ

สัญช

บางค

วิธีต่
นพ.วิ
น้อย
การพ
ทํางา
 

 

ในรปู
Kno

การจัดก
กร  ซึ่งกระจัด
มรู้และพัฒนา
ชิงแข่งขันสูงสุ

ชาตญาณของ

ครั้งจึงเรียกว่า

างๆเช่น กา
วิจารณ์ พานิ
ย 4 ประการไป
พัฒนาองค์กร
าน 

การจัดก

“ขุมควา

ที่ครบถ้ว

โดยที่การ
ปของตัวหนังสื

owledge) ที่อ

คู่มือการ

การความรู้ (K
ดกระจายอยูใ่
าตนเองให้เป็น
ดโดยที่ความรู้
1. ความรู้ทีฝ่ั
แต่ละบุคคลใน
หรือลายลักษ
าเป็นความรู้แ
2. ความรู้ที่ชั

ารบันทึกเป็นล
นิช ได้ให้ความ
ปพร้อมๆ กัน 
รไปเป็นองค์ก

ารความรู้เป็น
(1) การกําหน
(2) การเสาะห
(3) การปรับป
(4) การประยุ
(5) การนําปร
มรู้” ออกมาบ
(6) การจดบัน

วนลุ่มลึกและเ

รดําเนินการ 6
สอืหรือรหัสอ
อยู่ในคน ทั้งที

รประกันคุณภาพ

Knowledge
ในตัวบุคคลหรื
นผู้รู้ รวมท้ังป
รู้มี 2 ประเภท
ฝงัอยู่ในคน (T
นการทาความ
ษณ์อักษรได้โด
แบบนามธรรม
ชัดแจ้ง (Exp
ลายลักษณ์อัก
มหมายของคา
ได้แก่ บรรลุเ
รเรียนรู้ และ

นการดําเนินก
นดความรู้หลัก
หาความรู้ที่ต้อ
ปรุงดัดแปลงห
ยุกต์ใช้ความรูใ้
ระสบการณ์จ
บันทึกไว้ 
นทึก “ขุมควา
เช่ือมโยงมากขึ

6 ประการน้ี บ
ย่างอ่ืนที่เข้าใ
ที่อยู่ในใจ (คว

1
พการศึกษาภาย

บทท
นิยาม

e Managem
รือเอกสารมาพ
ปฏิบัติงานได้อ
ท  คือ 
Tacit Know
มเข้าใจในสิ่งต
ดยง่าย เช่น
 

plicit Knowl
กษร ทฤษฎีค
าว่า “การจัด
เป้าหมายของ
ะบรรลุความเ

การอย่างน้อย
กที่จําเป็นหรอื
องการ 
หรือสร้างความ
ในกิจการงาน
ากการทํางาน

ามรู้” และ “
ขึ้นเหมาะต่อก

บูรณาการเป็น
จได้ทั่วไป (Ex
วามเช่ือค่านิย
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ท่ี 2 
มศัพท์ 
 

ment : KM)
พัฒนาให้เป็น
อย่างมีประสิท

wledge) เป็น
ต่างๆ เป็นควา
ทักษะในการ

ledge) เป็นค
คู่มือต่างๆ แ
ดการความรู้” 
งาน บรรลุเป้
เป็นชุมชน เป็

ย 6 ประการต
อสําคัญต่องาน

มรู้บางส่วนให้
นของตน 
นและการประ

แก่นความรู้” 
การใช้งานมาก

นเน้ือเดียวกัน
xplicit Know
ยม) อยู่ในสมอ

สูตร  มหาวิทย

 หมายถึง ก
ระบบ เพ่ือให้

ทธิภาพ อันจะ

ความรู้ที่ได้จา
ามรู้ที่ไม่สามาร
รทางาน งาน

ความรู้ที่สามา
และบางครั้งเรี
คือ เครื่องมื

าหมายการพัฒ
ป็นหมู่คณะ 

ต่อความรู้ ได้
นหรือกิจกรรม

ห้เหมาะต่อการ

ะยุกต์ใช้ความ

สําหรับไว้ใช้ง
กย่ิงขึ้น 

ความรู้ที่เก่ียว
wledge) และ
อง (เหตุผล) 

าลัยเกริก 

ารรวบรวมอง
ห้ทุกคนในองค
ะส่งผลให้องค์ก

ากประสบการ
รถถ่ายทอดออ
นฝีมือ หรือกา

รถรวบรวมถ่า
รียกว่าเป็นคว
มือเพ่ือการบร
ัฒนาคน บรรล
ความเอ้ืออาท

้แก่ 
มของกลุ่มหรอื

รใช้งานของต

รู้มาแลกเปลี่ย

งานและปรับป

วข้องเป็นทั้งค
ความรู้ฝังลึกอ
และอยู่ในมือ

งค์ความรู้ที่มีอ
ค์กรสามารถเข
กรมีความสาม

รณ์ พรสวรรค์
อกมาเป็นคําพู
ารคิดเชิงวิเคร

ายทอดได้โดย
วามรู้แบบรูปธ
รรลุเป้าหมายอ
ลุเป้าหมาย 
ทรระหว่างกัน

อองค์กร 

น 

ยนเรียนรู้และ

ปรุงเป็นชุดคว

ความรู้ที่ชัดแจ้
อยู่ในสมอง (T
อและส่วนอ่ืนๆ

อยู่ใน
ข้าถึง
มารถ

ค์หรือ
พูด 
ราะห์ 

ยผ่าน
ธรรม         
อย่าง

นในที่

ะสกัด 

วามรู้

จ้งอยู่
Tacit 
ๆของ



 

ร่างก
คนเดี
 

ผลลั
พลเมื

รายง
คณะ
พิจา
 

บริก
ของต

ทรัพ

เดียว
เช่ือม

ประ
 

(อย่า
 
 

กาย (ทักษะใน
ดียว 

การจัดกิ
ลัพธ์การเรียนรู้
มืองที่เข้มแขง็

 
การตีพิม

งานสืบเน่ืองจ
ะและต้องเป็น
รณาด้วย 

การเทียบ
การและวิธีการ
ตนเพ่ือมุ่งควา

 
การบูรณ

พยากร  การป
(Organiz

วกัน (Alignm
มโยงกันเป็นห

 
การเผยแ

เทศไทยกับปร

การเผยแ
างน้อย 5 ประ

คู่มือการ

นการปฏิบัติ) 

กิจกรรมนักศึก
รู้ตามมาตรฐา
ง 

มพ์ในลักษณะ
จากการประชุม
นผลงานที่ผ่าน

บเคียงผลการ
รปฏิบัติกับอง
ามเป็นเลิศทา

ณาการ (Integ
ฏิบัติการ ผลล
zation – W

ment) ซึ่งการด
หน่ึงเดียวอย่าง

แพร่งานสร้าง
ระเทศอ่ืน 
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กายน 

ท่าขึ้น
ทรัพย์

ป็นไป
รมที่ 
าน้ัน 
ฏิบัติ  

ใช้ใน

ค์และ
บส่วน
ห้เกิด

มี
อย่าง

มีการ
รถใช้
ฏิบัติ

ายใน
รของ

หน้าที่



 

ต่อเป
แสด

มีข้อ
ขั้นต

ส่วน
ที่สํา
ในฐา

และ
ประ
การด
เสีย 

บรหิ

ไม่มี
สถา

ได้ส่
ประโ
สําคั
 

รองศ

ปฏิบั
กระท

ป้าหมายที่กําห
ดงถึงความสํานึ

อสงสัยและสา
ตอนในการดําเ

นเสียทุกกลุ่มมโี
คัญที่เก่ียวข้อ
านะหุ้นส่วนก

ภารกิจจากส่
ชาชนดําเนินก
ดําเนินการให้
การปรับปรุง

หารราชการด้ว

การแบ่งแยกด
นะของบุคคล

วนเสียที่เกี่ย
โยชน์และเสีย
ัญโดยฉันทาม

อาจารย์ 
ศาสตราจารย์

 
อาจารย์

บัติหน้าที่เต็มเ
ทรวงศึกษาธิก

คู่มือการ

หนดไว้โดยคว
นึกในการรับผิ
5) หลักความ

ามารถเข้าถึงข้
เนินกิจกรรมห
6) หลักการมี
โอกาสได้เข้าร

อง ร่วมคิดแนว
ารพัฒนา 
7) หลักการก

ส่วนราชการส่ว
การแทนโดยมี

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

หมายถึง คณ
์  และศาสตร

ประจํา หมาย
เวลาตามภาร
การ เรื่อง แนว

รประกันคุณภาพ

วามรับผิดชอบ
ผดิชอบต่อปัญ
มโปร่งใส (Tra
ข้อมูลข่าวสาร
หรือกระบวนก
มีส่วนร่วม (Pa
ร่วมในการรับ
วทาง ร่วมการ

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

นข้อตกลงที่เกิ
ดยเฉพาะกลุ่ม
องหมายความ

ณาจารย์ ซึ่งจ
ราจารย์ 

ยถึง บุคลากร
ะงานที่รับผิด
วทางการบรหิ

2
พการศึกษาภาย

บน้ันควรอยู่ใน
หาสาธารณะ

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
นิด เช้ือชาติ
งคม ความเช่ือ
(Consensus
กิดจากการใช
ที่ได้รับผลกร
มว่าเป็นความ

จะมีตําแหน่งท

รในสถาบันอุด
ชอบในหลักสู
หารเกณฑ์มาต

25 

ยใน  ระดับหลัก

นระดับที่สนอ

คือ กระบวน
ามตามกฎหมา
ะสามารถตรว
) คือ กระบว
ความเข้าใจ รว่
ร่วมในกระบว

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

ทางวิชาการที

ดมศึกษาที่มีหน
สูตรที่เปิดสอน
ตรฐานหลักสูต

สูตร  มหาวิทย

องต่อความคา

นการเปิดเผยอ
ายได้อย่างเสรี
จสอบได้ 
นการที่ข้าราช
วมแสดงทัศน
วนการตัดสินใ

 การถ่ายโอน
(ราชการบ

นาจและความ
รให้บริการต่อ
นที่ดีของส่วนร
าจของกฎหมา
รีภาพของผู้มสี
ปฏิบัติและได้รั
อายุ ความพิก
การศึกษา การ
คือ การหาข้อ
ารเพ่ือหาข้อคิ
ซึ่งต้องไม่มีข้อ
อกฉันท์ 

ที่ประกอบด้วย

น้าที่หลักทาง
น (มิใช่เต็มเว
ตรระดับอุดมศึ

าลัยเกริก 

ดหวังของสาธ

อย่างตรงไปตร
รี โดยประช

ชการ ประชา
ะ ร่วมเสนอปั
ใจ และร่วมก

นอํานาจการตั
ริหารส่วนท้อ
มรับผิดชอบใน
อผู้รับบริการแ
ราชการ 
าย กฎระเบีย
ส่วนได้ส่วนเสยี
รับบริการอย่า
การ สภาพทา
รฝึกอบรม แล
อตกลงทั่วไปภ
คิดเห็นจากก
อคัดค้านที่ยุติ

ย อาจารย์ ผู้

ด้านการสอน
วลาตามเวลา
ศึกษา พ.ศ. 25

ธารณะรวมทั้ง

รงมา ช้ีแจงได
ชาชนสามารถ

าชนและผู้มีส่ว
ปัญหาหรือประ
ระบวนการพั

ัดสินใจ ทรัพย
องถิ่น) และ
นการตัดสินใจ
และผู้มีส่วนได้

ยบข้อบังคับใน
ย 
างเท่าเทียมกัน
างกายหรือสุข
ละอ่ืนๆ 
ภายในกลุ่มผู้มี
กลุ่มบุคคลที่ไ
ไม่ได้ในประเ

้ช่วยศาสตราจ

และการวิจัย
ทําการ) (ประ
548) 

งการ

ด้เมื่อ
ถรู้ทุก

วนได้
ะเด็น
ัฒนา

ยากร
ะภาค
จและ
ด้ส่วน

นการ

นโดย
ขภาพ

มีส่วน
ได้รับ
ด็นที่

จารย์  

และ
ะกาศ



 

สําห
ระย
กว่าห
มาต
ทํางา

 

จัดก
ตลอ
และ
ปริญ
อีก 
อุดม
ประ
โดยด
หรือ

ISCE

งานวิ
 
 
 
 
 
 
 

หรับอาจารย์ที่
ะเวลาการจ้าง
หน้าที่ของอา
รฐานหลักสูต
านสําหรับอาจ

อาจารย์
การเรียนการส
อดระยะเวลาที
ทุกคนเป็นอา

ญญาโท และป
1 หลักสูต

มศึกษาในการ
จําหลักสูตรได
ดําเนินเช่นเดีย
ให้ความเห็นช

ทั้งน้ี อาจ

ED2013(UNE

วิจัยด้วย 

คู่มือการ

สถาบันจ้างเข้
งอย่างชัดเจน
จารย์ประจําต

ตรระดับอุดมศึ
จารย์ที่บรรจใุ
9 – 12 เดือน
6 เดือนขึ้นไป
น้อยกว่า 6 เดื

ประจําหลักสู
สอนโดยวางแผ
ที่จัดการศึกษา
าจารย์ประจํา
ปริญญาเอกใน
รโดยต้องเป็น
ประชุมครั้งที่ 
ด้มากที่สุดเพีย
ยวกับการนําเ
ชอบ และเสน
จารย์ประจําห
- คุณวุฒิ

ESCO) 
- กรณีมีต

รประกันคุณภาพ

ข้ามาเป็นอาจ
นและไม่น้อยก
ตามที่กําหนด
ศึกษา พ.ศ. 
ใหม่ในปีที่ประ
น   
ปแต่ไม่ถึง 9 เดื
ดือน  

สูตร หมายถึง
ผน ติดตาม
าตามหลักสูตร
เกินกว่า 1 
นสาขาวิชาเดี
นหลักสูตรที่ตร

2/2549 วัน
ยง 2 หลักสูตร
เสนอหลักสูตร
อให้คณะกรร

หลักสูตรที่มีคณุ
ฒิตรงหรือสัมพ

ตําแหน่งทางวิ

2
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จารย์ประจําด้
ว่า 9 เดือน ใ

ดตามประกาศ
2548 การนับ
ะเมิน ดังน้ี 
 คิดเป
ดือน  คิดเป
 ไม่ส

ง อาจารย์ปร
ทบทวนการ

รน้ัน มีคุณวุฒิ
หลักสูตรในเ
ยวกันได้ หรื
รงหรือสัมพัน
ที่ 2 กุมภาพั
รเท่าน้ัน  หาก
รปรับปรุงเล็กน
รมการการอุดม
ณวุฒิในสาขาท
พันธ์กับสาขา

วิชาการให้พิจ

26 

ยใน  ระดับหลัก

้วยเงินรายได้
ในสัญญาจ้างจ
ศกระทรวงศึก
บจํานวนอาจา

ป็น 1 คน 
ป็น 0.5 คน 
ามารถนํามาน

ระจําเต็มเวลา
รดําเนินงานห
ฒิตรงหรือสัมพ
เวลาเดียวกันไ
อเป็นอาจารย

นธ์กับหลักสูตร
ันธ์ 2549)  ท
กมีการเปลี่ยน
น้อย โดยนําเส
มศึกษารับทร
ที่ตรงหรือสัมพ
าของหลักสูตร

จารณาจากผล

สูตร  มหาวิทย

หน่วยงานจ
จะต้องระบุหน
ษาธิการ เรื่อ
ารย์ประจําแล

นับได้ 

าที่มีภาระหน้า
หลักสูตร และ
พันธ์กับสาขาวิ
ไม่ได้ ยกเว้น
ย์ประจําหลักสู
รที่ได้ประจําอ
ทั้งน้ีกรณีบัณฑ
นแปลงอาจารย
สนอต่อสภาม
าบตามแบบฟ
พันธ์กับสาขาว
รน้ันหรือไม่ 

ลงานทางวิชา

าลัยเกริก 

จะต้องมีสัญญ
น้าที่ ภาระงาน
อง แนวทาง
ะนักวิจัย ให้

าที่ในการบริห
ะปฏิบัติงานป
วิชาที่เปิดสอน
นอาจารย์ประ
สูตรในหลักสูต
อยู่แล้ว  (ค
ฑิตศึกษาอนุโ
ย์ประจําหลักส
มหาวิทยาลัยเพื
ฟอร์ม สมอ.08
วิชาที่เปิดสอน

 ตามการแ

าการและประ

ญาจ้างที่มีการ
นให้ชัดเจนไม่
งการบริหารเก
ห้นับระยะเวลา

หารหลักสูตร
ประจําหลักสูต
นไม่น้อยกว่า5
ะจําหลักสูตรร
ตรพหุวิทยาก
คณะกรรมการ
ลมให้เป็นอาจ
สูตรขอให้นําเ
พ่ือพิจารณาอ
8 ภายใน 30 ว
นให้พิจารณาว
แบ่งสาขาวิชา

ะสบการณ์กา

รระบุ
ม่น้อย
กณฑ์
าการ

และ
ตรน้ัน
5 คน
ระดับ
ารได้
รการ
จารย์
เสนอ
นุมัติ
วัน 
ว่า 
าของ 

ารทา



 

นิยา
 

ศาส
ปฏิบั
 

เปิดส
หลัก

หลัก
หลัก
อาจ
เป็น
2 คน

ระดั
ภาย
กระ
 
 

 

ามตามเกณฑ

อาจารย์
ตราจารย์ในส
บัติหน้าที่เต็มเ

อาจารย์
สอนซึ่งมีหน้า
กสูตรได้ในเวล

 
อาจารย์

กสูตรและการ
กสูตร อาจ
ารย์ผู้รับผิดชอ
อาจารย์ผู้รับ
น 

 
อาจารย์พ
 
ทั้งน้ี หา

ับปริญญาตรี 
ยในระดับหล
ทรวงศึกษาธิก

คู่มือการ

ฑ์มาตรฐาน

ประจํา หมา
สถาบันอุดมศึก
วลา 

ประจําหลักสู
าที่สอนและค้น
าเดียวกันแต่ต

ผู้รับผิดชอบห
รเรียนการสอน
ารย์ผู้รับผิดช
อบหลักสูตรเกิ
ผิดชอบหลักส

พิเศษ หมายถึ

ากหลักสูตรใด
 และระดับบัณ
ลักสูตรจะหม
การ เรื่อง เกณ

รประกันคุณภาพ

นหลักสูตร ฉ

ายถึง บุคคลที
กษาที่เปิดสอน

สูตร หมายถึง
นคว้าวิจัยในส
ต้องเป็นหลักสู

หลักสูตร หม
นต้ังแต่การวา
ชอบหลักสูตรต
กินกว่า 1 หล
สูตรได้อีกหน่ึ

ถึง ผู้สอนที่ไม

ดใช้คําพิจารณ
ณฑิตศึกษา พ
มายถึงอาจา
ณฑ์มาตรฐานห

2
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ฉบับ พ.ศ. 2

ที่ดํารงตําแหน
นหลักสูตรน้ัน

 อาจารย์ประ
สาขาวิชาดังก
สตูรที่อาจารย์

ายถึง อาจารย
างแผน การค
ต้องอยู่ประจํ
ลักสูตรในเวล
ึงหลักสูตรแล

ม่ใช่อาจารย์ปร

ณาตามประกา
พ.ศ. 2558 นิย
ารย์ผู้รับผิด
หลักสูตรระดับ

27 

ยใน  ระดับหลัก

2558 

น่งอาจารย์ ผู้
น ที่มีหน้าที่รับ

ะจําที่มีคุณวุฒิ
ล่าว ทั้งน้ี

ย์ผู้น้ันมีคุณวุฒิ

ย์ประจําหลักส
ควบคุมคุณภา
ําหลักสูตรน้ัน
าเดียวกันไม่ไ
ละเป็นอาจาร

ระจํา 

าศกระทรวงศึ
ยามอาจารย์ป
ชอบหลักสูต
ับปริญญาตรี 

 
 

 

สูตร  มหาวิทย

ผู้ช่วยศาสตรา
บผิดชอบตาม

ฒิตรงหรือสัมพั
สามารถเป็น

ฒิตรงหรือสัมพั

สูตรที่มีภาระ
าพ การติดตา
นตลอดระยะ
ได้ ยกเว้น พห
ย์ผู้รับผิดชอบ

ศึกษาธิการ เ
ประจําหลักสูต
ตรตามความ
 และระดับบัณ

าลัยเกริก 

จารย์ รองศา
พันธกิจของก

พันธ์กับสาขาวิ
นอาจารย์ประ
พันธ์กับสาขาวิ

หน้าที่ในการบ
ามประเมินผล
เวลาที่จัดการ
หุวิทยาการหรื
บหลักสูตรสา

รื่อง เกณฑ์ม
ตรในตัวบ่งช้ีกา
มหมายที่ปร
ณฑิตศึกษา พ.

าสตราจารย์
การอุดมศึกษา

วิชาของหลักสู
ะจําหลักสูตรห
วิชาของหลักสู

บริหารและพั
ล และการพั
รศึกษาโดยจะ
รือสหวิทยากา
มารถซ้ําได้ไม

มาตรฐานหลัก
ารประกันคุณ
ากฏในประ
.ศ. 2558 

และ
าและ

สูตรที่
หลาย
สตูร 

ัฒนา
ัฒนา
ะเป็น
ารให้
ม่เกิน         

กสูตร
ณภาพ
กาศ



 

การบ
ซึ่งมี

การศึ
ที่เก่ีย
การเ

ตาม
และ
แนว

ส่วน
ตําแ
ในลั
เพ่ือใ
หรบั

โดยมี
เห็นช
เผยแ
ประ
ระดั
วิศว
 

คณะ

ในการผลิ
บริหารงานระ
หลักการดังต่อ

ศึกษาว่าหลัก
ยวข้องโดยให้
เรียนการสอน

กรอบมาตรฐา
มาตรฐานซึ่ง 
ทางการปฏิบั

นที่เก่ียวข้องตา
หน่งทางวิชาก
ักษณะของพิช
ให้สามารถนํา

บผู้ประเมินแล

มีการดําเนินง
ชอบจากหน่ว
แพร่ต่อสาธาร
เมินหลักสูตร
ับนานาชาติ 
กรรมศาสตร์)

มหาวิทย
ะกรรมการกา

 

คู่มือการ

ระบบก

ลิตบัณฑิตเพ่ือ
ะดับหลักสูตรถื
อไปน้ี 
1. การประ
สูตรได้ดําเนิน

ห้พิจารณาองค์
น การประเมิน
2. การประกั
านคุณวุฒิระดั
สกอ. ได้กําห
ัติตามกรอบม
3. ตัวบ่งช้ีกา
ามเกณฑ์มาตร
การ และผลงา
ชญพิจารณ์ 
าไปพิจารณาต
ะผู้รับการประ
4. สถาบันอุ
งานได้ตามมาต
ยงานต้นสังกัด
รณะตัวอย่างก
ตามเกณฑ์ A
เช่น AAC

) และหลักสูต

ยาลัยเกริกได้ก
รอุดมศึกษา (

รประกันคุณภาพ

การประกันค

อให้บัณฑิตมีคุ
ถือว่าสําคัญที่

ะกันคุณภาพก
นการเป็นไปต
ค์ประกอบที่สํา
นผู้เรียน และสิ
กันคุณภาพกา
ดับอุดมศึกษา
หนดแนวทาง
มาตรฐานคุณวุ
ารประกันคุณภ
รฐานหลักสูตร
านทางวิชากา
(Peer Revi
ตามบริบทของ
ะเมินได้ใช้ในก
ดมศึกษาสาม
ตรฐานเทียบเ
ัดและให้มีการ
การประกันคุณ
AUN – QA

CSB (สาหรับ
รที่ได้รับการต

กําหนดเกณฑ
(สกอ.) พ.ศ. 2

2
พการศึกษาภาย

บทท
คุณภาพการ

คุณลักษณะพึง
สุด จึงควรมีร

การศึกษาภาย
ามเกณฑ์มาต
าคัญ ได้แก่ ก
สิ่งสนับสนุนกา
ารศึกษาภายใ
แห่งชาติ พ.ศ
การเผยแพร่ห
วุฒิระดับอุดมศึ
ภาพการศึกษ
รระดับอุดมศกึ
รของอาจารย์
iew) ซึ่งจะมี
งสถาบันได้ 
การพิจารณา
มารถจัดทําระ
เคียงกับมาตร
รจัดส่งผลการ
ณภาพการศึก
Aผลการประเมิ
บหลักสูตรทา
ตรวจประเมิน

ฑ์การประกันค
2557  
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ยใน  ระดับหลัก

ท่ี 3 
รศึกษาภายใ
 
งประสงค์และ
ระบบการประ

ยใน ระดับ
ตรฐานหลักสูต
การกากับมาต
ารเรียนรู้ เพ่ือ
ใน ระดับหลัก
. 2552 เพ่ือป
หลักสูตรไว้ใน
ศึกษาแห่งชาติ

ษาภายใน ระดั
กษา และตัวบ
ย์ สาหรับตัวบ่
มีรายละเอียดข
และได้กําหนด

บบการประกั
ฐานของหน่ว
รประเมินพร้อม
ษาภายใน ระ
มินหลักสูตรวิ
างด้านบริหาร
เป็นประจาแล

คุณภาพการศึ

สูตร  มหาวิทย

ใน ระดับหล

ะเป็นบัณฑิตที
ะกันคุณภาพก

หลักสูตร เ
ตรระดับอุดมศึ
ตรฐาน บัณฑิต
อให้สามารถผลิ
กสูตร ให้เช่ือ
ประโยชน์ในกา
ประกาศคณะ
ติ พ.ศ. 2552 
ดับหลักสูตร จ
บ่งช้ีเชิงปริมาณ
งช้ีเชิงคุณภาพ
ของคาถามท่ีจ
ดแนวทางในก

กันคุณภาพกา
ยงานต้นสังกัด
มข้อมูลพ้ืนฐา
ะดับหลักสูตร
วิชาชีพที่ได้รับ
ธุรกิจ) ABE
ละผ่านการรับ

ศึกษาภายใน 

าลัยเกริก 

ลักสูตร 

ที่มีคุณภาพ ก
การศึกษาภาย

เป็นการประกั
ศึกษาและเกณ
ต นักศึกษา อ
ลติบัณฑิตให้มี
อมโยงกับตัวบ
ารเผยแพร่หลั
ะกรรมการกา

จะต้องรายงา
ณในส่วนที่เก่ีย
พที่เน้นกระบว
จะเป็นแนวท
การให้คะแนน

รศึกษาภายใน
ัด ทั้งน้ี ทุกระ
านให้กับหน่วย
ร ที่เทียบเคีย
บการรับรองจา
ET (สําหรับ
บรองโดยสภาวิ

ตามรูปแ

การดําเนินงาน
ยในระดับหลัก

กันคุณภาพกา
ณฑ์มาตรฐาน
อาจารย์  หลัก
มีคุณภาพ 
บ่งช้ีการดําเนิน
ลักสูตรที่มีคุณ
รอุดมศึกษา

นข้อมูลพ้ืนฐา
ยวข้องกับคุณ
วนการจะประ
างให้แก่ผู้ประ
นในแต่ละระดั

น ระดับหลัก
ะบบต้องได้รับ
ยงานต้นสังกัด
งได้ เช่น ผล
ากองค์การวิช
บหลักสูตรทาง
วิชาชีพ 

บบของสํานัก

นและ
กสูตร 

ารจัด
นอ่ืนๆ 
กสูตร 

นการ
ณภาพ
เรื่อง 

านใน
วุฒิ 
ะเมิน
ะเมิน
ดับสา

กสูตร
บการ
ดเพ่ือ
ลการ
ชาชีพ
งด้าน

กงาน



 

1. เ
การ
 

อ
ใ

คณุ
1. กา

2. บณั

3. นกั

เกณฑ์การป
รอุดมศึกษา 

ก
องค์ประกอบ
ในการประกัน
ณภาพ  หลกัสู
ารกํากับมาตรฐา

ณฑิต 

กศึกษา 

คู่มือการ

ระเมินคุณภ
(สกอ.) พ.ศ

กรอบการประ
บ 
น
สูตร 
าน 1.1 กา

หลักสูต
หลักสูต

2.1 คุณ
กรอบม
ระดับอุ
2.2 กา
ผลงาน ิ
การศึก
3.1 กา
  
3.2 กา
นักศึกษ
 

3.3 ผล
 

รประกันคุณภาพ

ภาพการศึกษ
ศ. 2557 

ะกันคุณภาพก

ตัวบ่งชี ้
 

รบริหารจัดการ
ตรตามเกณฑ์มา
ตรท่ีกาหนด โดย

ณภาพบัณฑิตตา
มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งช
รได้งานทําหรือ
วิจัยของผูส้ําเร็จ
ษา 
รรับนักศึกษา 

รส่งเสริมและพั
ษา  

ลท่ีเกิดกับนักศึก

2
พการศึกษาภาย

ษาภายใน ต

การศึกษาภาย

ร
าตรฐาน 
ย สกอ. 

ผลก
ฉบบั
ปรญิ
บัณฑิ
ผลก
ฉบบั
ปรญิ
บัณฑิ

าม
ฒิ 
ชาติ 

ผลป
ระดับ
(โดย

จ
- ผล
- ผล
 
- กา
- กา

ัฒนา - กา
แกน่ั
- กา
การค
- กา
ในศต

ษา  - อัต
- อัต
- คว
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ตามรูปแบบข

ยใน ระดับหลั
อธิบ

ผลการด

ารบริหารจัดกา
บ พ.ศ. 2548 
ญญาตร ีเกณฑ์ 3
ฑิตศึกษา เกณฑ
ารบริหารจัดกา

บ พ.ศ. 2558 
ญญาตร ีเกณฑ์ 5
ฑิตศึกษา เกณฑ
ประเมินคุณภาพ
บอุดมศึกษาแห่
ยผู้ใช้บัณฑิต/ผูมี้
ลบัณฑิตปริญญา
ลงานของนักศึกษ

รรับนักศึกษา 
รเตรียมความพ
รควบคุมการดูแ

นกัศึกษาในระดับ
รควบคุมระบบ
ค้นคว้าอิสระใน
รพัฒนาศักยภา
ตวรรษท่ี 21 
ตราการคงอยู่ขอ
ตราการสําเร็จกา
ามพึงพอใจและ

สูตร  มหาวิทย

ของสานักงา

ลักสูตรตามมา
บายกระบวน
ดําเนนิงานใน

 
ารหลักสูตรตาม

3 ข้อ 
ฑ์ 11 ข้อ
ารหลักสูตรตาม

5 ข้อ 
ฑ์ 10 ข้อ 
พบัณฑิตตามกรอ
หงชาติ 
มีส่วนได้ส่วนเสีย
าตรีท่ีได้งานทาห
ษาปริญญาโท/เ

พร้อมก่อนเข้าศึก
แลการให้คาปรึก
บปริญญาตรี 
การดูแลการให้
ระดับบัณฑิตศึก
าพนักศึกษาและ

องนักศึกษา 
ารศึกษา 
ะผลการจัดการข

าลัยเกริก 

านคณะกรร

าตรฐาน สกอ
นการหรือแสด
นประเด็นที่เก่ีย

เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน

อบมาตรฐาน คณุ

ย) 
หรือประกอบอา
เอกท่ีตีพิมพ์หรือ

กษา 
กษาวิชาการแล

้คาปรึกษาวิทยา
กษา 
ะการเสริมสร้างท

ข้อร้องเรียนของ

รมการ 

อ. 
ดง 
ยวข้อง 

นหลักสูตร 

นหลักสูตร 

ณวุฒิ

าชีพอิสระ 
อเผยแพร่ 

ะแนะแนว 

านิพนธ์ และ 

ทักษะการเรียน

งนักศึกษา 

นรู้



 

อ
ใ

คณุ
4. อา
 

5. หล
การเ ี
การป
 

องค์ประกอบ
ในการประกัน
ณภาพ  หลกัสู
าจารย์ 

ลักสูตร 
รียนการสอน 
ประเมินผู้เรียน 

คู่มือการ

บ 
น
สูตร 

4.1 กา
อาจารย
 
4.2 คุณ
 

4.3 ผล
 
5.1 สา
หลักสูต

5.2 กา
และกร
จัดการ
 

รประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี ้
 

รบริหารและพัฒ
ย์  

ณภาพอาจารย์ 

ลท่ีเกิดกับอาจาร

ระของรายวิชาใ
ตร 

รวางระบบผู้สอ
ะบวนการ 
เรียนการสอน

3
พการศึกษาภาย

ฒนา - กา
- กา
- กา
- ร้อ
- ร้อ
- ผล
- จํา
เอกที
จําน

รย์ - อัต
- คว

ใน - หลั
หลกั
- กา
สาขา
- กา
ในระ
- คว
อุดม

อน  - กา
- กา
- กา
ระดับ
- กา
- กา
- กา
ปรญิ
- กา
การค
- มีก
สะท้
ผลลั
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อธิบ
ผลการด

รรับและแต่งต้ัง
รบริหารอาจาร
รส่งเสริมและพั
ยละอาจารย์ผู้รั
ยละอาจารย์ผู้รั

ลงานทางวิชากา
นวนบทความข
ท่ีได้รับการอ้างอิ
วนอาจารย์ประ

ตราการคงอยู่ขอ
ามพึงพอใจของ

ลักคิดในการออก
กสูตรและวัตถุปร
รปรับปรุงหลักส
านั้นๆ 
รพิจารณาอนุมั
ะดับบัณฑิตศึกษ
วามเชื่อมโยงขอ
มศึกษา มาตรฐา
รพิจารณากาํหน
รกากับ ติดตาม
รแต่งต้ังอาจารย
บบัณฑิตศึกษา
รกํากับกระบวน
รจัดการเรียนก
รบูรณาการพัน

ญญาตรี 
รช่วยเหลือ กําก
ค้นคว้าอิสระแล
การปรับปรุงกร
้อนผลลัพธ์ตาม
ัพธ์ผู้เรียน 

สูตร  มหาวิทย

บายกระบวน
ดําเนนิงานใน

 
งอาจารย์ผู้รับผิด
ย์ 
ัฒนาอาจารย์ 
รับผิดชอบหลักสู
รับผิดชอบหลักสู
รของอาจารย์ 
องอาจารย์ผู้รับ
อิงในฐานข้อมูล 
ะจาหลักสูตร 
องอาจารย์ 
งอาจารย์ 
กแบบหลักสูตร 
ระสงค์ของหลัก
สูตรให้ทันสมัยต

ัติหัวข้อวิทยานิพ
ษา 
องการพัฒนาหล
นท่ี 1 ด้านผลลั
นดผู้สอน 
ม และตรวจสอบ
ย์ท่ีปรึกษาวิทยา

นการเรียนการส
ารสอนท่ีมีการฝึ
ธกิจต่างๆ กับก

กับ ติดตามในก
ละการตีพิมพ์ผล
ะบวนงานตามค
มาตรฐานอุดมศึ

าลัยเกริก 

นการหรือแสด
นประเด็นที่เก่ีย

ดชอบหลักสูตร 

สูตรท่ีมีคุณวุฒปิ
สูตรท่ีมีตําแหนง่

บผิดชอบหลักสูต
TCI และ Scop

ข้อมูลท่ีใช้ในก
กสูตร 
ตามความก้าวห

พนธ์และการคน้

ลักสูตรและราย
ลัพธ์ผู้เรียน 

บการจัดทํา มคอ
านิพนธ์และการ

สอน 
ฝึกปฏิบัติในระดั
การเรียนการสอน

ารทําวิทยานิพน
ลงานในระดับบณั
คําอธิบายตัวบ่งช
ศึกษา  มาตรฐา

ดง 
ยวข้อง 

ปริญญาเอก 
งทางวิชาการ 

ตรปริญญา 
pus ต่อ 

ารพัฒนา 

น้าในศาสตร์ 

นคว้าอิสระ 

ยวิชากับมาตรฐ

อ.3 และ มอค.4
รค้นคว้าอิสระใน

ดับปริญญาตรี 
นในระดับ 

นธ์และ 
ณฑิตศึกษา 
ชี้ท่ี 5.2  ท่ี
านท่ี 1  ด้าน

าน

4 
น



 

อ
ใ

คณุ

6. สิ่ง
เรียน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ
ในการประกัน
ณภาพ  หลกัสู

งสนับสนุนการ 
นรู้ 

คู่มือการ

บ 
น
สูตร 

5.3 กา

5.4 ผล
หลักสูต
คุณวุฒิ
แห่งชา
6.1 สิ่ง
 

รประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี ้
 

รประเมินผู้เรียน

ลการดําเนินงาน
ตรตามกรอบมา
 ระดับอุดมศึกษ
ติ 
สนับสนุนการเรี

3
พการศึกษาภาย

น - กา
- กา
- กา
การป
- กา
บัณฑิ
- มีก
ผลลั

น
ตรฐาน 
ษา 

- ผล
ระดับ
 

รียนรู้  - ระ
ของอ
- จํา
การจ
- กร
นักศึ
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อธิบ
ผลการด

รประเมินผลกา
รตรวจสอบการ
รกํากับการประ
ประเมินหลักสตู
รประเมินวิทยา
ฑิตศึกษา 
การปรับปรุงกร
ัพธ์ตามมาตรฐา

ลการดําเนินงาน
บอุดมศึกษาแห่

บบการดําเนินง
อาจารย์ประจําห
นวนสิ่งสนับสนุ
จัดการเรียนการ
ะบวนการปรับป

ศึกษาและอาจาร

สูตร  มหาวิทย

บายกระบวน
ดําเนนิงานใน

 
ารเรียนรู้ตามกร
รประเมินผลการ
ะเมินการจัดกระ
ตร (มคอ.5 มคอ
านิพนธ์และการ

ะบวนงานตามค
านอุดมศึกษา  ม
นตามตัวบ่งชี้ตาม
หงชาติ 

งานของภาควิชา
หลักสูตรเพื่อให้

นนการเรียนรู้ท่ีเพ
รสอน 
ปรุงตามผลการ
รย์ต่อสิ่งสนับสน

าลัยเกริก 

นการหรือแสด
นประเด็นที่เก่ีย

อบมาตรฐานคุณ
รเรียนรู้ของนักศึ
ะบวนการเรียนก
อ.6 และ มคอ.7
ค้นคว้าอิสระใน

คําอธิบายตัวบ่งช
มาตรฐานท่ี 1 ด้
มกรอบมาตรฐา

า/คณะ/สถาบนั
ห้มีสิ่งสนับสนุนก
พียงพอและเหม

ประเมินความพึ
นุนการเรียนรู้ 

ดง 
ยวข้อง 

ณวุฒิ 
ศึกษา 
การสอนและ 
7) 
นระดับ

ชี้ท่ี 5.3 ท่ีสะท้อ
ด้านผลลัพธ์ผู้เรีย
นคุณวุฒิ 

น โดยมีส่วนร่วม
การเรียนรู้ 
มาะสมต่อ 

พึงพอใจของ 

อน
ยน 

ม



 

องค์

และ
โดย
มาต
วิชาก
ความ
กระท
รักษ
สถา
และ

มาต
หลัก
พ.ศ.
มาต
ประ
จะพิ
 
 
 
 
 
 
 

คป์ระกอบท่ี 
 
คณะกรร

มาตรฐานกา
คํานึงถึงควา
รฐานการอุดม
การและวิชาชี
มทัดเทียมกัน
ทรวงศึกษาธิก

ษามาตรฐานวิช
บันอุดมศึกษา
 พ.ศ. 2558 เ

ในการคว
รฐานหลักสูต

กสูตรที่ได้ประ
. 2552 ต
รฐานหลักสูต
กาศใช้เมื่อ พ

พิจารณาตามเก

คู่มือการ

1 การกํากับ

รมการการอุด
รอุดมศึกษาที
มเป็นอิสระแ
มศึกษาและเก
ชีพ รวมท้ังก
 และได้ประก
การ เรื่อง เกณ
ชาการและวิช
าที่เปิดดาเนิน
เป็นหลักในกา
วบคุมกํากับม
รที่ได้ประกาศ
กาศใช้เมื่อ พ
ลอดระยะเวล

ตรที่ได้ประกาศ
พ.ศ. 2558 น้ัน
กณฑ์ดังกล่าว

รประกันคุณภาพ

ับมาตรฐาน

ดมศึกษามีหน้
ที่สอดคล้องกับ
และความเป็น
กณฑ์มาตรฐา
การพัฒนาคุณ
กาศใช้เกณฑ์ม
ณฑ์มาตรฐานห
ชาชีพ เป็นส่
การหลักสูตรใ
ารพัฒนาหลัก
าตรฐานจะพิจ
ศใช้เมื่อ พ.ศ. 
พ.ศ. 2548 แล
ลาที่มีการจัดก
ศใช้ตามเกณฑ
น ในระดับปริ
 10 ข้อ โดยมี

3
พการศึกษาภาย

น 

น้าที่หลักสําคัญ
บแผนพัฒนา
นเลิศทางวิชา
านต่างๆ ที่เกี
ณภาพและยก
มาตรฐานหลัก
หลักสูตรระดับ
ส่วนหน่ึงของเก
ใหม่หรือหลัก

กสูตรและดําเนิ
จารณาจากกา
2548 และ พ
ละ พ.ศ. 2558
การเรียนการ
ฑ์ 11 ข้อ สํ
ญญาตรีจะพิจ
มีรายละเอียด
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ญประการหนึ
เศรษฐกิจแล
าการของสถ
ก่ียวข้อง เพ่ื
กระดับมาตรฐ
สูตรระดับต่า
บต่างๆ พ.ศ. 
กณฑ์การรับร
กสูตรปรับปรุง
นินการให้เป็น
ารบริหารจัดก
พ.ศ. 2558 ตา
8 รวมทั้งกรอ
สอนในหลักสู

สําหรับหลักสูต
จารณาตามเก
 ดังน้ี 

สูตร  มหาวิทย

น่ึงคือการพิจา
ะสังคมแห่งช
านศึกษา  ระ
อส่งเสริมให้ส
ฐานในการจัด
งๆ มาอย่างต่
2548 และ พ
รองวิทยฐานะ
ล้วนใช้เกณฑ์

นไปตามเกณฑ์
การหลักสูตรทุ
ามที่ได้ประกา
อบมาตรฐานคุ
สูตรดังกล่าวโด
ตรที่เป็นไปตา
กณฑ์ 5 ข้อ แ

าลัยเกริก 

ารณาเสนอนโ
าติและแผนก
ะดับอุดมศึกษ
สถาบันอุดมศึก
การศึกษาระด
ต่อเน่ือง ซึ่งปัจ
พ.ศ. 2558 เพ่ื
ะและมาตรฐาน
ฑ์มาตรฐานหลั
ฑ์มาตรฐานหลั
ทุกหลักสูตรให้
าศใช้ในขณะน้ั
คุณวุฒิระดับอุ
ดยหลักสูตรที
ามเกณฑ์มาตร
และหลักสูตรร

โยบายแผนพั
การศึกษาแห่ง
ษา  โดยได้จั
กษาได้พัฒนา
ดับอุดมศึกษา
จจุบันได้มีประ
อประโยชน์ใน
นการศึกษา
ลักสูตร พ.ศ. 2
ักสูตรดังกล่าว
ห้เป็นไปตามเก
น้ันเกณฑ์มาตร
อุดมศึกษาแห่ง
ที่เป็นไปตามเก
รฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึ

ัฒนา
งชาติ
ัดทํา
าด้าน
าให้มี
ะกาศ
นการ
โดย

2548 
ว  
กณฑ์
รฐาน
งชาติ 
กณฑ์
รที่ได้
ศึกษา



 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 ก
1) หลักสูตรระ

เกณฑ์การป

1. จํานวนอาจา
ผิด ชอบหลักสตู
 
2. คุณสมบัติอา
ผู้รับผิดชอบหลั
 

3. คุณสมบั ติ
ประจําหลักสูตร
 

ารบริหารจัดการหล
ะดับปริญญาตร ี
ระเมิน 

ารย์ผู้รับ
ตร 

- ไม่น้อ
- เป็นอ
- ประ

าจารย์
ักสูตร 

- คุณ
วิชากา
สาขาวิ
- มีผล
ตามเก

อาจาร ย์
ร 

- คุณ
สาขาวิ
- มีผล
- ไม่จํา
 
 

คู่มือกา

ลักสูตรตามประกาศ

อยกว่า 5 คน และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
จําหลักสูตรตลอดร

ณวุฒิระดับปริญญาโ
ารไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศ
วิชาที่เปิดสอน 
งานทางวิชาการอย

กณฑ์ประกาศของ ก

ณวุฒิระดับปริญญา
วิชาที่เปิดสอน 
งานทางวิชาการอย
ากัดจํานวนและประ

ารประกันคุณภาพการ

ศกระทรวงศึกษาธิก

ประเภทวิชาการ

บหลักสูตรเกินกว่า
ระยะเวลาที่จัดการศึ
โทหรือเทียบเท่า

ศาสตราจารย์ในสาข

ย่างน้อย 1 รายการใ
ก.พ.อ. 

าโทหรือเทียบเท่า

ย่างน้อย 1 รายการใ
ะจําได้มากกว่าหนึ่ง
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การ เรื่อง เกณฑ์มา

คุณ

1 หลักสูตรไม่ได้ แ
ศึกษาตามหลักสูตร
หรือดํารงตําแหน่ง

ขาที่ตรงหรือสัมพัน

ในรอบ 5 ปีย้อนหล

หรือดํารงตําแหน

ในรอบ 5 ปีย้อนหล
งหลักสูตร 

บหลักสูตร  มหาวิทยาล

าตรฐานหลกัสูตรระ

ณลักษณะหลักสูตร

และ 
นั้น 
งทาง
นธ์กับ

ลัง 

- คุณวุฒิ
วิชาการไม่ต
สาขาวิชาที่
- มีผลงานท
- อาจารย์
ประสบการ
การปฏิบัติก

น่งทางวิชาการไม่ต่ํ

ลัง 

ลัยเกริก 

ะดับปริญญาตร ีและ

ประเภทวิ

ระดับปริญญาโทห
ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตร
เปิดสอน 
ทางวิชาการอย่างน้อ
ย์ผู้รับผิดชอบหลักสู
รณ์ ในด้าน 
การ 
ากว่าผู้ช่วยศาสตร

ะบัณฑิตศึกษา พ.ศ

วิชาชพี/ปฏิบัติการ

หรือเทียบเท่า หรื
ราจารย์ ในสาขาที

อย 1 รายการในรอ
สูตร จํานวน 2 

าจารย์ ในสาขาที

ศ. 2558 

ร 

รือดํารงตําแหน่งทา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กั

อบ 5 ปีย้อนหลัง 
ใน 5 คน ต้อง

ที่ตรงหรือสัมพันธ์กั

าง
กับ

งมี

กับ



 

เกณฑ์การป

4. คุณสมบัติ
ผู้สอน 

10. การปรับปรุ
หลักสูตรตามรอ
ระยะเวลาที่กําห

รวม
 
 
 
 
 
 
 

ระเมิน 

ติอาจารย์ อาจาร
- คุณ
สัมพัน
- หาก
อาจาร
- คุณวุ
- มีปร
- ทั้งนี้

รงุ
อบ
หนด 

- ต้องไ

คู่มือกา

รย์ประจํา 
ณวุฒิระดับปริญญาโ
นธ์กันหรือสาขาวิชา
เป็นอาจารย์ผู้สอนก
รย์พิเศษ 
วุฒิระดับปริญญาโท
ะสบการณ์ทางานที
้ มีชั่วโมงสอนไม่เกิน
ไม่เกิน 5 ปี ตามรอ

ารประกันคุณภาพการ

ประเภทวิชาการ

โทหรือเทียบเท่า ห
ของรายวิชาที่เปิดส
ก่อนเกณฑ์นี้ประกา

ท หรือคุณวุฒิปริญญ
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
นร้อยละ 50 ของร
อบระยะเวลาของหล

เกณฑ์ 5 ข้อ
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คุณ

หรือดํารงตําแหน่งท
สอน 
าศใช้ อนุโลมคุณวุฒิ

ญาตรีหรือเทียบเท่า
ที่สอนไม่น้อยกว่า 6 
ายวิชา โดยมีอาจาร
ลักสูตร หรืออย่างน้

บหลักสูตร  มหาวิทยาล

ณลักษณะหลักสูตร

ทางวิชาการไม่ต่ําก

ฒิระดับปริญญาตรีไ

า และ 
ปี 
รย์ประจาเป็นผู้รับผิ
น้อยทุกๆ 5 ปี 

ลัยเกริก 

ประเภทวิ

ว่าผู้ช่วยศาสตราจ

ได้ 

ผดิชอบรายวิชานั้น

เก

วิชาชพี/ปฏิบัติการ

ารย์ ในสาขาวิชาน

กณฑ์ 5 ข้อ 

ร 

นั้น หรือสาขาวิชาาที่



 

2) หลักสูตรระ
เกณฑ์การป

1. จํานวนอาจ
ผิด ชอบหลักสูต
 
2. คุณสมบัติ
ผู้รับผิดชอบหลั
 

3. คุณสมบั ติ
ประจําหลักสูตร
 

4. คุณสมบัติ
ผู้สอน 

ะดับปริญญาโทแล
ระเมิน 

จารย์ผู้รับ
ตร 

- ไม่น้อ
- เป็นอ
- ประ

ติอาจารย์
ักสูตร 

-  คุณ
หรือเที
- มีผล
โดยอย

อาจาร ย์
ร 

- คุณวุ
- มีผล
โดยอย

ติอาจารย์ อาจาร
- คุณ
สาขาวิ
- ต้องม
น้อย 1
 

คู่มือกา

ละเอก 

อยกว่า 3 คน และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
จําหลักสูตรตลอดร
วุฒิระดับปริญญาเอ
ทียบเท่า ที่มีตําแหน
งานทางวิชาการอย
ย่างน้อย 1 รายการ
วุฒิขั้นต่ําปริญญาโท
งานทางวิชาการอย
ย่างน้อย 1 รายการ

รย์ประจํา 
ณวุฒิระดับปริญญาโ
วิชาที่สัมพันธ์กันหรื
มีประสบการณ์ด้าน
1 รายการในรอบ 5

ารประกันคุณภาพการ

ปริญญาโท 

บหลักสูตรเกินกว่า
ระยะเวลาที่จัดการศึ
อกหรือเทียบเท่า ห
น่งรองศาสตราจารย
ย่างน้อย 3 รายการใ
รต้องเป็นผลงานวิจัย
ทหรือเทียบเท่า 
ย่างน้อย 3 รายการใ
รต้องเป็นผลงานวิจัย

โทหรือเทียบเท่า
รอืสาขาวิชาของราย
นการสอนและมีผล
5 ปีย้อนหลัง 
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หลักสตู

1 หลักสูตรไม่ได้ แ
ศึกษาตามหลักสูตร
หรือขั้นต่ําปริญญาโท
ย์ขึ้นไป 
ในรอบ 5 ปีย้อนหล
ย 

ในรอบ 5 ปีย้อนหล
ย 

ในสาขาวิชานั้น
ยวิชาที่สอน 
งานทางวิชาการ  อ

บหลักสูตร  มหาวิทยาล

ตรระดับบัณฑิตศึก

และ 
นั้น 
ท 

ลัง 

- คุณวุฒิระ
เทียบเท่าที่ม
- มีผลงานท
อย่างน้อย 1

ลัง 
- คุณวุฒิขั้น
เทียบเท่าที่ม
- มีผลงานท
อย่างน้อย  

หรือ 

อย่าง

อาจารย์ปร
- คุณวุฒิระ
เทียบเท่าที่ม
ที่สัมพันธ์กัน
- ต้องมีประ
1 รายการ ใ

ลัยเกริก 

ษา 
ป

ะดับปริญญาเอกหรื
มีตําแหน่งศาสตราจ
ทางวิชาการอย่างน้อ
1 รายการต้องเป็นผ
นต่ําปริญญาเอกหรื
มีตําแหน่งรองศาสต
ทางวิชาการอย่างน้อ
1 รายการต้องเป็น

ระจํา 
ะดับปริญญาเอกหรื
มีตําแหน่งรองศาสต
น หรือสาขาวิชาขอ
ะสบการณ์ด้านการส
ในรอบ 5 ปีย้อนหล

ปริญญาเอก 

รือเทียบเท่า หรือขั
จารย์ขึ้นไป 
อย 3 รายการในรอ
ผลงานวิจัย 
รือเทียบเท่า หรือขั้น
ตราจารย์ขึ้นไป 
อย 3 รายการในรอ
นผลงานวิจัย 

รือเทียบเท่า หรือขั
ตราจารย์ในสาขาวิช
องรายวิชาที่สอน 
สอนและมีผลงานท
ลัง 

ขั้นต่ําปริญญาโทหรื

อบ 5 ปีย้อนหลัง โด

ันต่ําปริญญาโท หรื

อบ 5 ปีย้อนหลัง โด

ขั้นต่ําปริญญาโทหรื
ชานั้น หรือสาขาวิช

ทางวิชาการอย่างน้อ

รือ

ดย

รือ

ดย

รือ
ชา

อย 
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5.คุณสมบัติขอ
ที่ปรึกษา วิทย
ห ลั ก แ ล ะ อ า
ปรึกษาการค้นค
 

6.คุณสมบัติขอ
ที่ปรึกษา วิทย
ร่วม (ถ้ามี) 
  

ระเมิน 

อาจาร
- คุณ
สาขาวิ
- มีปร
วิชากา

งอาจารย์
ยานิพนธ์
จ า ร ย์ ที่

คว้าอิสระ 

- เป็นอ
หรือขั้
ไม่ต่ําก
กัน แล
- มีผล
โดยอย

งอาจารย์
ยานิพนธ์

อาจาร
- คุณว
สาขาวิ
- มีผล
ผู้ทรงค
- คุณวุ
- มีผ

คู่มือกา

รย์พิเศษ 
ณวุฒิระดับปริญญาโ
วิชาที่สัมพันธ์กัน  ห
ระสบการณ์ทางาน
ารอย่างน้อย 1 ราย
อาจารย์ประจําหลัก
ั้นต่ําปริญญาโทหรื
กว่ารองศาสตราจาร
ละ 
ลงานทางวิชาการอย
ย่างน้อย 1 รายการ
รย์ประจํา 
วุฒิระดับปริญญาเอ
วิชานั้นหรือสาขาวิช
งานทางวิชาการอย
คุณวุฒิภายนอก 
วุฒิระดับปริญญาเอ
ผลงานทางวิชาการท

ารประกันคุณภาพการ

ปริญญาโท 

โท หรือเทียบเท่า
หรือสาขาวิชาของรา
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาท

ยการในรอบ 5 ปีย้อ
กสูตรที่มีคุณวุฒิปริ
อเทียบเท่าและดําร
รย์ในสาขาวิชานั้น ห

ย่างน้อย 3 รายกา
รต้องเป็นผลงานวิจัย

อกหรือเทียบเท่า ห
ชาที่สัมพันธ์กัน 
ย่างน้อย 3 รายการใ

อกหรือเทียบเท่า 
ที่ได้รับการตีพิมพ์เ
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หลักสตู

าในสาขาวิชานั้น
ายวิชาที่สอน 
ที่สอนและมีผลงาน
อนหลัง 
ริญญาเอกหรือเทียบ
รงตําแหน่งทางวิชา
หรือสาขาวิชาที่สัม

ารในรอบ 5 ปีย้อน
ย 

หรือขั้นต่ําปริญญาโท

ในรอบ 5 ปีย้อนหล

เผยแพร่ในระดับชา

บหลักสูตร  มหาวิทยาล

ตรระดับบัณฑิตศึก

หรือ

นทาง

อาจารย์พเิ
- คุณวุฒิระ
เทียบเท่า 
- มีประส
วิชาการอย่า

บเท่า
าการ
พันธ์

นหลัง  

- เป็นอาจ
หรือขั้นต่ําป
ไม่ต่ํากว่ารอ
กัน 
- มีผลงานท
อย่างน้อย 1

ท หรือเทียบเท่าแล

ลัง โดยอย่างน้อย 1

าติซึ่ง

ผู้ทรงคุณวุ
- คุณวุฒิระ
- มีผลงาน

ลัยเกริก 

ษา 
ป

เศษ 
ะดับปริญญาเอกหรื

สบการณ์ทางานที่เกี
างน้อย 1 รายการใ
จารย์ประจําหลักสูต
ปริญญาโท หรือ เที
องศาสตราจารย์ใน

ทางวิชาการอย่างน้อ
1 รายการต้องเป็นผ

ละดารงตําแหน่งทา

1 รายการต้องเป็นผ
ฒิภายนอก 

ะดับปริญญาเอกหรือ
นทางวิชาการที่ได้รับ

ปริญญาเอก 

รือเทียบเท่า หรือขั

กี่ยวข้องกับวิชาที่ส
ในรอบ 5 ปีย้อนหลั
ตรที่มีคุณวุฒิปริญญ
ทียบเท่า และดํารงต
นสาขาวิชานั้น หรื

อย 3 รายการในรอ
ผลงานวิจัย 

างวิชาการไม่ต่ํากว่า

ผลงานวิจัย 

อเทียบเท่า 
ับการตีพิมพ์เผยแพ

ขั้นต่ําปริญญาโทหรื

อนและมีผลงานทา
ลงั 
ญาเอกหรือเทียบเท
ตําแหน่งทางวิชากา
อสาขาวิชาที่สัมพัน

อบ 5 ปีย้อนหลัง โด

ารองศาสตราจารย์ใ

พร่ในระดับนานาชา

รือ

าง

ท่า 
าร
นธ์

ดย

ใน

าติ 
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7. คุณสมบัติขอ
อาจารย์สอบวิท
 

ระเมิน 

ตรงหรื
กว่า 1
- หาก
ความเ
สัมพัน
เห็นชอ

อง
ทยานิพนธ์ 

อาจาร
หลักสู
ประธา
หรือที่
อาจาร
- คุณวุ
หรือเที
ศาสตร
- มีผล
โดยอย
 
 

คู่มือกา

รือสัมพันธ์กับหัวข้อ
0 เรื่อง 
กไม่มีคุณวุฒิหรือป
เชี่ยวชาญและประ
นธ์กับหัวข้อวิทยานิพ
อบของสภาสถาบัน
รย์ผู้สอบวิทยานิพ

สตร และผู้ทรงคุณ
านผู้สอบวิทยานิพ
ปรึกษาวิทยานิพนธ
รย์ประจําหลักสูตร
วุฒิระดับปริญญาเอ
ทียบเท่าและดารงตํ
ราจารย์ในสาขาวิชา
งานทางวิชาการอย
ย่างน้อย 1 รายการ

ารประกันคุณภาพการ

ปริญญาโท 
อวิทยานิพนธ์หรือก

ประสบการณ์ตามที่
สบการณ์สูง เป็น
พนธ์หรือการค้นคว้
และแจ้ง กกอ. ทรา

พนธ์ ประกอบด้
ณวุฒิจากภายนอก

พนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึ
ธ์ร่วม 
ร 
อกหรอืเทียบเท่า หรื
ําแหน่งทางวิชาการ
านั้น หรือสาขาวิชา
ย่างน้อย 3 รายการใ
รต้องเป็นผลงานวิจัย
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การค้นคว้าอิสระไม่

กําหนดจะต้องมีคว
นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
ว้าอิสระ โดยผ่านค
าบ 
ด้วย อาจารย์ปร
กไม่น้อยกว่า 3 
รึกษาวิทยานิพนธ์ห

รอืขั้นต่ําปริญญาโท
รไม่ต่ํากว่ารอง
าที่สัมพันธ์กัน 
ในรอบ 5 ปีย้อนหล
ย 

บหลักสูตร  มหาวิทยาล

ตรระดับบัณฑิตศึก

น้อย

วามรู้ 
งหรือ
ความ

ซึ่งตรงหรือ
กว่า 5 เรื่อง
- หากไม
ความเชี่ยวช
สัมพันธ์กับ
เห็นชอบขอ

ระจํา
คน 

หลัก 

อาจารย์ผูส้
และผู้ทรงคุ
วิทยานิพนธ

ท

ลัง  

อาจารย์ปร
- คุณวุฒิระ
เทียบเท่าแล
ในสาขาวิชา
- มีผลงานท
อย่างน้อย 1
 
 

ลัยเกริก 

ษา 
ป

สัมพันธ์กับหัวข้อวิท
ง 
ม่มีคุณวุฒิหรือประส
ชาญและประสบก
หัวข้อวิทยานิพนธ์ห
องสภาสถาบันและแ
สอบวิทยานพินธ ์ป
คุณวุฒิจากภายนอก
ธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณว

ระจําหลักสูตร 
ดับปริญญาเอกหรือ
ละดํารงตําแหน่งทา
านั้น หรือสาขาวิชา
ทางวิชาการอย่างน้อ
1 รายการต้องเป็นผ

ปริญญาเอก 
ทยานิพนธ์หรือการ

สบการณ์ตามที่กําห
ารณ์สูง เป็นที่ยอ
หรือการค้นคว้าอิส
แจ้ง กกอ. ทราบ 
ประกอบด้วย อาจาร
กไม่น้อยกว่า 5 คน
วุฒิจากภายนอก 

อเทียบเท่า หรอืขัน้
างวิชาการไม่ต่ํากว่า
าที่สัมพันธ์กัน 
อย 3 รายการในรอ
ผลงานวิจัย 

รค้นคว้าอิสระไม่น้อ

หนดจะต้องมีความ
อมรับ ซึ่งตรงหรื
สระ โดยผ่านควา

รย์ประจาหลักสูตร 
ประธานผู้สอบ

นต่ําปริญญาโทหรือ
ารองศาสตราจารย์

อบ 5 ปีย้อนหลัง โด

อย

มรู้ 
รือ
าม

ดย
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8. การตีพิมพ์เผ
ผลงานของผู้สาํ
การศึกษา 
 

ระเมิน 

ผู้ทรงค
- คุณวุ
- มีผล
ตรงหรื
กว่า 1
- หากไ
ความเ
สัมพัน
เห็นชอ

ผยแพร่
เร็จ

แผน ก
- ต้องไ
นานาช
แผน ก
- ต้องไ
นานาช
ประชุม
สืบเนื่อ
 

คู่มือกา

คุณวุฒิภายนอก 
วุฒิระดับปริญญาเอ
งานทางวิชาการที่ไ
รอืสัมพันธ์กับหัวข้อ
0 เรื่อง 
ไม่มีคุณวุฒิหรือปร
เชี่ยวชาญ  และประ
นธ์กับหัวข้อวิทยานิพ
อบของสภาสถาบัน
ก1 
ได้รับการยอมรับให้
ชาติที่มีคุณภาพตาม
ก2 
ได้รับการยอมรับให้
ชาติที่มีคุณภาพตาม
มวิชาการ โดยบทค
องจากการประชุมวิ

ารประกันคุณภาพการ

ปริญญาโท 

อกหรอืเทียบเท่า 
ได้รับการตีพิมพ์เผย
อวิทยานิพนธ์หรือก

ะสบการณ์ตามที่กํา
ะสบการณ์สูง เป็นที
พนธ์หรือการค้นคว้
และแจ้ง กกอ. ทรา

ห้ตีพิมพ์ในวารสารร
มประกาศ กกอ. 

ห้ตีพิมพ์ในวารสารร
มประกาศของ กกอ
ความที่นาเสนอได้รบั
วิชาการ (Proceedi
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ยแพร่ในระดับชาติซึ
ารค้นคว้าอิสระไม่น

าหนดจะต้องมีความ
ที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรื
้าอิสระ โดยผ่านกา
าบ 

ระดับชาติหรือ

ระดับชาติหรือ
อ. หรือนําเสนอต่อที
บการตีพิมพ์ในรายง
ing) 

บหลักสูตร  มหาวิทยาล

ตรระดับบัณฑิตศึก

ซึ่ง
น้อย

มรู้  
รอื
าร

ผู้ทรงคุณวุ
- คุณวุฒิระ
- มีผลงานท
ซึ่งตรงหรือส
กว่า 5 เรื่อง
- หากไม่มีคุ
ความเชี่ยวช
สัมพันธ์กับห
เห็นชอบขอ
แบบ 1 
- ต้องได้รับ
มีคุณภาพต

ที่
งาน

แบบ 2 
- ต้องได้รับ
มีคุณภาพต
 
 

ลัยเกริก 

ษา 
ป

ฒิภายนอก 
ดับปริญญาเอกหรือ

ทางวิชาการที่ได้รับก
สัมพันธ์กับหัวข้อวิท
ง 
คุณวุฒิหรือประสบก
ชาญและประสบกา
หัวข้อวิทยานิพนธ์  
องสภาสถาบันและแ

การยอมรับให้ตีพิม
ามประกาศของ กก

การยอมรับให้ตีพิม
ามประกาศของ กก

ปริญญาเอก 

อเทียบเท่า 
การตีพิมพ์เผยแพร่ใ
ทยานิพนธ์หรือการ

การณ์ตามที่กําหนด
ารณ์สูง เป็นที่ยอมรั
 หรือการค้นคว้าอิส
แจ้ง กกอ. ทราบ 

มพ์ในวารสารระดับช
กอ. อย่างน้อย 2 เรื

มพ์ในวารสารระดับช
กอ. 

ในระดับนานาชาติ 
ค้นคว้าอิสระไม่น้อ

ดจะต้องมีความรู้ 
รบั ซึ่งตรงหรือ
สระ โดยผ่านการ

ชาติหรือนานาชาติ
รื่อง 

ชาติหรือนานาชาติ

ย

ที่

ที่



 

ฃ
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9. ภาระงานอา
ปรึกษาวิทยานิพ
การค้นคว้าอิสร
ระดับบัณฑิตศกึ
 

10. การปรับปรุ
หลักสูตรตามรอ
ระยะเวลาที่กําห

รวม
ฃหลักสูตร 

เกณฑ์การป

ระเมิน 

แผน ข
- รายง
ได้รับก

จารย์ที่     
พนธ์และ
ระใน
กษา 

วิทยาน
การค้น

รงุ
อบ
หนด 

- ต้องไ

ประเมินดังกล่าวเป็น

คู่มือกา

ข 
งานการค้นคว้าอิสร
การเผยแพร่ในลักษ
นพินธ์             -
นคว้าอิสระ       -

- ห

- ห

ไม่เกิน 5 ปี ตามรอ

นไปตามเกณฑ์มาต

ารประกันคุณภาพการ

ปริญญาโท 

ระหรือส่วนหนึ่งของ
ษณะใดลักษณะหนึ่ง
อาจารย์คุณวุฒิปริ
อาจารย์คุณวุฒิปริ
หากอาจารย์คุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ขึ้นไป
หากเป็นที่ปรึกษาทั้
อิสระ3 คน 

อบระยะเวลาของหล

เกณฑ์ 10 ข้อ 

ตรฐานหลักสูตร พ.ศ
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งการค้นคว้าอิสระต้
งที่สืบค้นได้ 
รญญาเอก 1 คนต่อ
ญญาเอก 1 คนต่อน

ฒิปริญญาเอกและมี
ป 1 คนต่อนักศึกษา
ทั้ง 2 ประเภทให้เทีย

ลักสูตร หรืออย่างน้

ศ. 2558 และกรอบ

บหลักสูตร  มหาวิทยาล

ตรระดับบัณฑิตศึก

ต้อง

นักศึกษา 5 คน 
นักศึกษา 15 คน 
มตีําแหน่งทางวิชาก
า 10 คน 
ยบสดัส่วนนักศึกษา

น้อยทุกๆ 5 ปี 

บมาตรฐานคุณวุฒิร

ลัยเกริก 

ษา 
ป

าร หรือปริญญาโท

าที่ทาวิทยานิพนธ์ 

เก

ระดับอุดมศึกษาแห่

ปริญญาเอก 

และมีตําแหน่งทาง

1 คนเทียบเท่ากับนั

กณฑ์ 5 ข้อ 

งชาติ พ.ศ. 2552

วิชาการระดับรอง 

นักศึกษาที่ค้นคว้า

    



 

ผ
 
 
ห

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตัวบ

หลักฐานเอกสารที่ต
1. เอกสารห
2. หนังสือน
3. กรณีหลั

บ่งชีท้ี ่1.1  กําห
  (คะ

ต้องการนอกเหนือจ
หลักสูตรฉบับที ่สก
นาที่ สกอ. แจ้งรับท
ักสตูรยังไม่ได้แจ้งก

คู่มือกา

หนดไว้เป็น “ผ่าน”
ะแนนเป็น ศูนย์) 

จากเอกสารประกอ
กอ. ประทับตรารับท
ทราบหลักสูตร (ถ้าม
การรับทราบ ให้มีหน

ารประกันคุณภาพการ

” และ “ไม่ผ่าน” ห

อบแต่ละรายตัวบ่ง
ทราบ 
มี) 
นังสือนําส่ง สกอ. ห
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รศึกษาภายใน  ระดับ

หากไม่ผ่านเกณฑ์ขอ้

งชี ้

หรือหนังสือส่งคืนจ

บหลักสูตร  มหาวิทยาล

อใดข้อหนึ่ง ถือว่า ห

าก สกอ. และรายง

ลัยเกริก 

หลักสูตรไม่ได้มาตรฐ

งานการประชุมสภา

ฐาน และผลเป็น “

าที่อนุมัติ/ให้ความเ

ไม่ผ่าน” 

ห็นชอบหลักสูตร 



 

องค์
 

ผู้เรยี
ความ
ดํารง
และ
อุดม
มาต
แห่ง
ได้รับ
บัณฑ
หลัก
ผลลั
ปีกา
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คป์ระกอบท่ี 

พันธกิจที
ยนมีความรู้ใน
มรู้มีคุณธรรม
งชีวิตในสังคม
ะพลโลกมีคุณ
มศึกษาในฐาน
รฐานต่างๆท่ีเ
ชาติ เพ่ือมุ่ง
บคุณวุฒิแต่ละ
ฑิตที่ผลิตออก
กสูตรจะสะท้อ
ัพธ์การเรียนรู้
รศึกษานั้นๆ 

ตัวบ่งช้ีที่
ตัวบ่งช้ีที่

คู่มือการป

2 บัณฑติ 

ที่สําคัญที่สุดข
นวิชาการและวิ
มจริยธรรม 
มได้อย่างมีควา
ณลักษณะตาม
นะที่เป็นหน่ว
เก่ียวข้องกับก
เน้นเป้าหมาย
ะคุณวุฒิและสื
กมาเป็นไปตา
อนไปท่ีคุณภา
รู้ การมีงานทาํ
คุณภาพบัณฑิ

ี 2.1  คุณภา
ี 2.2  การได้
- ร้อยละของ
- ผลงานของน
- ผลงานของน

ประกันคุณภาพ

องสถาบันอุด
วิชาชีพ มีคุณล
มีความสามา
ามสุขทั้งทางร
มเอกลักษณ์แ
ยงานในการก
การผลิตบัณฑิต
ยการจัดการศึ
สื่อสารให้สังค
ามที่กําหนดไว
าพบัณฑิตตาม
า และคุณภาพ
ฑิตจะพิจารณา

พบัณฑิตตาม
้งานทําหรือผล
บัณฑิตปริญญ
นักศึกษาและ
นักศึกษาและ

4
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มศึกษา คือ ก
ลักษณะตามห
รถในการเรีย
ร่างกายและจิ
และอัตลักษณ
กํากับและส่งเ
ตเช่นเกณฑ์มา
ศึกษาที่ผลการ
คม ชุมชน รว
ว้ในผลลัพธ์ก
มกรอบมาตรฐ
พผลงานวิจัยข
าได้จากตัวบ่ง

มกรอบมาตรฐ
ลงานวิจัยของ
ญาตรีที่ได้งาน
ะผู้สําเร็จการศึ
ะผู้สําเร็จการศึ

1 

ใน  ระดับหลักสู

การผลิตบัณฑิ
หลักสูตรที่กําห
นรู้และพัฒน
ตใจ มีความส
ณ์ของสถาบัน
เสริมการดําเนิ
าตรฐานหลักส
รเรียนรู้ของนั
วมทั้งหน่วยงา
ารเรียนรู้ในแ
ฐานคุณวุฒิระ
ของนักศึกษาแ
ช้ี ดังต่อไปน้ี

านคุณวุฒิระด
งผู้สําเร็จการศึ
ทาหรือประก

ศึกษาในระดับ
ศึกษาในระดับ

สูตร  มหาวิทยา

ฑิต หรือการจดั
หนด บัณฑิตร
าตนเองสามา
สํานึกและคว
นอุดมศึกษาส
นินงานของส
สูตรกรอบมาต
ักศึกษาซึ่งเป็น
านที่เก่ียวข้องต
แต่ละหลักสูต
ะดับอุดมศึกษ
และผู้สําเร็จกา

ดับอุดมศึกษา
ศึกษา 
อบอาชีพอิสร
ปริญญาโทที่ไ
ปริญญาเอกที

าลัยเกริก 

ดกิจกรรมการ
ระดับอุดมศึกษ
ารถประยุกต์ใ
ามรับผิดชอบ
สํานักงานคณ
ถาบันอุดมศึก
ตรฐานคุณวุฒิ
นการประกันค
ต่างๆได้เช่ือมั่
ร คุณภาพ

ษาแห่งชาติ โ
ารศึกษาระดับ

แห่งชาติ 

ระภายใน 1 ปี
ได้รับการตีพิม
ที่ได้รับการตีพิ

รเรียนการสอน
ษาจะต้องเป็น
ใช้ความรู้เพ่ือก
บในฐานะพลเมื
ณะกรรมการก
กษา ได้จัด

ฒิระดับอุดมศึก
คุณภาพบัณฑิ
ันถึงคุณภาพข
พบัณฑิตในแต
โดยพิจารณาจ
บบัณฑิตศึกษ

ป 
มพ์หรือเผยแพ
พิมพ์หรือเผยแ

นให้
นผู้มี
การ
มือง
การ
ดทํา
กษา
ฑิตที่
ของ
ต่ละ
จาก

ษาใน

พร่ 
แพร่ 



 

ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

Edu
ครอ
4) ด
สื่อส
 

เกณ

 

สูตร
 

 
 
ข้อมู

การศึ
 
หมา

หลัก
ประ

ร้อย
การคิ
คน เ

บ่งชี้ที่ 2.1  
ดของตัวบ่งชี้ 

ธิบายตัวบ่งชี้
กรอบมา

ucation: TQ
บคลุมผลการ
ด้านทักษะคว
สารและการใช้

ณฑ์การประเมิ
ใช้ค่าเฉลี

รการคํานวณ 

คะแนนท่ีไ

มูลประกอบ 
จํานวนบั

ศึกษา 

ายเหต ุ: 
- ในกรณ

กสูตรน้ันจะยัง
กอบการประ

- กรณีบัณ
- ในกรณี

ละ 20เน่ืองจ
คิด เช่น มีนัก
เป็นฐานที่100

 

คู่มือการป

คุณภ
 ผลลั

ชี ้
าตรฐานคุณวุฒ
QF) ได้มีการกํ
รเรียนรู้อย่างน้
ามสัมพันธ์ระ

ช้เทคโนโลยีสา

น 
ลี่ยของคะแนน

ได้ =   

บัณฑิตที่รับกา

ณีหลักสูตรปรั
งไม่ครบรอบ
เมิน 
ณฑิตที่มีอาชีพ
ณีบัณฑิตหลักส
จากเดินทางก
กศึกษาต่างชา
0% 

ประกันคุณภาพ

ภาพบัณฑิตต
ลัพธ์ 

ฒิระดับอุดมศึ
กําหนดคุณลัก
น้อย 5 ด้าน คื
ะหว่างบุคคลแ
ารสนเทศ ตัวบ

นประเมนิบัณฑิ

รประเมินจาก

รับปรุงที่ยังไม่
การปรับปรุง

พอิสระ ไม่ต้อ
สูตรนานาชาติ
ลับประเทศไป
ติ 90 คน มีน

ผลรวมขอ
จานวน
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ตามกรอบมาต

ศึกษาแห่งชาติ
กษณะบัณฑิตท
ือ 1) ด้านคณุ

และความรับผิ
บ่งช้ีน้ีจะเป็นก

ฑิต (คะแนนเต

กผู้ใช้บัณฑิตจ

ครบรอบ สถ
ก็ตาม โด

งเอามานับใน
ติ เป็นนักศึกษ
ปแล้ว สามาร
นักศึกษาไทย

งค่าคะแนนท่ีได้
นบัณฑิตท่ีได้รบั

2 

ใน  ระดับหลักสู

ตรฐานคุณวุฒิ

ติ (Thai Qu
ที่พึงประสงค์

ณธรรมจริยธรร
ผิดชอบ และ
การประเมินคณุ

ต็ม 5) 

จะต้องไม่น้อย

ถาบันอุดมศึกษ
ดยนาผลการด

นการประเมินค
ษาต่างชาติปร
รถอนุโลมให้ใ
10 คน ให้ป

ด้จากการประเมิ
บการประเมินท้ัง

สูตร  มหาวิทยา

ฒิระดับอุดมศึ

ualifications
ตามที่หลักสูต
รม 2) ด้านคว
5) ด้านทักษ

ณภาพบัณฑิต

กว่าร้อยละ 2

ษาต้องประเมิ
ดาเนินงานขอ

ความพึงพอใจ
ระมาณ 90% 
ใช้บัณฑิตที่เป็
ประเมินโดยคิด

มินบัณฑิต 
งหมด 

าลัยเกริก 

ศกึษาแห่งชาติ

 Framewo
ตรกาหนดไว้ใ
วามรู้ 3) ด้านท
ษะการวิเคราะ
ตในมุมมองขอ

20 ของจํานว

มินตัวบ่งช้ีที่ 
องหลักสูตรใน

จของผู้ใช้บัณฑิ
การประเมิน
นนักศึกษาชา
ดจากนักศึกษ

ติ 

rk for Hig
น มคอ. 2
ทักษะทางปัญ
ะห์เชิงตัวเลขก
องผู้ใช้บัณฑิต

นบัณฑิตที่สํา

2.1 ด้วย แม
นรอบที่ผ่านม

ฑิต 
นบัณฑิตอาจไม
าวไทยเป็นฐาน
ษาไทยจานวน

her 
2 ซึ่ง
ญญา 
การ

าเร็จ

ม้ว่า
าใช้

ม่ถึง
นใน
10 



 

ตัวบ

ชนิด
 
คําอ

ได้งา
บัณฑ
สร้าง
ลงท
 

เกณ

คะแ

สูตร
1. คํ
 
      
 
 

ไม่ได้
 
2. แ
 
คะแน
 
 
 
 
 
 

บ่งชี้ที่ 2.2  

ดของตัวบ่งชี้ 

ธิบายตัวบ่งชี้
บัณฑิตป

านทําหรือมีกิจ
ฑิตที่สําเร็จกา
งรายได้เข้ามา
ะเบียนเรียนใ

ณฑ์การประเมิ
โดยการแ

แนนระหว่าง 0
 

รการคํานวณ 
คาํนวณร้อยละ

                 

การคํานว
ด้เปลี่ยนงานม

แปลงคา่ร้อยล

นนท่ีได้ = 

คู่มือการป

(ปริ
ภาย

         ผลลั

ชี ้
ปริญญาตรีที่สํา
จการของตนเ
ารศึกษาในปีก
าเป็นประจําเ
นภาคพิเศษห

น 
แปลงค่าร้อยล
0 – 5 กําหนด

ะของบัณฑิตป

          

วณค่าร้อยละ
มาพิจารณา 

ละทีค่ํานวณได

จํานวนบ

ค่าร้อยล

ประกันคุณภาพ

ญญาตรี) ร
ยใน 1 ปี 
ัพธ์ 

าเร็จการศึกษ
องที่มีรายได้ป
การศึกษานั้น
เพ่ือเลี้ยงชีพต
หรือภาคนอกเว

ละของบัณฑิต
ดให้เป็นคะแน

ปริญญาตรีที่

ะน้ีไม่นําบัณฑิ

ด้ในข้อ 1 เทยี

บัณฑิตปริญญา
จํานวน

ละของบัณฑิตป
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ร้อยละของบั

ษาในหลักสูตร
ประจําภายใน

การนับการ
ตนเองได้ กา
วลา ให้คํานว

ตปริญญาตรีที
นเต็ม 5 = ร้อ

ได้งานทาหรือ

ตที่ศึกษาต่อ

ยบกับคะแนน

าตรีท่ีได้งานทํา
นบัณฑิตท่ีตอบ

ปริญญาตรีท่ีได้ง

3 

ใน  ระดับหลักสู

บัณฑิตปริญญ

ภาคปกติ ภา
ระยะเวลา 1 
รมีงานทานับก
ารคํานวณร้อ
ณเฉพาะผู้ที่เป

ที่ได้งานทาหรื
อยละ 100 

อประกอบอา

เกณฑ์ทหาร

นเต็ม 5 

หรือประกอบอ
บแบบสํารวจทัง้

งานทําหรือประ
100 

สูตร  มหาวิทยา

ญาตรีที่ได้งาน

าคพิเศษ และ
ปีนับจากวันที
กรณีการทํางา
ยละของผู้มีง
ปลี่ยนงานใหม

อประกอบอา

าชพีอิสระภาย

ร อุปสมบท 

อาชีพอิสระภาย
งหมด 

ะกอบอาชีพอิสร

าลัยเกริก 

นทาหรือประก

ภาคนอกเวลา
ที่สําเร็จการศึก
านสุจริตทุกป
านทําของผู้สํ
ม่หลังสําเร็จกา

าชีพอิสระภาย

ยใน 1 ปี ตาม

X 

และบัณฑิตที

ยใน 1 ป ี

ระภายใน 1 ปี 

กอบอาชีพอิส

า ในสาขานั้น
กษาเมื่อเทียบ
ระเภทท่ีสามา
ําเร็จการศึกษ
ารศึกษาเท่าน้ั

ยใน 1 ปี เ

มสูตร 

100 

ที่มีงานทาแล้ว

   X 5 

สระ

นๆที่
บกับ
ารถ
ษาที่
น้ัน 

เป็น

วแต่



 

หมา

หลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ายเหต ุ: 
- จํานวน
- กรณีห

กสูตรปรับปรุง

คู่มือการป

นบัณฑิตที่ตอบ
หลักสูตรใหม่ไ
งที่มีนักศึกษาเ

ประกันคุณภาพ

บแบบสํารวจจ
ไม่ต้องประเมิน
เรียนอยู่ ต้องป
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จะต้องไม่น้อย
นตัวบ่งช้ีที่ 2
ประเมินตัวบ่ง

4 

ใน  ระดับหลักสู

กว่าร้อยละ 7
2.1 และ 2.2
งช้ีที่ 2.1 และ

สูตร  มหาวิทยา

70 ของจานวน
2 เน่ืองจากไม
2.2 ด้วย เน่ือ

าลัยเกริก 

นบัณฑิตที่สําเ
ม่มีผู้สําเร็จกา
องจากมีผู้สําเร็

เร็จการศึกษา
ารศึกษา สําห
ร็จการศึกษาแ

หรับ
แล้ว 



 

ตัวบ

ชนิด
 
คําอ

น่าเชื
เป็น
ผลงา

เกณ

คะแ
 
สูตร
1. คํ
 
 
 
 
2. แ
 
    ค
 
 
หมา

ผลงา
 
 
 
 

บ่งชี้ที ่2.2  

ดของตัวบง่ชี ้

ธบิายตัวบ่งชี้
การศึกษ

ช่ือถือผู้สําเร็จ
ระบบและสา
านของผู้สําเร็

 
ณฑ์การประเมิ

โดยการแ
แนนระหว่าง 0

รการคํานวณ 
คาํนวณร้อยล

แปลงคา่ร้อยล

ะแนนท่ีได้ = 

ายเหต ุ: 
- การนับ

านในวารสาร

ผลรวมถ่วงน้ํ

คู่มือการป

(ปริญ
การ

 ผลลั

ชี ้
ษาในระดับปริ
การศึกษาจะ
ามารถนาไปเผ
จการศึกษาใน

น 
แปลงค่าร้อย
0 - 5 กําหนดใ

ะของผลรวม

ละทีค่ํานวณได

ับการตีพิมพ์เ
ระดับชาติหรือ

น้าํหนักของผลงา

ร้อยละขอ

ประกันคุณภาพ

ญญาโท) ผล
ตีพิมพ์หรอืเผ
ลัพธ ์

ริญญาโทจะต้อ
ต้องประมวลค
ผยแพร่ให้เป็น
นระดับปริญญ

ละของผลรว
ให้เป็นคะแนน

มถ่วงน้าหนักข

ด้ในข้อ 1 เทยี

ผยแพร่ผลงาน
อนานาชาติ มิ

านท่ีตีพิมพ์หรือ
จํานวนผู้สํา

องผลรวมถ่วงนา้
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งานของนกัศึ
ผยแพร ่

องมีการค้นคว
ความรู้เพ่ือจัด
นประโยชน์ต่อ
ญาโท 

วมถ่วงน้าหนัก
นเต็ม 5 = ร้อ

ของผลงานที่ตี

ยบกับคะแนน

นของนักศึกษ
มิได้นับจากวัน

อเผยแพร่ของนัก
าเร็จการศึกษาร

าหนักของผลงา

5 

ใน  ระดับหลักสู

ศกึษาและผูส้าํ

ว้า คิดอย่า
ดทาผลงานที่แ
อสาธารณะ

กของผลงานท
อยละ 40 ขึ้นไ

ตีพมิพ์เผยแพ

นเต็ม 5 

ษาและผู้สําเร็จ
นที่ได้รับการตอ

กศึกษาและผู้สํา
ระดับปริญญาโท

นท่ีตีพิมพ์หรือเ
40 

สูตร  มหาวิทยา

าเร็จการศึกษ

งเป็นระบบ 
แสดงถึงความ

ตัวบ่งช้ีน้ีจะ

ที่ตีพิมพ์เผยแ
ไป 

พร่ต่อผู้สาํเรจ็

จการศึกษา น
อบรับ (Acce

าเร็จการศึกษาร
ทท้ังหมด 

เผยแพร่ต่อผู้สํา

าลัยเกริก 

ษาในระดับปริ

วิจัยเพ่ือหา
มสามารถในกา
ะเป็นการประ

แพร่ต่อผู้สําเร็

จการศึกษาตา

นับ ณ วันที
pted) 

ะดับปริญญาโท

เร็จการศึกษา  

รญิญาโทที่ได้ร

คาตอบที่มีคว
ารใช้ความรู้อ
เมินคุณภาพข

ร็จการศึกษาเ

ามสูตร 

ที่ได้รับการตีพิ

ท   X 100 

X 5 

รบั

วาม
ย่าง
ของ

เป็น

พิมพ์



 

กําห
ค่าน

0
0
0

0
0

1

 

Pap
เอกส
 

กําห
ค่าน้ํ

0
0
0
0
1

 

บุคค

หนดระดับคุณ
น้าํหนัก 
0.10 - บ
0.20 - บ
0.40 - บ

ทาง
ว่าด้
สถา
ทรา
- ผล

0.60 - บ
0.80 - บ

คณ
ทาง
และ
ในว

1.00 - 
ก.พ
การ
- ผล

การส่งบ
per) และเมื่อไ
สาร หรือสื่ออิ

หนดระดับคณุ
น้าํหนัก 
0.20 งาน
0.40 งาน
0.60 งาน
0.80 งาน
1.00 งาน

ผลงานสร
คลภายนอกสถ

คู่มือการป

ณภาพผลงานท

ทความฉบับสม
ทความฉบับสม
บทความฉบับสม
งวิชาการระดับช
ด้วย หลักเกณฑ์
าบันนําเสนอสภ
าบภายใน 30 วั
ลงานท่ีได้รับกา
ทความที่ตีพิมพ์
ทความที่ตีพิมพ์

ณะกรรมการการ
งวิชาการ พ.ศ. 
ะแจ้งให้ ก.พ.อ.
วารสารวิชาการ
บทความท่ีตีพิม

พ.อ.หรือระเบียบ
รเผยแพร่ผลงาน
ลงานท่ีได้รับกา

ทความเพ่ือพิ
ได้รับการตอบ
ิเล็กทรอนิกสไ์

ณภาพงานสร้า

นสร้างสรรค์ท่ีมีก
นสร้างสรรค์ท่ีได้
นสร้างสรรค์ท่ีได้
นสร้างสรรค์ท่ีได้
นสร้างสรรค์ท่ีได้

ร้างสรรค์ทุกช้ิ
ถาบันร่วมพิจา

ประกันคุณภาพ

ทางวิชาการ

มบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
มบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
มบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใ
ชาติท่ีไม่อยู่ในฐ

ฑ์การพิจารณาว
ภาสถาบันอนุมัติ
วัน นับแต่วันท่ีอ
รจดอนุสิทธิบตั

พ์ในวารสารวิชา
พ์ในวารสารวิชา
รอุดมศึกษาว่าด้
2556 แต่สถาบั
./กกอ. ทราบภา
ท่ีปรากฏในฐาน
มพ์ในวารสารวิ
บคณะกรรมการ
นทางวิชาการ พ
รจดสิทธิบัตร 

พิจารณาคัดเลื
รับและตีพิมพ
ได้ 

างสรรค์ดังนี้

การเผยแพร่สู่สา
ด้รับการเผยแพร
ด้รับการเผยแพร
ด้รับการเผยแพร
ด้รับการเผยแพร

ช้ินต้องผ่านกา
ารณาด้วย 
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ดังนี้ 
ระ

นลักษณะใดลักษ
นรายงานสืบเนือ่
ในรายงานสืบเนื
ฐานข้อมูล ตามป
ารสารทางวิชาก
ติและจัดทําเป็น
อกประกาศ  

ตร 
การที่ปรากฏใน
การระดับนานา
้วย หลักเกณฑ์ก
บันนําเสนอสภา
ายใน 30 วัน นั
นข้อมูล TCI กลุ่
วิชาการระดับน
รการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2562 

ลือกให้นาเสน
พ์แล้ว การตีพิ

ระ
าธารณะในลักษ
ร่ในระดับสถาบั
ร่ในระดับชาติ 
ร่ในระดับความร
ร่ในระดับภูมิภา

ารพิจารณาจา

6 

ใน  ระดับหลักสู

ะดับคณุภาพ
ษณะหนึ่ง 
องจากการประช
นื่องจากการปร
ประกาศ ก.พ.อ
การสําหรับการ
นประกาศให้ทร

นฐานข้อมูล TCI
าชาติท่ีไม่อยู่ในฐ
การพิจารณาวา
สถาบันอนุมัติแ
ับแต่วันท่ีออกป
มท่ี 1 
านาชาติท่ีปราก
า ว่าด้วย หลักเก

นอในการประ
มพ์ต้องตีพิมพ

ะดับคณุภาพ
ษณะใดลักษณะห
ัน 

ร่วมมือระหว่างป
คอาเซียน/นาน

ากคณะกรรมก

สูตร  มหาวิทยา

ชุมวิชาการระดั
ะชุมวิชาการระ

อ. หรือระเบียบ 
รเผยแพร่ ผลงา
ราบ เป็นการทั

I กลุ่มท่ี 2 
ฐานข้อมูล ตาม
ารสารทางวิชาก
และจัดทําเป็นป
ประกาศ (ซ่ึงไม่อ

กฏในฐานข้อมูล
กณฑ์การพิจารณ

ะชุมวิชาการต้
พ์เป็นฉบับสมบ

หนึ่ง หรือผ่านสื

ประเทศ 
นาชาติ

การที่มีองค์ปร

าลัยเกริก 

ับชาติ 
ะดับนานาชาติ 
คณะกรรมการ

านทางวิชาการ 
ท่ัวไป และแจ้งให

ประกาศ ก.พ.อ
การสําหรับ การ
ประกาศ ให้ทรา
อยู่ใน Beall’s l

ลระดับนานาชา
ณาวารสารทาง

ต้องส่งเป็นฉบั
บูรณ์ ซึ่งสามา

สื่ออิเล็กทรอนิกส

ระกอบไม่น้อย

หรือในวารสาร
รการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2556 แต
ห้ ก.พ.อ./กกอ

อ. หรือ ระเบียบ
รเผยแพร่ผลงาน
บเป็นการท่ัวไป
list) หรือตีพิมพ์

าติตามประกาศ
วิชาการสําหรับ

บับสมบูรณ์ (F
ารถอยู่ในรูปแ

ส์ online 

ยกว่า 3 คนโด

ร
า
ต่
. 

บ
น
ป 
พ์

ศ
บ

Full 
แบบ

ดยมี



 

หมา

ผลงา

น้ันๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ายเหต:ุ 
1. ผลงา

านทางวิชากา
2. ผลงา

ๆ 
3. ในกรณ

คู่มือการป

านวิจัยที่มีช่ือ
ารของอาจารย
นของนักศึกษ

ณีที่ไมม่ีผู้สําเร็

ประกันคุณภาพ

นักศึกษาและ
ย์ 
ษาและผู้สําเร็จ

ร็จการศกึษาไม
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ะอาจารย์ร่วม

จการศึกษาให้

ม่พิจารณาตัว

7 

ใน  ระดับหลักสู

กันและนับใน

ห้นับผลงานทุก

บ่งช้ีน้ี 

สูตร  มหาวิทยา

นตัวบ่งช้ีน้ีแล้ว

กช้ินที่มีการตี

าลัยเกริก 

ว สามารถนํา

พิมพ์เผยแพร่

าไปนับในตัวบ

ร่ในปีการประ

บ่งช้ี

เมิน



 

ตัวบ

ชนิด
 
คําอ

หาป
ที่แส
ตัวบ่
 
เกณ

คะแ
 
สูตร
1. คํ
 
 
 
 
2. แ
 
 
คะแน
 
 
หมา

ผลงา
 
ร 
 

บ่งชี้ที่ 2.2 (ป ิ

ดของตัวบง่ชี ้

ธบิายตัวบ่งชี้
การศึกษ

ประเด็นความรู้
สดงถึงความส
บ่งช้ีน้ีจะเป็นกา

ณฑ์การประเมิ
โดยการแ

แนนระหว่าง 0

รการคํานวณ 
คาํนวณร้อยละ

แปลงคา่ร้อยล

นนท่ีได้ =   

ายเหต ุ: 
- การนั

านในวารสาร

ผลรวมถ่วง

คู่มือการป

ริญญาเอก)  

 

ชี ้
ษาในระดับปริญ
รู้ใหม่ที่มีความ
ามารถในการ
ารประเมินคณุ

น 
แปลงค่าร้อย
0 - 5 กําหนดใ

ะของผลรวม

ละทีค่ํานวณได

ับการตีพิมพ์เ
ระดับชาติหรอื

งน้ําหนักของผล

ร้อยละของผล

ประกันคุณภาพ

ผลงานข
การตีพิม
ผลลัพธ์

ญญาเอกเป็นก
มน่าเช่ือถือ เป็
รใช้ความรู้อย่า
ณภาพของผลง

ละของผลรว
ให้เป็นคะแนน

ถ่วงน้าหนักข

ด้ในข้อ 1 เทยี

ผยแพร่ผลงาน
อนานาชาติ มิ

ลงานท่ีตีพิมพ์หรื
จํานวนผู้ส

ลรวมถ่วงน้ําหนั
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ของนักศึกษาแ
มพ์หรอืเผยแพ

การศึกษาในร
ป็นประโยชน์
างเป็นระบบแ
งานของผู้สําเร็

วมถ่วงน้าหนัก
นเต็ม 5 = ร้อ

ของผลงานท่ีตี

ยบกับคะแนน

นของนักศึกษ
มิได้นับจากวัน

รือเผยแพร่ของน
สําเร็จการศึกษา

ักของผลงานท่ีตี
8

8 

ใน  ระดับหลักสู

และผู้สําเร็จก
พร ่

ระดับสูงจะต้อ
ผู้สําเร็จการศึ
และสามารถน
ร็จการศึกษาใ

กของผลงานท
อยละ 80 ขึ้นไ

ตีพิมพ์เผยแพ

นเต็ม 5 

ษาและผู้สําเร็จ
นที่ได้รับการตอ

นักศึกษาและผู้ส
าระดับปริญญาเ

 

ตีพิมพ์หรือเผยแ
80 

สูตร  มหาวิทยา

การศึกษาในร

องมีการค้นคว้
ศึกษาจะต้องป
นําไปเผยแพร่ใ
ในระดับปริญญ

ที่ตีพิมพ์เผยแ
ไป 

พร่ต่อผู้สาํเร็จ

จการศึกษา น
อบรับ (Acce

สําเร็จการศึกษา
เอกท้ังหมด 

แพร่ต่อผู้สําเร็จก

าลัยเกริก 

ระดับปริญญา

้า คิดอย่างเป็
ประมวลความ
ให้เป็นประโย
ญาเอก 

แพร่ต่อผู้สําเร็

การศึกษา  ต

นับ ณ วันที
pted) 

าระดับปริญญาเ

การศึกษา X 5 

าเอกที่ได้รับ

นระบบ วิจัย
รู้เพ่ือจัดทําลง
ยชน์ต่อสาธาร

ร็จการศึกษาเ

ตามสูตร 

ที่ได้รับการตีพิ

เอก  X 100 

เพ่ือ
งาน
รณะ 

เป็น

พิมพ์



 

กําห
ค่าน

0
0

0
0

1

 

Pap
เอกส
 
กําห
ค่าน

0
0
0
0
1

 

มีบุค

หนดระดับคณุ
น้าํหนัก 
0.20 - บ
0.40 - บ

ทาง
ด้วย
สถา
ทรา
- ผล

0.60 - บ
0.80 - บ

คณ
ทาง
และ
ในว

1.00 - บ
ก.พ
สาห
- ผล

การส่งบ
per) และเมื่อไ
สาร หรือสื่ออิ

หนดระดับคณุ
น้าํหนัก 
0.20 งาน
0.40 งาน
0.60 งาน
0.80 งาน
1.00 งาน

ผลงานส
คคลภายนอกส

คู่มือการป

ณภาพผลงานท

ทความฉบับสม
ทความฉบับสม
งวิชาการระดับช
ย หลักเกณฑ์กา
าบันนําเสนอสภ
าบภายใน 30 วั
ลงานท่ีได้รับกา
ทความที่ตีพิมพ์
ทความที่ตีพิมพ์

ณะกรรมการการ
งวิชาการ พ.ศ. 
ะแจ้งให้ ก.พ.อ.
วารสารวิชาการ
ทความที่ตีพิมพ์

พ.อ. หรือระเบีย
หรับการเผยแพ
ลงานท่ีได้รับกา

ทความเพ่ือพิ
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ยืนยันและก
ประเมินสาม
อธิบายการเ
ท่ีดีได้ชัดเจน
 

5 
กรรมการผู้ตรวจ
มารถให้เหตุผล
เป็นแนวปฏิบัติ
น 

จ 



 

ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

เรียน
กลา
ในห้
ดูแล
จัดก
ส่งเส
นักศึ

ให้คร

ทั้งห

เกณ

 ไม่
 ไม่
 ไม่
ในกา
ติดตา
ปรับป
 ไม่
หลักฐ
 

บ่งชี้ที ่3.2  
ดของตัวบง่ชี ้

ธบิายตัวบ่งชี้
ในช่วงปีแ

นแก่นักศึกษา
งคันน้อย ในร
้องเรียนและน

ลให้คําปรึกษา
การความเสี่ยง
สริมการเผยแ
ศึกษาและทักษ

ในการรา
รอบคลมุประ

 
ในการป

หมดที่ทําให้นัก
 

ณฑ์การประเมิ
0 

ม่มีระบบ 
ม่มีกลไก 
ม่มีแนวคิด
ารกํากับ
ามและ 
ปรุง 
ม่มีข้อมูล 
ฐาน 


ก

ร
ไ
ด
 

คู่มือการป

การ
 กระ

ชี ้
แรกของการศึ
า เพ่ือให้มีค
ระหว่างการศึก
นอกห้องเรียน
จากอาจารย์ที
งของนักศึกษา
แพร่ผลงานวิช
ษะการเรียนรู้ใ
ายงานการดําเ
เด็นต่อไปน้ี 
- การควบคมุ
- การควบคมุ
- การพัฒนาศ

ประเมินเพื่อให
กศึกษาเรียนอ

น 
1 

 มีระบบ มี
กลไก 
 ไม่มีการนํา 
ระบบ กลไก 
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพ

ส่งเสริมและพ
บวนการ 

ศึกษา ต้องมี
ความสามารถ
กษามีการจัดกิ
 มีกิจกรรมเส
ที่ปรึกษาวิชาก
า เพ่ือให้สาม
ชาการของนัก
ในศตวรรษที่
เนินงานตามตั

มการดูแลการใ
มการดูแลการใ
ศักยภาพนักศึ

ห้ทราบว่าอยู
อย่างมีความส

2

/ 

 มีระบบ
กลไก 
 มีการนํ
ระบบกลไก
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
 มีการ
ประเมิน 
กระบวนกา
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พัฒนานักศกึษ

มีกลไกในการพ
ในการเรียนรู้
กิจกรรมการพั
สริมสร้างความ
การ (ระดับป
มารถสําเร็จกา
กศึกษา ก
21 ให้ได้มาต

ตัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิ

ใหค้ําปรึกษาวิ
ใหค้ําปรึกษาวิ
ึกษาและการ

ยู่ในระดับคะแ
สุขและมีทักษ

บ มี

ํา
กไปสู่
/ 
 

าร 

 มีระ
กลไก
 มีกา
ระบบ
ไปสู่กา
ดําเนิน
 มีกา
ประเมิ
กระบว

4 

ใน  ระดับหลักสู

ษา 

พัฒนาความรู้
รู้ระดับอุดมศึก
พัฒนาความรู้ค
มเป็นพลเมือง
ปริญญาตรี โท
ารศึกษาได้ตาม
ารสร้างโอกา

ตรฐานสากล 
ธิบายกระบวน

วิชาการและแ
วิทยานิพนธ์ แ
เสรมิสร้างทัก

แนนใดให้พิจ
ษะที่จาเป็นต่อ

3 
ะบบ มี

ารนํา
กลไก 
ารปฏิบัติ/ 
นงาน 
าร
มิน 
วนการ 


ก

ร
ก
ด

ก

สูตร  มหาวิทยา

้พ้ืนฐานหรือก
กษาได้อย่างมี
ความสามารถใ
ดีที่มีจิตสานึก
ท เอก) ระบ
มระยะเวลาที
สการเรียนรู้ที

นการหรือแสด

แนะแนวแก่นัก
แก่บัณฑิตศึกษ
ษะการเรียนรู้

จารณาในภาพ
อการประกอบ

4 
 มีระบบ มี
กลไก 
 มีการนํา
ระบบ กลไกไปส
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 

าลัยเกริก 

การเตรียมควา
มีความสุข อ
ในรูปแบบต่า
กสาธารณะมีก
บบการป้องกัน
ที่หลักสูตรกําห
ที่ส่งเสริมการ

ดงผลการดําเนิ

กศึกษาปริญญ
ษา 
รู้ในศตวรรษที่

พรวมของผล
บอาชีพในอน

สู ่

น 

 มีระบบ
 มีการน
ไปสู่การป
/ดําเนินงา
 มีการป
กระบวนก
 มีการป
พัฒนากร
จากผลกา

ามพร้อมทางก
อัตราการลาอ
งๆ ทั้งกิจกรร
การวางระบบก
นหรือการบริห
หนด รวมทั้งก
รพัฒนาศักยภ

นินงานอย่างน้

ญาตร ี

ที ่21 

ลการดําเนินง
นาคต 

5 
บ มีกลไก 
นาระบบกลไก
ปฏิบัติ 
าน 
ประเมิน
การ 
ปรับปรุง/
ะบวนการ 
ารประเมิน 

การ
ออก
รม 
การ
หาร
การ
ภาพ

น้อย

งาน



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

คู่มือการป

1 

ประกันคุณภาพ

2
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนกา
 
 

55
พการศึกษาภายใ

ร

าร 

 มีกา
ปรับป
พัฒนา
กระบว
จากผล
ประเมิ
 
 

5 

ใน  ระดับหลักสู

3 
าร

ปรุง/ 
า
วนการ 
ลการ
มิน 


ป
ก
จ
ป

ป
ช
รู

สูตร  มหาวิทยา

4 
 มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

าลัยเกริก 

า 
 มีผลจา
เห็นชัดเจน
เป็นรูปธร
 มีแนวท
โดยมีหลกั
ประจักษยื์
และกรรม
ประเมินส
เหตุผลอธิ
เป็นแนวป
ท่ีดีได้ชัดเ

5 
ากการปรบัปรุง
น 
รรม 
ทางปฏิบัติท่ีดี 
กฐานเชิง
ยืนยัน 
มการผู้ตรวจ 
สามารถให้
ธิบายการ 
ปฏิบัติ 
จน 



 

ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

หลัก
ข้อร้

ประ

 
หมา

ดําเนิ

นับถึ
คิดเป็

 
ตัวอ

ปกี

 

      
 

      

บ่งชี้ที ่3.3  
ดของตัวบง่ชี ้

ธบิายตัวบ่งชี้
ผลการป

กสูตรสูง อัตรา
้องเรียนของนั

ในการรา
เด็นต่อไปน้ี 

ายเหต ุ: 
- การป

นินการให้กับนั
- อัตราก

ถึงสิ้นปีการศึก
ป็นร้อยละของ

- การคิด

อย่างการคาํน
การศึกษา 

2557  
2558  
2559  

อัต
               

อัต
               

คู่มือการป

 ผลที
 ผลลั

ชี ้
ระกันคุณภาพ
าการสําเร็จกา
นักศึกษา 
ายงานการดา

- การคงอยู่ 
- การสําเร็จก
- ความพึงพอ

ประเมินความพ
นักศึกษาตามกิ
การคงอยู่ของน
กษาที่ประเมิน
งจานวนที่รับเ
ร้อยละของจา

วณหลักสูตร 
จํานวนรับเข้า

 

ตราการสําเรจ็
                

ตราการคงอยู่
                

ประกันคุณภาพ

ทีเ่กิดกับนกัศกึ
ลัพธ ์

พควรทําให้นัก
ารศึกษาตามห

าเนินงานตาม

การศึกษา 
อใจและผลการ

พึงพอใจของน
กิจกรรมในตัว
นักศึกษา คิดจ
น ยกเว้น กา
เข้าในแต่ละรุ่น
านวนนักศึกษ

4 ปี 
จํานวนสําเร็

2560 
X 

 
 

จการศึกษา 
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กษา 

กศึกษามีความ
หลักสูตรสูง น

มตัวบ่งช้ีน้ี

รจดัการข้อรอ้

นักศึกษา เป็
วบ่งช้ีที่ 3.1 แล
จากนักศึกษา
ารเสียชีวิต ก
นที่มีบัณฑิตสํ

ษาที่ยังคงอยู่ขอ

ร็จการศกึษาตามห

2561 
 

X 
 

=   x100
     

=  - x
       

6 

ใน  ระดับหลักสู

มพร้อมทางก
นักศึกษามีคว

ให้อธิบายกร

องเรียนของนัก

ปนการประเมิ
ละ 3.2 
ที่เข้าในแต่ละ
ารย้ายสถานที

สาํเร็จการศึกษ
องแต่ละรุ่น 

หลักสูตร  

2562 
 
 

X 

0 

x100 

สูตร  มหาวิทยา

ารเรียน มีอั
ามพึงพอใจต่อ

ระบวนการห ื

กศึกษา 

นความพึงพอ

ะรุ่น ลบด้วยจ
ที่ทางานของนั
ษาแล้ว 

จานวนที่ลา
จนถึงสิ้นปี

 
 
 
 

าลัยเกริก 

ัตราการคงอยู
อหลักสูตร แ

รือแสดงผลก

อใจของนักศึก

จานวนนักศึกษ
นักศึกษาในระ

าออกและคัดชื่อออ
ปกีารศึกษา 2562

ยู่ของนักศึกษ
ละผลการจัดก

การดําเนินงาน

กษาต่อกระบว

ษาที่ออกทุกก
ะดับบัณฑิตศึก

อกสะสม
2  

ษาใน
การ

นใน

วนที่

กรณี
กษา 



 

เกณ

 ไม
รายง
ดําเนิ
 
 

ะดับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณฑ์การประเมิ
0 

ม่มีการ 
งานผลการ 
นนิงาน 


ร
ผ
ด
ใ
 

บหลักสูตร 

คู่มือการป

น 
1 

 มีการ
รายงาน 
ผลการ
ดําเนินงาน 
ในบางเรื่อง 

ประกันคุณภาพ

2
 มีการ
รายงานผล
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อ
ตามคําอธิบ
ในตัวบ่งชี้
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ลการ
น 
อง
บาย 

 มีกา
ผลการ
ดําเนิน
ครบทุ
คําอธิบ
บ่งชี ้
 มีแน
การดาํ
ท่ีดีข้ึนใ
เรื่อง 
 
 

7 

ใน  ระดับหลักสู

3 
ารรายงาน
ร
นงาน 
กเรื่องตาม 
บายในตัว

นวโน้มผล
าเนินงาน 
ในบาง


ร
ด
ค
ต
ใ

ผ
ด
ที
เ

สูตร  มหาวิทยา

4 
 มีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครบทุกเรื่อง 
ตามคําอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 
 มีแนวโน้ม
ผลการ
ดําเนินงาน 
ท่ีดีข้ึนในทุก
เรื่อง 

าลัยเกริก 

 มีการรา
ดําเนินงาน
ตามคําอธิบ
ในตัวบ่งชี้ 
 มีแนวโน้
ดําเนินงาน
เรื่อง 
 มีผลการ
โดด เด่นเที
หลักสูตรนั้น
กลุ่มเดียวกั
หลักฐานเชิ
ยืนยัน และ
ผู้ตรวจประ
เหตุผลอธบิ
การดําเนนิ
อย่างแท้จริ

5 
ยงานผลการ

นครบทุกเรื่อง
บาย 

นม้ผลการ
นท่ีดีข้ึนในทุก

รดําเนินงานท่ี
ทียบเคียงกับ
ั้นในสถาบัน 
กันโดยมี
ชิงประจักษ์
ะกรรมการ
ะเมินสามารถให้
บายว่าเป็นผล
งานท่ีโดดเด่น
ริง 

ห้



 

องค์
 

บรหิ
วิสัย
วิชาชี
และ
คุณส
คณะ
ทรัพ
ที่มีค
สะท้
 

ผลลั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คป์ระกอบท่ี 

อาจารย์
หารและพัฒนา
ทัศน์ของสถา
ชีพ ผู้บริหารต
การพัฒนาคุณ
สมบัติทั้งเชิง
ะกรรมการกา
พยากร เพ่ือให้
ความรู้ ความ
ทอ้นจากวุฒิกา

องค์ประ
ัพธ์ที่เกิดกับอ

ตัวบ่งช้ีที่
ตัวบ่งช้ีที่
ตัวบ่งช้ีที่

คู่มือการป

4 อาจารย์ 

เป็นปัจจัยป้อ
าอาจารย์ เพ่ือ
าบัน และของห
ต้องมีการกําห
ณภาพอาจารย
งปริมาณและ
ารอุดมศึกษา
ห้อัตรากาลังอา
มเช่ียวชาญทา
ารศึกษา ตําแห

กอบด้านอาจ
อาจารย์ ให้พิจ
ี 4.1 การบริห
ี 4.2 คุณภาพ
ี 4.3 ผลที่เกิด

ประกันคุณภาพ

อนที่สําคัญขอ
อให้ได้อาจารย
หลักสูตร และ
หนดนโยบาย
ย์ การวางระ
ะเชิงคุณภาพ
 และมีพัฒ
าจารย์มีจานว
างสาขาวิชาขอ
หน่งทางวิชาก

จารย์ เริ่มดํา
จารณาจากตัว
หารและพัฒน
พอาจารย์ 
ดกับอาจารย์
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งการผลิตบัณ
ย์ที่มีคุณภาพเ
ะมีการส่งเสริม
แผนระยะยา

ะบบประกันคุณ
พที่ เป็นไปตา
ฒนาการเพ่ิม
วนเหมาะสมกั
องหลักสูตร
การ และความ

าเนินการต้ังแ
บ่งช้ี ดังต่อไป
าอาจารย์ 

8 

ใน  ระดับหลักสู

ณฑิต ผู้เก่ีย
หมาะสม มีคุณ
มให้อาจารย์มี
าว และกิจกร
ณภาพอาจาร
ามเกณฑ์มาต
ย่ิงขึ้นด้วยกา

กับจานวนนักศึ
และมีประสบ

มก้าวหน้าในก

ต่การบริหารแ
ปน้ี 

สูตร  มหาวิทยา

วข้องต้องมีก
ณสมบัติสอดค
มีความรัก ในอ
รมการดําเนิน
ย์ เป็นการดํ
ตรฐานหลักสู
รวางแผนแล
ศึกษาที่รับเข้า
บการณ์ที่เหม
การผลิตผลงาน

และพัฒนาอา

าลัยเกริก 

ารออกแบบร
คล้องกับสภาพ
องค์กรและกา
นงาน  ตลอดจ
าเนินงานเพ่ือ
สูตรที่ กําหน
ะการลงทุนง
าในหลักสูตร ม
าะสมกับการ
นทางวิชาการ

าจารย์ คุณภ

ระบบประกันก
พบริบท  ปรชั
ารปฏิบัติงานต
จนการกากับดู
อให้ได้อาจารย์
ดโดยสํานักง
บประมาณ แ
มีจํานวนอาจา
ผลิตบัณฑิต
รอย่างต่อเน่ือง

ภาพอาจารย์แ

การ
ชญา
ตาม
ดูแล 
ย์ที่มี
งาน
และ
ารย์
อัน

ง 

และ



 

ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

อาจ
ที่เหม
อาจ
คณะ
งบป

ให้คร

ทั้งห
ตาม
เพ่ือส
 
เกณ

 ไม
 ไม
 ไม
ในกา
ติดตา
และป
 ไม
หลักฐ
 

บ่งชี้ที ่4.1  
ดของตัวบง่ชี ้

ธบิายตัวบ่งชี้
การบริห

ารย์ที่สอดคล้
มาะสม โปร่ง
ารย์ที่มีคุณสม
ะกรรมการกา
ประมาณและท

ในการรา
รอบคลมุประ

ในการป
หมดที่ทําให้หลั
เกณฑ์มาตรฐ
สร้างความเข้ม

ณฑ์การประเมิ
0 

ม่มีระบบ 
ม่มีกลไก 
ม่มีแนวคิด
ารกํากับ
าม 
ปรับปรุง 
ม่มีข้อมูล 
ฐาน 

ไ

คู่มือการป

 การ
 กระ

ชี ้
หารและพัฒนา
้องกับสภาพบ
งใส นอกจากน
มบัติทั้งเชิงปริ
ารอุดมศึกษา
ทรัพยากรและ
ายงานการดําเ
เด็นต่อไปน้ี 
- ระบบการรั
- ระบบการบ
- ระบบการส่
ระเมินเพ่ือให้
ลักสูตรมีอาจา
ฐานหลักสูตรอ
มแข็งทางวิชา

น 
1 

 มีระบบ มี
กลไก 
 ไม่มีการนํา 
ระบบ กลไก 
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

ประกันคุณภาพ

บริหารและพั
บวนการ 

าอาจารย์ เ ิ
บริบท ปรัชญา
น้ีต้องมีระบบ
มาณและเชิงค
 และระบ
ะกิจกรรมการด
เนินงานตามตั

ับและแต่งต้ังอ
บริหารอาจารย
สง่เสริมและพัฒ
ห้ทราบว่าอยู่ใ
ารย์ที่มีคุณสม
อย่างต่อเน่ือง
าการของหลัก

2

/ 

 มีระบบ
กลไก 
 มีการนํ
ระบบกลไก
การปฏิบติั
ดําเนินงาน
 มีการ
ประเมิน
กระบวนก
 ไม่มีกา
ปรับปรุง/พ
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พัฒนาอาจารย

ริ่มต้นต้ังแต่ร
า วิสัยทัศน์ขอ
การบริหารอา
คุณภาพที่เป็น
บบการส่งเสริม
ดําเนินงาน ต
ตัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิ

อาจารย์ประจํ
ย์ 
ฒนาอาจารย์
ในระดับคะแน
มบัติเหมาะสม

และมีการส
สูตร 

บ มี

นาํ
กไปสู่
ติ/ 
น 

าร 
าร
พัฒนา 

 มีร
กลไก
 มีก
กลไก
ปฏิบติั
ดําเนิ
 มีก
กระบ
 มีก
ปรับป
พัฒน

9 

ใน  ระดับหลักสู

ย์ 

ระบบการรับอ
องสถาบัน และ
าจารย์ โดยก
นไปตามเกณฑ
มและพัฒนาอ
ลอดจนการกา
ธิบายกระบวน

จาํหลักสูตร 

นนใด ให้พิ
มทั้งในด้านวุฒิ
ส่งเสริมให้มีกา

3 
ะบบ มี
 

การนาระบบ 
ไปสู่การ 
ติ/
นงาน 

การประเมิน 
บวนการ 
การ
ปรุง/ 
นากระบวน 


ก

ก
ป
ด

ก

ป
ก

สูตร  มหาวิทยา

อาจารย์ใหม่ 
ะของหลักสูตร
ารกําหนดนโย
ฑ์มาตรฐานหล
อาจารย์ ม
ากับ ดูแล แล
นการหรือแสด

พิจารณาในภ
ฒิการศึกษาแล
ารเพ่ิมพูนควา

4 
 มีระบบ มี
กลไก 
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

าลัยเกริก 

ต้องกําหนด
ร มีกลไกการค
ยบาย แผนระ
ลักสูตรที่กําหน
มีการวางแผน
ละการพัฒนาค
ดงผลการดําเนิ

าพรวมของผ
ละตําแหน่งทา
ามรู้ความสาม

บ 

น 

า

 มีระบบ
 มีการน
ไปสู่การปฏิ
ดําเนินงาน
 มีการป
กระบวนกา
 มีการป
กระบวนกา
ประเมิน 
 มีผลจา

ดเกณฑ์คุณสม
คัดเลือกอาจา
ะยะยาวเพ่ือให
นดโดยสํานักง
น และการลง
คุณภาพอาจาร
นินงานอย่างน้

ลการดําเนินง
างวิชาการเป็น
มารถของอาจา

5 
บ มีกลไก 
นาระบบกลไก
ฏบิัติ/ 
น 
ประเมิน
าร 

ปรับปรุง/พัฒนา
ารจากผลการ

ากการปรบัปรุง

มบัติ
ารย์ 
ห้ได้
งาน
งทุน
รย์ 

น้อย

งาน
นไป
ารย์

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

คู่มือการป

1 

ประกันคุณภาพ

2
กระบวนก
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าร การจ
ประเม
 

0 

ใน  ระดับหลักสู

3 
ากผลการ 
มิน 

จ
ป

ป
ชั
รู

สูตร  มหาวิทยา

4 
จากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น 
รูปธรรม 

าลัยเกริก 

เห็นชัดเจน
 มีแนวท
โดยมีหลักฐ
ประจักษ์ยื
กรรมการผู้
สามารถให้
การเป็นแน
ชัดเจน 

5 
นเป็นรูปธรรม
ทางปฏิบัติท่ีดี 
ฐานเชิง
นยันและ 

ผู้ตรวจประเมิน
ห้เหตุผลอธิบาย
นวปฏิบัติท่ีดีได้



 

ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

ให้อ
บัณฑ
อย่า

Sco
 
ร้อย

ความ
ควา
การศึ
 
เกณ

บ่งชี้ที่ 4.2  
ดของตัวบ่งชี้ 

ธิบายตัวบ่งชี้
การส่งเส

าจารย์มีความ
ฑิต  อันสะท้อ
งต่อเน่ือง 

ประเด็นใ
- ร้อยละ
- ร้อยละ
- ผลงาน
- จํานวน

pus ต่อจํานว

ละของอาจา
การศึกษ

มลุ่มลึกทางวิ
มก้าวหน้าทา
ศึกษาที่ตรงหรื

ณฑ์การประเมิ
โดยการแป
หลักสูตร

หลักสูตร

คู่มือการป

 คุณภ
 ปัจจั

ชี ้
สริมและพัฒน
มรู้ ความเช่ีย
อนจากวุฒิกา

ในการพิจารณ
ะของอาจารย์ผู้
ะของอาจารย์ผู้
ทางวิชาการข

นบทความของ
วนอาจารย์ผู้รับ

รย์ผู้รับผิดชอ
ษาระดับอุดมศึ
ชาการ เพ่ือ
างวิชาการแล
รือสัมพันธ์กับ

น 
ปลงค่าร้อยละข
รระดับปริญญ
ค่าร้อยละขอ
ที่กําหนดให้เป็
 
รระดับปริญญ
ค่าร้อยละขอ
ที่กําหนดให้เป็
 

ประกันคุณภาพ

ภาพอาจารย์
จัยนําเข้า 

นาอาจารย์ต้อง
ยวชาญทางสา
รศึกษา ตําแ

ณาตัวบ่งช้ีน้ีจะ
ผูร้ับผิดชอบห
ผูร้ับผิดชอบห
ของอาจารย์ผู้ร
งอาจารย์ผู้รับ
ับผิดชอบหลกั

อบหลักสูตรที่
ศึกษาถือเป็นก
อปฏิบัติพันธกิ
ะการพัฒนาอ

บหลักสูตรที่เปิ

ของอาจารย์ผู้
ญาตร ี
งอาจารย์ผู้รบั
ป็นคะแนนเต็ม

ญาโท 
งอาจารย์ผู้รับ
ป็นคะแนนเต็ม

6
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งทําให้อาจาร
าขาวิชาที่เปิด
แหน่งทางวิชา

ะประกอบด้วย
ลักสูตรที่มีคณุ
ลักสูตรที่ดารง
รับผิดชอบหลั
ผิดชอบหลักสู
กสูตร 

ทีมี่คุณวุฒิปรญิ
การศึกษาระดั
กิจสําคัญของ
องค์ความรู้
ปดสอนในสัดส

ผูร้ับผิดชอบหล

บผิดชอบหลักส
ม 5 = ร้อยละ

บผิดชอบหลักส
ม 5 = ร้อยละ

1 

ใน  ระดับหลักสู

ย์ในหลักสูตร
ดให้บริการ 
าการ และคว

ย 
ณวุฒิปริญญาเ
งตําแหน่งทาง
ลกัสูตร 
สูตรปริญญาเอ

ญญาเอก 
ดับสูงสุดที่ต้อง
งสถาบันในกา

ดังน้ันหลัก
ส่วนที่เหมาะส

ลักสูตรที่มีคณุ

สูตรที่มีคุณวุฒิ
ะ 20 ขึ้นไป 

สูตรที่มีคุณวุฒิ
ะ 60 ขึ้นไป 

สูตร  มหาวิทยา

มีคุณสมบัติที
และมีประสบ
วามก้าวหน้าใ

เอก 
งวิชาการ 

อกที่ได้รับการ

งการบุคลากร
ารผลิตบัณฑิต
กสูตรจึงควรมี
สมกับพันธกิจห

ณวุฒิปรญิญาเอ

ฒิปรญิญาเอก

ฒิปรญิญาเอก

าลัยเกริก 

ที่เหมาะสมแล
บการณ์ที่เหมา
ในการผลิตผล

รอ้างอิงในฐาน

รที่มีความรู้คว
ต ศึกษาวิจัย
มีอาจารย์ที่มีร
หรือจุดเน้นขอ

อกเป็นคะแนน

 

 

ะเพียงพอโดย
าะสมกับการผ
ลงานทางวิชาก

นข้อมูล TCI แ

วามสามารถ แ
ยเพ่ือการติดต
ระดับคุณวุฒิท
องหลักสูตรน้ัน

นระหว่าง 0 –

ยทํา
ผลิต
การ

และ 

และ
ตาม
ทาง
นๆ 

– 5 



 

 
สูตร
1. คํ
 
 
 
 
 
2. แ
 

 
หมา

ของ
ศึกษ
ใช้คุณ
ได้รับ
 
ร้อย

สถา
ในกา
ปฏิบั
 
 
 
 
 

หลักสูตร

รการคํานวณ 
คาํนวณคา่ร้อย

แปลงคา่ร้อยล

คะแนนท่ีไ
 

ายเหต ุ: 
คุณวุฒิป

กระทรวง 
ษาธิการ กรณี
ณวุฒิอ่ืนเทียบ
บความเห็นชอ

ละของอาจา
สถาบันอุ

บันทางการศึก
ารเรียนการสอ
บัติงานดังกล่า

คู่มือการป

รระดับปริญญ
ค่าร้อยละขอ
ที่กําหนดให้เป็

ยละของอาจา

ละทีค่ํานวณได

ได้ =   

ปริญญาเอก พ

ณที่มีการปรับวุ
บเท่าคุณวุฒิป
อบจากคณะก

รย์ผู้รับผิดชอ
อุดมศึกษาถือ
กษาวิจัยเพ่ือแ
อน รวมทั้งกา
วของอาจารย์

จํานวนอาจ

ประกันคุณภาพ

ญาเอก 
งอาจารย์ผู้รับ
ป็นคะแนนเต็ม

ารย์ผูร้ับผิดช

ด้ในข้อ 1 เทยี

พิจารณาจากร

วุฒิการศึกษาใ
ปริญญาเอกได้
รรมการการอุ

อบหลักสูตรที่
เป็นขุมปัญญา
แสวงหาและพั
ารแก้ไขปัญหา
ย์ตามพันธกิจข

จารย์ผูร้ับผิดชอบ
จํานวนอาจาร

ร้อยละของอ
ร้อยละของ

62
พการศึกษาภายใ

บผิดชอบหลักส
ม 5 = ร้อยละ

ชอบหลักสูตรที

ยบกับคะแนน

ระดับคุณวุฒิท

ให้มีหลักฐานก
ด้สําหรับกรณีที
อุดมศึกษา 

ทีดํ่ารงตําแหน่
าของประเทศ
พัฒนาองค์ควา
าและพัฒนาป
ของหลักสูตร

บหลักสูตรท่ีมีคุ
รย์ผูร้ับผิดชอบห

าจารย์ผู้รับผิดช
งอาจารย์ผู้รับผิด

2 

ใน  ระดับหลักสู

สูตรที่มีคุณวุฒิ
ะ 100 

ที่มีวุฒิปริญญ

นเต็ม 5 

ที่ได้รับหรือเที

การสําเร็จการ
ที่บางสาขาวิช

น่งทางวิชากา
ศ และมีควา
ามรู้ในศาสตร์
ระเทศ การดํ

ณวุฒิปริญญาเอ
หลักสูตรท้ังหมด

ชอบหลักสูตรท่ีมี
ดชอบหลักสูตรท

สูตร  มหาวิทยา

ฒิปรญิญาเอก

ญาเอก ตามสตู

ทียบเท่าตามห

รศึกษาภายใน
ชาชีพมีคุณวุฒิ

ร 
ามรับผิดชอบท
สาขาวิชาต่าง
ํารงตําแหน่งท

อก  X 100 
ด

มีคุณวุฒิปริญญ
ท่ีมีคุณวุฒิปริญ

าลัยเกริก 

 

ตร 

หลักเกณฑ์การ

นรอบปีการศึก
ฒิอ่ืนที่เหมาะส

ที่จะต้องส่งเส
งๆ อย่างต่อเนื
ทางวิชาการเป็

าเอก            
ญาเอกท่ีได้คะแ

รพิจารณาคุณ

กษาน้ัน ทั้งน้ีอ
สมกว่า ทั้งน้ีต

สริมให้อาจารย
น่ือง  เพ่ือนําไป
ป็นสิ่งสะท้อนก

       X 5 
แนนเต็ม 5

ณวุฒิ

อาจ
ต้อง

ย์ใน
ปใช้
การ



 

เกณ

0 – 

หลกั

ศาส
 

หลกั

 

หลกั

 

สูตร
1. คํ

 
 
 
 
2. แ
 

 
 
 

ผลง

แสด
ส่งเส
ของบ
นาน

ณฑ์การประเมิ
โดยการแ

5 
 

กสูตรระดับปริ
ค่าร้อยล

ตราจารย์ รวม

กสูตรระดับปริ
ค่าร้อยล
ศาสตราจ

กสูตรระดับปริ
ค่าร้อยล
ศาสตราจ

รการคํานวณ 
คาํนวณคา่ร้อย

 

แปลงคา่ร้อยล

คะแนนท่ีไ

านทางวิชาก
ผลงานวิช

ดงให้เห็นถึงคว
สริมให้มีการเผ
บทความวิจัย

นาชาติตีพิมพ์ใ

จ

คู่มือการป

น 
แปลงค่าร้อยล

ริญญาตร ี
ะของอาจารย
มกันที่กําหนด

ริญญาโท 
ะของอาจารย์
จารย์ รวมกัน

ริญญาเอก 
ะของอาจารย์
จารย์ รวมกัน

ยละของอาจา

ละทีค่ํานวณได

ได้ =  

การของอาจาร
ชาการเป็นข้อ
วามก้าวหน้าท
ผยแพร่และนา
หรือบทความ
ในวารสารวิชา

จํานวนอาจารย์ผ
จ

ร
ร้อย

ประกันคุณภาพ

ละของอาจารย

ย์ผู้รับผิดชอบ
ดให้เป็นคะแน

ย์ผู้รับผิดชอบห
ที่กําหนดให้เป็

ย์ผู้รับผิดชอบห
ที่กําหนดให้เป็

ารย์ผูร้ับผิดช

ด้ในข้อ 1 เทยี

รย์ผู้รับผิดชอ
อมูลที่สําคัญใน
ทางวิชาการแล
าไปใช้ประโยช
มวิชาการที่ตีพิ
าการระดับชา

ผูร้ับผิดชอบหลั
จํานวนอาจารย์

ร้อยละของอาจ
ยละของอาจารย
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ย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่ดํา
นนเต็ม 5 = ร้อ

หลักสูตรที่ดําร
ป็นคะแนนเต็ม

หลักสูตรที่ดําร
ป็นคะแนนเต็ม

ชอบหลักสูตรที

ยบกับคะแนน

อบหลักสูตร 
นการแสดงให้
ละการพัฒนา
ชน์ทั้งเชิงวิชาก
พิมพ์ในรายงาน
าติหรือระดับน

ักสูตรท่ีดํารงตํา
ผูร้ับผิดชอบหลั

ารย์ผู้รับผิดชอบ
ย์ผู้รับผิดชอบหล

3 

ใน  ระดับหลักสู

หลักสูตรที่ดํา

ารงตําแหน่งผู้
อยละ 60 ขึ้นไ

รงตําแหน่งผู้ช
ม 5 = ร้อยละ

รงตําแหน่งผู้ช
ม 5 = ร้อยละ

ที่ดํารงตาํแหน

นเต็ม 5 

้เห็นว่าอาจาร
าองค์ความรู้อ
การและการแ
นสืบเน่ืองจาก
นานาชาติ ผล

าแหน่งทางวิชาก
ักสูตรท้ังหมด 

บหลักสูตรท่ีดําร
ลักสูตรท่ีดํารงตํ

สูตร  มหาวิทยา

ารงตําแหน่งทา

้ช่วยศาสตราจ
ไป 

ช่วยศาสตราจ
ะ 80 ขึ้นไป 

ช่วยศาสตราจ
ะ 100 

นง่ทางวิชากา

รย์ผู้รับผิดชอบ
อย่างต่อเน่ือง 
แข่งขันของปร
กการประชุมวิ
ลงานได้รับกา

การ    X 100 

รงตําแหน่งทางวิ
ตําแหน่งทางวิชา

าลัยเกริก 

างวิชาการเป็น

จารย์ รองศ

ารย์ รองศาสต

ารย์ รองศาสต

าร ตามสูตร 

บหลักสูตรได้ส
เป็นผลงานท

ระเทศ ผลงาน
วิชาการระดับ
รจดอนุสิทธิบั

วิชาการ   
าการท่ีกําหนดใ

นคะแนนระห

ศาสตราจารย์แ

ตราจารย์และ

ตราจารย์และ

สร้างสรรค์ขึ้น
ที่มีคุณค่าสมค

นวิชาการอยู่ใน
บชาติ หรือระ
บัตรหรือสิทธิบ

         X 
ห้เป็นคะแนนเต็

ว่าง 

และ

ะ 

ะ 

เพ่ือ
ควร
นรูป
ะดับ
บัตร 

5 
ต็ม 5 



 

หรือ
ระดับ
การข
 

เกณ
หลกั

หลกั

หลกั

 
สูตร
1. 
สูตร
 
 
 

2. แ
 
คะแน
 
 
 
 
 
 

เป็นผลงานวิช
ับชาติว่าจ้างใ
ขอตําแหน่งท

ณฑ์การประเมิ
กสูตรระดับปริ

ค่าร้อยล
ที่กําหนด
 

กสูตรระดับปริ
ค่าร้อยล
ที่กําหนด
 

กสูตรระดับปริ
ค่าร้อยล
ที่กําหนด

รการคํานวณ 
คํานวณค่าร้อ

ร 

แปลงค่าร้อยล

นนท่ีได้ =  

คู่มือการป

ชาการรับใช้สัง
ห้ดําเนินการ 
างวิชาการแล้

น 
ริญญาตรี 
ะของผลรวมถ
ดให้เป็นคะแน

ริญญาโท 
ะของผลรวมถ
ดให้เป็นคะแน

ริญญาเอก 
ะของผลรวมถ
ดให้เป็นคะแน

อยละของผล

 
ละที่คํานวณได

ผลรวม

ร้อยละของผ

ร้อยละข

ประกันคุณภาพ

ังคมที่ผ่านการ
ตําราหรือหนั
้ว รวมทั้งงาน

ถ่วงนํ้าหนักขอ
นนเต็ม 5 = ร้อ

ถ่วงนํ้าหนักขอ
นนเต็ม 5 = ร้อ

ถ่วงนํ้าหนักขอ
นนเต็ม 5 = ร้อ

ลรวมถ่วงน้ําห

ด้ในข้อ 1 เที

มถ่วงน้ําหนักขอ

ผลรวมถ่วงน้ําหน

ของผลรวมถ่วงน
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รประเมินตําแ
ังสือที่ใช้ในกา

นสร้างสรรค์ต่า

องผลงานทาง ิ
อยละ 20 ขึ้นไ

องผลงานทาง ิ
อยละ 40 ขึ้นไ

องผลงานทาง ิ
อยละ 60 ขึ้นไ

หนักของผลง

ยบกับคะแนน

องผลงานทางวิช
จํานวนอาจารย

นักของผลงานท

น้ําหนักของผลง
ท่ีกําหนดใ

4 

ใน  ระดับหลักสู

แหน่งทางวิชา
ารขอผลงานท
างๆ โดยมีวิธีก

วิชาการของอ
ไป 

วิชาการของอ
ไป 

วิชาการของอ
ไป 

านทางวิชาก

นเต็ม 5 

ชาการของอาจา
ย์ผูร้ับผิดชอบหล

ทางวิชาการของ
 

านทางวิชาการ
ให้เป็นคะแนนเต

สูตร  มหาวิทยา

การแล้วผลงา
ทางวิชาการแล
การคิดดังน้ี 

อาจารย์ผู้รับผิ

อาจารย์ผู้รับผิ

อาจารย์ผู้รับผิ

การของอาจา

รย์ผู้รับผิดชอบห
ลักสูตรท้ังหมด 

งอาจารย์ผู้รับผิด

รของอาจารย์ผู้รั
ต็ม 5 

าลัยเกริก 

านวิจัยที่หน่ว
ละผ่านการพิจ

ดชอบหลักสตู

ดชอบหลักสตู

ดชอบหลักสตู

ารย์ผู้รับผิดชอ

หลักสูตร     X 

ดชอบหลักสูตร 

รับผิดชอบหลักสู

ยงานหรือองค
จารณาตามเก

ตร 

ตร 

ตร 

อบหลักสูตรต

100 

    X 5 

สูตร 

ค์กร
ณฑ์

ตาม



 

กําห
ค่าน

0

0

0
0

1

Pap
เอกส
 
 
 
 

หนดระดับคณุ
น้าํหนัก 
0.20 - 

ระดั
0.40 - บ

นาน
คณ
ทาง
และ
- ผล

0.60 - บ
0.80 - บ

ประ
วิชา
เป็น
(ซ่ึงไ

1.00 -บท
นาน
วาร
- ผล
- ผล
 - ผ
- ผล
- ตํ
- ตํ
นําม

 
การส่งบท

per) และเมื่อไ
สาร หรือสื่ออิ

คู่มือการป

ณภาพผลงานท

บทความวิจัย
ดับชาติ 
บทความวิจัยหรื
นาชาติหรือในว

ณะกรรมการการ
งวิชาการ พ.ศ. 
ะแจ้งให้ ก.พ.อ.
ลงานท่ีได้รับกา
ทความวิจัยหรือ
บทความวิจัยห ื
ะกาศ ก.พ.อ. ห
าการสําหรับกา
นประกาศให้ทร
ไม่อยู่ใน Beall
ทความวิจัยหรือ
นาชาติตามประ
รสารทางวิชากา
ลงานได้รับการจ
ลงานวิชาการรับ
ผลงานวิจัยท่ีหน
ลงานค้นพบพัน
าราหรือหนังสอื
าราหรือหนังสอื
มาขอรับการปร

ทความเพื่อพิ
ได้รับการตอบ
ิเล็กทรอนิกสไ์

ประกันคุณภาพ

ทางวิชาการ 

ยหรือบทความ

รือบทความวิชา
วารสารทางวิชา
รอุดมศึกษาว่าด้
2556 แต่สถาบั
./กกอ. ทราบภา
รจดอนุสิทธิบตั
อบทความวิชาก
รือบทความวิชา
หรือระเบียบคณ
รเผยแพร่ผลงา
าบเป็นการท่ัวไ
’s list) หรือตีพิ
อบทความวิชาก
ะกาศ ก.พ.อ. ห
ารสําหรับการเผ
จดสิทธิบัตร  
บใช้สังคมที่ได้รับ
น่วยงานหรือองค
นธ์ฎพืช พันธ์ฎสัตว์ 
อหรืองานแปลท่ี
อหรืองานแปลท่ี
ระเมินตําแหน่งท

จารณาคัดเลื
รับและตีพิมพ
ได้ กําหนดระ

65
พการศึกษาภายใ

ดังนี้ 
ระ

วิชาการฉบับส

การฉบับสมบูร
าการระดับชาติ
้วย หลักเกณฑ์ก
บันนําเสนอสภา
ายใน 30 วัน นั
ตร 
การท่ีตีพิมพ์ในว
าการที่ตีพิมพ์ใน
ณะกรรมการกา
นทางวิชาการ พ
ไป และแจ้งให้ ก
พิมพ์ในวารสารวิ
ารท่ีตีพิมพ์ในว

หรือระเบียบคณ
ยแพร่ผลงานทา

ับการประเมินผ
ค์กรระดับชาติว่
ท่ีค้นพบใหม่แล

ท่ีได้รับการประเม
ท่ีผ่านการพิจารณ
ทางวิชาการ 

อกให้นําเสนอ
พ์แล้ว การตีพิ
ะดับคุณภาพงา

5 

ใน  ระดับหลักสู

ะดับคณุภาพ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ

ณ์ท่ีตีพิมพ์ในรา
ติท่ีไม่อยู่ในฐาน
การพิจารณาวา
สถาบันอนุมัติแ
ับแต่วันท่ีออกป

ารสารวิชาการท
นวารสารวิชากา
ารอุดมศึกษา ว่า
พ.ศ. 2556 แต่
ก.พ.อ./กกอ. ท
วิชาการที่ปรากฏ
ารสารวิชาการร

ณะกรรมการการ
างวิชาการ พ.ศ

ผ่านเกณฑ์การข
าจ้างให้ดําเนินก
ละได้รับการจดท
มินผ่านเกณฑ์ก
ณาตามหลักเกณ

อในการประช
มพ์ต้องตีพิมพ
านสร้างสรรค์

สูตร  มหาวิทยา

พ์ในรายงานสืบ

ายงานสืบเนื่องจ
ข้อมูลตามประ
ารสารทางวิชาก
และจัดทําเป็นป
ประกาศ 

ท่ีปรากฏในฐาน
ารระดับนานาช
าด้วยหลักเกณฑ
สถาบันนําเสนอ

ทราบภายใน 30
ฏในฐานข้อมูล T
ระดับนานาชาติ
รอุดมศึกษาว่าด้
. 2556 

อตําแหน่งทางวิ
การ 
ทะเบียน 
ารขอตําแหน่งท

ณฑ์การประเมิน

ชุมวิชาการต้อ
พ์เป็นฉบับสมบ
ค์ ดังน้ี 

าลัยเกริก 

บเนื่องจากการป

จากการประชุม
ะกาศ ก.พ.อ. ห
การสําหรับการ 
ประกาศ ให้ทรา

นข้อมูล TCI กลุม่
ชาติท่ีไม่อยู่ในฐา
ฑ์การพิจารณา
อสภาสถาบันอน
0 วัน นับแต่วันที
TCI กลุ่มท่ี 1 
ติท่ีปรากฏในฐา
ด้วยหลักเกณฑ์ 

วิชาการแล้ว 

ทางวิชาการแลว้
นตําแหน่งทางวิช

องส่งเป็นฉบับ
บูรณ์ซึ่งสามา

ประชุมวิชาการ

วิชาการ ระดับ
หรือ ระเบียบ
เผยแพร่ผลงาน
บเป็นการท่ัวไป

มท่ี 2 
านข้อมูล ตาม
วารสาร ทาง
นุมัติ และจัดทํา
ท่ี ออกประกาศ

นข้อมูล ระดับ
การพิจารณา

ว  
ชาการ แต่ไม่ได้

บสมบูรณ์ (F
รถ อยู่ในรูปแ

ร 

บ
บ
น
ป 

ม
ง
า
ศ 

บ
า

Full 
แบบ



 

กําห
ค่าน

0
0
0
0
1

มีบุค
 

และ

เน้นก
ปรญิ

เอกที
มีผล
ตีพิม
ความ
ว่าอา

อ้างอิ
นาน
ดําเนิ
 
เกณ

หนดระดับคณุ
น้าํหนัก 
0.20 งาน
0.40 งาน
0.60 งาน
0.80 งาน
1.00 งาน

 
ผลงานส

คคลภายนอกส

จํานวนบ
ะScopus ต่อ

หลักสูตร
การสร้างองค์

ญญาเอกจึงมคี
บทความ

ที่ได้รับการอ้า
ลงานที่ได้รับก
มพ์ได้รับการอ้
มก้าวหน้ามาก
าจารย์ผู้รับผิด

การคํานว
อิงตนเองที่เป็
นาชาติต่ออาจ
นินงาน 5 ปีย้อ

ณฑ์การประเมิ
กลุ่มสาข

อัตร
ที่กํา

 

คู่มือการป

ณภาพผลงานส

นสร้างสรรค์ท่ีมีก
นสร้างสรรคไ์ด้รั
นสร้างสรรค์ท่ีได้
นสร้างสรรค์ท่ีได้
นสร้างสรรค์ท่ีได้

ร้างสรรค์ทุกชิ
สถาบันร่วมพิจ

บทความของ
จานวนอาจา
รในระดับปริญ
์ความรู้ใหม่เพื

ความสําคัญอย
มวิจัยและบทค
างอิง ย่อมแสด
ารตีพิมพ์ในว
อ้างอิง แสด
กขึ้น จํานวน
ดชอบหลักสูต
วณตัวบ่งช้ีน้ี ใ

ปนผลงานของ
จารย์ผู้รับผิดช
อนหลังตามปี

น 
ขาวิชาวิทยาศ
าส่วน จํานวน
าหนดให้เป็น ค

ประกันคุณภาพ

สรา้งสรรค์  ดั

การเผยแพร่สู่สา
ับการเผยแพร่ใ
ด้รับการเผยแพร
ด้รับการเผยแพร
ด้รับการเผยแพร

ช้ินต้องผ่านกา
จารณาด้วย 

อาจารย์ผู้รับ
ารย์ผู้รับผิดชอ
ญญาเอกถือได้
พ่ือเป็นประโย
ย่างมากต่อหลั
ความทางวิชา
ดงให้เห็นว่าอ
ารสารระดับช
งให้เห็นว่ามีก

นบทความของ
รเป็นผู้ที่มีผลง
ให้เปรียบเทีย
งอาจารย์ผู้รับ
ชอบหลักสูตรป
ปฏิทิน ซึ่งนับ

ศาสตร์และเท
นบทความที่ได้
คะแนนเต็ม 5
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ดังนี ้
ระ

าธารณะในลักษ
นระดับสถาบัน
ร่ในระดับชาติ 
ร่ในระดับความร
ร่ในระดับภูมิภา

ารพิจารณาจา

บผิดชอบหลัก
อบหลักสูตร
้ว่าเป็นหลักสตู
ชน์ต่อการพัฒ

ลกัสูตรน้ันๆ 
การ หรือ Rev
าจารย์ผู้รับผิด
ชาติหรือนานา
การนําไปใช้ป
งอาจารย์ผู้รับ
งานและได้รับ
ยบจํานวนบทค
บผิดชอบหลัก
ปริญญาเอกนั

บรวมปีที่ประเม

ทคโนโลยี 
ด้รับการอ้างอิ
5 = 2.5 ขึ้นไป

6 

ใน  ระดับหลักสู

ะดับคณุภาพ
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ดชอบหลักสูต
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บผิดชอบหลักส
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ความท่ีได้รับก
สูตรตีพิมพ์ใน
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การอ้างอิง ต้ัง
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การอ้างอิงในฐ
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กมีความสามา
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การระดับชาติ
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ดชอบหลักสูต
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กสูตรที่สําคัญแ
อบหลักสูตรระ

หลักสูตรปริญ
ารถในการทําวิ
 และบทควา
วิจัยใหม่ๆ ใ
ย่อมแสดงให้เ

ขึ้นไป รวมทั้งก
ติ หรือที่ระ
น้ีพิจารณาผลก

ร 
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เห็น

การ
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การ
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กลุ่มสาข
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ที่กํา

 
กลุ่มสาข

อัตร
ที่กํา

รการคํานวณ 
1. อัตราส่ว

2. แปลงคา่ที

คะแนนท่ีได้ = 

อย่างการหาอั
ถ้าอาจาร

โนโลยีมีจานว
และ Scopu
ในของหลักสูต

4 เท่ากับ 15 

มีบทความ 2 

คู่มือการป

ขาวิชาวิทยาศ
าส่วน จํานวน
าหนดให้เป็นค

ขาวิชามนุษย
าส่วน จํานวน
าหนดให้เป็นค

นจํานวนบทค

ทีค่ํานวณได้ใน

ัตราส่วน จําน
รย์ผู้รับผิดชอ
วน 5 คน โดย
us ในปี พ.ศ.
ตรใน พ.ศ. 25
- จํานวนบทค
บทความ แล
- ในจํานวนนี
บทความ ที่ตี

จํา
จําน

อัตราส่วนจํ

ประกันคุณภาพ

ศาสตร์สุขภาพ
นบทความที่ได้
ะแนนเต็ม 5 

ศาสตร์และสั
นบทความที่ได้
ะแนนเต็ม 5 

ความทีไ่ด้รับ

นข้อ 1 เทียบ

นวนบทความ
อบหลักสูตรระ
อาจารย์ทั้ง 5
 2553 – 25
557 (ประเมิน
ความท่ีตีพิมพ์
ละจานวนบทค
น้ีมีบทความ 8
ตีพิมพ์ในฐานข้

นวนบทความที
นวนอาจารย์ผูร้ับ

จํานวนบทความ
บทความท่ีได้
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ด้รับการอ้างอิ
= 3.0 ขึ้นไป

ังคมศาสตร์
ด้รับการอ้างอิ
= 0.25 ขึ้นไป

การอ้างอิงต่อ

บกับคะแนนเต็

มที่ได้รับการอ้
ะดับปริญญาเ
5 คนมีผลงานตี
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นในปี ค.ศ. 20
พ์ของอาจารย์
ความท่ีตีพิมพ์ใ
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4) ซึ่งดาเนินก
น้ี 
นฐานข้อมูล Sc
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าลัยเกริก 

ดชอบหลักสูต

ดชอบหลักสูต

ชอบหลักสูตร 

ผูร้ับผิดชอบห
ลุ่มสาขาวิชาวิ
Review Artic
การประเมินคุ

copus ระหว
กับ 5 บทควา
มีการอ้างอิง อ
ครั้ง 

ชอบหลักสูตรอัต
หลักสูตร   

ร 

ร 

= 

หลักสูตร 
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le  ในฐานข้อ
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จํานวนอาจา

คู่มือการป

จํานวนบทควา

นํามาคํานวณ

วามที่ได้รับการ
ารย์ผูร้ับผิดชอบ

ประกันคุณภาพ

ามที่ได้รับการ

ณคะแนน =  

รอ้างอิงอย่างนอ้
บหลักสูตรท้ังหม
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รอ้างอิงต่อจาน

2.0  X 5 = 4
2.5       

อย 1 ครั้ง  =    
มด
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ใน  ระดับหลักสู

นวนอาจารย์ผู้
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าลัยเกริก 
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บ่งชี้ที ่4.3  
ดของตัวบง่ชี ้

ธบิายตัวบ่งชี้
ผลการป

ข้าในหลักสูตร
ในการรา

เด็นต่อไปน้ี 
- การคงอ
- ความพึ

ณฑ์การประเมิ
0 

ม่มีการ
งานผลการ
นนิงาน 

ใ

คู่มือการป

 ผลที
 ผลลั

ชี ้
ระกันคุณภาพ
ร อัตราคงอยู่ข
ายงานการดํา

อยู่ของอาจาร
พึงพอใจของอา
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 มีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ในบางเรื่อง 

ประกันคุณภาพ

ทีเ่กิดกับอาจา
ลัพธ ์

พ ต้องนําไป
ของอาจารย์สู
าเนินงานตาม

รย์ 
าจารย์ 
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 มีการรา
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อ
คําอธิบายใ
ตัวบ่งชี้ 
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ารย์ 

ปสู่การมีอัตรา
ง และอาจาร

มตัวบ่งช้ีน้ี

ยงาน
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องตาม 
ใน       

 มีก
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ดําเนิ
ครบท
คําอธิ
บ่งชี้
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การดํ
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เรื่อง
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คป์ระกอบท่ี 
 
แม้ทุกห

มศึกษาและมีก
ประสิทธิภาพ

การ 3 ด้านที่ส
น (3) การปร
สอน และกา
มศึกษากําหนด
มก้าวหน้าทาง
บุคคลที่มีควา

ยภาพ จัดกิจก

การประก

คู่มือการป

5  หลัก

ลักสูตรที่สถ
การปรับปรุงท
พและประสิทธิ
สําคัญ คือ (1)
ระเมินผู้เรียน 
ารประเมินผู้เรี
ด ตัวบ่งช้ีในก
งวิทยาการที่เ
ามรู้ ความเชี
รรมการเรียน

กันคุณภาพหล
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4

ประกันคุณภาพ

กสูตร การเรี

าบันการศึกษ
ทุก 5 ปี แต่ผู้บ
ธิผลอย่างต่อเนื
) สาระของรา
ระบบประกัน

รียนเพ่ือให้สอ
การประเมินต้
เปลี่ยนแปลงต
ช่ียวชาญ ปร
การสอน ที่เน้

ลักสูตรในองค์
 สาระของรา

2 การวางระบบ
3 การประเมนิ
4 ผลการดําเนิ

ระดับหลักสู
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รียนการสอน

ษาเปิดสอนต้
บริหารต้องรับ
น่ือง คณะกรร
ายวิชาในหลัก
นคุณภาพในก
อดคล้องกับกร
้องให้ความสํา
ตลอดเวลา ร
ระสบการณ์
น้นนักศึกษาเป็
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บผู้สอนและก

นผู้เรียน 
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สตูร 
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ะกอบด้วยหลั
ที่สํานักงานคณ
าที่มีเน้ือหาที่
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ลักสูตรมีควา

น 
1 

 มีระบบ มี
กลไก 
 ไม่มีการนํา 
ระบบ กลไกไป
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 
 

ประกันคุณภาพ

ะของรายวิชา
บวนการ 

บันการศึกษา
ทุก 5 ปี แต่ผู้
วามก้าวหน้าท
ละวิชาเลือก
ตรระดับบัณฑิ

เนินงานตามตั

ตรและสาระร
ตรให้ทันสมัยต
การพัฒนาหลัก

หท้ราบว่าอยู่ใ
มทันสมัย สอ

2

สู่

 มีระบบ
กลไก 
 มีการนา
ระบบ 
กลไกไปสู่ก
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
 มีการปร
กระบวนก
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/

7
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าในหลักสตูร

าเปิดให้บริกา
้บริหารต้องรับ
ทางวิทยาการ
ที่เน้นนักศึกษ

ฑิตศึกษา ต้อ

ตัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิ

ายวิชาในหลัก
ตามความก้าวห
กสูตรและราย

ในระดับคะแน
อดคล้องกับคว

 มี

า

การ 

น 
ระเมิน 
าร 
ร

 มีร
กลไก
 มีก
ระบบ
การป
ดําเนิ
 มีก
กระบ
 มีก
ปรับป
กระบ

1 

ใน  ระดับหลักสู

ารต้องผ่านกา
บผิดชอบในก
ที่เปลี่ยนแปล
ษาเป็นสําคัญ
องเน้นการพัฒ

ธิบายกระบวน

กสูตร 
หน้าในศาสตร
ยวิชากับมาตร

นนใด ให้พิจา
วามต้องการข

3 
ระบบ มี
 

การนา
บ กลไกไปสู ่
ปฏิบัติ/ 
นงาน 
การประเมิน 
บวนการ 
การ
ปรุง/พัฒนา
บวน 


ก

ก
ป
ด

ก

ป
ก

สูตร  มหาวิทยา

ารรับรองจาก
ารควบคุมกา
ลงตลอดเวลา 

โดยสนองคว
ฒนาทักษะด้า

นการหรือแสด

ร์สาขาน้ันๆ 
รฐานอุดมศึกษ

ารณาในภาพ
ของตลาดแรง

4 
 มีระบบ มี
กลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวน 

าลัยเกริก 

กสํานักงานคณ
กับการจัดทา
มีการบริหา

วามต้องการข
านการวิจัยแล

ดงผลการดําเนิ

ษา มาตรฐาน

รวมของผลก
งงานและควา

บ 

น

า

 มีระบบ
 มีการน
ไปสู่การป
ดําเนินงาน
 มีการป
กระบวนก
 มีการป
กระบวนก
ประเมิน 
 มีผลจา

ณะกรรมการก
รายวิชาต่างๆ
ารจัดการการ
ของนักศึกษาแ
ละการเรียนรู้ด

นินงานอย่างน้

ที่ 1 ด้านผลลั

กาดําเนนิงาน
ามต้องการขอ

5 
บ มีกลไก 
นาระบบกลไก
ปฏิบัติ/
น 
ประเมิน
การ 
ปรับปรุง/พัฒนา
การจากผลการ

ากการปรบัปรุง

การ
ๆ ให้
เปิด
และ
ด้วย

น้อย

ลัพธ์

อง

า 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปประกันคุณภาพ

พัฒนา
กระบวนก
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าร 
การจ
ประเม

2 

ใน  ระดับหลักสู

ากผลการ 
มิน 

ก
ป

ป
ช
รู

สูตร  มหาวิทยา

การจากผลการ 
ประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

าลัยเกริก 

เห็นชัดเจน
 มีแนวท
โดยมีหลกั
ประจักษยื์
กรรมการ

นเป็นรูปธรรม
ทางปฏิบัติท่ีดี 
กฐานเชิง
ยืนยัน  และ 
ผู้ตรวจประเมินน



 

ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

และ
นักศึ
บัณฑิ
นิพน
เต็มต
หัวข้
การศึ

โครง
เรียน
การท
สอน
ผู้อํา
สอน

ให้คร

การส

สังคม

และ

เสอด

บ่งชี้ที่ 5.2  
ดของตัวบ่งชี้ 

ธิบายตัวบ่งชี้
หลักสูตร

ความเช่ียวชา
ศึกษาได้รับคว
ฑิตศึกษา ต้อง
นธ์ที่เหมาะสม
ตามศักยภาพ
ข้อจนถึงการท
ศึกษา 

กระบวน
งสร้างหลักสูต
นรู้ในศตวรรษ
ทํางานแบบมี
นสมัยใหม่ต้อง
นวยความสะ

นจะเน้นการวิจั
 
ในการรา

รอบคลุมประ
- การกําห
- การกํา

สอน 
- การจั

มและการทําน
- การค

ความก้าวหน้
- การแต่

ดคล้องหรือสัม

คู่มือการป

 การ
 กระ

ชี ้
รต้องให้ความ
าญในวิชาที่สอ
วามรู้ประสบก
งให้ความสําคั
มกับหัวข้อวิทย
พ อาจารย์ที่ป
ทาวิทยานิพนธ

นการเรียนการ
ตรที่กําหนด 
ษที่ 21 โดยเฉพ
ส่วนร่วม คว
งใช้สื่อเทคโนโ
ดวกให้เกิดกา
จยัเป็นฐาน ก

ายงานการดําเ
เด็นต่อไปน้ี 
หนดผู้สอน 
กับ ติดตาม แ

จัดการเรียนกา
นุบํารุงศิลปะแ
วบคุมหัวข้อวิ
้าของศาสตร์ 

ต่งต้ังอาจารย์ที
มพันธ์กับหัวข้

ประกันคุณภาพ

วางระบบผู้ส
บวนการ 

สําคัญกับการ
อน และเป็น
การณ์ และ
คัญกับการกําห
ยานิพนธ์ และ
ปรึกษาวิทยานิ
ธ์ การค้นคว

รสอนสําหรับ
และได้รับกา
พาะทักษะกา
วามสามารถใน
โลยี และทําให
ารเรียนรู้ และ
ารเรียนแบบใ

เนินงานตามตั

และตรวจสอบ

ารสอนในระดั
และวัฒนธรรม
วิทยานิพนธ์แล

ที่ปรึกษาวิทยา
ข้อวิทยานิพนธ์
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สอนและกระบ

รวางระบบผู้ส
ความรู้ที่ทันส
ะได้รับการพัฒ
หนดหัวข้อวิท
ะลักษณะของ
นิพนธ์ต้องสา
ว้าอิสระ ก

บยุคศตวรรษที
รพัฒนาตามก
ารเรียนรู้ด้วยต
นการใช้เทคโน
ห้นักศึกษาเรีย
ะสนับสนุนการ
ใช้ปัญหาเป็นฐ

ตัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิ

บการจัดทาแผ

ดับปริญญาตรี
ม 
ละการค้นคว้า

านิพนธ์และก
ธ์ 

3 

ใน  ระดับหลักสู

บวนการจัดกา

สอนในแต่ละร
สมัยของอาจา
ฒนาความสาม
ยานิพนธ์ การ
งนักศึกษา ให้
มารถให้คาปรึ
ารสอบป้องกั

ที่ 21 ต้อ
กรอบมาตรฐา
ตนเอง ทักษะ
นโลยีความสา
ยนรู้ได้ตลอดเว
รเรียนรู้ สําหร
ฐาน เป็นต้น 

ธิบายกระบวน

ผนการเรียนรู้

รีที่มีการบูรณ

าอิสระในระดั

ารค้นคว้าอิส

สูตร  มหาวิทยา

ารเรียนการส

รายวิชา โดย
รย์ที่มอบหมา
มารถจากผู้รู้จ
รกําหนดอาจา
้นักศึกษาได้รับ
รึกษาวิทยานิพ
ัน และการ

องเน้นการพัฒ
านคุณวุฒิ คุ
ทางภาษาไทย
ามารถในการ
วลาและในสถ
รับหลักสูตรร

นการหรือแสด

(มคอ.3 และ

าการกับการวิ

ดับบัณฑิตศึกษ

ระในระดับบัณ

าลัยเกริก 

อน 

ยคํานึงถึงควา
ายให้สอนในวิ
จริง สาหรั
ารย์ที่ปรึกษาวิ
ับโอกาสและก
พนธ์ต้ังแต่กร
รเผยแพร่ผลง

ฒนานักศึกษา
ณธรรมจริยธ
ยและภาษาต่า
ดูแลสุขภาพฯ
ถานที่ใดก็ได้ผู้
ะดับบัณฑิตศึ

ดงผลการดําเนิ

ะ มคอ.4) และ

วิจัย การบริ

ษา ให้สอดค

ณฑิตศึกษาที่ม

มรู้ความสามา
วิชาน้ันๆ เพ่ือ
ับหลักสูตรระ
วิทยานิพนธ์/ส
การพัฒนาตน
ะบวนการพัฒ
านวิจัยจนสํา

าให้มีความรู้ต
ธรรม ทักษะก
างประเทศทัก
ฯลฯการเรียนก
ผู้สอนมีหน้าที่เ
ศึกษา เทคนิคก

นินงานอย่างน้

ะการจัดการเรี

ริการวิชาการท

ล้องกับสาขาวิ

มีความเช่ียวช

ารถ
อให้
ะดับ
สาร

นเอง
ฒนา
าเร็จ

ตาม
การ
กษะ
การ
เป็น
การ

น้อย 

รียน

ทาง

วิชา

ชาญ



 

ระดับ

มาต
 

ทั้งห
ที่เน้
 
เกณ

 ไม
 ไม
 ไม
ในกา
ติดตา
และป
 ไม
หลักฐ
 

 
 
 
 

- การช่ว
ับบัณฑิตศึกษ

- มีการป
รฐานที่ 1  ด้า

ในการป
หมดที่ทําให้กร
้นผู้เรียนเป็นส

ณฑ์การประเมิ
0 

ม่มีระบบ 
ม่มีกลไก 
ม่มีแนวคิด
ารกํากับ
าม 
ปรับปรุง 
ม่มีข้อมูล 
ฐาน 

คู่มือการป

วยเหลือ กําก
ษา 
ปรับปรุงกระบ
านผลลัพธ์ผู้เรี

ระเมินเพื่อให้
ระบวนการจัด
สําคัญ ก่อให้

น 
1 

 มีระบบ มี
กลไก 
 ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
 
 

ประกันคุณภาพ

กับ ติดตาม

บวนงานตาม
รียน 

ห้ทราบว่าอยู่ใ
ดการเรียนกา
้เกิดผลการเรี

2

สู่ 

 มีระบบ
กลไก 
 มีการน
ระบบ กลไ
ไปสู่การปฏ
ดําเนินงาน
 มีการ
ประเมิน 
กระบวนก
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พ
กระบวนก
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ในการทําวิท

คําอธิบายตัว

ในระดับคะแ
ารสอนตอบสน
รียนรู้บรรลุตา

บ มี

า
ไก 
ฏิบัติ/
น 

าร 
ร
พัฒนา 
าร 

 มีร
กลไก
 มีก
ระบบ
การป
ดําเนิ
งาน
 มีก
กระบ
 มีก
ปรับป
กระบ
การจ
ประเม
 
 

4 

ใน  ระดับหลักสู

ทยานิพนธ์และ

วบ่งช้ีที่ 5.2  ท

นนใด ให้พิจ
นองความแต
ามเป้าหมาย

3 
ระบบ มี
 
การนํา
บ กลไกไปสู่
ปฏิบัติ/
น 

การประเมิน 
บวนการ 
การ
ปรุง/พัฒนา
บวน 
ากผลการ
มิน 


ก

ร
ก
ป
ด

ก

ป
ก
ก
ก

ป
ช
รู

สูตร  มหาวิทยา

ะการค้นคว้าอิ

ที่สะท้อนผลล

จารณา ในภา
ตกต่างของผู้เรี

4 
 มีระบบ มี
กลไก 
 มีการนา
ระบบ กลไกไปส
การ 
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวน 
การจากผล 
การประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น 
รูปธรรม 

าลัยเกริก 

อิสระและการ

ลัพธ์ตามมาต

าพรวมของผล
รียนการจัดก

สู่

น 

า

ร

 มีระบบ
 มีการน
การปฏิบัติ
 มีการป
กระบวนกา
 มีการป
กระบวนกา
ประเมิน 
 มีผลจา
เห็นชัดเจน
 มีแนวท
มีหลักฐาน
ยืนยันและ
ประเมินสา
อธิบายการ
ดีได้ชัดเจน

รตีพิมพ์ผลงาน

ตรฐานอุดมศึก

ลการดําเนินง
ารเรียนการส

5 
บ มีกลไก 
นาระบบกลไกไป
/ดําเนินงาน 

ประเมิน
าร 

ปรับปรุง/พัฒนา
ารจากผลการ 

ากการปรบัปรุง
นเป็นรูปธรรม 
ทางปฏิบัติท่ีดี โด
เชิงประจักษ์
กรรมการผู้ตรว
ามารถให้เหตุผล
รเป็นแนวปฏิบติั
น 

นใน

กษา

งาน
สอน

ปสู่

ดย

วจ
ล
ติท่ี



 

ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

เป็น
(Ass
ประ
ประ
Lea
เรียน
ทั้งน้ี
เครื่อ
ประ
สะท้
(Fee
ระดั
ระบ

ให้คร

มคอ

อุดม
 

ทั้งห
แนว

บ่งชี้ที่ 5.3  
ดของตัวบ่งชี้ 

ธิบายตัวบ่งชี้
การประ

ประโยชน์ต่อ
sessment fo
เมินไปใช้ในก
เมินผลการเรี
rning) การป
นรู้ของนักศึกษ
น้ี ความเหม
องมือประเมิน
เมินตามสภาพ

ท้อนความสาม
edback) ที่
ับความสามา
บประเมินวิท

ในการรา
รอบคลมุประ

อ.7) 

มศึกษา  มาตร

ในการป
หมดที่สะทอ้น
วทางในการป

คู่มือการป

 การ
 กระ

ชี ้
เมินนักศึกษา
อการปรับปรุง
for Learning
การพัฒนาวิธีก
รียนรู้ของนักศ
ประเมินส่วนให
ษา การจัดการ
มาะสมของระ
นที่มีคุณภาพ 
พจริง (Auth
มารถในการปฏิ
ทําให้นักศึกษ
รถที่แท้จริงข
ยานิพนธ์ การ
ายงานการดําเ
เด็นต่อไปน้ี 
- การประเมนิ
- การตรวจสอ
- การกํากับก

- การประเมนิ
- มีการปรับป
รฐานที่ 1 ด้าน

ระเมินเพื่อให้
สภาพจริงด้ว

ปรับปรุงและพั

ประกันคุณภาพ

ประเมินผู้เรีย
บวนการ 

มีจุดมุ่งหมาย
งการเรียนกา
g) การประเม
การเรียนของต
ศึกษาที่แสดง
หญ่จะใช้เพ่ือจ
รเรียนการสอ
ะบบประเมิน

และวิธีการ
hentic Asse
ฏิบัติงานในโล
ษาสามารถแก้
ของนักศึกษา
รค้นคว้าอิสระ
เนินงานตามตั

นผลการเรียน
อบการประเมิ
การประเมินก

นวิทยานิพนธ์
ปรุงกระบวน
นผลลัพธ์ผู้เรีย

หท้ราบว่าอยู่ใ
วยวิธีการหรอื
พัฒนาการเรยี
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ยน 

 3 ประการ
รสอนของผู้ส
มินที่ทําให้นัก
ตนเองใหม่ จน
งผลลัพธ์การเ
จุดมุ่งหมายปร
นจึงควรส่งเส
ต้องให้ความส

รให้เกรดที่สะท
essment) มี
ลกแห่งความเป
ก้ไขจุดอ่อนหรื

สําหรับหลั
ะที่มีคุณภาพด้
ตัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิ

รู้ตามกรอบม
มินผลการเรียน
การจัดการเรีย

และการค้นคว
นงานตามคําอ
น 

ในระดับคะแน
อเครื่องมือประ
ยนการสอนต่อ

5 

ใน  ระดับหลักสู

คือ การประ
สอน และ
กศึกษาสามาร
นเกิดการเรียน
เรียนรู้ที่คาดห
ระการหลัง คื
ริมให้มีการปร
สําคัญกับการ
ท้อนผลการเรี
มีการใช้วิธีกา
ป็นจริง (Rea
รือเสริมจุดแข็
ลักสูตรระดับบ
ด้วย 
ธิบายกระบวน

าตรฐานคุณวุ
นรู้ของนักศึกษ
ยนการสอนแล

ว้าอิสระในระ
อธิบายตัวบ่ง

นนใดใหพ้ิจาร
ะเมินทีเ่ชื่อถือ
อไป 

สูตร  มหาวิทยา

ะเมินผลนักศึก
นําไปสู่การพั
รถประเมินตน
นรู้ (Assessm
หวังของหลักส
คือ เน้นการได
ระเมินเพ่ือจุด
รกําหนดเกณ
รียนรู้ได้อย่าง
รประเมินที่ห
al World) แ
ข็งของตนเองไ
บัณฑิตศึกษาต

นการหรือแสด

ฒิระดับอุดมศึ
ษา 
ละประเมินหลั

ะดับบัณฑิตศกึ
งช้ีที่ 5.3 ที่ส

รณาในภาพร
อได้ ให้ข้อมูล

าลัยเกริก 

กษาเพ่ือให้ข้อ
ัฒนาการเรีย

นเองเป็น แล
ment as Lea
สูตร (Ass
ด้ข้อมูลเก่ียวกั
ดมุ่งหมายสองป
ฑ์การประเมิน
เหมาะสมมีก
ลากหลายให้ผ
และมีวิธีการให
ได้ให้ผลการป
ต้องให้ความส

ดงผลการดําเนิ

ศึกษาแห่งชาติ

ลักสูตร (มคอ

กษา 
ะท้อนผลลัพ

รวมของผลกา
ลทีช่่วยให้ผูส้อ

อมูลสารสนเท
นรู้ของนักศึก
ะมีการนําผลก
arning) และก
sessment 
กับสัมฤทธ์ิผลก
ประการแรกด้
นวิธีการประเ
ารกํากับให้มีก
ผลการประเมิ
ห้ข้อมูลป้อนก
ประเมินที่สะท้
สําคัญกับการ

นินงานอย่างน้

ติ 

อ.5 มคอ.6 แ

ธ์ตามมาตรฐ

ารดําเนินงาน
อนและผูเ้รียน

ทศที่
กษา
การ
การ
of  

การ
ด้วย 
เมิน 
การ
มินที่
กลับ 
ท้อน
วาง

น้อย

และ 

ฐาน

น
นมี



 

เกณ

 ไม
 ไม
 ไม
ในกา
ติดตา
ปรับป
 ไม
หลักฐ
 

ระดับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณฑ์การประเมิ
0 

ม่มีระบบ 
ม่มีกลไก 
ม่มีแนวคิด
ารกํากับ 
ามและ 
ปรุง 
ม่มีข้อมูล 
ฐาน 

ไ

ับหลักสูตร 

คู่มือการป

น 
1 

 มีระบบ มี
กลไก 
 ไม่มีการนํา
ระบบกลไก 
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 
 

ประกันคุณภาพ

2

/

 มีระบบ
กลไก 
 มีการนํ
ระบบ กลไ
การปฏิบติั
ดําเนินงาน
 มีการ
ประเมิน 
กระบวนก
 ไม่มีกา
ปรับปรุง/พ
กระบวนก
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บ มี

นาํ
ไกไปสู่
ติ/ 
น 

าร 
าร
พัฒนา 
าร 

 มีร
กลไก
 มีก
ระบบ
การป
ดําเนิ
 มีก
กระบ
 มีก
ปรับป
กระบ
การจ
การป
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3 
ะบบ มี
 

การนา
บ กลไกไปสู่
ปฏิบัติ/ 
นงาน 
การประเมิน 
บวนการ 
การ
ปรุง/พัฒนา
บวน 
ากผล 

ประเมิน 


ก

ร
ก
ด

ป
ก

ป
ก
จ
ป

ป
ช
รู

สูตร  มหาวิทยา

4 
 มีระบบ มี
กลไก 
 มีการนํา
ระบบ กลไกไปส
การปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
 มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ 
 มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
จากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น 
รูปธรรม 

าลัยเกริก 

สู่

า

ร

  มีระบบ
  มีการน
ไปสู่การป
ดําเนินงาน
  มีการป
กระบวนก
  มีการป
กระบวนก
ประเมิน 
  มีผลจา
เห็นชัดเจน
  มีแนวท
โดยมีหลกั
ประจักษยื์
กรรมการ
สามารถให
การเป็นแ
ชัดเจน 

5 
บ มีกลไก 
นําระบบกลไก
ปฏิบัติ/
น 
ประเมิน
การ 
ปรับปรุง/พัฒนา
การจากผลการ

ากการปรับปรุง
นเป็นรูปธรรม
ทางปฏิบัติท่ีดี 
กฐานเชิง
ยืนยันและ
ผู้ตรวจประเมิน
ห้เหตุผลอธิบาย
แนวปฏิบัติท่ีดีได้

า

น 
ย
ด้



 

ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

กรอ
ดําเนิ
แบบ
 
เกณ
มีกา
มีกา
มีกา
มีกา
มีกา
มีกา
 
หมา

กรอ
แนว

ภาค
(ถ้ามี
ระบ
ปรบั
สถา

เพียง
ได้เอ
คุณภ
บัณฑ

บ่งชี้ที ่5.4  
ดของตัวบง่ชี ้

ธบิายตัวบ่งชี้
ผลการดํ

บมาตรฐานคุ
นินการได้ในแ
บรายงานผลกา

ณฑ์การประเมิ
รดําเนินงานน้
รดําเนินงานร้
รดําเนินงานร้
รดําเนินงานร้
รดําเนินงานร้
รดําเนินงานร้

ายเหตุ : 
คณะกรร

บมาตรฐานคุ
ทางการปฏิบั

ข้อ 2 ระ
สนาม(ถ้ามี) 
มี) และรายง
บจัดเก็บข้อมู

บเปลี่ยนหัวขอ้
บันอุดมศึกษา

ข้อ 3 ระ
งแนวทางเท่า
อง ซึ่งแต่ละห
ภาพของหลักส
ฑิต ทั้งน้ี ต้อง

คู่มือการป

 ผลก
 ผลลั

ชี ้
าเนินงานของ
ณวุฒิระดับอุด
ต่ละปีการศึก
ารดําเนินการ

น 
น้อยกว่าร้อยล
ร้อยละ 80 ขอ
ร้อยละ 80.01
ร้อยละ 90.00
ร้อยละ 95.00
ร้อยละ 100 ข

รมการการอุด
ณวุฒิระดับอุด
ัติตามกรอบม
บุว่า “กรณีที่
รายงานผลก

งานผลการดํา
มูลรายละเอียด
อรายละเอียดใ
าน้ันๆ ได้ ทั้งนี
ะบุว่า “ให้ถือ
น้ัน โดยสถา
ลักสูตรมีอิสร
สูตรประจําปีท
งได้รับความเห

ประกันคุณภาพ

การดําเนนิงาน
ลัพธ ์

งหลักสูตร หม
ดมศึกษาที่ปร
ษา อาจารย์ผู้
ของหลักสูตร

ละ 80 ของตัว
องตัวบ่งช้ีผลก
-89.99 ของตั

0-94.99 ของตั
0-99.99 ของตั
ของตัวบ่งช้ีผล

ดมศึกษาได้มีป
ดมศึกษาแห่งช
มาตรฐานคุณวุ
สถาบันอุดมศึ

การดําเนินงาน
าเนินงานของห
ดตามแนวทาง
ให้เหมาะสมกั
น้ีให้คํานึงถึงเจ
ว่า ตัวบ่งช้ีผล
บันอุดมศึกษา
ระในการกําหน
ที่ระบุไว้ในหม
ห็นชอบหรืออ
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นหลักสูตรตา

ายถึง ร้อยละ
รากฏในหลักสู
ผูร้ับผิดชอบหล
 (มคอ.7) 

บ่งช้ีผลการดํา
ารดําเนินงาน
ตัวบ่งช้ีผลการ
ตัวบ่งช้ีผลการ
ตัวบ่งช้ีผลการ
การดําเนินงา

ประกาศคณะก
ชาติ (ฉบับที่ 
วุฒิระดับอุดมศึ
ศึกษาจะจัดทํา
นของรายวิชา
หลักสูตรในลั
งของ มคอ.3
ับบริบทของ
จตนารมณ์ขอ
ลการดําเนินง
าสามารถกําห
นดตัวบ่งช้ีผล
มวด 1-6 ขอ
อนุมัติจากสภา

7 

ใน  ระดับหลักสู

ามกรอบมาตร

ะของผลการดํา
สตูร (มคอ.2) ห
ลักสูตรจะเป็น

าเนินงานที่ระ
นที่ระบุไว้ในแต
ดําเนินงานที่ร
ดําเนินงานที่ร
ดําเนินงานที่ร
นที่ระบุไว้ในแ

กรรมการการ
3) พ.ศ. 2558
ศึกษาแห่งชาติ
ารายละเอียด
รายงานผลก

ักษณะอ่ืน ส
3 มคอ.4 มค

งการจัดทํา ม
านตามกรอบ
หนดตัวบ่งช้ีผล
การดําเนินงา
องแต่ละหลักส
าสถาบันอุดม

สูตร  มหาวิทยา

รฐานคุณวุฒิร

าเนินงานตาม
หมวดที่ 7 ข้อ
นผู้รายงานผลก

ะบุไว้ในแต่ละปี
ต่ละปี 
ระบุไว้ในแต่ล
ระบุไว้ในแต่ล
ระบุไว้ในแต่ล
แต่ละปี 

รอุดมศึกษา เ
8 ลงวันที่ 26 
ติเพ่ิมเติมไว้ ดั
ของรายวิชา 
การดําเนินกา
สถาบันอุดมศึ
คอ.5 มคอ.6

มคอ.3 มคอ.4 
มาตรฐานคุณ
ลการดําเนินงา
นที่ใช้ในการติ
สูตรตามบริบท
ศึกษา ในระห

าลัยเกริก 

ระดับอุดมศกึ

มตัวบ่งช้ีการดํา
อ 7 ที่หลักสูตร
การดําเนินงาน

ปี  มีค่าคะแ
มีค่าคะแ

ะปี  มีค่าคะแ
ะปี  มีค่าคะแ
ะปี มีค่าคะแ

มีค่าคะแ

เรื่อง แนวทา
พฤศจิกายน 

ดังน้ี 
รายละเอียดข
ารของประสบ
ึกษาสามารถ

6 และ มคอ

มคอ.5 มคอ
ณวุฒิ จํานวน 
านตามกรอบ
ติดตาม ประเ
ทและวัตถุปร
หว่างที่สถาบัน

ษาแห่งชาติ

าเนินงานตาม
รแต่ละหลักสู
นประจําปีใน

แนนเทา่กับ 0
แนนเทา่กับ 3.
แนนเทา่กับ 4.
แนนเทา่กับ 4.
แนนเทา่กับ 4.
แนนเทา่กับ 5

างการปฏิบัติต
2558 ได้กําห

ของประสบกา
บการณ์ภาคสน
ดาเนินการจัด
อ.7 โดยสามา

.6 และ มคอ.
12 ตัวบ่งช้ี เ
มาตรฐานคุณ
เมิน และรายง
ะสงค์ในการผ
นอุดมศึกษายั

ม 
ตร

.50 

.00 

.50 

.75 

ตาม
หนด

ารณ์
นาม 
ดทา
ารถ

7” 
เป็น

ณวุฒิ
งาน
ผลิต
ังไม่



 

สาม
ตัวบ่
การอ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ารถเสนอขอป
บ่งช้ีแบบเดิมก็
อุดมศึกษารับ

คู่มือการป

ปรับตัวบ่งช้ีให
สามารถกระท
ทราบในการป

ประกันคุณภาพ

หม่ได้แล้วเสร็จ
ทําได้ กรณีห
ปรับปรุงหลักส
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จ ให้ใช้ตัวบ่งชี
หลักสูตรมีการ
สูตรคร้ังต่อไป

8 
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ช้ีเดิมก่อนได้ห
รปรับปรุงตัวบ
ป” 

สูตร  มหาวิทยา

หรือหากหลักส
บ่งช้ีใหม่ให้นํา

าลัยเกริก 

สูตรใดมีความ
เสนอสํานักงา

มประสงค์กําห
านคณะกรรมก

หนด
การ



 

องค์
 

ประ
ให้บ ิ
สารส
อย่า
ระดับ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คป์ระกอบท่ี 

ในการดํา
กอบด้วย ควา
ริการ เช่น ห้อ
สนเทศ คอมพ
งมีประสิทธิภ
ับอุดมศึกษาแ

องค์ประ
ตัวบ่งช้ีที่

คู่มือการป

6  สิ่งส

าเนินการบริห
ามพร้อมทางก
องเรียน ห้องป
พิวเตอร์ Wifi
ภาพ ปร
แห่งชาติ โดยพิ

กอบด้านสิ่งส
ี 6.1 สิ่งสนับส

ประกันคุณภาพ

สนับสนุนกา

หารหลักสูตร
กายภาพ ควา
ปฏิบัติการ ห้
i และอื่นๆ ร
ะสิทธิผล
พิจารณาร่วมกั

นับสนุนการเรี
สนุนการเรียน
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ารเรียนรู้ 

จะต้องมีปัจจั
ามพร้อมด้านอ
้องทําวิจัย อุป

รวมทั้งการบําร
ตามมาตรฐ

กับผลการประ

รียนรู้ จะพิจา
นรู้ 

9 

ใน  ระดับหลักสู

ัยที่สําคัญอีกป
อุปกรณ์ ความ
ปกรณ์การเรีย
รุงรักษาที่ส่งเ
ฐานผลการเรี
ะเมินความพึง

ารณาได้จาก 

สูตร  มหาวิทยา

ประการหน่ึง 
มพร้อมด้านเท
ยนการสอน ห้
สริมสนับสนุน
รียนรู้ที่กําหน
พอใจของนักศึ

าลัยเกริก 

คือ สิ่งสนับส
ทคโนโลยี ควา
ห้องสมุด การบ
นให้นักศึกษาส
ดตามกรอบม
ศึกษาและอาจ

สนุนการเรียน
ามพร้อมด้านก
บริการเทคโนโ
สามารถเรียน
มาตรฐานคุณ
จารย์ 

รู้ซึ่ง
การ
โลยี
รู้ได้

ณวุฒิ



 

ตัวบ
ชนิด
 
คําอ

ห้อง
สะด
วารส
และ
ของน

ให้คร

เพ่ือใ

เรียน

ทั้งห
สาม
 
เกณ

 ไม่
 ไม่
 ไม่
การก
ติดตา
ปรับป
 ไม่
หลักฐ

บ่งชี้ที ่6.1  
ดของตัวบง่ชี ้

ธบิายตัวบ่งชี้
ความพร้

เรียน ห้องปฏิ
วกหรือทรัพย
สาร ฐานข้อมู
มีคุณภาพพรอ้
นักศึกษาและ

ในการรา
รอบคลมุประ

- ระบบ
ให้มีสิ่งสนับสน

- จํานวน
- กระบ

นรู้ 
 
ในการป

หมดที่สะท้อน
มารถเรียนรู้ได้

ณฑ์การประเมิ
0 

มีระบบ 
มีกลไก 
มีแนวคิดใน
กํากับ
ามและ
ปรุง 
มีข้อมูล 
ฐาน 


ก

ร
ไ
ด
 

คู่มือการป

 สิ่งส
 กระ

ชี ้
ร้อมของสิ่งสนั
ฏิบัติการ ที่พัก
ยากรท่ีเอ้ือต่อ
ูลเพ่ือการสืบ
อมใช้งาน ทนั
ะอาจารย์ 
ายงานการดําเ
เด็นต่อไปน้ี 
บการดําเนินง
นุนการเรียนรู้
นสิ่งสนับสนุนก
วนการปรับป

ระเมินเพื่อให้
นการจัดเตรีย
ด้อย่างมีประสิ

น 
1 

 มีระบบ มี
กลไก 
 ไม่มีการนา 
ระบบ กลไก 
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพ

สนับสนนุการเ
บวนการ 

นับสนุนการเรี
กของนักศึกษ
อการเรียนรู้ 
ค้น แหล่งเรีย

นสมัย โดยพิจา

เนินงานตามตั

งานของภาควิ
รู้ 
การเรียนรู้ที่เพี
ปรุงตามผลการ

หท้ราบว่าอยู่ใ
ยมสิ่งสนับสนุ
สิทธิผล 

2

/ 

 มีระบบ
กลไก 
 มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่การปฏ
ดําเนินงาน
 มีการปร
กระบวนก
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เรยีนรู ้

ยนการสอนมี
ษา ฯลฯ และค
เช่น อุปกรณ
ยนรู้ สื่ออิเล็กท
ารณาการดาเ

ตัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิ

วิชา/คณะ/สถ

พียงพอและเห
รประเมินควา

ในระดับคะแน
นุนการเรียนรู้

 มี

า
ก 
ฏิบัติ/ 
น 
ระเมิน 
าร 

 มีร
กลไก
 มีก
ระบบ
ไปสู่ก
ปฏิบติั
ดําเนิ
 มีก

0 

ใน  ระดับหลักสู

มีหลายประกา
ความพร้อมขอ
ณ์การเรียนกา
ทรอนิกส์ ฯลฯ
นินการปรับป

ธิบายกระบวน

ถาบัน โดยมี

หมาะสมต่อกา
ามพึงพอใจขอ

นนใด ให้พิจา
ร้ที่จําเป็นต่อก

3 
ระบบ มี
 
การนํา
บกลไก 
การ 
ติ/
นงาน 
การประเมิน 


ก

ร
ก
ด

ป

สูตร  มหาวิทยา

าร ได้แก่ ค
องอุปกรณ์ เท
รสอน ห้องส
ฯ สิ่งสนับสนุน
ปรุงพัฒนาจาก

นการหรือแสด

มีส่วนร่วมของ

ารจัดการเรียน
องนักศึกษาแล

ารณาในภาพ
การเรียนการ

4 
 มีระบบ มี
กลไก 
 มีการนํา
ระบบ กลไกไปส
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการ
ประเมิน 

าลัยเกริก 

ความพร้อมทา
ทคโนโลยี แล
สมุด หนังสือ
นเหล่าน้ีต้องมี
กผลการประเมิ

ดงผลการดําเนิ

งอาจารย์ผู้รับ

นการสอน 
ละอาจารย์ต่อ

รวมของผลก
รสอน และ

สู่

 มีระบบ
 มีการนํ
ไปสู่การป
ดําเนินงาน
 มีการป
กระบวนกา
 มีการป
กระบวนกา

างกายภาพ 
ะสิ่งอานวยคว
อ ตํารา สิ่งพิ
มีปริมาณเพียง
มินความพึงพ

นินงานอย่างน้

ผิดชอบหลักสู

อสิ่งสนับสนุนก

การดําเนินงาน
ะส่งผลให้ผู้เรี

5 
บ มีกลไก 
นาํระบบกลไก
ปฏิบัติ/
น 

ประเมิน
าร 

ปรับปรุง/พัฒนา
ารจากผล 

เช่น
วาม
พิมพ์ 
งพอ 
อใจ

น้อย 

สูตร

การ

น 
รียน



 

 

 

0 

คู่มือการป

1 

ประกันคุณภาพ

2
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พ
กระบวนก
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ร
พัฒนา 
าร 

กระบ
 มีก
ปรับป
กระบ
การจ
ประเม
 

1 

ใน  ระดับหลักสู

3 
บวนการ 
การ
ปรุง/พัฒนา
บวน 
ากผลการ 
มิน 

ก

ป
ก
ก
ป

ป
ชั
รู

สูตร  มหาวิทยา

4 
กระบวนการ 
 มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวน 
การจากผลการ 
ประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

าลัยเกริก 

า

ร

การประเมิ
 มีผลจา
เห็นชัดเจน
 มีแนวท
โดยมีหลกั
ประจักษยื์
กรรมการ
สามารถให้
การเป็นแน
ชัดเจน 

5 
มิน 
ากการปรบัปรุง
นเป็นรูปธรรม 
ทางปฏิบัติท่ีดี 
กฐานเชิง
ยืนยันและ
ผู้ตรวจประเมิน

ห้เหตุผลอธิบาย
นวปฏิบัติท่ีดีได้

น 



 

 

กับบ
ระดั
เอกล

เพ่ือ
ดังก
ดําเนิ
ดําเนิ
การศึ
ถัดไป
ตาม
เปิดเ

อุดม
ตาม
ประ
หลัก
ระดับ

คุณภ
เช่ือม
มหา
 
 
 
 
 

แ

สถาบันก
บริบทและวิสั
ับชาติด้วย 
ลักษณ์ของสถ

การวางร
นําข้อมูลไปป
ล่าวอย่างน้อย
นินงานตามร
นินงานอย่างชั
ศึกษาก็ต้องมกี
ป โดยสํานักง
แผนการพัฒน
เผยผลการติด

ระบบกา
มศึกษาจัดทําขึ
ที่ประกาศไว้ใ
เมินคุณภาพก
กสูตร (มคอ.7
ับอุดมศึกษาแ

ระบบกา
ภาพภายในระ
มโยงกับการป
ชน) และสํานั

คู่มือการป

นวทางการวิ

การศึกษาทุกส
สัยทัศน์ของส

เพ่ือให้เป็
ถาบัน  
ระบบการประ
ปรับปรุงพัฒน
ยต้องครอบคล
ะบบคุณภาพ
ชัดเจน เช่น มี
การประเมินผ
งานคณะกรรม
นาคุณภาพกา
ดตามตรวจสอ
รประกันคุณภ
ขึ้น เป็นไปใน
ในกรอบมาตร
การศึกษาภาย
7) เป็นร
และสามารถรา
ารประกันคุณ
ะดับอุดมศึกษ
ประกันคุณภาพ
นักงานคณะกร

ประกันคุณภาพ

วเิคราะห์แล

สถาบันต้องวา
สถาบันการศึ
ปนไปตามเกณ

ะกันคุณภาพจ
นาคุณภาพอย่
ลุมระดับหลัก
พที่กําหนดแล
มีผู้รับผิดชอบ/
ผลการดําเนินง
มการการอุดม
ารศึกษาอย่าง
บคุณภาพการ
ภาพการศึกษ
นทิศทางเดียว
รฐานคุณวุฒิร
ยในระดับหลั
ายงานฉบับเ
ายงานผ่านระ
ภาพการศึกษ
าจัดทําขึ้น สอ
พภายนอกขอ
รรมการพัฒน
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บทที
ละสรุปผลกา

างระบบการป
กษา  โดยต้อ

ณฑ์ขั้นตํ่าที่ปร

จะต้องประกอ
างต่อเน่ืองแล

กสูตร ระดับคณ
ละมีการตรวจ
/ผู้บริหาร/ผู้เ
งานตามระบบ
มศึกษาจะดําเน
งน้อยหน่ึงครั้ง
รศึกษาต่อสาธ

ษาภายในระดับ
วกับการประเ
ระดับอุดมศึกษ
ักสูตร (IQA 
ดียวกันเพ่ือล
ะบบอิเล็กทรอ
ษาภายในระดั
อดคล้องกับกา
องสํานักงานรับ
าระบบราชกา

2 

ใน  ระดับหลักสู

ท่ี 4 
ารประกันคณุ

ประกันคุณภา
องพิจารณาเ
ระเทศกําหน

อบด้วย การค
ละย่ังยืน ดังน้ั
ณะ และระดับ
จสอบระบบคุ
เก่ียวข้อง/ ผู้มี
บประกันคุณภ
นินการติดตา
งในทุกสามปี 
ธารณชน  
บหลักสูตรที่ค
มินเพ่ือการเผ
ษาแห่งชาติ พ
ระดับหลักสู

ลดความซ้ําซ้อ
อนิกส์  
ับคณะ และร
ารประกันคุณ
บรองมาตรฐา
าร 

สูตร  มหาวิทยา

ณภาพการศึ

าพการศึกษาภ
เกณฑ์มาตรฐ
ดและมุ่งสู่เป้

ควบคุม การต
น้ัน ระบบประ
บสถาบัน โดย
ณภาพเป็นระ
มีส่วนได้ส่วนเ
ภาพดังกล่าว 
มตรวจสอบค
และแจ้งผลใ

คณะกรรมการ
ผยแพร่หลักสู
พ.ศ. 2552 ทั้
สูตร) และราย
อนของการจั

ระดับสถาบัน 
ณภาพการศึกษ
านและประเมิ

าลัยเกริก 

ศกึษาภายใน

ภายในของตน
ฐานอุดมศึกษ
้าหมาย จุดเน

รวจสอบ แล
ะกันคุณภาพก
ยสถาบันต้องค
ะยะๆ โดยที่มี
เสีย มีส่วนร่วม
เพ่ือนําไปปรับ
ความก้าวหน้า
ให้ สถานศึก

รประกันคุณภ
สูตรที่มีคุณภา
ั้งน้ี ได้กําหนด
ยงานผลการดํ
ัดทํารายงาน

ที่คณะกรรม
ษาภายใน ระด
นคุณภาพการ

น 

นเองให้เหมาะ
ษาที่เกี่ยวข้อง
น้น จุดเด่น ห

ะการประเมิน
การศึกษาภาย
ควบคุมให้มี ก
มีกลไก ก
ม เมื่อครบหนึ
บปรุง พัฒนาใ
 ของการปฏิ
กษาทราบรวม

าพภายใน ระ
าพและมาตรฐ
ดให้รายงาน ก
ดําเนินการ ข
ของสถานศึก

การ การประ
ดับหลักสูตร แ
รศึกษา (องค์ก

ะสม 
งใน
หรือ 

นผล 
ยใน 
การ
การ
น่ึงปี
ในปี
ฏิบัติ
มทั้ง

ะดับ 
ฐาน 
การ
ของ
กษา 

ะกัน 
และ
การ



 

การส
 
ระดับ

หลัก
เกณ
มาต
มาต
ต่อไป

 

สรปุผลการป

ับหลักสูตร  
มีองค์ปร

องค์ประ
กสูตร กรอบม
ณฑ์ขึ้นอยู่กับระ
รฐาน” และ
รฐานที่กําหน
ปน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินอ

คะแนนระดั
ของตัวบ่งช้ีใน

ผ่านอ

คู่มือการป

ประกันคุณภาพ

ะกอบในการป
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
กอบที่ 1 กา

มาตรฐานคุณว
ะดับปริญญา 
มีค่าคะแนนเ

นด และจะมีก

องค์ประกอบที

ับหลักสูตรเป็
นองค์ประกอบ

องค์ประกอบที

ประกันคุณภาพ

พการศึกษาภ

ประกันคุณภา
บที่ 1 การกํากั
บที่ 2 บัณฑิต 
บที่ 3 นักศึกษา
บที่ 4 อาจารย์
บที่ 5 หลักสูตร
บที่ 6 สิ่งสนับส
ารกํากับมาตร
วุฒิระดับอุดม
หากผลการดํ
ป็น “ศูนย์” 
ารประเมินคะ

ที่ 2-6 

นคะแนนเฉล่ี
บที่ 2-6 

ที่ 1 
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ภายใน แต่ละร

าพการศึกษาภ
ับมาตรฐาน 

า  
์  
ร การเรียนกา
สนุนการเรียน
รฐานเป็นองค์
มศึกษาแห่งชา
ําเนินงานไม่เป็
หากหลักสูตร

ะแนนคุณภาพ

ผลการประเ

ย 

3 

ใน  ระดับหลักสู

ระดับมีรายละ

ภายใน 6 องค์

ารสอน การปร
นรู้  
์ประกอบที่ต้อ
าติ และเกณฑ
ป็นไปตามเกณ
รน้ันมีผลการด
พของหลักสูตร

เมนิ 

สูตร  มหาวิทยา

ะเอียด ดังน้ี 

ค์ประกอบ ได้แ

ระเมินผู้เรียน 

องดําเนินการใ
ฑ์ต่างๆ ที่เก่ีย
ณฑ์ใดเกณฑ์ห
ดําเนินงานผ่า
ร ในองค์ประก

คะแนนระ

ไม่ผ่านอง

าลัยเกริก 

แก่  

 

ให้เป็นไปตาม
ยวข้อง มี 1 
หน่ึง ถือว่าหลั
านทุกเกณฑ์ถื
กอบที่ 2-6 ดั

ดับหลักสูตร =

งค์ประกอบที่ 

มเกณฑ์มาตรฐ
ตัวบ่งช้ี จําน

ักสูตรน้ัน “ไม
อว่าเป็นไป ต
ังแสดง ตามภ

= 0 

1 

ฐาน 
นวน 
ม่ได้
ตาม
ภาพ



 

 

ซ่ึงก

คะแ

คะแ

ประ
โดยก
ระดับ
และ

คะแนนท่ีไ
 
 

ารแปลผลจะ

แนนระดับหลัก

แนนระดับหลัก

แม้ว่าหลั
เมินตัวบ่งช้ีขอ
การวิเคราะหใ์
ับคะแนนเฉล่ี
จุดที่ควรพัฒน

คู่มือการป

คได้ =   

ะเป็นการอธิบ

กสูตร =  0  

กสูตร =  0.01

ักสูตรไม่ผ่าน
ององค์ประกอ
ในรายละเอียด
ย เพ่ือเป็นกา
นา เพ่ือยกระด

ประกันคุณภาพ

คะแนนรวมของ 

บายว่า  

 

1 - 5.00 

คะแนน 

0.01 – 2.00

2.01 – 3.00

3.01 – 4.00

4.01 – 5.00

องค์ประกอบ
อบที่ 2 ถึงองค
ดของปัจจัยนํ
รวิเคราะห์ใน
ดับคุณภาพขอ
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ตัวบ่งชี้  13  ตั
13

หมายถึง 

หมายถึง 

ที่ 1 (การกํา
ค์ประกอบที่ 6
าเข้า กระบวน
เชิงคุณภาพใน
องหลักสูตรต่อ

4 

ใน  ระดับหลักสู

ัวบ่งชี้   

หลักสูตร

หลักสูตร

คุณภาพ

ร

ากับมาตรฐาน
6 ด้วย เพ่ือให้
นการ ผลลัพธ์
นองค์ประกอบ
อไป แสดงดังต

สูตร  มหาวิทยา

รไม่ได้มาตรฐา

รเป็นไปตามม

ตามคะแนนที

ระดับคณุภาพ

น้อย 

ปานกลาง 

ด ี

ดีมาก 

น) ผู้รับผิดชอบ
ห้ทราบระดับก
ธ์ และรายองค์
บที่ 2 ถึง องค
ตารางต่อไปน้ี

าลัยเกริก 

าน  

าตรฐาน และ

ที่ได้ ดังน้ี 

พ 

บหลักสูตร/คณ
การพัฒนาขอ
ค์ประกอบ โด
ค์ประกอบที่ 6
น้ี 

ะมรีะดับ  

ณะ/สถาบัน ต
งหลักสูตรตน
ยไม่ต้อง รายง
6 เก่ียวกับจุด

ต้อง 
นเอง 
งาน
เด่น 



 

องค์
กอบ

2

3

4

5

6

รว

หมาย

์ประ
บที ่

คะแน

1 

2 

คะแนน
ทุกตั
องคป์

3 

4 

5 

6 

วม 

ผลการ

ยเหตุ : ในประเ

 
 
 
 
 

คู่มือการป

ตารา

นนผา่น 

นเฉลี่ยของ
ตัวบ่งช้ีใน
ประกอบที่ 
2-6 

รประเมิน 

เด็นตัวบ่งชี้ท่ี 3.

ประกันคุณภาพ

างการวิเคราะ

จํานวน
ตัวบ่งชี้

I

ไม่ผ่านก

2 -

3 3.

3.

3.

3 4.

4.

4.

4 5.

1 -

13 7

.3 และ 4.3 เป็น
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ะหค์ุณภาพกา

 P  

ารประเมิน 

- - 

1 

2 

3 

- 

1 

2 

3 

- 

1 5.2 

5.3 

5.4 

- 6.1 

7 4 

 

นผลลัพธ์ของกร

5 

ใน  ระดับหลักสู

ารศึกษาภายใ

O 
คะแ

2.1 

2.2 

- 

- 

- 

- 

2 

 

ระบวนการย่อย

สูตร  มหาวิทยา

ในระดับหลัก

นนเฉลี่ย 

ห

 

 

 

 

 

 

 

  

าลัยเกริก 

สูตร 

ผลการปร

หลักสูตรไม่ได้

 

 

 

 

 

 

 

ระเมิน 

ด้มาตรฐาน 



 

ตัวอย
จุดเด
1.  
2.  
จุดที
1.  
2.  
 

ย่างรายงานผ
ด่น  

ที่ควรพฒันา 

คู่มือการป

ลการวิเคราะ

ประกันคุณภาพ

ะห์จุดเด่นและ
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ะจุดทีค่วรพฒั

6 

ใน  ระดับหลักสู

ฒนา องคป์ระ

สูตร  มหาวิทยา

ะกอบท่ี 2–อง

าลัยเกริก 

คป์ระกอบที่ 6 


