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บัณฑิต
การพัฒ
และปร
แก้ไขเพิ
การกํา
ฐานะที
วัตถุปร
 
1. คว

วิชาการ
ความส
ภายนอ
เร่งดําเน

ขึ้น ซึ่งจ

และกา
ประเด็น

ผลิตบัณ
การแข่
ชีวิต คว

ส่วนเสยี

(Partic
ตามหลั

สถานศึ
ประเมิ
สถานศึ
 

คู่มือการประกัน

มหาวิทยาล
ตและการพัฒ
ฒนาประเทศ จ
ระสิทธิภาพ เ
พ่ิมเติม (ฉบับ
หนดมาตรฐา
ที่เป็นเคร่ืองมื
ระสงค์ สอดคล

ามจําเป็นข
ภารกิจหลัก

รแก่สังคม แล
สําคัญอย่างย่ิ
อกหลายประก
นินการ ปัจจัย

1) คุณภาพ
จะก่อให้เกิดผ

2) ความท้า
รเคลื่อนย้ายน
นต้องการการ

3) มหาวิทย
ณฑิตตอบสนอ
งขันระดับสา
วามเป็นอยู่ระ

4) มหาวิทย
ย ทั้งนักศึกษา

5) สังคมมี
cipation) มีคว
ลกัธรรมาภิบา

6) พระราช
ศึกษาทุกแห่ง
นคุณภาพกา
ศึกษา 

นคุณภาพการศกึ

กา

ลัยราชภัฏจัน
ฒนาสังคม สน
จากภารกิจดัง
ป็นที่ยอมรับข

บที่ 2) พ.ศ. 2
นการศึกษาแ
มือสําคัญอย่า
ล้องกับปรัชญ

องการประก
กที่มหาวิทยาล
ละการทํานุบํา
งต่อการพัฒ
การที่ทําให้กา
ยดังกล่าว คือ 
ของสถาบันอุ

ผลเสียแก่สังคม
าทายของโลก
นักศึกษาและบ
รรับประกันคุณ
ยาลัยมีความจ
องต่อยุทธศาส
กล การพัฒน
ะดับท้องถิ่นแล
ยาลัยจะต้องใ
า ผู้จ้างงาน ผู้
ความต้องกา
วามโปร่งใส (T
ล 

ชบัญญัติการศึ
จัดให้มีระบบ
รศึกษาทําหน้

กษาภายใน มห

ารประกันคุ

นทรเกษม เป็
นองความต้อง
งกล่าวมหาวิท
ของสังคม ตา

2545 ได้กําหน
และจัดระบบป
างหน่ึงของม

ญา วิสัยทัศน์ แ

กันคุณภาพก
ลัยจะต้องปฏิบ
ารุงศิลปะและ
นาประเทศทั

ารประกันคุณภ

ดมศึกษา แล
มโดยรวมของ
าภิวัฒน์ต่อกา
บัณฑิต อันเป็
ณภาพการศึกษ
จําเป็นที่จะต้อ
สตร์การพัฒน
นาภาคการผลิ
ละชุมชน 
ห้ข้อมูลสาธา

ผูป้กครอง รัฐบ
ารระบบจาก
Transparenc

กษาแห่งชาติ
บการประกันค
น้าที่ประเมินค

าวิทยาลัยราชภั
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บทที่ 1
คุณภาพกา

นมหาวิทยาล
งการของสังค
ทยาลัยจึงตระ
ามที่กําหนดใน
นดความมุ่งห
ประกันคุณภา
าตรการพัฒน
และพันธกิจขอ

การศึกษา 
บัติมี 4 ประก
วัฒนธรรม กา
ทั้งในระยะส้ัน
ภาพการศึกษ

ะบัณฑิตภายใ
งประเทศในระ
ารอุดมศึกษา
ปนผลจากการ
ษา 
องสร้างความ
นาประเทศให้ม
ลิตจริงทั้งอุตส

รณะ (Publ
บาล และประ
มหาวิทยาลั

cy) และมีคว

 พ.ศ. 2542 
คุณภาพภายใ
คุณภาพภายน

ภฏัจันทรเกษม

รศึกษาภา

ลัยอุดมศึกษา
คม และสอด
หนัก และพย
นพระราชบัญ
มายและหลัก
าพการศึกษาภ
นาการจัดกา
องมหาวิทยาลั

การ คือ การผ
ารดําเนินงาน
นและในระย

ษาภายใน ระดั

ในประเทศมีแ
ะยะยาว 
ทั้งในประเด็น

รรวมตัวของป

มมั่นใจแก่สังค
มากขึ้น ไม่ว่า
สาหกรรมและ

ic Informat
ชาชนทั่วไป 
ัยที่เปิดโอกา
วามรับผิดชอบ

แก้ไขเพ่ิมเติม
ใน รวมถึงใ
นอก โดยกา

ยใน 

าภาครัฐที่มีภ
คล้องกับควา
ายามที่จะจัด

ญญัติการศึกษ
กการสําคัญใน
ภายในมหาวิท
รศึกษาของม
ลยัที่กําหนดไว้

ผลิตบัณฑิต ก
ตามภารกิจทั้
ะยาว ปัจจุบั
ับอุดมศึกษา 

แนวโน้มที่จะมี

นการบริการก
ระเทศในภูมิภ

คมว่าสามารถ
จะเป็นการสร้
ะบริการ การ

tion) ที่เป็นป

าสให้ผู้มีส่วนไ
บ ซึ่งตรวจสอ

ม (ฉบับที่ 2) 
ให้มีสํานักงาน
ารประเมินผล

ภารกิจในด้าน
ามต้องการกํา
การศึกษาให้มี

ษาแห่งชาติ พ
นการจัดการศึ
ทยาลัยอย่างต่
มหาวิทยาลัย
ว้ 

ารวิจัย การบ
ั้ง 4 ประการด

บันมีปัจจัยภา
เป็นสิ่งจําเป็น

มีความแตกต่า

การศึกษาข้าม
ภาคอาเซียน 

พัฒนาองค์คว
ร้างขีดความส
พัฒนาอาชีพ 

ประโยชน์ต่อผู

ได้ส่วนเสียมี
บได้ (Accoun

พ.ศ. 2545 ก
นรับรองมาตร
ลการจัดการศึ

นการผลิต
าลังคนใน 
มีคุณภาพ 
.ศ. 2542 
ศึกษาให้มี
ต่อเน่ืองใน
ยให้บรรลุ

บริการทาง
ดังกล่าวมี
ายในและ
นที่จะต้อง

างกันมาก

มพรมแดน 
ซึ่งทั้งสอง

วามรู้และ
สามารถใน

คุณภาพ

ผู้มีส่วนได้

ีส่วนร่วม 
ntability) 

กําหนดให้
รฐานและ
ศึกษาของ
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เพ่ือเป็น
ทุกหนว่

ระดับอุ
แนวทา
เพ่ือใหก้
บัณฑิต

วันที่ 2
ตามปร
 
2. วัต

โดยมีวั

ระบบดั
มาตรฐ

เทียบเท
วิเคราะ
มาตรฐ

ตนเอง 
(goals)

ดําเนิน
ของสถ

สามารถ

จําเป็นส
 
 
 
 
 

คู่มือการประกัน

7) คณะกรร
นกลไกกํากับม
วยงานระดับอุ

8) กระทรว
อุดมศึกษาแห่ง
างการปฏิบัติต
การจัดการศึก
ตในแต่ละระดับ

9) กระทรว
24 เมษายน 
ระเภทหรือกลุ่

ถุประสงค์ข
สถาบันอุดม

ัตถุประสงค์ดัง
1) เพ่ือให้

ดังกล่าวจะต้อ
านระดับชาติ

2) เพ่ือตร
ท่า และสถาบ
ะห์เปรียบเทีย
าน 

3) เพ่ือให้ห
อันจะนําไปสู

) ที่ต้ังไว้ตามจ
4) เพ่ือให้ไ

งานเพ่ือนําไป
าบัน 
5) เพ่ือให้

ถสร้างผลผลติ
6) เพ่ือให้

สําหรับการส่ง

นคุณภาพการศกึ

รมการการอุด
มาตรฐานระดั
อุดมศึกษาจะไ
วงศึกษาธิการ
งชาติ เมื่อวัน
ตามกรอบมาต
กษาระดับอุดม
บคุณวุฒิและส
วงศึกษาธิการไ
2554 เพ่ือเป
มสถาบันอุดม

องการพัฒน
มศึกษาร่วมกับ
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้สถาบันได้มีก
องเป็นไปตาม
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รวจสอบและ
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้ข้อมูลสาธารณ
ตทางการศึกษ
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ระกาศใช้มาต
ระดับคณะกร
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และได้มาตรฐ
ถาบันอุดมศึก
อุดมศึกษาใน

ภฏัจันทรเกษม

รฐานการอุดม
รรมการการอุ
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กษาธิการ
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กษาแห่งชาติ
นการอุดมศึก

ษาธิการ เรื่อ
บให้สถาบันอุด

พการศึกษา
าระบบและก

ละยกระดับขีด
และเป็นไป

นต้ังแต่ระดับห
ณภาพและกล
ระกอบคุณภา

บเท่า และสถา
ภาพไปสู่เป้าห

ปรับปรุง ตลอ
ดับอย่างต่อเนื

ส่วนได้ส่วนเสีย
ฐานตามที่กําห
ษาและหน่วย

นแนวทางที่เหม

มศึกษา เมื่อวั
ดมศึกษา แล

ณภาพการศึกษ
เรื่อง ก

กรรมการการ
เมื่อวันที่ 1

กษาและเพ่ือก

อง มาตรฐาน
ดมศึกษาจัดก

 
ลไกการประกั

ดความสามาร
ตามกรอบแผ

หลักสูตร ค
ลไกที่สถาบันน
าพต่างๆ ว่าเป็

าบันอุดมศึกษ
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อดจนข้อเสนอ
น่ือง เพ่ือยกร

ย ทําให้มั่นใ
หนด 
ยงานที่เก่ียวข้
มาะสม 

วันที่ 7 สิงหาค
ะระดับหน่วย
ษา 
กรอบมาตรฐา
รอุดมศึกษาได้
16 กรกฎาค
ารประกันคุณ

นสถาบันอุดมศึ
ารศึกษาให้มีม

กันคุณภาพกา

รถในการแข่ง
ผนอุดมศึกษาร

ณะวิชาหรือห
น้ันๆ กําหนด
ป็นไปตามเกณ

ษาทราบสถาน
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อแนะในการพั
ระดับขีดความ

ใจว่าสถาบันอุ
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านคุณวุฒิ
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ณภาพของ
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าประสงค์ 
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มสามารถ

อุดมศึกษา
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3. กฎ

เก่ียวข้

จุดมุ่งห
หมวด 
และ 
สถาบัน

ประเมิน
กําหนด
ระบบก
กระบว
ประเมิน
เปิดเผ
การปร

ตรวจส
แนวกา
การศึก
แก้ไขเพิ
อย่างน้
ต่อหนว่
 

การศึก

และแก้
คุณภาพ
คุณภาพ
ที่ต่างกั
หลากห
การขับ
อุดมศึก
อย่างมีน
การพัฒ
ของบัณ
กลไกร่ว

คู่มือการประกัน

หมายท่ีเก่ีย
3.1 พระรา

้องกับการปร
พระราชบัญ

หมายและหลัก
6 มาตรฐานแ
“ระบบการป

นอุดมศึกษา 
การประกัน

นการดําเนินง
ดโดยสถานศึก
การประกันคุ
วนการบริหาร
นคุณภาพภาย
ผยต่อสาธาร
ะกันคุณภาพภ
การประกัน

สอบคุณภาพแ
ารจัดการศึกษ
ษา (องค์การ
พ่ิมเติม (ฉบับท
น้อย 1 ครั
วยงานที่เก่ียวข

3.2 กรอบ
กษาระดับอุดม

กรอบแผนอ
ก้ปัญหาอุดมศึ
พและมาตรฐา
พสถาบันอุดม
กัน รวมทั้ง
หลาย ทั้งก
บเคลื่อนภาคก
กษาแต่ละกลุ่ม
นัยสําคัญ อา
ฒนาประเทศดี
ณฑิตในสาขาที
วมกันในการป

นคุณภาพการศกึ

วข้องกับกา
าชบัญญัติกา
ระกันคุณภาพ
ญญัติการศึกษ
กการของการ
และการประกั
ประกันคุณภาพ

นคุณภาพภาย
งานของสถาน
กษาและหรือ
คุณภาพภายใ
รการศึกษาที่ต้
ยในเสนอต่อส
รณชนเพ่ือนํ
ภายนอก 
นคุณภาพภาย
และมาตรฐาน
ษาในแต่ละระ
รมหาชน) หรื
ที่ 2) พ.ศ. 25
รั้ง ในทุกรอบ
ข้องและสาธา

บแผนอุดมศึก
มศึกษา ฉบับ
อุดมศึกษาระย
ศึกษาที่ไร้ทิศท
านการศึกษาเ
มศึกษาตามพัน
งมีพันธกิจแล
การพัฒนาฐา
การผลิตในชน
มเหล่าน้ี จะนํา
าทิ สามารถสร
ดีขึ้น ส่งผลเชิ
ที่เป็นความต้อ
ประกันคุณภา

กษาภายใน มห

ารประกันคุณ
ารศึกษาแห่งช
พการศึกษา ระ
ษาแห่งชาติ พ
จัดการศึกษา
กันคุณภาพกา
พภายนอก” 

ยใน เป็นกา
นศึกษาให้เป็นไ
หน่วยงานต้น
ในสถานศึกษ
ต้องดําเนินกา
สภาสถาบัน ห
าไปสู่การพั

ยนอก เป็นก
นการศึกษาขอ
ดับ ซึ่งประ
รือเรียกช่ือย่อ
545 ได้กําหนด
 5 ปี น
ารณชน 

กษาระยะยาว
ที่ 11 (พ.ศ. 
ยะยาว 15 ปี
ทาง ซ้ําซ้อน
เป็นกลไกหลัก
นธกิจของสถา
ละบทบาทในก
นราก สัง
บท ท้องถิ่น
าไปสู่การเปลี่ย
ร้างความเป็นเ
ชงบวกต่อการผ
องการของสัง
าพ เพ่ือให้นัก

าวิทยาลัยราชภั
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ณภาพการศึ
ชาติ พ.ศ. 25
ะดับอุดมศึกษ
พ.ศ. 2542 แก
ที่มุ่งเน้นคุณภ
ารศึกษา ซึ่งป

เพ่ือใช้เป็นก

รสร้างระบบแ
ไปตามนโยบา

นสังกัด โดย
ษาและให้ถือว
ารอย่างต่อเน่ือ
หน่วยงานต้นสั
ัฒนาคุณภา

การประเมินคุ
องสถานศึกษา
ะเมินโดย “
อว่า “สมศ.” 
ดให้สถานศึกษ
นับต้ังแต่การป

ว 15 ปี ฉบ
2555-2559)
 ฉบับที่ 2 (พ
ขาดคุณภาพ
กในการดําเนิน
าบันในแต่ละก
การพัฒนาสัง
คม เศรษฐ
และระดับปร
ยนแปลงอุดมศึ
เลิศได้ตามพัน
ผลิต พัฒนาแ
คม ลดการว

กศึกษาสามาร

ภฏัจันทรเกษม

ศกึษา 
542 แก้ไขเพิ
ษา 
ก้ไขเพ่ิมเติม
ภาพและมาตร
ระกอบด้วย 
กลไกในการผ

และกลไกในก
าย เป้าหมาย
ยหน่วยงานต้น
ว่าการประกัน
อง มีการจั
สังกัด และหน
าพและมาตร

ณภาพการจัด
า โดยคํานึงถึ
สํานักงานรับ
พระราชบัญ

ษาทุกแห่งต้อง
ประเมินครั้งส

บับที่ 2 (พ.
) 
พ.ศ. 2551-25
และขาดประ

นการ กล่าวคื
กลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนท
งคมและเศรษ
ฐกิจ รวมถึงก
ะเทศ จนถึง
ศึกษา และส่งผ
ธกิจของตัวเอ
และการทํางา
ว่างงาน โดย
รถต่อยอด ถ่า

พิ่มเติม (ฉบับ

(ฉบับที่ 2) พ
รฐาน โดยกํา
“ระบบการป
ดุงรักษาคุณภ

การพัฒนา
ย และระดับคุ
นสังกัดและส
นคุณภาพภา
ัดทํารายงานป

น่วยงานที่เก่ียว
รฐานการศึก

ดการศึกษาเพื
ถึงความมุ่งหม

บรองมาตรฐาน
ญญัติการศึกษ
งได้รับการปร
สุดท้าย แล

.ศ. 2551-25

565)  ได้กําห
ะสิทธิภาพ โด
คือ ให้มีการส
ที่บริการและจ
ษฐกิจของประ
การกระจายอํ
การแข่งขันใน
ผลกระทบที่เป็
ง สามารถตอ
นของอาจารย
ที่สถาบันอุดม
ายโอนแลกเปลี

บที่ 2) พ.ศ. 

พ.ศ. 2545 ไ
าหนดรายละเ
ระกันคุณภาพ
ภาพและมาตร

ติดตามตรวจ
ณภาพตามมา
ถานศึกษากํา
ยในเป็นส่วน
ประจําปีที่เป็น
วข้องเพ่ือพิจา
กษาและเ พ่ื

พ่ือให้มีการติด
มาย หลักก
นและประเมิน
าแห่งชาติ พ
ะเมินคุณภาพ
ะเสนอผลการ

565) และแผ

หนดแนวทางก
ดยใช้กลไกกา
สร้างกลไกกา
จุดเน้นระดับก
ะเทศต่างกันต
อํานาจในระดั
นโลกาภิวัตน์ 
ป็นประโยชน์ต่
อบสนองต่อยุท
ย์ สามารถปรั
มศึกษาในกลุ่ม
ลี่ยนกันได้ระห

2545 ที่

ได้กําหนด
เอียดไว้ใน
พภายใน” 
รฐานของ

จสอบและ
าตรฐานที่
าหนดให้มี
นหน่ึงของ
นรายงาน
ารณาและ
อรองรับ 

ดตามและ
าร และ 
นคุณภาพ
พ.ศ. 2542 
พภายนอก
รประเมิน 

ผนพัฒนา

การพัฒนา
รประเมิน
รประเมิน
การศึกษา
ตามความ
ับท้องถิ่น 
ซึ่งระบบ
อประเทศ
ทธศาสตร์
รับจํานวน
มเหล่าน้ีมี
หว่างกลุ่ม 
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และใน
สาธารณ
ภาคเอก

เรื่อง มา

ฝึกอบร
สถาบัน
ส่งเสริม

ตรี เพ
ระดับภู
รองรับ
ด้วยก็ได

สาขาวิช
สาขาวิช
ความส
บทบาท
ลักษณ
ปริญญ

เอก หม
ทําวิทย
ความคิ
สร้างอง

แบ่งกลุ
 

ในช่วงปี
วิกฤติแ
ภายใต้
อาเซียน
ศักยภา
สังคมมี
และผู้เช
เศรษฐกิ

คู่มือการประกัน

ระยะยาวการ
ณะให้ความเชื
กชน รวมทั้งก
จากกรอบแผ

าตรฐานสถาบัน
กลุ่ม ก วิท

รมสนองตอบค
นสนับสนุนรอ
มให้ประชาชน

กลุ่ม ข สถ
พ่ือให้ได้บัณฑิ
ภูมิภาค สถาบ
การดํารงชีพ 
ด้ 
กลุ่ม ค สถ

ชา ทั้งสาขาวิ
ชาชีพเฉพาะท

สามารถ ทักษะ
ทในการพัฒน
ะคือ ลักษณ
าตรี 
กลุ่ม ง สถ

มายความถึง 
ยานิพนธ์และ
คิดของประเท
งค์ความรู้ ทฤ
ดังน้ัน ก

ลุ่มสถาบันอุดม

แผนพัฒนา
ปี 2555 - 25
และช้ีนําการพ
้หลักปรัชญาเ
นและประชา
าพตรงตามคว
มคีุณธรรมมีคว
ช่ียวชาญมืออ
กิจของประเท

นคุณภาพการศกึ

รประเมินคุณภ
ช่ือถือ เป็นฐ
การโอนย้ายหน
ผนอุดมศึกษาร
นอุดมศึกษา ใน
ทยาลัยชุมชน
ความต้องการ
งรับการเปลี่ย

นได้มีโอกาสเรี
ถาบันที่เน้นระ
ฑิตที่มีความรู้ค
บันมีบทบาทใ
สถาบันอาจมี

ถาบันเฉพาะท
ชาทางวิทยาศ
ทาง สถาบันอ
ะและสมรรถน
นาภาคการผลิ
ะที่ 1 เป็นส

าบันที่เน้นกา
สถาบันที่เน้น
การวิจัยรวมถึ
ศ สถาบันมีศ
ษฎี และข้อค้
การประกันคุ
มศึกษา 4 กลุ่

การศึกษาระด
559 ต้องมีกา
พัฒนาอย่างย่ั
เศรษฐกิจพอเ
คมโลก โดยใ
วามต้องการข
วามรับผิดชอบ
อาชีพให้เป็นอ
ทศไทยโดยใช้ค

กษาภายใน มห

ภาพควรนําไป
ฐานและเง่ือน
น่วยกิต 
ระยะยาว 15 
นปี 2551 กําห
น หมายความ
รของท้องถิ่น
ยนอาชีพพ้ืนฐ
ยนรู้ตลอดชีวิ
ะดับปริญญาต
ความสามารถ
ในการสร้างคว
มีการจัดการเรี

ทาง หมายคว
ศาสตร์กายภาพ
อาจเน้นการทํ
นะในการประ
ลิตจริงทั้งอุตส
สถาบันที่เน้นร

ารวิจัยขั้นสูงแ
นการผลิตบัณฑิ
ถึงการวิจัยหล
ศักยภาพในก
้นพบใหม่ทาง
ณภาพการศึก
มดังกล่าว 

ดับอุดมศึกษา
รพัฒนาอย่าง

ย่ังยืนของชาติ
เพียงและต้อง
ห้ความสําคัญ
องตลาดแรงง
บและมีสุขภาว
อาจารย์พัฒนา
ความรู้เทคโนโ

าวิทยาลัยราชภั
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ปสู่ระบบรับรอ
นไขในการจัด

ปีดังกล่าว กร
หนดประเภทห
มถึง สถาบันที

เพ่ือเตรียมกํ
ฐาน เช่น แ
ิตอันจะนําไป
ตรี หมายควา
ถเป็นหลักในก
วามเข้มแข็งให
รียนการสอนใ

ามถึง สถาบัน
พ วิทยาศาสต
ําวิทยานิพนธ์
ะกอบอาชีพระ
สาหกรรมและ
ระดับบัณฑิตศึ

และผลิตบัณฑ
ฑิตระดับบัณฑิ
ลังปริญญาเอ
ารขับเคล่ือนอ
งวิชาการ  
กษาจึงต้องส

า ฉบับที่ 11
งก้าวกระโดดเ
ติและท้องถิ่น
งส่งเสริมการพ
ญกับการพัฒน
งาน สามาร
วะ ทั้งร่างกาย
าวิชาชีพ ให้เป็
โลยีและนวัตก

ภฏัจันทรเกษม

องวิทยฐานะ
สรรงบประมา

ระทรวงศึกษาธิ
หรือกลุ่มสถาบัน
ที่เน้นการผลิต
กําลังคนที่มีคว
รงงานที่ออกจ
สู่ความเข้มแข็
ามถึง สถาบัน
การขับเคล่ือน
ห้กับหน่วยงา
ในระดับบัณฑิ

นที่เน้นการผลิ
ตร์ชีวภาพ สัง
ธ์หรือการวิจัย
ะดับสูง หรือเน
ะบริการสถาบ
ศึกษา และลั

ฑิตระดับบัณ
ฑิตศึกษาโดยเฉ
ก สถาบัน
อุดมศึกษาไท

ร้างกลไกการ

1 (พ.ศ. 255
เพ่ือเป็นแหล่ง
โดยเร่งสร้าง
พัฒนาประเท
นาคนและสังค
ถทํางานเพ่ือด
ยและจิตใจ รว
ป็นที่ยอมรับข
กรรมความคิด

(Accredita
าณของรัฐ

ธิการได้มีประก
นอุดมศึกษาเป็
ตบัณฑิตระดับ
วามรู้เข้าสู่ภาค
จากภาคเกษต
ข็งของชุมชนแ
ที่เน้นการผลิต

นการพัฒนาแล
น ธุรกิจ แล
ฑิตศึกษาโดยเ

ลิตบัณฑิตเฉพ
คมศาสตร์หรือ
 หรือเน้นการ
น้นทั้งสองด้าน
บันในกลุ่มน้ีอ
ักษณะที่ 2 เ

ณฑิตศึกษาโดย
ฉพาะระดับปริ
นเน้นการผลิต
ยให้อยู่ในแน

รประเมินคุณ

55-2559) กํา
งความรู้ที่ตอบ
งภูมิคุ้มกันในป
ศให้สามารถ
คมไทยให้มีคุณ
ดํารงชีพตนเอ
วมทั้งพัฒนาอ
ของสังคม มี
ดสร้างสรรค์บ

tion) ที่นักศึ
และการสนับ

กาศกระทรวงศึ
ปน 4 กลุ่ม คือ 
บตํ่ากว่าปริญญ
คการผลิตจริง
ตร เป็นแหล่
และการพัฒนา
ตบัณฑิตระดับ
ละการเปลี่ยน
ละบุคคลในภูมิ
ฉพาะระดับป

พาะทางหรือเฉ
อมนุษยศาสตร
รผลิตบัณฑิตที
น รวมทั้งสถา

อาจจําแนกได้
เป็นสถาบันที่เ

ยเฉพาะระดับ
ริญญาเอก แล
ตบัณฑิตที่เป็น
วหน้าระดับส

ภาพให้สอดรั

าหนดให้อุดมศึ
บสนองการแก้
ประเทศให้เข้
แข่งขันได้ในป
ณภาพผลิตกํา
อง และเพ่ือช
อาจารย์ให้เป็น
มีการจัดการเพื
บนพ้ืนฐานการ

ศึกษาและ
บสนุนจาก

ศึกษาธิการ 

ญาตรี จัด
งในชุมชน 
่งเรียนรู้ที่
าที่ย่ังยืน 
บปริญญา
นแปลงใน
มิภาคเพ่ือ
ปริญญาโท

ฉพาะกลุ่ม
ร์ รวมทั้ง
ที่มีความรู้ 
าบันอาจมี
้เป็น 2 
เน้นระดับ

บปริญญา
ะเน้นการ
นผู้นําทาง
สากล มุ่ง

รับกับการ

ศึกษาไทย
ก้ไขปัญหา
ข้มแข็งขึ้น
ประชาคม
าลังคนที่มี
ช่วยเหลือ
นมืออาชีพ
พ่ือพัฒนา
รผลิตและ
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การบริ
โดยอา
ขับเคล่ื
การพัฒ
ที่ 11 
และมุ่ง
 

2549 ป
การอุด
ย่อยทั้ง
มาตรฐ
จัดการ
มาตรฐ
เพ่ือให้
ของชา

จัดทําม
สถาบัน
ประสิท
พร้อมใ
กลุ่มสถ
ค สถา
ระดับป
เพ่ือให้
สาขาวิช
เรียนรู้อ
ความสั
ใช้เทคโ
 

การอุดม
เสนอร
พระรา
ระบบป
ต่อมาไ
การศึก

คู่มือการประกัน

ริโภคที่เป็นมิต
ศัยการบริหา
อนวิสัยทัศน์ปี

ฒนาชาติอย่าง
(พ.ศ. 2555-
สู่คุณภาพอุดม

3.3 มาตรฐ
ประกอบด้วย
มศึกษา และ
ง 3 ด้านน้ี อ
านที่ 1 คุณลั
ศึกษา มาตรฐ

ฐานการอุดมศึ
้การพัฒนาคุณ
ติ 
นอกเหนือจ

มาตรฐานสถา
นอุดมศึกษาตา
ทธิภาพและปร
ในการจัดการ
ถาบันอุดมศึกษ
บันเฉพาะทา

ปริญญาเอก น
เป็นไปตามมา
ชา โดยกําห
อย่างน้อย 5
สมัพันธ์ระหว่า
โนโลยีสารสน

3.4 กฎกระ
หลังจากที่พ

มศึกษา (ทบว
ะบบการประ
ชบัญญัติฉบับ
ประกันคุณภา
ด้จัดทําเป็นป

กษาภายในระ

นคุณภาพการศกึ

ตรต่อสิ่งแวดล้
ารจัดการอุดม
ปี 2559 “อุ
งย่ังยืน สร้างสั
-2559) บนพ้ื
มศึกษาระดับ

ฐานการอุดมศึ
มาตรฐาน 3 
ะมาตรฐานด้า
อยู่ในมาตรฐาน
ักษณะของคน
ฐานที่ 3 แน

ศึกษาจะมีควา
ณภาพและมา

จากมาตรฐาน
าบันอุดมศึกษ
ามกลุ่มสถาบั
ระสิทธิผล ป
ศึกษา และม
ษาเป็น 4 กลุม่
ง และกลุ่ม ง
นอกจากน้ัน ย
าตรฐานการอุ
นดให้คุณภาพ

5 ด้าน คือ 
างบุคคลและค
เทศ 

ะทรวงว่าด้วย
พระราชบัญญั
วงมหาวิทยาลัย
ะกันคุณภาพ
บดังกล่าว ซึ่งค
าพการศึกษาข
ประกาศทบวง
ะดับอุดมศึกษ

กษาภายใน มห

ล้อมซึ่งจะนําไ
มศึกษาเชิงรุก
อุดมศึกษาเป็น
สงัคมการเรียน
้นฐานปรัชญา
นานาชาติ” 

ศึกษา ที่ปราก
ด้าน ได้แก่ ม
นการสร้างแล
นการศึกษาข
นไทยที่พึงประ
วการสร้างสัง
ามสอดคล้องแ
าตรฐานการศึ

การอุดมศึกษ
ษา ตามประก
ันที่มีปรัชญา
ระกอบด้วยม
มาตรฐานด้าน
ม ได้แก่ กลุ่ม
ง สถาบันที่เน้
ยังได้จัดทํา ก
อุดมศึกษาและ
พของบัณฑิตท
ด้านคุณธรร

ความรับผิดชอ

ยระบบ หลักเ
ญัติการศึกษาแ
ยเดิม) ในฐาน
การศึกษาให้
คณะรัฐมนตรีใ
ของสํานักงาน
งมหาวิทยาลั

ษา พ.ศ. 2545

าวิทยาลัยราชภั
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ไปสู่การพัฒน
กและพระรา
นแหล่งองค์คว
นรู้ตลอดชีวิตต
าของเศรษฐกิ

กฏตามประก
มาตรฐานด้าน
ละพัฒนาสังค
องชาติที่ประก
ะสงค์ ทั้งในฐ
คมแห่งการเรี
และสัมพันธ์กับ
ศึกษาบรรลุตา

ษาที่เป็นมาตร
กาศกระทรวง
วัตถุประสงค์
าตรฐานหลัก
นการดําเนินก
ก วิทยาลัยชุ

น้นการวิจัยขั้น
กรอบมาตรฐา
ะเพ่ือเป็นการป
ทุกระดับคุณวุ
ม จริยธรรม

อบ และด้านทั

เกณฑ์ และวิธี
แห่งชาติ พ.ศ
ะหน่วยงานต้น
้คณะรัฐมนต
ในการประชุม

นคณะกรรมกา
ลัย เรื่อง ร
5  เพ่ือใช้เป็น

ภฏัจันทรเกษม

าเพ่ือประโยช
าชบัญญัติอุดม
วามรู้และพัฒ
ตามแผนพัฒน
จพอเพียงมีบ

าศกระทรวงศึ
คุณภาพบัณฑิ
มฐานความรู้แ
กอบด้วยมาต
ฐานะพลเมืองแ
รียนรู้/สังคมแ
ับมาตรฐานย่
ามจุดมุ่งหมาย

ฐานแม่บทแล้
งศึกษาธิการ
ค์ และพันธกิจ
 2 ด้าน คือ
ารตามภารกิจ
มชน กลุ่ม ข

นสูงและผลิตบั
านคุณวุฒิระดั
ประกันคุณภา
วุฒิและสาขาวิ
ม ด้านความรู้
ักษะการวิเคร

ธกีารประกันค
. 2542  มีผ
นสังกัดที่ทําหน
รีพิจารณาเพื
มเมื่อวันที่ 21
ารการอุดมศึก
ระบบ หลัก
แนวปฏิบัติสา

ชน์สุขที่ย่ังยืน
มศึกษาเป็นเ
นากําลังคนระ

นาเศรษฐกิจแล
ทบาทสูงในสั

ศึกษาธิการ 
ฑิต มาตรฐาน
และสังคมแห่ง
รฐานย่อย 3 
และพลโลก ม
แห่งความรู้ แต
อยของมาตรฐ
ยและหลักการ

ล้ว คณะกรรม
พ.ศ. 2551 

จในการจัดต้ังท
อ มาตรฐานด้
จของสถาบัน
สถาบันที่เน้น

บัณฑิตระดับบั
ดับอุดมศึกษา
าพบัณฑิตในแ
วิชาต้องเป็นไป
รู้ด้านทักษะท
ราะห์เชิงตัวเล

คุณภาพการศึ
ลบังคับใช้ สํา
น้าที่กํากับดูแ
พ่ือให้สอดคล้อ
1 มีนาคม 254
กษา (ทบวงม
กเกณฑ์และวิ
าระสําคัญของ

ของประเทศไ
ครื่องมือสําคั
ะดับสูงที่มีคุณ
ละสังคมแห่งช
ังคมประชาคม

ลงวันที่ 7 
ด้านการบริห
งการเรียนรู้ ม
มาตรฐานเช่

มาตรฐานที่ 2
ต่ละมาตรฐาน
ฐานการศึกษา
รของการจัดก

มการการอุดม
เพ่ือนําไปสู่ก
ที่แตกต่างกัน
ด้านศักยภาพแ
อุดมศึกษาแล

นระดับปริญญ
บัณฑิตศึกษาโ
าแห่งชาติ พ
แต่ละระดับคุณ
ปตามมาตรฐา
ทางปัญญา ด้
ข การสื่อสาร

ศกึษา 
านักงานคณะ
ลสถาบันอุดม
องกับเจตนา
43 ได้มีมติเห็
มหาวิทยาลัย
วิธีการประกัน
งประกาศฉบับ

ไทย ทั้งน้ี
คัญในการ
ณภาพเพ่ือ
ชาติ ฉบับ
มอาเซียน

สิงหาคม 
ารจัดการ
มาตรฐาน
ช่นกัน คือ
2 แนวการ
นย่อยของ
าของชาติ
การศึกษา

มศึกษาได้
การพัฒนา
นได้อย่างมี
และความ
ละกําหนด
าตรี กลุ่ม 
ดยเฉพาะ
.ศ. 2552 
ณวุฒิและ
านผลการ
ด้านทักษะ
ร และการ

กรรมการ
ศึกษา ได้
รมณ์แห่ง
นชอบกับ
เดิม) ซึ่ง
นคุณภาพ
บน้ีระบุให้
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ทบวงม
ตามภา
ตรวจส
หน้าที่ก
สนับสน
สถาบัน
ประเมิน

อุดมศึก
สถานศึ
แก้ไขเพิ
และก
ทบวงม
ต่อมาใ
คุณภา
การศึก
2 ปร
คุณภา
ระดับอุ
และพัฒ
ปรับปรุ
ประกอ
หน่วยง
ให้สถา
สาธารณ
 
4. การ

ความสํ
แนวปฏิ
การปร
วิชากา
และคว
ตรวจส

หน่วยง
พระรา
กําหนด

คู่มือการประกัน

มหาวิทยาลัยส
ารกิจหลักของ
อบคุณภาพ แ
กํากับดูแลสถา
นุนให้มีการแ
นอุดมศึกษา เ
นผลการดําเนิ

หลังจ
กษาจึงได้จัดทํ
ศึกษา ระดับอ
พ่ิมเติม (ฉบับ
ลไกการปร

มหาวิทยาลัยฯ
นปี 2553 ก
พการศึกษา 
ษาทุกระดับไว
ระการ คือ 1)
พภายในระดั
อุดมศึกษา โด
ฒนาคุณภาพ
รุงคุณภาพการ
อบด้วย การป
งานต้นสังกัดจั
านศึกษาระดับ
ณชน 

รประกันคุณ
ก่อนมีประก

สําคัญของการ
ฏิบัติในการปร
ะกันคุณภาพ
ร (Academ
วามพร้อมของ
อบได้ (Acco
ต่อมาพระร

งานต้นสังกัด
ชบัญญัติระเบี
ดให้สํานักงาน

นคุณภาพการศกึ

สนับสนุนและ
สถาบันอุดมศึ
และมาตรฐาน
าบันการศึกษ

แต่งต้ังคณะกร
เพ่ือกําหนดนโ
นินงานการปร
ากดําเนินการ

ทํากฎกระทรว
อุดมศึกษา พ
ที่ 2) พ.ศ. 2
ะกันคุณภา
ฯ พ.ศ. 254
กระทรวงศึกษ

พ.ศ. 255
ว้ในฉบับเดียว
) วางระเบีย
ดับอุดมศึกษา
ดยความเห็นช
การศึกษาแก่
รศึกษาอย่างต
ประเมินคุณภา
จัดให้มีการติด
บอุดมศึกษาท

ณภาพการศึก
กาศพระราชบั
รประกันคุณภ
ระกันคุณภาพ
การศึกษาของ
ic freedom
งสถาบันที่จะร
untability) 
ราชบัญญัติการ
และสถานศึก
บียบบริหารรา
คณะกรรมกา

กษาภายใน มห

ส่งเสริมสถาบั
ศึกษาให้มีประ
นการศึกษาขอ
ษาเพ่ือเตรียมค
รรมการประก
โยบายหลักเก
ะกันคุณภาพก
รตามประกาศ
วงว่าด้วยระบ
.ศ. 2546 เพ่ื
545 ในมาตร
พการศึกษา
5 ซึ่งสํานักง
ษาธิการได้ออก
3 แทนฉบับ
วกัน มีคณะก
ยบหรือออกป
า เพ่ือส่ง
ชอบของคณะก
ก่สถานศึกษา
ต่อเน่ือง นอกจ
าพ การติดตา
ตามตรวจสอ
ทราบ รว

กษาภายใน
บัญญัติการศึก
าพการศึกษา
พการศึกษาระ
งสถาบันอุดม
) ความมีอิสร
รับการตรวจส

รศึกษาแห่งชา
กษาจัดให้มีร
าชการกระทร
ารการอุดมศึก
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บันอุดมศึกษา
ะสิทธิภาพและ
งสถาบันอุดม
ความพร้อมสํา
กันคุณภาพภ
กณฑ์ แนวทา
การศึกษาภาย
ศฉบับปี พ.ศ. 
บบ หลักเกณ
พ่ือให้เป็นไปตา
รา 5 และมาต
าภายในขอ
งานคณะกรรม
กกฎกระทรว
บเดิม โดยร
กรรมการประ
ระกาศกําหน
งเสริม ส
กรรมการการ

โดยนําผล
จากน้ี ยังมีกา
ามตรวจสอบค
บคุณภาพการ
วมทั้งเปิดเผย

กษาแห่งชาติ
และได้จัดทําป
ะดับอุดมศึกษ
ศึกษาตามหลั
ระในการดําเนิ
สอบคุณภาพจ

าติ พ.ศ. 2542
ระบบประกัน
รวงศึกษาธิการ
ษา มีหน้าทีพิ่

ภฏัจันทรเกษม

จัดทําระบบก
ะประสิทธิผล
มศึกษาจากภา
าหรับการประ
ายในระดับอุ
าง วิธีการตรว
ยในของแต่ละ
2545 ไประย
ฑ์ และวิธีกา
ามพระราชบัญ
ตรา 47 วรรค
งกฎกระทร
มการการอุดม
งว่าด้วยระบบ
รวมการประกั
ะกันคุณภาพภ
นดหลักเกณฑ์
สนับสนุนและ
อุดมศึกษา แ
ลการประเมิน
ารปรับเปลี่ยน
คุณภาพ และ
รศึกษาอย่างน
ยผลการติดตา

พ.ศ. 2542 
ประกาศทบว
ษามาต้ังแต่ปี
ลักการสําคัญ
นินการของสถ
จากภายนอก

2 แก้ไขเพ่ิมเติ
นคุณภาพภาย
ร พ.ศ. 2546

พิจารณาเสนอ

การประกันคุณ
 รวมทั้งให้มีก
ายใน หรือโดย
ะเมินคุณภาพ
ดมศึกษาขึ้นใ
วจสอบและป
ะคณะวิชาหรือ
ยะหน่ึง สํานักง
ารประกันคุณ
ญญัติการศึกษ
คสอง โดยสาร
รวงฉบับ น้ี ยั
มศึกษาได้ถือป
บ หลักเกณฑ
กันคุณภาพภา
ภายในระดับอุด
และแนวปฏิบ
ะพัฒนาการป
และ 2) เสนอ
นคุณภาพทั้งภ
นให้ระบบการป
ะการพัฒนาคุณ
น้อยหน่ึงคร้ังใ
ามตรวจสอบ

ทบวงมหาวิท
งมหาวิทยาลั
พ.ศ. 2539

3 ประการ คื
ถาบัน (Instit
ตามหลักการ

ติม (ฉบับที่ 2)
ยในสถานศึกษ
6 และกฎกระ
นโยบาย แผน

ณภาพการศึกษ
การประเมินผล
ยหน่วยงานต้น
จากภายนอก
ในแต่ละคณะ
ระเมินระบบก
อสถาบันอุดมศึ
งานคณะกรร
ภาพการศึกษ
ษาแห่งชาติ พ
ระสําคัญเกี่ยว
งคงไ ว้ตามป
ปฏิบัติมาอย่า
ฑ์ และวิธีกา
ายในและภาย
ดมศึกษาทําห
บัติเก่ียวกับกา
ประกันคุณภา
อแนะแนวทาง
ภายในและภา
ประกันคุณภา
ณภาพ และก
ในทุกสามปีแล
บคุณภาพการ

ทยาลัยได้ตระ
ัย เรื่อง นโย
 เพ่ือเป็นแน
คือ การให้เสรี
utional Aut
รของความรับ

) พ.ศ. 2545 
ษา ประ
ะทรวงแบ่งส่ว
นพัฒนา และม

ษาภายใน
ล ติดตาม
นสังกัดที่มี
ก รวมถึง
ะวิชาหรือ
กลไกและ
ศึกษา 
มการการ
ษาภายใน
พ.ศ. 2542 
วกับระบบ
ประกาศ
งต่อเน่ือง
ารประกัน
ยนอกของ
หน้าที่หลัก 
ารประกัน
าพภายใน
งปรับปรุง
ายนอกไป
าพภายใน
กําหนดให้
ละแจ้งผล
ศึกษาต่อ

ะหนักดีถึง
ยบายและ
นวทางใน 
รีภาพทาง
tonomy) 
ผิดชอบที่

ได้ระบุให้
ะกอบกับ
นราชการ
มาตรฐาน
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การอุด
ทรัพยา
อิสระแ
แต่ละแ
การจัดใ

2553 ข
อิสระใน
มาตรฐ
ประกัน
กับระดั
นานาช
กระบว
ปรับปร
ขณะเดี
การศึก
คุณภาพ

กับหลัก
2553 

กระบว

การปร

ควบคุม
ประเมิ
ส่งเสริม
คุณภาพ

ประกัน
วิชากา
การศึก
สถาบัน

คู่มือการประกัน

มศึกษาที่สอด
ากร  ติดตาม
และความเป็น
แห่งและกฎหม
ให้มีระบบการ

4.1 แนวทา
4.1.1 ร
 ด

ข้อ 33 ให้สถา
นการดําเนินก
ฐานการศึกษา
นคุณภาพภาย
ดับการพัฒนา
ชาติ หรือเ
วนการทํางาน
รุงพัฒนา ทั้ง
ดียวกันก็เป็น
กษาที่มีคุณภ
พการศึกษาภ

 ห

กเกณฑ์ที่กําห

2
วนการ ซึ่งสาม

3
ะกันคุณภาพร

 
มคุณภาพ กา
นฯ จะมุ่งไ
ม สนับสนุน 
พ 

 
นคุณภาพการ
รและความมี

กษาภายในที่ค
น ซึ่งเป็นการป

4

นคุณภาพการศกึ

ดคล้องกับแผน
  ตรวจสอบ 
เลิศทางวิชาก
มายที่เก่ียวข้อ
รประกันคุณภ
างการพัฒนา
ระบบการประ
ด้วยกฎกระท
าบันอุดมศึกษ
การของสถาน
าของสถานศึก
ยนอก สถาบัน
าของสถาบัน 
เป็นระบบเฉพ
ที่เริ่มต้นจาก
น้ี เพ่ือให้การ

นหลักประกัน
าพหลักการที
ายในระดับอุด
หลักการสําคญั
1) ส่งเสริมพัน
หนดในกฎกระ

2) เป็นระบบ
มารถส่งเสริมแ
3) ระบบการ
ระดับหลักสูต

- ระบบ
ารติดตามตรว
ปที่ระบบการ
กํากับติดตา

- ระบบก
ศึกษาภายใน

มีอิสระในการ
คณะและสถา
ประเมินความ
4) ให้อิสระกับ

กษาภายใน มห

นพัฒนาเศรษ
  และประเมิ

การของสถานศึ
อง สํานักงาน
ภาพการศึกษา
าระบบและกล
ะกันคุณภาพก
รวงว่าด้วยระ

ษาพัฒนาระบบ
นศึกษา เพ่ือ
กษาระดับอุด
นจึงมีอิสระใน

โดยอาจเ
พาะที่สถาบัน
การวางแผน
รดําเนินภารกิ
นแก่สาธารณ
ที่สําคัญในกา
ดมศึกษา 
ญในการพัฒน
นธกิจหลักแล
ะทรวงว่าด้วยร

บประกันคุณภ
และนําไปสู่ผล
ประกันคุณภ
ร ระดับคณะ
การประกันคุ
วจสอบคุณภา
รประกันคุณภ
ามการดําเนิน

ารประกันคุณ
นที่คณะและส
รดําเนินการข
บันต้องการให
เข้มแข็งทางวิ
บสถาบันอุดม

าวิทยาลัยราชภั
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ษฐกิจและสังค
มินผลการจัดก
ศึกษาระดับป

นคณะกรรมกา
าภายใน โดยมี
ลไกการประกั
การศึกษา 
ะบบ หลักเกณ
บประกันคุณภ
อให้มีประสิทธิ
ดมศึกษาอย่าง
นการพัฒนาระ
ป็นระบบประ

นพัฒนาข้ึนเอง
การดําเนิน

กิจของสถาบัน
ชนให้มั่นใจว
ารพัฒนาระบ

นาระบบประกั
ละพันธกิจสนับ
ระบบ หลักเก

ภาพการศึกษ
ลลัพธ์ของการ
าพการศึกษา
 และระดับสถ
ณภาพการศึก
พ และการพ

ภาพการศึกษา
นงานให้เป็นไป

ณภาพภายในร
ถาบันพัฒนาร
องสถานศึกษ
ห้คณะและสถ
ชาการ 

มศึกษาในการอ

ภฏัจันทรเกษม

คมแห่งชาติ แ
การศึกษาระดั
ปริญญาตามกฎ
ารการอุดมศึก
มรีายละเอียดด
กันคุณภาพกา

ณฑ์ และวิธีก
ภาพ โดยยึดห
ธิภาพและปร
งต่อเน่ืองและ
ะบบประกันคุ
ะกันคุณภาพท
ง แต่ไม่ว่าจะ

นงานตามแผน
นบรรลุเป้าปร
ว่าสถาบันอุด
บบการประกั

กันคุณภาพกา
บสนุนของกา
กณฑ์ และวิธี

ษาภายในที่ค
ดําเนินการอย
ภายในระดับอ
ถาบัน โดยจะ
กษาระดับหลั
พัฒนาคุณภาพ
ามากกว่าการ
ปตามที่กําหน

ระดับคณะแล
ระบบประกัน
ษา ซึ่งจะป
ถาบันพัฒนาต

ออกแบบระบ

ละแผนการศึ
ับอุดมศึกษา 
ฎหมายว่าด้วย
กษาจึงมีหน้าที
ดังน้ี 
ารศึกษาภายใ

การประกันคุณ
หลักเสรีภาพท
ระสิทธิผลในก
ะเตรียมความ
ุณภาพภายใน
ที่ใช้กันแพร่ห
เป็นระบบคุณ

น การตรวจสอ
ะสงค์และมีพั
ดมศึกษาสาม
กันคุณภาพแล

รศึกษามีดังต่อ
ารอุดมศึกษาภ
การประกันคุ

รอบคลุมปัจ
ย่างมีประสิทธิ
อุดมศึกษา ร
เริ่มใช้ในปีการ
ักสูตร มีกา
พ การพัฒนา
รประเมินคุณภ
ด สะท้อนก

ะระดับสถาบั
นคุณภาพ โด
ประเมินตาม
ตามศักยภาพ

บบประกันคุณ

กษาแห่งชาติ
โดยคํานึงถึงค

ยการจัดต้ังสถ
ที่ร่วมกับสถาน

ใน 

ณภาพการศึก
ทางวิชาการแล
การพัฒนาคุณ
มพร้อมเพ่ือรอ
นที่เหมาะสมส
หลายในระดับ
ณภาพแบบใด
อบประเมิน 
ัฒนาการอย่า
ารถสร้างผล
ละตัวบ่งช้ีกา

อไปน้ี 
ภายใต้ความส
ณภาพการศึก

จัยนําเข้า 
ธภาพ 
รอบใหม่ ประ
รศึกษา 2557
ารดําเนินการต
าตัวบ่งช้ีและเ
ภาพ เพ่ือให
ารจัดการศึกษ

บัน เป็นการดํ
ดยยึดหลักเสรี
ระบบประกัน

พและประเภท

ภาพการศึกษ

สนับสนุน
ความเป็น
ถานศึกษา
นศึกษาใน

ษา พ.ศ. 
ละความมี

ณภาพและ
องรับการ
สอดคล้อง
บชาติหรือ
ดจะต้องมี
และการ

างต่อเน่ือง 
ลผลิตทาง
รประกัน

สอดคล้อง
กษา พ.ศ. 

และ

ะกอบด้วย 
7 
ต้ังแต่การ
เกณฑ์การ
ห้สามารถ
ษาอย่างมี

ดําเนินการ
รีภาพทาง
นคุณภาพ
ทของกลุ่ม

ษาภายใน 
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กรอบม
เพ่ือไม่ใ
 

อุดมศึก
อ่ืนๆ 
ระดับอุ
หรือกร
ในกรณี

เป็น 5 
ดําเนิน
ว่าได้ 0
กรรมก
ระดับค

คะแนน
(ซึ่งอยู่ใ
กําหนด

คุณภาพ
(Guide
กํากับดู
4 ประ
(2) พัน
วัฒนธร
บัณฑิต
และสถ
คุณลักษ
เหล่าน้ั
ภายใน
ระดับห
ประกัน
ดําเนิน
เช่ือมโย
เน้นที่ปั
ดําเนิน

คู่มือการประกัน

5
มาตรฐานคุณว
ให้เป็นการทํา

4.1.2 ม
 ม

กษา ในขณะ
ที่เก่ียวข้อง

อุดมศึกษาแหง่
รอบการปฏิบั
ณมีหาวิทยาลัย

 ก
 

ระดับ มีคะแ
งานได้ก่ีข้อ ได

0 คะแนน 
ารประเมิน (P

คะแนนอยู่ระห
 2

นระหว่าง 1 ถึ
ในรูปร้อยละห
ดค่าร้อยละหรื

 ค
พการศึกษาระ
eline) ในกา
ดูแลของสภาส
ะการของการอ
ันธกิจด้านกา
รรม และการ
ตเป็นสําคัญ ส
ถาบันจะครอบ
ษณะที่พึงประ
ั้นได้ทั้งหมด 

น เพ่ือให้สถา
หลักสูตร ระดั
นคุณภาพการศึ
งานให้เป็นไป
ยงหรือเป็นเรื่อ
ปัจจัยนําเข้า แ
การตามกระบ

นคุณภาพการศกึ

5) เช่ือมโยงกั
วุฒิระดับอุดม
งานซ้ําซ้อนเกิ

มาตรฐาน ตัว
มาตรฐานที่เป็
เดียวกันสถาบ
งอีกมาก เ
งชาติ มาตรฐา
ัติราชการตาม
ยของรัฐ เป็นต้
กําหนดตัวบ่งชี
1) ตัวบ่งช้ีเชิง
แนนต้ังแต่ 1 ถึ
ด้คะแนนเท่าใ
และการประ
Peer Review
หว่าง 0-5 
2) ตัวบงช้ีเชิ
ถึง 5 โดยเป็น
หรือค่าเฉลี่ย)
รือค่าเฉลี่ยที่คิ
คณะกรรมกา
ะดับหลักสูตร
ารจัดทําระบบ
สถาบันอุดมศึก
อุดมศึกษา แ
รวิจัย (3) พ
รบริหารจัดกา
ส่วนพันธกิจด้
บคลุมพันธกิจ
ะสงค์ตามมาต
ในบทที่ 4 ถึ
าบันอุดมศึกษ
ดับคณะและร
ศึกษามากกว่า
ปตามที่กําหนด
องเดียวกันกับ
และกระบวนก
บวนการดังกล

กษาภายใน มห

กับระบบคุณภ
ศึกษาแห่งชา
กินความจําเป็

บ่งช้ีและเกณ
ป็นกรอบสําคั
บันอุดมศึกษา
เช่น เกณฑ
านสถาบันอุดม
มมิติด้านต่างๆ
ต้น 
ช้ีเป็น 2 ประเ
งคุณภาพจะระ
ถึง 5 การประ
ใด กรณีที่ไม่ด
เมินโดยกําหน

w) จะพิจารณา

ชิงปริมาณอยู่ใ
นค่าต่อเน่ือง
 เป็นคะแน
ดเป็นคะแนน
ารประกันคุณ
ร คณะ และ
บการประกันค
กษา โดยระบ
และพันธกิจด้า
พันธกิจด้านก
ร สําหรับการ
้านอ่ืนๆ จะเป
หลักของการอ
ตรฐานการอุด
ถึงบทท่ี 6 ข
ษานําไปเป็นก
ระดับสถาบัน
าการประเมิน
ด สะท้อนก
บการประเมิน
การ ซึ่งภายใ
ล่าวด้วย 

าวิทยาลัยราชภั
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ภาพอ่ืนที่กําหน
ติ และการเช่ือ
นหรือสร้างภา

ฑ์ประเมินคุณ
ัญในการดําเนิ
าต่างๆ ต้องดํ
ฑ์มาตรฐานหล
มศึกษา มาตร
ๆ ของสํานักง

เภท คือ ตัวบ่
ะบุเกณฑ์มาต
ะเมินเชิงคุณภ
ดําเนินการใดๆ
นดการให้คะแ
าผลการดําเนิ

ในรูปของร้อย
(มีจุดทศนิยม
นนทําโดยการ
นเต็ม 5 ไว้ 
ณภาพภายในร
สถาบัน เพ่ือ
คุณภาพภายใน
บบประกันคุณ
านการบริหาร
การบริการวิชา
รประกันคุณภ
ป็นการบูรณา
อุดมศึกษารว
ดมศึกษา มาต
ของคู่มือฉบับนี
กรอบในการดํ
การพัฒนาตั

นคุณภาพ เพ่ือ
การจัดการศึก
นคุณภาพภาย
ต้ตัวบ่งช้ีที่เป็น

ภฏัจันทรเกษม

นดและเป็นนโ
อมโยงกับการ
าระการทํางาน

ณภาพ 
นินงานของสถ
ดําเนินการให้เ
ลักสูตรระดับ
รฐานเพ่ือการป
งานคณะกรรม

งช้ีเชิงปริมาณ
ตรฐานเป็นข้อ
ภาพน้ีจะมีทั้งก
ๆ หรือดําเนิน
แนนตามที่ได้
นินการน้ันๆ ร่ว

ยละหรือค่าเฉ
) สําหรับการ
รเทียบบัญญัติ

ระดับอุดมศึก
ให้สถาบันอุด
นของแต่ละส
ณภาพการศึกษ
รจัดการ ได้แ
าการ (4) พั
ภาพระดับหลัก
าการเข้าไว้ด้ว
มทั้งการบริห
ตรฐานและหลั
น้ีจึงได้พัฒนาร
ําเนินการประ
ัวบ่งช้ีและเกณ

อให้สามารถส่ง
ษาอย่างมีคุณ

ยนอก โดยก
นกระบวนกา

โยบายของ 
รประกันคุณภ
นของหน่วยงา

ถาบันอุดมศึก
เป็นไปตามมา
บอุดมศึกษา ก
ประเมินคุณภ
มการพัฒนาร

ณและตัวบ่งช้ีเช
ๆ กําหนดเกณ
การนับจํานวน

นการไม่ครบที่จ
คณะหรือสถ
วมกันก่อนที่จ

ลี่ย กําหนดเ
รแปลงผลการ
ติไตรยางศ์

ษา ได้กําห
ดมศึกษาต่างๆ
ถาบันตามคว
ษาภายในจะค

แก่ (1) พันธกิ
พันธกิจด้านกา
กสูตรจะเน้นพ
ยกัน หากเป็
ารจัดการได้ทั้
ลักเกณฑ์อ่ืนๆ 
ระบบการประ
ะกันคุณภาพก
ณฑ์การประเมิ
งเสริม สนับส

ณภาพ และต
ารประกันคุณ
รให้สามารถส

กกอ. โดยเฉ
ภาพภายนอกข
าน 

กษา คือมาต
าตรฐานและห
กรอบมาตรฐา
ภาพภายนอกข
ระบบราชการ

ชิงคุณภาพ ดั
ณฑ์การประเมิ
นข้อและระบุ
จะได้ 1 คะแน
าบันดําเนินก
จะบันทึกคะแ

เกณฑ์การปร
รดําเนินงานตา
โดยท่ีแต่ละต

หนดให้มีระบ
ๆ นําไปใช้เป็น
วามสมัครใจภ
ครอบคลุมพัน
กิจด้านการผลิ
ารทํานุบํารุงศิ
พันธกิจในด้าน
ปนตัวบ่งช้ีในร
ทั้งหมด ซึ่งสาม
 ที่เก่ียวข้องกั
ะกันคุณภาพก
การศึกษาภาย
มินจะมุ่งไปที่ร
สนุน กํากับติด
ตัวบ่งช้ีที่พัฒน
ณภาพการศึกษ
สะท้อนผลลัพ

ฉพาะเรื่อง
ของ สมศ. 

รฐานการ
หลักเกณฑ์
านคุณวุฒิ
ของ สมศ. 
ร (ก.พ.ร.) 

ังน้ี 
มินตัวบ่งช้ี
ว่าผลการ
นน ให้ถือ
าร และ
นน โดยมี

ะเมินเป็น
ามตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีจะ

บประกัน
นแนวทาง 
ภายใต้การ
นธกิจหลัก 
ลิตบัณฑิต 
ศิลปะและ
นการผลิต
ะดับคณะ
มารถช้ีวัด
กับพันธกิจ
การศึกษา
ยในต้ังแต่
ระบบการ
ดตาม การ
นาขึ้นควร
ษาภายใน
ธ์ของการ
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ความสํ
ของสถ
ร่วมกัน
และกร
หน่วยง
สําหรับ
ระดับบ
คู่มือคุณ
ประสา
ในทุกร
 

วัดและ
ฐานข้อ
สถาบัน
จึงเป็นป
ขั้นตอน
การปรั
 
5. คว

ที่ว่าด้ว
พิจารณ
แห่งชา
วิชากา
กลไกร
นโยบา
ใช้มาต
เป้าหม
หลากห
และมา

ระดับอุ
หลักเก
การจัด

คู่มือการประกัน

4.1.3 ก
 ใ

สําเร็จและนําไ
ถาบันที่จะต้อ
นทุกระดับ โดย
ระตุ้นให้เกิดก
งานน้ี คือ ก
บสถาบัน ระ
บุคคล ระดับ
ณภาพในแต่ล
นงานและผลั

ระดับ 

4.1.4 ร
 ก

ะวิเคราะห์ผล
อมูลและระบบ
น ตลอดจนเป็
ปัจจัยสําคัญยิ
นการดําเนินง
ับปรุงและพัฒ

ามเชื่อมโยง
พระราชบัญ

ยการบริหาร
ณาเสนอมาตร
ติ และสอดค
รของสถาบันอ
ะดับกระทรว
ยการพัฒนาก
รฐานการศึกษ

มายและหลักก
หลายของกลุ่ม
าตรฐานของกา

คณะกรรมก
อุดมศึกษา ห
กณฑ์การกําห
ดการศึกษานอ

นคุณภาพการศกึ

กลไกการประ
ในด้านของก
ไปสู่การพัฒนา
งให้ความสําค
ยมอบหมายให
การพัฒนาคุณ
การจัดระบบป
ะบบประกันคุ
ภาควิชาหรือส
ละระดับเพ่ือก
ักดันให้เกิดระ

ระบบฐานข้อม
การวัดและวิเ
ลการดําเนินง
บสารสนเทศที
ป็นข้อมูลที่สา
ย่ิงที่จะส่งผลต่
งานต้ังแต่การ
ฒนา 

งระหว่างมา
ญญัติการศึกษ
และการจัดกา
รฐานการอุดม
คล้องกับมาตร
อุดมศึกษา ค
ง ระดับคณ
การอุดมศึกษา
ษาของชาติที่เ
การของการจ
มหรือประเภท
ารปฏิบัติงานไ
การการอุดมศึ
หลักเกณฑ์กา
หนดช่ือปริญญ
อกสถานที่ต้ัง

กษาภายใน มห

ะกันคุณภาพ
ลไกการประ
าคุณภาพอย่า
คัญและกําหน
ห้หน่วยงานห

ณภาพอย่างต่อ
ประกันคุณภา
ณภาพที่ใช้ต้อ
สาขาวิชา ระ
กํากับการดํา
ะบบฐานข้อมูล

มูลและระบบ
เคราะห์ผลกา
งานจะไม่สา
ที่เป็นจริง ถูกต
ามารถเรียกใช้
อความสําเรจ็
รวางแผน

าตรฐานการ
ษาแห่งชาติ พ
ารศึกษา มาต
มศึกษาท่ีสอด
รฐานการศึกษ
คณะกรรมการ
ณะกรรมการก
าของสถาบันอ
เปรียบเสมือน
จัดการศึกษา
ทของสถาบันอ
ได้ 
ศึกษายังได้กํา
ารขอเปิดและ
ญา หลักเ
งของสถาบัน

าวิทยาลัยราชภั
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กันคุณภาพผู้
างต่อเน่ืองคือ
นดนโยบายกา
หรือคณะกรรม
อเน่ือง ห
าพพร้อมทั้งตัว
องสามารถเช่ือ
ะดับคณะวิชาไ
เนินงาน
ลและสารสน

สารสนเทศ 
รดําเนินงานเ
มารถทําได้อ
ต้องตรงกันทุก
ช้ได้อย่างรวดเ
จของการประก
การปฏิบัติงา

ศึกษากับกา
.ศ. 2542 แก้
ตรา 34 ได้ก
ดคล้องกับคว
ษาของชาติ โ
รการอุดมศึกษ
ารอุดมศึกษา
อุดมศึกษาต่อ
นร่มใหญ่เป็นก
ระดับอุดมศึก
อุดมศึกษา เ

าหนดเกณฑ์ม
ะดําเนินการห
เกณฑ์และแน
อุดมศึกษา

ภฏัจันทรเกษม

ผู้ที่มีความสําค
คณะกรรมก

ารประกันคุณ
มการรับผิดชอ
น้าที่สําคัญป
วบ่งช้ีและเกณ
อมโยงให้เกิด
ไปจนถึงระดับ
แต่ที่สําคัญค
เทศที่มีประสิท

เป็นสิ่งจําเป็นใ
อย่างถูกต้องแ
กระดับต้ังแต่ร
ร็ว ดังน้ัน ระ
กันคุณภาพกา
านประจํา

ารประกันคุณ
ก้ไขเพ่ิมเติม (
กําหนดให้ ค
วามต้องการต
ดยคํานึงถึงคว
ษาจึงได้จัดทํา
 และระดับ
ไป มาตรฐาน

กรอบในการพั
กษาของไทย
เพ่ือให้ทุกสถา

าตรฐานอ่ืนๆ
ลักสูตรระดับ
นวปฏิบัติเก่ีย

เพ่ือส่งเส

คัญส่งผลให้ก
ารระดับนโยบ

ณภาพการศึก
อบในการติดต
ระการหน่ึงข
ณฑ์การประเมิ
คุณภาพของก
บสถาบัน โด
คณะกรรมกา
ทธิภาพ ซึ่งสา

ในกระบวนก
และมีประสิท
ระดับบุคคล ภ
ะบบสารสนเท
ารศึกษา และ
การตรวจสอ

ณภาพการศึ
(ฉบับที่ 2) พ
ณะกรรมการ

ตามแผนพัฒน
วามเป็นอิสระ
ามาตรฐานกา
หน่วยงาน เ
นการอุดมศึก
ัฒนา โดยมีส
และเป็นมาต
าบันสามารถน

ๆ อาทิ เกณ
บปริญญาในระ
วกับการพิจา
สริมให้สถาบั

การดําเนินงา
บายและผู้บริห
ษาที่ชัดเจนแ

ตามตรวจสอบ
องคณะกรรม
มินคุณภาพที่เ
การปฏิบัติงาน
ยอาจจําเป็นต
รหรือหน่วยง
ามารถใช้งานร

ารประกันคุณ
ทธิภาพหากป
ภาควิชา คณะ
ทศที่ดี มีประ
ส่งผลต่อคุณภ
บประเมินตล

ศกึษา 
พ.ศ. 2545 ใน
รการอุดมศึกษ
นาเศรษฐกิจแ
ะและความเป็
รอุดมศึกษาเพ
เพ่ือนําไปสู่กา
ษาที่จัดทําขึ้น
าระสําคัญที่ค

ตรฐานที่คํานึง
นําไปใช้กําหน

ณฑ์มาตรฐาน
ะบบการศึกษ
ารณาประเมิน
ันอุดมศึกษาไ

นประสบ
หารสูงสุด
และเข้าใจ
บ ประเมิน 
มการหรือ
เหมาะสม
น ต้ังแต่
ต้องจัดทํา
งานน้ีต้อง
ร่วมกันได้

ณภาพการ
ปราศจาก
ะวิชาและ
ะสิทธิภาพ 
ภาพในทุก
ลอดจนถึง 

นหมวด 5 
ษามีหน้าที่
และสังคม
นเลิศทาง
พ่ือใช้เป็น
ารกําหนด
นฉบับน้ีได้
ครอบคลุม
งถึงความ
นดพันธกิจ

นหลักสูตร
ษาทางไกล 
นคุณภาพ 
ได้พัฒนา 
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ด้านวิช
ระดับอุ
อย่างยื
จัดการ

มาตรฐ
มาตรฐ
อุดมศึก
ระบบ 
การศึก
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. การ

ภาย

2545 
และให้
ต่อเน่ือ

ม
การ

หลัก
รวม
อุด
มา
อ

คู่มือการประกัน

ชาการและวิช
อุดมศึกษาใหม้ี
ดหยุ่น คล่อง
ศึกษาในระดับ
เพ่ือให้การ

ฐานการศึกษา
ฐานและหลัก
กษาแห่งชาติ 
หลักเกณฑ์ แ
ษา หลักเกณฑ

แผน

รเชื่อมโยง
ยนอก 
ตามมาตรา

ระบุว่า “ให้
้ถือว่าการประ
ง” ในขณะที

าตรฐาน 
อุดมศึกษา 

เกณฑ์กํากับมา
มถึงมาตรฐานสถ
ดมศึกษาและกร
ตรฐานคุณวุฒริ
อุดมศึกษาแห่งช

นคุณภาพการศกึ

ชาชีพ 
มคีวามเท่าเทยี
ตัว และต่อเนื
บอุดมศึกษา 
รจัดการศึกษา
าระดับชาติ 
เกณฑ์ที่เก่ียว
จึงจําเป็นต้อ

และวิธีการปร
ฑ์ที่เก่ียวข้อง 

นภาพที่ 1.1 ค

ระหว่างกา

 48 ของพระ
ห้หน่วยงานต้น
ะกันคุณภาพภ
ที่มาตรา 49 

มาตรฐา
คุณลักษณะข
ท่ีพึงประสงค์ท
พลเมืองแล

มาตรฐ
ด้านคุณภาพ

ตรฐาน 
ถาบัน 
รอบ 
ระดับ 
ชาติ 

กา

กษาภายใน มห

รวมทั้งการพ
ยมกันและพัฒ
น่ืองในทุกระดั

าทุกระดับแล
มาตรฐานกา
วข้องกับการจ
องมีระบบประ
ระกันคุณภาพ
และการประ

ความเชื่อมโย

ารประกันคุ

ะราชบัญญัติก
นสังกัดและสถ
ภายในเป็นส่วน
ของพระราชบ

นท่ี 1 
ของคนไทย 
ท้ังในฐานะ 
ะพลโลก 

ฐาน 
พบัณฑิต 

ารประกันคุณภ

าวิทยาลัยราชภั
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พัฒนาคุณภา
ฒนาสู่สากล ซึ่
ดับการศึกษา

ละทุกประเภ
รอุดมศึกษา
จัดการศึกษา
ะกันคุณภาพที
การศึกษา พ
กันคุณภาพกา

 

ยงระหว่างมาต

คุณภาพการ

การศึกษาแห่ง
ถานศึกษาจัดใ
นหน่ึงของกระ
บัญญัติฉบับเดี

มาตรฐานก

มาต
แนวทางก

มาตรฐาน
จัดการก

าพภายใน ภาย

ผลผลิตทางกา

ภฏัจันทรเกษม

าพและยกระ
งทําให้สถาบัน
ตลอดจนสะท

ทมีคุณภาพแ
มาตรฐานส

อ่ืนๆ รว
ที่พัฒนาข้ึนตา
.ศ. 2553 ทั้ง
ารศึกษา สาม

ตรฐานการศกึ

รศึกษาภาย

ชาติ พ.ศ. 25
ให้มีระบบการ
ะบวนการบรหิ
ดียวกันระบุถึ

การศึกษาของชา

ตรฐานที่ 2 
การจัดการศึกษา

นด้านการบริหาร
การอุดมศึกษา

ยใต้ตัวบ่งชี้ตามพ

ารศกึษาท่ีได้คุณ

ะดับมาตรฐาน
นอุดมศึกษาส
ท้อนให้เห็นถึง

และได้มาตรฐ
สถาบันอุดมศึก
วมถึงกรอบม
ามที่กําหนดไว้
งน้ี ความเช่ือม
ารถแสดงในภ

กษาและการป

ยในและกา

542 แก้ไขเพ่ิม
รประกันคุณภ
หารการศึกษา
งการประเมิน

าติ 

า แน
การเรี

ร มา
และพ
และ

พันธกิจของการ

ณภาพ 

นในการจัดก
สามารถจัดการ
งมาตรฐานคุณ

ฐานตามท่ีกํา
กษา และสั
มาตรฐานคุณว
ว้ในกฎกระทร
มโยงระหว่างม
ภาพที่ 1.1 

ประกันคณุภา

รประเมินค

มเติม (ฉบับที
ภาพภายในสถ
าที่ต้องดําเนิน
นคุณภาพภาย

มาตรฐานท่ี 3
วการสร้างสังคม
รียนรู้/สังคมแห่ง

ตรฐานด้านการ
พัฒนาสังคมฐาน
ะสังคมแห่งการ

อุดมศึกษาและ

การศึกษา
รศึกษาได้
ณภาพการ

าหนด ทั้ง
ัมพันธ์กับ
วุฒิระดับ 
รวงว่าด้วย
มาตรฐาน

าพ 

คุณภาพ 

ที่ 2) พ.ศ. 
ถานศึกษา
นการอย่าง
นอกไว้ว่า 

3 
มแห่ง 
งความรู้

รสร้าง 
นความรู้ 
เรียนรู้ 

การบริหารจัดกการ 
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“ให้มีสํ
เกณฑ์ 
คุณภาพ

บริหาร
การตรว
ด้วยเห
ผลผลิต
การจัด
จึงเป็นสิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภ
 

จําเป็น
ประจํา
(CHE 
ต้ังแต่ก
คุณภาพ
ข้อมูลดั
ของต้น
ภาพที่แ
การผลิ
 
 

 

การป
ของ

กา

คู่มือการประกัน

สาํนักงานรับรอ
วิธีการประ

พของสถานศึก
จากข้อมูลข

รการศึกษาปก
วจสอบ ติดต
ตุน้ีระบบประ
ตหรือผลลัพธ์ 
การศึกษา ดัง
สิ่งจําเป็น โดย

ภาพที่ 1.2 คว

จากภาพที่ 
ต้องจัดทําราย
ปีที่เป็นรายงา
QA Online

การจัดเก็บข้อม
พ เพ่ือนําเสน
ดังกล่าวจะเป็น
นสังกัด ดังน้ัน
แท้จริงของสถ
ตบัณฑิตที่มีคุ

ข้อมูลป้อนก

ฏิบัติงาน 
สถาบัน 

ารประกันคุณภา

นคุณภาพการศกึ

องมาตรฐานแ
ะเมินคุณภาพภ
กษา” 
ข้างต้นจะเห็น
กติที่ต้องดําเนิ
ตามและประเม
ะกันคุณภาพภ

(Output/O
ังน้ัน ความเชื
ยได้เช่ือมโยงใ

วามสัมพนัธ์ระ

1.2 จะเห็
ยงานประจําปี
านการประเมิ
e) ซึ่งเป็นการ
มูลพ้ืนฐาน เอ
นอสภาสถาบัน
นข้อมูลเช่ือมโ

น สถาบันอุดม
ถาบันในการจั
คุณภาพออกไป

กลับ 

การประเมิน 
ตนเองของ 
สถาบัน 

าพภายใน 

กษาภายใน มห

และประเมินคุ
ภายนอก แ

นว่าการประ
นการอย่างต่อ
มินผลการดําเ
ภายในจึงต้องด
Outcome) ซึ
ช่ือมโยงระหว่า
ห้เห็นดังภาพ

ะหว่างการปร

ห็นว่า เมื่อส
ปีที่เป็นรายงา
มินคุณภาพภา
รบันทึกผลกา
อกสารอ้างอิง
น หน่วยงานต้
โยงระหว่างก
มศึกษาจําเป็น
ัดการศึกษาต้ั
ปรับใช้สังคม

 

 

 

ข้อมู

รายงาน

ติดตามต
โดยต้นสังกั
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ณภาพการศึก
และทําการปร

กันคุณภาพก
อเน่ือง โดยมี
เนินงานเพ่ือนํ
ดูแลทั้งปัจจัย
ซึ่งต่างจากกา
างการประกัน
ที่ 1.2 

 
 

ระกันคณุภาพก

สถาบันอุดมศึ
านประเมินคุ
ายในตามที่กํา
ารดําเนินงานป

การประเมิน
ต้นสังกัด หน่ว
ารประกันคุณ

นต้องจัดทํารา
ั้งแต่ระดับหลั

มลูป้อนกลับ 

ประจําปี 

ตรวจสอบ 
กัด ทุก 3 ปี

ภฏัจันทรเกษม

กษา มีฐานะเป็
ะเมินผลการจ

การศึกษาภาย
มีการควบคุมดู
นําไปสู่การพัฒ
นําเข้า (Inpu
ารประเมินคุณ
นคุณภาพภายใ

การศึกษาภาย

กษามีการดํา
ณภาพภายใน
าหนดในระบบ
ประกันคุณภา
นตนเอง การ
วยงานที่เก่ียวข
ณภาพภายในข
ยงานการประ

ลักสูตร การดํา

การตรวจเย่ีย

ป็นองค์การมห
จัดการศึกษา

ยในเป็นส่วน
ดูแลปัจจัยที่เกี
ฒนาปรับปรุงค
ut) กระบวน
ณภาพภายนอก
ในกับการประ

ยในกับการปร

เนินการประก
น โดยใช้รูป
บฐานข้อมูลด้า
าพการศึกษาผ
ประเมินของค
ข้อง และเปิด
ของสถาบัน 
ะเมินตนเองที่
าเนินการของ

ม รา
ผลกา

การประเมินคุ

หาชน ทําหน้
เพ่ือให้มีการต

หน่ึงของกระ
ก่ียวข้องกับคุณ
คุณภาพอย่างส
นการ (Proce
กที่เน้นการปร
ะเมินคุณภาพ

ระเมินคุณภาพ

กันคุณภาพภา
แบบการจัดทํ
านการประกัน
ผ่านทางระบบ
คณะกรรมกา
ดเผยต่อสาธาร
การติดตามต

ที่มีความลุ่มลึก
คณะและสถา

ายงาน 
ารประเมิน 

ณภาพภายนอก

้าที่พัฒนา
ตรวจสอบ

ะบวนการ
ณภาพ มี
สม่ําเสมอ 

ess) และ
ระเมินผล
พภายนอก

พภายนอก 

ายในแล้ว 
ทํารายงาน
นคุณภาพ 
บออนไลน์ 
รประเมิน
รณชน ซึ่ง
ตรวจสอบ
ก สะท้อน
าบัน เพ่ือ

การติดตามผล

ก 



         ค

7. พฒั

ระดับก
ความรู้
ประกัน
ตลอด 
คุณภาพ

ปีการศึ
ในทุกปี
สถาบัน
ผลผลิต
วิธีการป
พระรา
ชาติ ม
บ่งช้ีกา
มหาชน
บ่งช้ีที่พั
และผล
นักศึกษ
นวัตกร
มีจุดเน้
สังคม 
เดียว เน
ชัดเจน 

รอบแร
ระบบ 
มาตรฐ
ประเมิน
พัฒนา
คุณภาพ
การปร
คณะก
สมศ. 
ดําเนิน
ทั้งน้ี เ
ทั่วไปที

คู่มือการประกัน

ฒนาการของ
เป็นที่ทราบ

การพัฒนาของ
้และทักษะใน
นคุณภาพการ

ปัจจุบันระบ
พภายนอกเข้า

ระบบการป
ศึกษา 2550 
ปีการศึกษา 
น ในรอบแร
ตหรือผลลัพธ์ 
ประกันคุณภา
ชบัญญัติการศึ
าตรฐานการอ
ารประเมินคุณ
น) หรือ สมศ. 
พัฒนาขึ้นสาม
ลผลิตหรือผลล
ษาและผู้มีส่วน
รรม ในส่วนขอ
้นต่างกัน ได้
สถาบันที่เน้น
น่ืองจากในระ
ตัวบ่งช้ีส่วนใ
การพัฒนาร

รก โดยนําแผน
หลักเกณฑ์ แ

ฐานคุณวุฒิระด
นคุณภาพภาย
ระบบราชการ
พภายใน อย่า
ระเมินเฉพาะป
กรรมการกา
มาใช้ โดยถื
การให้ครบถ้ว
เกณฑ์ที่พัฒนา
ที่ใช้กับทุกกลุ่ม

นคุณภาพการศกึ

งระบบการป
บกันดีว่าระบบ
งสถาบันการศึ
นอนาคตที่ตลา
ศึกษาภายใน
บบการประกั
าสู่รอบที่สี่ (25
ประกันคุณภาพ
เป็นระบบแร
และให้สถา

รกน้ีตัวบ่งช้ีปร
โดยครอบค

าพการศึกษาภ
ศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา แล
ณภาพภายนอก
ภายใต้หลักก

มารถประเมินไ
ลัพธ์ อีกทั้ง 
นได้ส่วนเสีย 
องเกณฑ์การป
ด้แก่ สถานที่
นการผลิตบัณฑ
ะยะแรกนี้สถา
ใหญ่จึงเป็นตัว
ระบบการประ
นพัฒนาการศึ
และวิธีการปร
ดับอุดมศึกษา
ยนอกของ สม
ร (ก.พ.ร.) 
างไรก็ตาม ก
ปัจจัยนําเข้าแ
ารอุดมศึกษ
อเป็นส่วนหนึ
วนทุกมิติของ
าขึ้นในรอบน้ี
มสถาบันอุดม

กษาภายใน มห

ประกันคุณภ
บการประกันค
ศึกษา ตามค
าดงานต้องกา

นและระบบกา
ันคุณภาพภา
558-2562) 
พภายในท่ีพัฒ
กที่ให้สถาบัน
บันอุดมศึกษ
ระเมินผลการ
คลุมองค์ประก
ภายในสถานศึ
ติ พ.ศ. 2542 
ละมาตรฐานต
กของสํานักงา
การสําคัญคือไ
ได้ครบทุกมิติข
ยังมีความสม
ด้านกระบวน

ประเมิน มีทั้งเ
เน้นการผลิตบ
ฑิตและพัฒน
าบันอุดมศึกษา
วบ่งช้ีที่เน้นกร
ะกันคุณภาพภ
ศึกษาระดับอุด
ระกันคุณภาพ
าแห่งชาติ เก
มศ. กรอบการ

ในกรณีมห
ารพัฒนาตัวบ
และกระบวน
าได้ นําตัวบ่

น่ึงของตัวบ่งช้ี
ระบบประกัน
้ยังมีความแตก
มศึกษา และเก

าวิทยาลัยราชภั
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ภาพการศึกษ
คุณภาพการศึ
ความเจริญก้า
าร และพฤติ
ารประเมินคุณ
ยในเข้าสู่รอบ

ฒนาโดยสํานัก
นอุดมศึกษาทุก
ษาเพ่ิมเติมประ
รดําเนินงานมี
กอบคุณภาพต
ศึกษา ระดับอุ
แก้ไขเพ่ิมเติม

ต่างๆ ที่เก่ียวข้
านรับรองมาต
ไม่เป็นภาระซ้าํ
ของระบบการ
มดุลระหว่างมุ
นการภายใน
เกณฑ์ทั่วไปที่
บัณฑิตและกา
าศิลปวัฒนธร
าหลายแห่งยัง
ะบวนการ 
ภายในรอบท่ี
ดมศึกษา ฉบับ
พการศึกษา พ
กณฑ์มาตรฐา
รปฏิบัติราชกา
หาวิทยาลัยขอ
บ่งช้ีและเกณฑ
นการ สําห
ง ช้ีที่ ใ ช้ ในก
้และเกณฑ์กา

นคุณภาพ คือ
กต่างจากรอบ
กณฑ์มาตรฐา

ภฏัจันทรเกษม

ษาภายใน 
ศึกษาจําเป็นต้
าวหน้าทางเท
ติกรรมการเรีย
ณภาพการศึกษ
บที่สาม (255

กงานคณะกรร
กแห่งได้นําไป
ะเด็นการประ
ทั้งตัวบ่งช้ีที่เป็
ตามกฎกระทร
อุดมศึกษา พ.ศ
ม (ฉบับที่ 2) พ
ข้อง รวมทั้งส
ตรฐานและปร
าซ้อนในการป
รประกันคุณภ
มุมมองการบริ

ด้านการเงิน
ที่ใช้กับทุกสถา
ารวิจัย สถาบ
รรม และสถา
งไม่มีกระบวน

สอง พ.ศ. 
ับที่ 10 (พ.ศ
พ.ศ. 2553 ม
านหลักสูตรระ
ารตามมิติด้าน
องรัฐมาเป็นกร
ฑ์การประกันค
หรับการวัดผล
ารประเมิน

ารประกันคุณภ
 ปัจจัยนําเข้า
บแรก คือ มีก
านเพ่ิมเติมเฉพ

ต้องมีการปรับ
ทคโนโลยี สภ
ยนรู้ของผู้เรียน
ษาภายนอกจึ
57-2561) แ

รมการการอุดม
ปใช้ในการประ
ะเมินที่สะท้อน
ป็นปัจจัยนําเข
รวงว่าด้วยระบ
ศ. 2546 ตอบ
พ.ศ. 2545 ม
อดคล้องไปใน
ระเมินคุณภาพ
ปฏิบัติงานของ
ภาพ คือ ปัจจั
ริหารจัดการทั้
น และด้านบุค
าบันและที่แยก
บันที่เน้นการผ
าบันที่เน้นการ
นการทํางานที่

2553 ยังค
. 2550-2554
มาตรฐานสถา
ะดับอุดมศึกษ
นต่างๆ ของสํา
รอบในการพัฒ
คุณภาพภายใ
ลผลิตหรือผลล
คุณภาพภา
ภาพภายในที่
า กระบวนกา
การกําหนดปร
พาะกลุ่มสถาบ

บปรุงอย่างต่อ
ภาพสังคม 
น ดังน้ัน ร
ึงมีการปรับป
และระบบการ

มศึกษา เริ่มใช
ะเมินผลการดํ
นเอกลักษณ์ข
ข้า กระบวน
บบ หลักเกณ
บสนองเจตนา
าตรฐานการศึ
นทิศทางเดียว
พการศึกษา 
งสถาบันอุดม
จัยนําเข้า กระ
ั้ง 4 ด้าน 
คลากร การเรี
กใช้เฉพาะกับ
ผลิตบัณฑิตแ
รผลิตบัณฑิตเพ
เน้นวงจรคุณภ

คงยึดหลักกา
4) กฎกระทร
าบันอุดมศึกษ
ษา มาตรฐาน
านักงานคณะ
ฒนาระบบกา
ในรอบที่สอง 
ลัพธ์น้ัน ส
ยนอกรอบส
สถาบันอุดมศึ
าร ผลผลิตหรื
ระเภทเกณฑ์ม
บันอุดมศึกษา

เน่ืองตาม
เศรษฐกิจ 
ระบบการ
ปรุงมาโดย
รประเมิน

ช้มาต้ังแต่
ดําเนินงาน
ของแต่ละ
นการและ
ณฑ์ และ
ารมณ์แห่ง
ศึกษาของ
วกันกับตัว
(องค์การ
ศึกษา ตัว
ะบวนการ 
คือ ด้าน
รียนรู้และ
บสถาบันที่
ละพัฒนา
พียงอย่าง
ภาพอย่าง

รเดียวกับ 
รวงว่าด้วย
ษา กรอบ
นเพ่ือการ
กรรมการ
ารประกัน
จะมุ่งเน้น
สํานักงาน
สามของ 
ศึกษาต้อง
รือผลลัพธ์ 
มาตรฐาน
า ได้แก่ 



         ค

กลุ่ม ข
สถาบัน
บัณฑิต
มาตรฐ
 
8. การ

ระดับอุ
คุณภาพ
โดยให้พ
2565) 
มาตรฐ
คุณวุฒิ
3 ระดับ
ภายใน
และเกณ
หากเป็
กระบว

องค์ปร
4 อาจ
สนับสน
การส่ง
ระดับบั
วิชากา
ดําเนิน
การมีงา

ที่ 1 กา
ทํานุบํา
คุณภาพ
การสอ
วิชาการ

องค์ปร
บริการ
จัดการ
บรรลุถึ

คู่มือการประกัน

ข สถาบันที่เน
นเฉพาะทางที่
ตศึกษา โดย
านสถาบันอุด

รประกันคุณ
ในปี พ.ศ. 

อุดมศึกษา ไ
พ จึงได้กําหน
พิจารณาเพ่ิม
แผนพัฒนาก

านสถาบันอุด
ฒิระดับอุดมศึก
บ คือ ระดับห
ตามพันธกิจ 
ณฑ์การประกั
ป็นตัวบ่งช้ีที่ เ
วนการดังกล่าว

การประกัน
ระกอบที่ 1 กา
ารย์ องค์ประ
นุนการเรียนรู้
เสริม พัฒนาน
บัณฑิตศึกษา 
ร ผลงานวิจัย
การตามกรอบ
านทําหรือประ
การประกัน

ารผลิตบัณฑิต
ารุงศิลปะและ
พการศึกษาภ
นของแต่ละห
ร การวิจัย กา

การประกั
ระกอบ ได้แก่
รวิชาการ องค
 และมหาวิทย
ถึงอัตลักษณ์แ

นคุณภาพการศกึ

น้นระดับปริญ
เน้นระดับปริ
ยเฉพาะระดับ
ดมศึกษา 

ณภาพการศกึ
2557 สํานัก
ได้ตระหนักถึ
นดกรอบแนว
เติมในสาระที
การศึกษาระด
ดมศึกษา เกณ
กษาแห่งชาติ 
หลักสูตร ระดับ
4 ด้านของสถ
กันคุณภาพกา
เน้นกระบวน
วด้วย (proce
นคุณภาพการ
ารกํากับมาตร
ะกอบที่ 5 หล
รู้ ตัวบ่งช้ีและ
นักศึกษาการ

(โดยเฉพาะ
ยของคณาจาร
บมาตรฐานคุณ
ะกอบอาชีพอิ

นคุณภาพการศึ
ต องค์ประกอบ
ะวัฒนธรรม 
ภายในระดับค
หลักสูตรที่คณ
ารบริหารจัดก
กันคุณภาพก
ก่ องค์ประกอ
ค์ประกอบที่ 
ยาลัยกําหนดเ
และเอกลักษ

กษาภายใน มห

ญญาตรี กลุ่ม
ญญาตรี แล
บปริญญาเอก

กษาภายในร
งานคณะกรร
ึงความสําคัญ
วทางการพัฒน
ที่เก่ียวข้องในก
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สะท้อนผลของ
สําเร็จการศึ

ศ เรื่อง หลักเก
ให้ สถาบันอุด
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าพการศึกษา
กระทรวงว่าด้
รมการประกัน
ารถประกันคุ
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กณฑ์และ
ดมศึกษามี
ละความมี
าคุณภาพ
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9. กระ

คุณภาพ
และเก็
รายละ

มาใช้เป็
แบบเดิ

12 ของ

สิงหาค

หลักสูต
ประเมิ
จัดทําแ
งบประ
 

ประเมิน

หลักสตู

ตนเองร

ประเมิน

ประเมิน
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C/S = ดํ
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นคุณภาพภา
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นหลักสูตรที่ไ
6. สถาบันน

นตนเองระดับ

นคุณภาพการศกึ

ละรายงานผ
ป็นไปตามมาต
545 และ (ฉบ
ณภาพการศกึ

ละวิธีการป
ประกันคุณภ
ายในตามวงจ

o) การประเมิ

ระบวนการวา
ารวางแผนโด
เดือนสิงหาคม
นินงานและเก็
(เดือนมิถุนาย
าเนินการประ
สงิหาคม-ตุลา
ผนปรับปรุงแ

ณะ และระดับ
ยในมาวางแผ
ารประจําปีแ
หรืองบประมา

ะกันคุณภาพ
วางแผนการป
เก็บข้อมูลระย
รศึกษาภายใน
รเตรียมการป
CHE QA On
หรือหน่วยงาน

อหน่วยงานเที
ด้ประเมินไปแ
นําผลการประ
บสถาบัน 

กษาภายใน มห

ลการประเมิ
ตรา 48 แห่งพ
บับที่ 3) พ.ศ.
กษา พ.ศ. 255

ระกันคุณภา
าพการศึกษา

จรคุณภาพ ปร
มินคุณภาพ (C

างแผนการปร
ดยต้องเก็บข้อ
ม กรณีใช้ระบ
บข้อมูลบันทึ
ยน-พฤษภาคม
ะเมินคุณภาพ
คม ของปีการ

และดําเนินการ
บสถาบัน โดย
ผนปรับปรุงกา
และเสนอต้ังง
าณพิเศษก็ได้

พภายใน กํา
ระกันคุณภาพ
ยะ 12 เดือน 
นเป็นประจําทุ
ประเมินตนเอ
nline 
นเทียบเท่านํา

ทียบเท่าประเ
แล้ว 
ะเมินระดับห

าวิทยาลัยราชภั
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นคุณภาพภา
พระราชบัญญ
 2553 และ 
53 

าพการศึกษ
าเกิดประโยช
ระกอบด้วย 4 
Check/Study

ระเมินต้ังแต่ต้น
อมูลต้ังแต่เดือ
บเปิด-ปิดภาค
กผลการดําเนิ
ม ปีถัดไป หรือ
พในระดับหลัก
รศึกษาถัดไป
รปรับปรุงตาม
ยนําข้อเสนอแ
ารดําเนินงาน
งบประมาณปี

าหนดไว้ดังนี้
พการศึกษาภา
ตามตัวบ่งช้ีที่ไ
กปีทั้งระดับห
องระดับหลักส

าผลการประเ

เมินตนเองบน

ลักสูตร ผลก

ภฏัจันทรเกษม

ายในต่อต้นสั
ญัติการศึกษา
ข้อ 6 แห่งกฎ

ษาภายใน (ปี
ชน์ จึงควรมีแ
ขั้นตอน คือ 

y) และเสนอ

นปีการศึกษา
อนมิถุนายน ก
คการศึกษาตา
นินงานต้ังแต่ต้
อเดือนสิงหาค
กสูตร คณะ แ

มผลการประเ
แนะและผลก
น (รวมทั้งข้อเส
ปีถัดไป หรือจ

ายในประจําปี
ได้ประกาศใช้

หลักสูตร คณะ
สูตรและจัดทํ

เมินระดับหลั

นระบบ CHE 

ารประเมินระ

ังกัด เพ่ือพิจ
แห่งชาติ พ.ศ
ฎกระทรวงว่า

ปีการศึกษา 
นวทางการจั
การวางแผน 
แนวทางการ

 โดยนําผลกา
กรณีใช้ระบบเ
ามอาเซียน 
ต้นปีการศึกษา
คม-กรกฎาคม
และสถาบัน ร

มิน โดยคณะ
การประเมินข
สนอแนะของ
จัดทําโครงกา

ปการศึกษาใหม
ช้บนระบบ CH
ะวิชา และสถา
ทํารายงานการ

ักสูตรมาจัดทํ

QA Onlin

ะดับคณะวิชา

จารณาและเปิ
ศ. 2558 แก้ไข
าด้วยระบบ ห

2557-2561
ัดกระบวนกา
(Plan) การดํ

รปรับปรุง (A

ารประเมินปีก่
เปิด-ปิดภาคก

า คือเดือนที่ 
ม ปีถัดไป) 
ะหว่างเดือนมิ

กรรมการบริห
องคณะกรรม

งสภามหาวิทย
ารพัฒนาและ

ม่ 
HE QA แล
าบัน 
รประเมินตน

ทํารายงานการ

ne และยืนยั

า มาจัดทํารา

ปิดเผยต่อ
ขเพ่ิมเติม 

หลักเกณฑ์ 

1) 
ารประกัน
ําเนินงาน
ct) โดยมี

ก่อนหน้าน้ี
การศึกษา

1-เดือนที่ 

มิถุนายน-

หารระดับ
มการการ
ยาลัย) มา
ะเสนอใช้

ะให้มีการ

เองระดับ

รประเมิน

ยันผลการ

ยงานการ
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หลักสูต
การศึก

คุณภาพ
แผนปฏิ

ภายใน

การศึก
คณะก
ฐานข้อ
ภายใน
สาขาวิช
 

ระดับอ
ระดับห

และอย

ของสํา
 

การศึก

ระดับผู้

รองศาส

ศาสตร

ตามแผ
รวมท้ัง
กฎกระ
 
 

คู่มือการประกัน

7. สถาบัน
ตร คณะวิชา
ษาถัดไป 

8. ผู้บริหาร
พภายในท่ีสถ
ฏิบัติการประจ

9. ส่งรายงา
 120 วันนับจ
สถาบันอุดม

กษา ทั้งระดับ
รรมการประ

อมูลด้านการป
นระดับหลักสู
ชาเดียวกันทั้ง

ในกรณีที่ ต้
อุดมศึกษาแห
หลักสูตร กําห

- ผู้ทร
ย่างน้อยหน่ึงค

- ประ
ทั้งน้ี ค

นักงานคณะก

คุณสมบัติเ
ษา เป็นดังน้ี 

 - ระด
ผูช่้วยศาสตราจ

- ระดั
สตราจารย์ขึ้น

- ระดั
ราจารย์ขึ้นไป 

สํานักงานค
ผนการพัฒนา
งเปิดเผย ผลก
ะทรวงว่าด้วยร

นคุณภาพการศกึ

นประเมินตนเ
 พร้อมนําผล

รสถาบันอุดม
ถาบันแต่งต้ัง 
จําปี และแผน
านประจําปีที่
จากสิ้นปีการศึ
มศึกษาต้องมี

บหลักสูตร ระ
ะเมิน และส่ง
ประกันคุณภา
สูตร 1 ชุด อา
งในระดับปรญิ

ต้องการเผย
ห่งชาติ พ.ศ. 2
นดไว้ดังน้ี 
รงคุณวุฒิจําน
คนต้องมีคุณวุฒ
ะธานกรรมการ
คณะกรรมกา
กรรมการการอ

เฉพาะของค

ดับปริญญาต ี
จารย์ขึ้นไป 
ดับปริญญาโท
นไป 
ดับปริญญาเอก

ณะกรรมการ
าคุณภาพการ
การติดตามตร
ระบบ หลักเก

กษาภายใน มห

เองบนระบบ 
ลการประเมิน

มศึกษานําผล
(รวมทั้งข้อเส

นกลยุทธ์ 
เป็นรายงานก

ศึกษา 
มีการประเมิน
ดับคณะ และ
ผลการประเ

าพ (CHE Q
าจประเมินได้
ญญาตรีและบัณ

แพร่หลักสูต
2552 องค์ปร

นวนอย่างน้อย
ฒิตรงกับสาขา
รเป็นผู้ทรงคณุ
ารทุกคนต้อง
อุดมศึกษา 

ณะกรรมการ

รี คณะกรรม

 คณะกรรมก

ก คณะกรรมก

รการอุดมศึกษ
รศึกษา อย่าง
รวจสอบคุณภ
ณฑ์ และวิธีก

าวิทยาลัยราชภั
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CHE QA O
นเสนอสภาส

ลการประเมิน
สนอแนะของส

การประเมินคุ

ตนเองตามตัว
ะระดับสถาบั
เมินให้สํานัก

QA Online)
ด้มากกว่าหนึ
ณฑิตศึกษา 

ตรที่มีคุณภา
ระกอบของค

ย 3 คน โดยเ
าวิชาที่ขอรับก
ณวุฒิภายนอก
เป็นผู้ที่ขึ้นทะ

รประเมินคุณ

การมีคุณวุฒิ

การมีคุณวุฒิป

การมีคุณวุฒิป

ษาจะดําเนินกา
งน้อยหน่ึงครั้
ภาพการศึกษ
การประกันคุณ

ภฏัจันทรเกษม

Online แล
ถาบันเพ่ือพิจ

นและข้อเสน
สภาสถาบัน) 

คุณภาพภายใน

วบ่งช้ีและเกณ
ัน ตามลําดับโ
คณะกรรมก
) ทั้งน้ี คณะก
น่ึงหลักสูตรใน

พและมาตร
ณะกรรมการ

กินกว่าก่ึงหน่ึ
การประเมิน
กสถาบัน 
ะเบียนผู้ประเ

ณภาพภายใน

ปริญญาโทขึ้น

ปริญญาเอกห ื

ปริญญาเอกห

ารติดตามตรว
รั้งในทุกสามปี
ษาต่อสาธารณ
ณภาพการศึกษ

ะยืนยันผลกา
จารณาวางแผ

อแนะของคณ
มาวางแผนป

น ผ่านระบบ 

ณฑ์การประกั
โดยสถาบันอุ
ารการอุดมศึ

กรรมการประ
นสาขาวิชาเดี

ฐานตามกร
รประเมินคุณ

น่ึงเป็นผู้ทรงคุ

เมินคุณภาพภ

น ระดับหลักส

นไปหรือดําร

รือดํารงตําแห

หรือดํารงตําแห

วจสอบความก้
ปี และแจ้งผล
ณชน เพ่ือให้เป
ษา พ.ศ. 2553

ารประเมินตน
ผนพัฒนาสถ

ณะกรรมการ
รับปรุงการดํ

CHE QA 

กันคุณภาพภา
อุดมศึกษาเป็น
ศึกษาทราบผ่
เมินคุณภาพก
ดียวกัน เช่น 

อบมาตรฐา
ภาพการศึกษ

ณวุฒิภายนอ

ภายใน ระดับ

สูตร ของแต่

งตําแหน่งทา

หน่งทางวิชาก

หน่งทางวิชาก

ก้าวหน้าของก
ลให้สถานศึก
ป็นไปตามข้อ
3 

นเองระดับ
าบันในปี

รประเมิน
าเนินงาน 

Online 

ายในทุกปี
นผู้แต่งต้ัง
านระบบ
การศึกษา
หลักสูตร

นคุณวุฒิ 
ษาภายใน 

อกสถาบัน

บหลักสูตร

ละระดับ

งวิชาการ

การระดับ

การระดับ

การปฏิบัติ
กษาทราบ 
อ 36 แห่ง
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1. ปร

กรุงเทพ
ครูมัธย
ฝึกหัดค
ป.ป. ให

โรงเรีย

ครูเพช
ด้านหลั

ตําแหน

สุคันธว

สมเด็จ

เปลี่ยน
การศึก
โรงเรีย
แขวงลา
เกษม”
กระทร
นักเรียน

สนอง  

ซึ่งย้ายไ

(ช้ันพิเศ

มาดํารง

คู่มือการประกัน

ะวตัิความเป็
มหาวิทยาลั

พมหานคร 10
ยม” เพราะเป็
ครูประโยคครู
ห้สูงขึ้นไปสู่ครู

โรงเรียนฝกึ
นสหศึกษา คื
ในระยะเริม่

รบุรีวิทยาลง
ลงักระทรวงศกึ

พ.ศ. 2491 
น่ง อาจารย์ให

พ.ศ. 2497 
วณิช มาดํารงต

พ.ศ. 2501 
เจ้าพระยา อา
กระทรวงศึ

นหลักสูตรการ
ษาช้ันสูง (ป.ก
นฝึกหัดครูมัธ
าดยาว เขตบา
 เพราะเคยอ
รวง” ต่อไป
นฝึกหัดครู ป.
พ.ศ. 2503 

สิงหะพันธ์ุ  ไ
พ.ศ. 2508 

ไปดํารงตําแห
พ.ศ. 2513 

ศษ) 
พ.ศ. 2515 

งตําแหน่งผู้อํา

นคุณภาพการศกึ

ข้อมูลเบื้อ

ป็นมาของม
ลัยราชภัฏจัน
0900  โทรศัพ
ป็นโรงเรียนที่
รูประถม (ป.
รู ป.ม. 
กหัดครูมัธยมต้ั
อ ชายหญิงเรี
มแรกโรงเรียน ึ
กรณ์ ใกล้ซอ
กษาธิการเป็น
หม่อมหลวง

หญ่เป็นคนที่สอ
ดร.กมล  เภ

ตําแหน่งอาจา
อาจารย์โชค

าจารย์ประยทุ
ึกษาธิการปร
รผลิตครูประก
กศ. ช้ันสูง) น
ธยมทําให้โรงเรี
างเขน กรุงเท
อยู่ในเขตพระ
ปได้ และเป็น
.ม. รุ่นที่ 18 
อาจารย์ปร

ได้รับแต่งต้ังให
อาจารย์พงศ

หน่งอาจารย์ให
ตําแหน่ง “

อาจารย์พง
านวยการ 

กษาภายใน มห

องต้นของม

หาวิทยาลยั
ทรเกษม ต้ังอ
พท์ 0-2942-6
เปิดสอนในระ
ป.) และนักเรี

ต้ังขึ้นเมื่อวันที่
รียนรวมกันโด
ฝึกหัดครูมัธย
ยก่ิงเพชร ต่อ
นสถานที่เรียน
งมานิจ  ชุม
อง 
ภาพิจิตร ย้
ารย์ใหญ่เป็นค
ค  สุคันธวณิช
ทธ  สวัสดิสิงห์
ะกาศยกฐาน
กาศนียบัตรป
นอกจากน้ีกระ
รียนฝึกหัดครูม

ทพมหานคร ใน
ราชวังจันทรเ

นปีสุดท้ายของ

ะยุทธ  สวัสดิ
ห้มาดํารงตําแ
ศ์อินทร์ ศุขข
หญ่ที่วิทยาลัย
อาจารย์ใหญ่”

ษ์อินทร์  ศุขข

าวิทยาลัยราชภั
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บทที่ 2
มหาวิทยาล

ยราชภฏัจันท
อยู่ที่ 39/1 
6900-99  โท
ะดับฝึกหัดครูม
รียนที่สําเร็จช้ั

ที่ 9 กันยายน 
ยมีหม่อมหลว
ยมยังไม่มีอาค
อมาได้ใช้อาคา
จึงเรียกติดปา
สาย ย้ายเข้าม

ย้ายไปดํารงตํ
คนที่สาม 
ช ย้ายไปดํา
ห์ มาดํารงตําแ
ะ “โรงเรียนฝึ
ระโยคครูมัธย
ะทรวงศึกษาธิ
มัธยม ต้องย้า
นเน้ือที่ 89 ไ
เกษม และไม
งการผลิตครูป

ดิสิงห์  ย้ายไป
แหน่งอาจารยใ์
จร มาดํารงตํา
ครูนครราชสมี
” วิทยาลัยครู

ขจร เกษียณอ

ภฏัจันทรเกษม

ลัยราชภัฏจ

ทรเกษม 
ถนนรัชดาภิ

ทรสาร 0-254
มัธยม รับนักเ

ช้ันมัธยมปีที่ 8

พ.ศ.2483 แต
วงมานิจ  ชุมส
ารสถานที่เรีย
ารริมถนนในเ
ากว่า “ป.ม. ห
มาประจํากระ

ําแหน่งหัวหน้

ารงตําแหน่งอ
แหน่งอาจารยใ์
ฝึกหัดครูมัธย
ยม (ป.ม.) เ
ธิการจัดสร้างส
ายไปต้ังใหม่ที่ 
ร่ 88 ตารางว
ม่อาจเรียก “ฝึ
ประกาศนียบั

ปดํารงตําแหน
ใหญ่ 
าแหน่งอาจาร
มา 
จันทรเกษม เ

อายุราชการ ค

จันทรเกษม

ภิเษก แขวงจัน
1-7113 เดิมชื
เรียนที่สําเร็จก
8 มาศึกษาต่อ

ต่เปิดสอนในปี
สาย เป็นอาจา
ยน จึงไปอาศัย
เขตพระราชวั
หลังกระทรวง
ะทรวง ดร.กม

น้ากองโรงเรีย

อาจารย์ใหญ่โ
ใหญ่เป็นคนที
ม” เป็น “วิ
เป็นการผลิตค
สถานที่ทํากา
ซอยสังขะวัฒ
วา ต้ังช่ือใหม่
ฝึกหัดครูมัธย

บัตรประโยคค

น่งหัวหน้ากอง

รย์ใหญ่แทนอา

เปลี่ยนเป็นตํา

คุณหญิงบุญฉ

ม 

ันทรเกษม เข
ช่ือว่า “โรงเรี
การศึกษาจาก
อเพ่ือเลื่อนฐาน

ปีการศึกษา 2
ารย์ใหญ่ 
ยเรียนที่โรงเรี
วังจันทรเกษม
” 
มล  เภาพิจิตร

ยนรัฐบาล อา

โรงเรียนฝึกหัด
ที่สี่ 
วิทยาลัยครู” 
ครูประกาศนีย
รคุรุสภาในบริ

ฒนะ 2 (ลาดพ
ม่ว่า “วิทยาลัย
ม” หรือ “ป
รูมัธยม (ป.ม

งการฝึกหัดครู

าจารย์สนอง สิ

าแหน่ง “ผู้อํา

ฉวี  พรหมโม

ขตจตุจักร 
รียนฝึกหัด
กโรงเรียน
นะจากครู 

2484 เป็น

รียนฝึกหัด
ม ซึ่งอยู่

ร มาดํารง

จารย์โชค 

ดครู บ้าน

และให้
ยบัตรวิชา
ริเวณที่ต้ัง
พร้าว 23) 
ยครูจันทร
ป.ม. หลัง
.) ซึ่งเป็น

รู อาจารย์

สิงหะพันธ์ุ 

นวยการ” 

ปกรณ์กิจ



         ค

มาดํารง

ตําแหน
คณะวิช
ประกอ

ตําแหน

ผลให้วิ
ที่ 2) พ
ฝึกหัดค
วิทยาลั

ดํารงตํ
วิทยาลั

ศาสตร

พันธุเม

รางวัลพ

เป็น “ส
“สถาบั

อธิบดีก

พ.ศ. 2
วันที่ 2
กฤษฎีก
วิชากา
เทคโนโ
บัณฑิต

“อธิกา

คู่มือการประกัน

พ.ศ. 2517 
งตําแหน่งผู้อํา
พ.ศ. 2518 

น่ง “ผู้อํานวยก
ชา ซึ่งมีคณะวิ
อบด้วยภาควิช

พ.ศ. 2519 
น่งอธิการ 

พ.ศ. 2528 
ทยาลัยครูจัน
พ.ศ. 2527 ได
ครูได้ออกข้อบ
ลัย” และวิทย

วันที่ 9 กันย
าแหน่งอธิกา

ลยัครูจันทรเกษ
พ.ศ. 2533 

ราจารย์ ดร.ทอ
วันที่ 9 กัน

ธา มอบห้องส
พ.ศ. 2534 

พระราชทานร
พ.ศ. 2535 

สถาบันราชภัฏ
บันราชภัฏจันท

วันที่ 2 ตุ
กรมพลศึกษา 

วันที่ 22 ธัน
พ.ศ. 2538 

538  โดย นา
5 มกราคม พ
กา “ให้สถา
ร และวิชาชีพ
โลยี ทานุบํ

ต สถาบันราชภ
ตําแหน่ง “อ

รรักษาการใน

นคุณภาพการศกึ

คุณหญิงบุญ
านวยการเป็น

พระราชบัญ
การ” เปลี่ยน
วิชาครุศาสตร์
ชาต่างๆ ประก

อาจารย์สน

พระราชบัญ
ทรเกษมรวมก
ด้กําหนดให้วิท
บังคับว่าด้วย
าลัยครูจันทร
ยายน พ.ศ. 2
รวิทยาลัยครู
ษม 
รองศาสตรา

องคูณ  หงสพั์
นยายน พ.ศ. 2
สมุด ศาสตรา

วิทยาลัยครู
ระดับอุดมศึกษ

พระบาทสม
ัฏ” เมื่อวันที่ 
ทรเกษม” 
ลาคม พ.ศ. 2
 ผู้ช่วยศาสตร

นวาคม พ.ศ. 2
พระราชบัญ

ายชวน  หลีก
พ.ศ. 2538  
าบันราชภัฏเป็
พช้ันสูง ทําก
ารุงศิลปะและ
ภัฏทุกแห่งสาม
อธิการ” เปลี่ย
นตําแหน่งอธิก

กษาภายใน มห

ญฉวี  พรหมโ
นวาระที่สอง 
ญญัติวิทยาลัย
เป็น “อธิการ
ร์ คณะวิชามน
กาศนียบัตรอุด
นอง  สิงหะพัน

ญญัติวิทยาลัย
กลุ่มอยู่ใน “ส
ทยาลัยครูรวม
กลุ่มวิทยาลัย

รเกษม สังกัดอ
528 วิทยาลัย
พระนคร รอง

าจารย์ ดร.อิน
พันธ์ุ  มาดํารง
2533 วิทยาล
จารย์ ดร.คณุ
รูจันทรเกษมได
ษา 
มเด็จพระเจ้าอ
14 กุมภาพัน

2537  รองศ
ราจารย์ณรงค์
2537  ผู้ช่วยศ
ญญัติสถาบันร
กภัย นายกรัฐม
“วิทยาลัยครู
ป็นสถาบันอุด
ารวิจัย ใ
ะวัฒนธรรม ผ
มารถผลิตบัณ
ยนเป็น “อธิก
การบดีสถาบัน

าวิทยาลัยราชภั
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โมปกรณ์กิจ เ

ยครู พ.ศ. 25
” ส่วนราชกา
นุษยศาสตร์แ
ดมศึกษา (ป.อ
นธ์ุ เกษียณอา

ครู (ฉบับที่ 2
สหวิทยาลัยรัต
มเป็นกลุ่มเพ่ือ
ยครู พ.ศ.
อยู่ใน “สหวิท
ยครูจันทรเกษ
งศาสตราจาร

นทร์  ศรีคุณ 
ตําแหน่งอธิกา
ลัยครูจันทรเก

ณบรรจบ  พันธ
ด้รับคัดเลือกจ

อยู่หัวภูมิพลอ
นธ์ พ.ศ. 2535

าสตราจารย์ 
ค์  ทองปาน  ห
ศาสตราจารย์
ราชภัฏ ประก
มนตรี เป็นผู้รั
รู” เปลี่ยนเป็น
ดมศึกษาเพ่ือก
ให้บริการทาง
ผลิตครู และส

ณฑิตได้สูงกว่าร
ารบดี” ผู้ช่วย

นราชภัฏจันทร

ภฏัจันทรเกษม

เกษียณอายุรา

518 ได้ประ
ารในวิทยาลัยป
ละสังคมศาสต
อ.) เปลี่ยนเป็น
ายุราชการ 

2) พ.ศ. 2527
ตนโกสินทร์” ซึ
อประโยชน์ใน

2528 กลุ่ม
ยาลัยรัตนโกสิ

ษมก่อต้ังมาคร
รย์ ดร.อินทร์ 

ไปดํารงตําแห
ารวิทยาลัยครู
กษม ก่อต้ังคร
ธุเมธา ให้แก่วิ
จากกระทรวง

อดุลยเดชได้พ
5 ดังน้ัน วิทย

ดร.ทองคูณ 
หัวหน้าสํานักง
์ปรีชา  เศรษฐี

กาศในราชกิจจ
รับสนองพระบ
น “สถาบันรา
การพัฒนาท้อ
งวิชาการแก่สั
ส่งเสริมวิทยฐ
ระดับปริญญา
ยศาสตราจาร
รเกษม” ต้ังแต

าชการ   อาจ

ะกาศในราชกิ
ประกอบด้วย 
ตร์ และคณะวิ
นครุศาสตรบัณ

ดร.วิศิษฏ์ 

7 ได้ประกาศใ
ซึ่งพระราชบัญ
นการดําเนินงา
มวิทยาลัยครู
สนิทร์” 
รบ 45 ปี  ดร.
 ศรีคุณ ม

หน่งรองอธิบดี
รูจันทรเกษม 
รบ 50 ปี ศา
วิทยาลัยครูจัน
ศึกษาธิการให

ระราชทานช่ือ
ยาลัยครูจันทร

หงส์พันธ์ุ  ย้า
งานอธิการ รกั
ฐธีร  มาดํารง
จานุเบกษา เม
บรมราชโองก
าชภัฏ” ในบท
องถิ่น มีวัตถ
สังคม ปรับปรุ
ฐานะครู” เฉ
าตรี 
รย์ปรีชา  เศร
ต่วันที่ 25 มก

จารย์สนอง  สิ

จจานุเบกษา 
สํานักงานอธิ
วิทยาศาสตร์ 
ณฑิต (ค.บ.) 

 ชุมวรฐายี 

ในราชกิจจานุ
ญญัติวิทยาลัย
านร่วมกันและ
รูจึงพัฒนาไปเ

.วิศิษฏร์  ชุมว
าดํารงตําแหน

ดีกรมการฝึกหั

สตราจารย์ ด
นทรเกษม 
ห้เป็นสถานศึก

อใหม่ให้กับวิท
รเกษมจึงได้เป

ายไปดํารงตําแ
กษาการแทนอ
ตําแหน่งอธิก
มื่อวันที่ 24 
ารและมีผลบั
ททั่วไป มาตร
ถุประสงค์ให้ก
รุงถ่ายทอดแล
ฉพาะทางด้าน

ษฐีธร จึงดํารง
กราคม พ.ศ. 2

สิงหะพันธ์ุ 

มีผลให้
ธิการ และ
คณะวิชา

 มาดํารง

นเบกษา มี
ยครู (ฉบับ
ะสภาการ
เป็น “สห

วรฐายี ไป
น่งอธิการ

หัดครู รอง

ดร.บรรจบ  

กษาดีเด่น

ทยาลัยครู
ปลี่ยนเป็น 

แหน่งรอง
อธิการ 
าร 
มกราคม 
ังคับใช้ใน
า 7 ฉบับ
การศึกษา
ละพัฒนา
นการผลิต

งตําแหน่ง 
2538 



         ค

อธิการ
วิทยาก
ภัฏจันท

ให้ดําร
จันทรเ

101 (ปุ

กรรมก

กรรมก

ให้ดําร
จันทรเ

ราชกิจ
“มหาวิ

อธิการบ

พราหม
ราชภัฏ

ใช้ประโ
85 ตาร

มหาวิท
คณะเก
ศึกษาศ
และสํา

หลักสตู

อธิการบ

คู่มือการประกัน

วันที่ 1 พฤศ
บดี สถาบั

การจัดการ กร
ทรเกษม 

วันที่ 12 ธัน
งตําแหน่งอธิ
กษมเสนอ 
ในปีการศึก

ปุณณวิถี) ถนน
ในปีการศึก
ในปีการศึก
วันที่ 12 ธัน

ารสภาประจาํ
วันที่ 27 มิถ

ารสภาประจาํ
วันที่ 9 พฤศ

งตําแหน่งอธิ
กษมเสนอ 
วันที่ 14 มถิ

จานุเบกษาแล
วิทยาลัยราชภั

วันที่ 1 พฤศ
บดีมหาวิทยาล
วันที่ 11 มก

มณโชติ ให้ดํา
ฏ พ.ศ. 2547 

วันที่ 20 มก
โยชน์ในราชก
รางวา เป็นที่ตั

วันที่ 9 มีนา
ทยาลัยราชภัฏ
กษตรและชีวภ
ศาสตร์ สถาบัน
นักส่งเสริมวิช
พ.ศ. 2549 

ตรปรัชญาดุษฎ
วันที่ 11 มก

บดีมหาวิทยาล

นคุณภาพการศกึ

ศจิกายน พ.ศ
ันราชภัฏจันท
รรมการสภาป

นวาคม พ.ศ. 
การบดีสถาบั

ษา 2542 ได
นสุขุมวิท กรุง
ษา 2543 จั
ษา 2544 จั
นวาคม พ.ศ. 2
าสถาบันราชภั
ถุนายน พ.ศ. 
าสถาบันราชภั
ศจิกายน พ.ศ. 
การบดีสถาบั

ถุนายน พ.ศ. 
ละมีผลบังคับ
ัฏ” 
ศจิกายน พ.ศ.
ลัยราชภัฏจันท
กราคม พ.ศ. 2
ารงตําแหน่งอธิ

กราคม พ.ศ. 2
การในพ้ืนที่ตํา
ต้ังมหาวิทยาลั
าคม พ.ศ. 25
ฏจันทรเกษม
ภาพ คณะมนุษ
นวิจัยและพัฒ
ชาการและงาน
 มหาวิทยาลั
ฎีบัณฑิต สาข
กราคม พ.ศ. 2
ลัยราชภัฏจันท

กษาภายใน มห

ศ. 2540 ผู้ช่ว
ทรเกษมจึงแต
ประจําสถาบัน

2540 ทรงพ
บันราชภัฏจัน

ด้เปิดศูนย์การ
เทพมหานคร
ัดต้ังศูนย์การศ
ัดต้ังศูนย์การศ
2544 นาย
ัฏจันทรเกษม
2545 รองศ
ัฏจันทรเกษม
2545 ทรงพ

บันราชภัฏจัน

2547 พระ
บใช้ในวันที่ 15

 2547 รองศ
ทรเกษม 
2548 ทรง
ธิการบดีมหาวิ

2548 มีปร
าบลแพรกศรีร
ลยัราชภัฏจันท
48 มีปร

ม กระทรวงศึ
ษยศาสตร์แล

ฒนา สํานักวิท
นทะเบียน 
ัยเปิดสอนหลั
ขาวิชาการพัฒ
2552 รองศ
ทรเกษม 

าวิทยาลัยราชภั
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ยศาสตราจา
ต่งต้ัง ผู้ช่วย
นราชภัฏจันทร

ระกรุณาโปรด
ทรเกษม

รศึกษาจันทร
 
ศึกษาจันทรเก
ศึกษาจันทรเก
สมศักด์ิ 
เป็นผู้รักษารา
ศาสตราจาร
เป็นผู้รักษารา

พระกรุณาโปร
ทรเกษม

ราชบัญญัติม
5 มิถุนายน พ

ศาสตราจารย์

พระกรุณาโป
วิทยาลัยราชภ

ะกาศกระทร
ราชา อําเภอส
ทรเกษม-ชัยน
ระกาศในราช
กษาธิการ 10
ะสังคมศาสต
ยบริการและเ

ักสูตรการแพ
ฒนาธรรมาภิบ
ศาสตราจารย์

ภฏัจันทรเกษม

รย์ปรีชา  เศ
ยศาสตราจาร
รเกษม เป็นผู้รั

ดเกล้าฯ แต่งต
ตามที่คณะก

เกษม-สหะพ

กษม เทคนิคชั
กษม มีนบุรี 
วยะนันทน์ 
าชการแทนอธิ
ย์มัณฑรา  ธ
าชการแทนอธิ
รดเกล้าฯ แต่ง
ตามที่คณะก

หาวิทยาลัยร
พ.ศ. 2547 ทํ

ย์มานพ  พราห

ปรดเกล้าฯ 
ภัฏจันทรเกษม

รวงมหาดไทยใ
สรรคบุรี จังห
าท 
ชกิจจานุเบกษ
0 หน่วยง
ร์ คณะวิทยา
เทคโนโลยีสาร

ทย์แผนจีนบัณ
าล 

ย์เดช  พุทธิเจ

ศรษฐีธร ได้ขอ
รย์ ดร.อมรา 
รักษาการแทน

ต้ัง รองศาสต
รรมการสภา

าณิชย์ ที่โรงเ ี

ชัยนาท 

ผู้อํานวยการ
ธิการบดีสถาบั
ธรรมบุศย์  ค
ธิการบดีสถาบั
งต้ังรองศาสตร
รรมการสภา

าชภัฏ พ.ศ. 
ําให้ “สถาบัน

หมณโชติ

แต่งต้ัง รอง
ม ตามพระรา

ให้มหาวิทยา
หวัดชัยนาท เนื

ษา เรื่องการ
งาน ได้แก่
การจัดการ ค
รสนเทศ สํานั

ณฑิต และบัณ

จริญทอง

อลาออกจาก
 รัตตากร คณ
นอธิการบดีสถ

ราจารย์สุวรร
ประจําสถาบั

รียนสหะพาณิ

สํานักส่งเสริม
บันราชภัฏจันท
คณบดีคณะค
บันราชภัฏจันท
ราจารย์เทื้อน 
ประจําสถาบั

2547 ปร
นราชภัฏ” มีฐ

เป็นผู้รักษา

งศาสตราจาร
าชบัญญัติมหา

ลัยราชภัฏจัน
น้ือที่ประมาณ

รจัดต้ังส่วนรา
สํานักงานอ

คณะวิทยาศาส
นักศิลปะและวั

ณฑิตวิทยาลัย

 เป็นผู้รักษา

กตําแหน่ง
ณบดีคณะ
ถาบันราช

ณี ศรีคุณ 
บันราชภัฏ 

ณิชย์ ซอย 

มวิชาการ 
ทรเกษม 
ครุศาสตร์ 
ทรเกษม 
 ทองแก้ว 

บันราชภัฏ 

ระกาศใน 
ฐานะเป็น 

าการแทน

รย์มานพ  
าวิทยาลัย

นทรเกษม
ณ 326 ไร่ 

าชการใน
อธิการบดี 
สตร์ คณะ
วัฒนธรรม 

 เปิดสอน

าการแทน
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ราชภัฏ

ตําแหน

สตรบัณ
เศรษฐศ

วิทยาศ

บริหาร

และสัง

มหาวิท

และสัง

ไชยศุภ
 
2. ปรั
    มห
 

 

 

คู่มือการประกัน

วันที่ 10 กร
ฏจันทรเกษม 

วันที่ 28 ธัน
น่งอธิการบดีม

พ.ศ. 2551-
- ระดับปริญ

ณฑิต หลักสู
ศาสตรบัณฑิต

- ระดับปรญิ
ศาสตรมหาบัณ

- ระดับปริญ
รธุรกิจดุษฎีบัณ

วันที่ 26 มก
คมศาสตร์ เป็
วันที่ 25 กร

ทยาลัยราชภัฏ
วันที่ 21 มก

คมศาสตร์ เป็
วันที่ 22 ตุล

รากุล ให้ดําร

ัชญา พันธกิ
หาวิทยาลัยร

ปรัชญา (P
“ความรู้ดี  

พันธกิจ (M
1.  ผลิตบัณ
2.  วิจัยและ
3.  บริการท
4.  ทํานุบํา
5.  พัฒนาชุ
6.  พัฒนาค

วิสัยทัศน์ (
“เป็นแหล่ง

นคุณภาพการศกึ

รกฎาคม พ.ศ

นวาคม พ.ศ. 2
มหาวิทยาลัยร
-2554  มหาวิ
ญญาตรี ได้แก
ตรบริหารธุร
ต หลักสูตรแพ
ญญาโท ได้แก่
ณฑิต 
ญญาเอก ได้แ
ณฑิต 
กราคม พ.ศ. 2
ปนผู้รักษาราช
รกฎาคม พ.ศ
ฏจันทรเกษม 
กราคม พ.ศ. 2
ปนผู้รักษาราช
ลาคม พ.ศ. 25
งตําแหน่งอธิก

กิจ วิสัยทัศน
ราชภฏัจันท

Philosophy)
มคีณุธรรม  น

Mission) 
ณฑิตให้มีความ
ะพัฒนาองคค์
ทางวิชาการ ที
รุง เผยแพร่ศลิ
ชุมชนและสังค
ครู และบุคลา

(Vision) 
เรียนรู้ พัฒนา

กษาภายใน มห

. 2552 ดร.สุ

2552 ทรงพ
าชภัฏจันทรเก
วิทยาลัยเปิดส
ก่ หลักสูตรครุ
รกิจบันฑิต ห
พทย์จีนบัณฑิต
ก่ หลักสูตรครุศ

แก่ หลักสูตรป

2554 รองศ
การแทนอธิก
. 2554 นาย

2555 รองศ
การแทนอธิก
555 ทรง
การบดีมหาวิท

น์ เอกลักษณ
ทรเกษม 

) 
นําชุมชนพัฒน

มรู้ คู่คุณธรรม
ความรู้ ภูมิปัญ
ที่สอดคล้องกับ
ลปะและวัฒน
ม ที่สอดคล้อง
กรทางการศึก

าภูมิปัญญา พ

าวิทยาลัยราชภั
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สุชาติ  เมืองแ

พระกรุณาโป
กษม 
สอน ดังน้ี 
รุศาสตรบัณฑิ
หลักสูตรนิติศ
ต 
ศาสตรมหาบัณ

ปรัชญาดุษฎีบั

ศาสตราจารย์
ารบดีมหาวิท
แพทย์วิชัย  

ศาสตราจารย์
ารบดีมหาวิท
พระกรุณาโ
ทยาลัยราชภัฏ

ณ์ของมหาวิ

นา” 

ม 
ญญาและถ่ายท
บความต้องกา
นธรรมไทย 
งกับแนวทางต
กษาตามมาตร

พร้อมรับประช

ภฏัจันทรเกษม

ก้ว  เป็นผู้รัก

รดเกล้าฯ แต

ต หลักสูตรวิท
ศาสตรบัณฑิต

ัณฑิต หลักสตู

บัณฑิต หลักสู

ย์สุมาลี  ไชยศ
ยาลัยราชภัฏ
โชควิวัฒน เ

ย์สุมาลี  ไชยศ
ยาลัยราชภัฏ
ปรดเกล้าฯ 
ฏจันทรเกษม

ทยาลัย แล

ทอดสู่ชุมชนแล
ารของชุมชนแ

ตามพระราชดํา
รฐานวิชาชีพค

ชาคมอาเซียน

กษาการแทนอ

ต่งต้ัง ดร.สุชา

ทยาศาสตรบัณ
ต หลักสูตรบั

ตรบริหารธุรกิ

สูตรครุศาสตร

ศุภรากุล คณ
จันทรเกษม 
ป็นผู้รักษารา

ศุภรากุล คณ
จันทรเกษม 
แต่งต้ัง รอง

ะอัตลักษณ์

ละสังคม 
และสังคม 

าริ และนโยบา
ครูช้ันสูง 

และโลกาภิวัต

อธิการบดีมหา

าติ  เมืองแก้ว

ัณฑิต หลักสูต
บัญชีบัณฑิต 

จมหาบัณฑิต 

รดุษฎีบัณฑิต 

ณบดีคณะมนุษ

าชการแทนอ

ณบดีคณะมนุษ

งศาสตราจา

ของบัณฑิต

ายการพัฒนาป

ตน์” 

าวิทยาลัย

ว ให้ดํารง

ตรศิลปศา
หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

ษยศาสตร์

อธิการบดี

ษยศาสตร์

รย์สุมาลี  

ต 

ประเทศ 



         ค

 
 
 
 
 
 

 

คุณวุฒิ
Educa
หลักสตู
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เอกลักษณ์ข
“ผลิตครูแล

อัตลักษณ์ข
“บัณฑิตนัก

ค่านยิม 
อตฺตานํ  ทม

คุณลักษณะ
การกําหนด

ฒิระดับอุดมศึก
ation - TQ
ตรปริญญาตรี 

1. ด้านคณุ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2. ด้านควา
2.1
2.2
2.3

3. ด้านทักษ
3.1
3.2

3.3

4. ด้านทักษ
4.1
4.2
4.3
4.4

นคุณภาพการศกึ

ของมหาวิทย
ละบัณฑิตนักป

ของบัณฑิต (I
กปฏิบัติ ซื่อสตั

มยนฺติ  ปณฺฑิ

ะบณัฑิตที่พงึ
ดคุณลักษณะ
กษาแห่งชาติ 
QF:HEd) ซึ่งกํ
ดังน้ี 

ณธรรม จริยธร
1 ซื่อสัตย์สจุ
2 ขยัน อดท
3 มีวินัย รู้หน
4 เสียสละ มี
5 กตัญญู มีจิ
6 สุภาพ อ่อน
7 รู้รักสามัคคี
8 มีจรรยาบร
ามรู้ 
1 มีความรู้แล
2 มีความรู้ใน
3 มีความรู้แล
ษะทางปัญญ
1 สามารถคน้
2 สามารถใช้

สร้างสรรค์
3 สามารถใช้

ปัญหาที่เกิ
ษะความสัมพั
1 มีความสาม
2 มีภาวะผูนํ้
3 มีความคิด
4 มีความรับ

ส่วนรวม 

กษาภายใน มห

ยาลัย (Uniqu
ปฏิบัติ และเป็

Identity) 
ตย์ อดทน มีจิ

ตา    “บัณฑิ

งประสงค์ 
ะที่พึงประสงค
พ.ศ. 2552(T
ําหนดผลการ

รรม 
จริต 
น อดกลั้นปร
น้าที่ รับผิดชอ
มีนํ้าใจ มีจิตสา
จติสํานึกรักทอ้
นน้อม 
คีและมีจิตสําน
รรณต่อวิชาชีพ

ละประสบการ
นหลักการวิจัย
ละประสบการ
า 
นคว้าหาความ
ช้ข้อมูลที่ได้จา
ค์ 
ช้ความรู้จากภ
กิดขึ้น และพัฒ
พันธ์ระหว่างบ
มารถในการทํ

นําในการทํางา
ริเริ่มในการแ
บผิดชอบต่ออ

าวิทยาลัยราชภั
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ueness) 
นแหล่งเรียนรู้

ตอาสา ก้าวห

ตย่อมฝึกตน”

ค์ของมหาวิท
Thailand Q
รเรียนรู้ที่คาดห

ะหยัด พอเพีย
อบรู้กาลเทศะ
าธารณะ 
องถิ่นสถาบันแ

นึกประชาธิปไ
พ 

รณ์ในสาขาวิช
ยและพัฒนาอ
รณ์ในการแก้ป

มรู้ข้อเท็จจริง 
ากการค้นคว้า

ภาคทฤษฎีแล
ฒนางานประจํ
บุคคลและคว
ทาํงานร่วมกับ
นของกลุ่ม 
ก้ไขปัญหาที่เ
อาชีพมีนํ้าใจ

ภฏัจันทรเกษม

รู้ตลอดชีวิตสาํ

หน้าเทคโนโลยี

” 

ทยาลัยราชภัฏ
Qualificatio
หวังของบัณฑิ

ยง 
ะ ตรงเวลา 

และประเทศช

ไตย 

ชาที่ศึกษาและ
งค์ความรู้ในส
ปัญหาการทํา

และเข้าถึงแห
ามาศึกษาปัญ

ละภาคปฏิบัติม
จาํได้อย่างเหม
ามรับผิดชอบ
ผู้อ่ืน 

กิดขึ้นในการท
และเสียสละ

าหรับทุกคน”

ยี” 

ฏจันทรเกษม
ns Frame
ฑิต แบ่งออกเป

ชาติ 

ะใฝ่รู้ในสถาน
สาขาวิชาของต
งานได้ 

หล่งข้อมูลที่ต้อ
ญหาและเสนอ

มาใช้ปฏิบัติใน
มาะสม 
บ 

ทํางานของกลุ
ะ พร้อมอุทิศ

 

มได้นํากรอบม
work for 
ป็น 5 ด้านต

การณ์ต่างๆ 
ตน 

องการ 
อแนวทางแก้ไ

นงานประจําแ

ลุ่ม 
ตนในการทํา

มาตรฐาน
Higher 

ตามระดับ

ไขได้อย่าง

และแก้ไข

างานเพ่ือ



         ค

 

มหาวิท
ยุทธศา

เป้าปร

 
ยุทธศา

เป้าปร

 
ยุทธศา
เป้าปร

 
ยุทธศา
เป้าปร

 
ยุทธศา
เป้าปร

 
ยุทธศา
เป้าปร

คู่มือการประกัน

5. ด้านทักษ
5.1

5.2
5.3

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสต

ทยาลัยบรรลผุ
าสตร์ที่ 1 เป็

ข
ะสงค์ ผ

ใน
ข

าสตร์ที่ 2 ส่
ต้

ะสงค์ มี
นํ

าสตร์ที่ 3  ส่
ะสงค์ นํ

ม
สั

าสตร์ที่ 4 เป็
ะสงค์ มี

เป็

าสตร์ที่ 5 พั
ะสงค์ มี

ค

าสตร์ที่ 6 พั
ะสงค์ มี

ส
สั

นคุณภาพการศกึ

ษะการวิเครา
1 มีความสาม

อย่างมีวิจา
2 มีความรู้แล
3 มีความรู้แ

ได้อย่างมปี

ร์และเป้าประ
ร์ที่มหาวิทย

ผลสําเร็จตามเ
ป็นแหล่งเรียน
ของประเทศ เ
ลิตบัณฑิตที่มี
นการพัฒนาท้
องมหาวิทยาล

ส่งเสริมความ
ต้องการของสั
ีผลงานวิจัย 

นําไปใช้ประโย

สง่เสริมการบริ
นําองค์ความ
หาวิทยาลัยมี
ังคมและประ

ปน็แหล่งเรียน
ีผลงานเผยแพ
ป็นไทย 

พัฒนาระบบบ
ีการบริหารจั
วามเป็นเลิศ) 

พัฒนาเอกลักษ
ีผลงานการพั
อดคล้องกับแ
ังคมในระดับช

กษาภายใน มห

าะห์เชิงตัวเลข
มารถในการคิ
ารณญาณ เพ่ือ
ละทักษะทาง
ละทักษะในก
ประสิทธิภาพ

ะสงค์ 
าลัยราชภัฏจ
ป้าหมาย ประ
นรู้ตลอดชีวิต
เป็นส่วนร่วมใ
มีคุณธรรม มีค
ท้องถิ่นและสัง
ลัยราชภัฏจัน

มเป็นเลิศด้าน
ังคม 
นวัตกรรม ที
ชน์ ส่งผลกระ

ริการทางวิชา
รู้ ด้านวิชาก
มีความเช่ียวช
เทศชาติ 

นรู้ด้านศิลปวั
พร่องค์ความรู้

บริหารจัดการ
ัดการตามหลั
(High Perfo

ษณ์มหาวิทยา
พัฒนาครูและ
แนวทางตามพ
ชาติและนานา

าวิทยาลัยราชภั
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ข การสื่อสาร
คิดวิเคราะห์ด้ว
อนําไปประยุก
ภาษาต่างประ
การใช้เทคโนโ

จันทรเกษมใ
ะกอบด้วย 6 ป
ต และผลิตบั
ในการพัฒนา
คุณภาพสอดค
งคมโลกเป็นที่
ทรเกษม 

นงานวิจัย งา

ที่มีคุณภาพ เ
ะทบเชิงบวก ส

าการเพื่อสร้า
การ วิจัย ศิล
ชาญไปใช้ในก

วัฒนธรรม ภูมิ
รู้ ภูมิปัญญาเพื

รตามหลักธรร
ลักธรรมาภิบา
ormance Org

าลัยราชภัฏจั
ะบุคลากรทาง
พระราชดําริ แ
าชาติ 

ภฏัจันทรเกษม

ร และการใช้เท
วยกระบวนกา
กต์ใช้ในการดํ
ะเทศและสาม
โลยีสารสนเทศ

ใช้เป็นแนวท
ประเด็นยุทธศ

บัณฑิตให้มีคุณ
าท้องถ่ินและสั
คล้องกับความ
ที่ยอมรับของสั

านสร้างสรรค์

เป็นที่ยอมรับ
สู่การใช้ประโย

งความเข้มแข
ลปะและวัฒ
การให้บริการ

มิปัญญา และ
พ่ือทํานุบํารุงศิ

รมาภิบาลและ
าลเพ่ือการเป็
ganization : 

ันทรเกษมเพื่
งการศึกษา แ
และนโยบายกา

ทคโนโลยีสาร
ารทางคณิตศา
าเนินชีวิตได้อ
มารถสื่อสารได้
ศในการแสวง

างในการปฏิ
ศาสตร์ ดังต่อไ
ณภาพสอดค
สงัคมโลก 
มต้องการของ
สังคมและมีคุณ

ค์และนวัตกร

บในระดับชาต
ยชน์เชิงพาณชิ

ข็งให้กับชุมช
ฒนธรรม แล
รทางวิชาการ

ะอนุรักษ์ความ
ศิลปวัฒนธรรม

ะการประกันค
นองค์กรสมร
HPO) 

พื่อการพัฒนาช
และการพัฒน
ารพัฒนาประ

รสนเทศ 
าสตร์หรือวิทย
อย่างมีคุณภาพ
ด้อย่างมีประสิ
งหาความรู้เพ่ื

ฏิบัติเพ่ือขับเ
ไป 
ล้องกับความ

งประเทศ เป็น
ณลักษณะที่พึง

รรมที่ตอบสน

ติและนานาช
ชย์ 

ชนและสังคม 
ะองค์ความ
 และวิชาชีพ

มเป็นไทย 
ม และธํารงรัก

คุณภาพการศึ
รรถนะสูง (อง

ชุมชนและท้อ
นาชุมชนและ
ะเทศ เป็นที่ยอ

ยาศาสตร์
พ 
สทิธิภาพ 
อนําไปใช้

คลื่อนให้

มต้องการ

นส่วนร่วม
งประสงค์

นองความ

ชาติ และ

รู้ อ่ืนๆ ที่
แก่ชุมชน 

กษาความ

ศกึษา 
งค์กรแห่ง

องถ่ิน 
ท้องถิ่นที่
อมรับของ



         ค

 
 
 
 
 

คู่มือการประกัน

สีประจํามห
 

 
 

 
 

 
ต้นไม้ประจํ

นคุณภาพการศกึ

หาวิทยาลัย 

จํามหาวิทยาลั

เหลือง 

เทา 

กษาภายใน มห

ลยั      
  

 

าวิทยาลัยราชภั
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สีเทาและสีเห

หมายถึง  ปัญ
 

หมายถึง  คว

 ต้นแคฝรั่ง 
 : (Gliricidia

ภฏัจันทรเกษม

หลอืง 

ญญา 

วามมีคุณธรรม

a sepium (Ja

ม 

acq.) Steuq Kunth ex WWalp.) 



  

โ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กองกลา
- กองคลงั
- กองบริห
- กองนโย
- กองพัฒ

สํานักง

       คู่มือการประกัน

ครงสร้างการบริหา

าง 
ง 
หารงานบุคคล 
ยบายและแผน 
ฒนานักศึกษา 

งานอธิการบดี 

ค

นคุณภาพการศึกษาภ

ารมหาวิทยาลัยรา

- คณะเกษตรและชวี
- คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะมนุษยศาสตร์
  และสังคมศาสตร์ 
- คณะวิทยาการจัดก
- คณะศึกษาศาสตร์ 
- วิทยาลัยการแพทย์
- บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะ / วิทย

คณะกรรมการบริห

คณะกรรมการ

ายใน มหาวิทยาลัยรา

ชภัฏจันทรเกษม 

- สถ
- สาํ
  แล
- สาํ
  แล
- สาํ
- ศนู
  รา

วภาพ 

์ 

การ 

ย์ทางเลือก 

สยาลัย 

หารพนักงานมหาวิ

รบริหารมหาวิทยา

าชภัฏจันทรเกษม 

ถาบันวิจัยและพัฒนา
านักวิทยบริการ 
ละเทคโนโลยีสารสนเท
านักส่งเสริมวิชาการ 
ละงานทะเบียน 
านักศิลปะและวัฒนธร
นย์การศึกษามหาวิทย
าชภัฏจันทรเกษม - ชยั

สถาบัน / ศูนย์ / สํานั

วิทยาลัย 

าลัย 
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สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี 

ทศ 

รรม 
ยาลัย 
ยนาท 

หน่วนัก 

- สํานักงา
- สํานักป
- สํานักงา
- สํานักงา
- โรงเรียน
  ราชภัฏจ

 

ยงานจัดตั้งภายใน 

ผู้ช่วยอ

รองอธิ

านสภามหาวิทยาลัย
ระกันคุณภาพการศึกษ
านหมวดวิชาศึกษาทั่ว
านตรวจสอบภายใน 
นสาธิตมหาวิทยาลัย 
จันทรเกษม 

- ศูนย์ฝึกปร
   (จันทรเกษ
 - ศูนย์ส่งเส
   และสระว
- โรงพยาบา
- ร้านค้าสวัส

หน่วยงาน

อธิการบดี 

ธิการบดี 

ษา 
ไป 

ระสบการณ์วิชาชีพ 
ษมปาร์ค) 
สริมสุขภาพ 
ว่ายน้ํา 
าลสัตว์ 
สดิการ 

นสิทธิประโยชน์ หน่วยงานอื

- ศูนย์ภาษา 
- ศูนย์บ่มเพาะวิส

อื่น 

สาหกิจ 



  

โ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ สํานัก
   - กอง
   - กอง
   - กอง
   - กอง
   - กอง

สาํ

       คู่มือการประกัน

ครงสร้างการแบ่งส

กงานอธิการบดี 
งกลาง  
งคลัง 
งบริหารงานบุคคล 
งนโยบายและแผน 
งพัฒนานักศึกษา 

านักงานอธิการบดี 

นคุณภาพการศึกษาภ

ส่วนราชการมหาวิ

 

๐ คณะเกษตร
   - สํานักงานค
๐ คณะวิทยาศ
   - สํานักงานค
   - ภาควิชาวทิ
   - ภาควิชาวทิ
๐ คณะมนุษยศ
   - สํานักงานค
   - ภาควิชามน
   - ภาควิชาสัง
๐ คณะวิทยาก
   - สํานักงานค
๐ คณะศึกษาศ
   - สํานักงานค
   - โรงเรียนสา
๐ วิทยาลัยการ
   - สํานักงานค
๐ บัณฑิตวิทยา
   - สํานักงานค

คณะกรรมการติ

ายใน มหาวิทยาลัยรา

ทยาลัยราชภัฏจันท

และชีวภาพ
คณบดี 
ศาสตร์ 
คณบดี 
ทยาศาสตร์ 
ทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดี 
นุษยศาสตร์ 
งคมศาสตร์ 
การจัดการ 
คณบดี 
ศาสตร์ 
คณบดี 
าธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจ
รแพทย์ทางเลือก* 
คณบดี 
าลัย* 
คณบดี 

คณะ / วิทยาลั

ติดตามตรวจสอบและ
(มาตรา 49 ) 

สภาวิชาการ 
(มาตรา20) 

าชภัฏจันทรเกษม 

ทรเกษม 

จันทรเกษม* 

ัย 

ะประเมินผล 

25 

สภามหาวิทยาลัย
(มาตรา 10) 

อธิการบดี 
(มาตรา 24 ) 

๐ สถาบันวิจัยแล
    - สํานักงานผู้อํ
๐ สํานักวิทยบริก
    - สํานักงานผู้อํ
๐ สํานักส่งเสริมวิ
    - สํานักงานผู้อํ
๐ สํานักศิลปะแล
    - สํานักงานผู้อํ
๐ ศูนย์การศึกษาม
    - สํานักงานผู้อํ

ส

หมายเหตุ : *

ย 

ะพัฒนา 
อํานวยการ 
ารและเทคโนโลยีสารสนเ
อํานวยการ 
ชาการและงานทะเบียน
อํานวยการ 
ะวัฒนธรรม  
อํานวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันท
อํานวยการ 

สถาบัน / ศูนย์ / สํานั

คณะกร
(ปร

คณะก

*เป็นหน่วยงานภายใน

เทศ 

ทรเกษม - ชัยนาท* 

นัก 

สภาคณาจารย์และข้
(มาตรา 23

รรมการพิจารณาตําแ
ะกาศ กพอ. ฉบับที่ 2

กรรมการส่งเสริมกิจก
(มาตรา 25

นที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามห

หน

ข้าราชการ 
) 

- สํานักงานสภาม
- สํานักประกันคุ
- สํานักงานหมว
- สํานักงานตรวจ
- ศูนย์บ่มเพาะวิส
- ศูนย์ฝึกประสบ
- โรงพยาบาลสตั
- สถานพยาบาล

แหน่งทางวิชาการ 
2 พ.ศ. 2550) 

การมหาวิทยาลัย 
) 

หาวิทยาลัยราชภัฏจันท

น่วยงานจัดตั้งภายใน

มหาวิทยาลัย* 
คุณภาพการศึกษา* 
ดวิชาศึกษาทั่วไป* 
จสอบภายใน* 
สาหกิจ* 
บการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษ
ตว์* 
ล* 

ทรเกษม 

น 

ษมปาร์ค)* 



         ค

3. นโย

ประสิท
แห่งพร
การปร
มหาวิท

เลิศด้วย

ภาคทฤ
จันทรเ
เกณฑ์ม
ตามศกั
 

ด้านกา
พันธกิจ
 

และท้อ
การทํา
 

ท้องถิ่น
บํารุงศิ
แนวทา
 

องค์กร
เสี่ยงเชิ
 

และข้อ

คู่มือการประกัน

ยบายสภาม
เพ่ือให้มหา

ทธิผลและเกิด
ระราชบัญญัติม
ระชุมครั้งที่ 1/
ทยาลัยราชภัฏ

1. ด้านก
มหาวิทย

ยการจัดการเรี
1.1
1.2

ฤษฎี เพ่ือให้นั
กษมเป็น “บัณ
มาตรฐานวิชา
กยภาพได้ 

2. ด้านก
มห

ารวิจัย ให้การ
จของมหาวิทย

3. ด้านก
 มห

องถิ่นตามเจต
นุบํารุงศิลปวัฒ

4. ด้านก
 มห

นให้มีความย่ัง
ลปวัฒนธรรม
างการเรียนรูต้

5. ด้านธ
 มห

ร เน้นระบบกา
ชิงรุก เพ่ือป้อง

6. ด้านก
 มห

อบังคับที่เก่ียว

นคุณภาพการศกึ

หาวิทยาลยั
วิทยาลัยราชภ
ดการพัฒนาอ
มหาวิทยาลัยร
/2556 เมื่

ฏจันทรเกษม ด
การจัดการเรี
ยาลัยราชภัฏจั
รียนรู้แนวใหม
1 เน้นการเรยี
2 ใช้รูปแบบก
นักศึกษาสามา
ณฑิตนักปฏิบั
าชีพ เป็นผู้มีทั

การวิจัย 
หาวิทยาลัยรา
รสนับสนุนการ
ยาลัย 

การทํานุบํารุง
หาวิทยาลัยรา
นารมณ์ของพ
ัฒนธรรมตาม

การบริการวิช
หาวิทยาลัยรา
งยืน สนับสนุน
มและศาสนา 
ตลอดชีวิต แล

ธรรมาภิบาล 
หาวิทยาลัยรา
ารตรวจสอบภ
งกันพฤติกรรม

การปฏิบัติตา
หาวิทยาลัยรา
วข้อง มีระบบ

กษาภายใน มห

ยราชภัฏจันท
ภัฏจันทรเษม
อย่างย่ังยืน
ราชภัฏ พ.ศ. 
อวันที่ 17 
ดังน้ี 
ยนการสอน
จนัทรเกษม มุ่
ม่ที่มีลักษณะดั
ยนการสอนท่ีมี
การเรียนการ
ารถทํางานได้ใ
ัติ ซื่อสัตย์ อด

ทักษะเหมาะส

าชภัฏจันทรเก
รผลิตงานวิจัย

งศิลปวัฒนธร
ชภัฏจันทรเก
พระราชบัญญั
กระแสนิยมจ

ชาการแก่ชุมช
าชภัฏจันทรเก
นการบริการวิ
ตลอดจนให้โอ
ะการศึกษาตา

าชภัฏจันทรเก
ภายใน และก
มที่ไม่เป็นไปต

ามกฎหมายแล
าชภัฏจันทรเก
การตรวจสอบ

าวิทยาลัยราชภั
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ทรเกษม 
ม มีนโยบาย

อาศัยอําน
2547 ประกอ
มกราคม 25

ุ่งผลิตบัณฑิตร
ดังต่อไปน้ี 
มปีระสิทธิภาพ
รสอนที่หลาก
ในสถานการณ
ดทน มีจิตอาส
สมกับสังคมใน

กษม ส่งเสริม
ยที่มีประโยชน

รรม 
ษม มุ่งทํานุบํ

ญัติมหาวิทยาลั
จากต่างชาติที่ไ

ชนและสร้างโ
กษม เป็นมหา
วิชาการที่บูรณ
อกาสทางการ
ามอัธยาศัย 

กษม เป็นมหา
การประเมินตน
ามหลักธรรมา

ละการประกัน
กษม เป็นมห
บการกระทําท

ภฏัจันทรเกษม

กรอบทิศทาง
นาจตามความ
อบกับมติสภา
556 สภาม

ระดับปริญญา

พของผู้สอนทุ
หลาย และมี

ณ์จริง ทั้งน้ีเพ่ือ
สา ก้าวหน้าเท
นศตวรรษที่ 2

ให้อาจารย์ แ
น์โดยรวมต่อสั

ารุงศิลปวัฒน
ลัยราชภัฏ พ.ศ
ไม่เก้ือหนุนกับ

โอกาสทางกา
วิทยาลัยที่มุ่ง
ณาการการจัด
รศึกษาด้วยกา

าวิทยาลัยที่มุ่
นเองอย่างสมํ
าภิบาล 

นคุณภาพ 
าวิทยาลัยที่มุ่
ที่ไม่เป็นไปตา

งการดําเนินงา
มในมาตรา 18
ามหาวิทยาลัย
หาวิทยาลัยจึ

าตรี ที่มีคุณภ

กระดับ 
ีการฝึกภาคป
อให้บัณฑิตขอ
ทคโนโลยี” รว
21 และสามาร

และบุคลากรมี
สังคม และสอ

นธรรมไทย แล
ศ. 2547 โดยร
บหลักปรัชญา

ารศึกษา 
งประโยชน์เพ่ือ
ดการเรียนรู้ 
ารปลูกฝังหลัก

งใช้หลักธรรม
ม่ําเสมอ ตลอด

มุ่งปฏิบัติงานต
ามหลักกฎหม

านให้เกิดประ
8 (1) 
ยราชภัฏจันทร
จึงกําหนดนโย

าพ โดยสร้างค

ปฏิบัติให้สอด
องมหาวิทยาลั
วมทั้งมีคุณลัก
รถพัฒนาตนเ

มีความรู้ความ
อดคล้องกับกา

ละวัฒนธรรมข
ระมัดระวังกา
าเศรษฐกิจพอ

อการพัฒนาชุ
การวิจัย และ
กการพ่ึงพาตน

มาภิบาลในกา
ดจนมีการบริห

ตามกฎหมาย
มายและกฎเก

ะสิทธิภาพ 
และ (2) 

รเกษม ใน
ยบายสภา

ความเป็น

ดคล้องกับ
ลัยราชภัฏ
ษณะตาม
เองให้เต็ม

มสามารถ
ารส่งเสริม

ของชุมชน
ารส่งเสริม
เพียง 

ชุมชนและ
ะการทํานุ
นเอง ตาม

ารบริหาร
หารความ

 ระเบียบ 
ณฑ์ต่างๆ 
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ศทางการ
์ ผลการ
ารกิจของ
อวัดระดับ
นงานหรือ

งสถาบันที่
ดรับไปกับ
นงานตาม
เป็นความ
กน้ันจึงจะ
ช่น รายได้
งาน เงิน
กเพ่ิมเติม 

ด้วย เช่น 
จะเท่ากับ

ป็นแผนที่
งการหรือ
สําเร็จของ
รือหัวหน้า
ชัดเจน 

งค์ความรู้
คราะห์ขึ้น



         ค

หลักสูต
อนุศาส
ความรู้

ภูมิศาส
เคมี) 

7/2549
 
พิชญพิ
ประสบ
กระบว
วัตถุปร
 
ระบบแ
ระบบ 
ตามท่ีต้
อิเล็กท
ผลผลติ
กลไก 
องค์กา
 
สาขาวิ
สอนมิใ
เดียวกัน
พฤศจกิ
 
หน่วยง
ระดับจั
องค์กา
 
หลักธร
ในครรล
ธรรมที่
ศาสนา
และพึง
เป็นต้น

คู่มือการประกัน

ตรพหุวิทยาก
สตร์เข้ามาใช้ใ
้ องค์ความรู้เป็
ตัวอย่างหลั

สตร์สารสนเท

ตัวอย่างหลั
(ที่มา : คณ

9 เมื่อวันที่ 18

พิจารณ์ (Pee
บการณ์ ซึ่งส
วนการจัดการ
ระสงค์เพ่ือใหข้

และกลไก 
หมายถึง ขั

ต้องการ ขั้นต
รอนิกส์ หรือโ

ต และข้อมูลป้
หมายถึง สิ

ร หน่วยงาน 

วิชาที่สัมพันธ์
ใช่สัมพันธ์กับร
ันตาม ISCE
กายน 2554 ห

งานหรือองค์ก
จงัหวัด) หรือรั
รกลาง ระดับ

รรมาภิบาล1 
ลองธรรม นอ

ที่ใช้ในการบริห
าเท่าน้ัน แต่รว
งประพฤติปฏิบ
น 

นคุณภาพการศกึ

การ (Multid
นการเรียนกา
ป็นศาสตรใ์หม
ักสูตรที่เป็นพ
ศ (ภูมิศาสตร

ักสูตรที่ไม่ใช่พ
ณะอนุกรรมก
8 ตุลาคม 25

er review) 
สามารถให้ข้อ
รเรียนการสอ
ข้อเสนอแนะใ

ขั้นตอนการป
ตอนการปฏิบั
โดยวิธีการอ่ืน

ป้อนกลับ ซึ่งมี
สิ่งที่ทําให้ระบ
หรือกลุ่มบุคค

ธ์กัน หมายถึ
รายวิชาที่เปิด
ED 2013 
หนังสือเวียน ท

การระดับชาติ
รัฐวิสาหกิจ หรื
บชาติทั้งภาครัฐ

หมายถึง การ
อกจากน้ี ยัง
หารงานน้ีมีคว
วมถึงศีลธรรม
บัติ อาทิ คว

กษาภายใน มห

disciplinary
ารสอน เพ่ือป
ม่ขึ้นหรือเกิดอ
พหุวิทยาการ เ
ร์+เทคโนโลยี

พหุวิทยาการ
การปรับปรุงเก
49) 

หมายถึง ก
อสังเกตและข
อนอย่างมีคุณ
ในเชิงพัฒนาแ

ฏิบัติงานท่ีมีก
ัติงานจะต้องป
นๆ องค์ประ
ความสัมพันธ์

บบมีการขับเค
คลเป็นผู้ดําเนิน

ง สาขาวิชาต
ดสอนในหลักสู
(คณะกรรมก
ที่ ศธ 0506(2

ติ หมายถึง ห
รือองค์การมห
ัฐและเอกชน

รปกครอง กา
หมายถึงการบ
วามหมายอย่า
ม คุณธรรม จ
วามโปร่งใสตร

าวิทยาลัยราชภั
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y) หมายถึง
ระโยชน์ในกา
อนุศาสตร์ใหม
เช่น วิศวกรรม
สารสนเทศ) 

เช่น คอมพิวเ
กณฑ์มาตรฐา

ารตรวจเย่ียม
ข้อเสนอแนะ
ภาพและสอด

แก่สถาบันอุดม

การกําหนดอย
ปรากฏให้ทรา
ะกอบของระบ
ธ์เช่ือมโยงกัน
ลื่อนหรือดําเน
นงาน 

ตามคุณวุฒิหรื
สูตร เช่น เป็น
ารการอุดมศึ
2)/ว506 ลงวัน

หน่วยงานภาย
หาชน หรือบริ
(เช่น สภาอุต

รบริหาร การ
บริหารจัดการ
างกว้างขวาง
จริยธรรมและ
รวจสอบได้ ก

ภฏัจันทรเกษม

หลักสูตรที่นํ
ารวิเคราะห์ วิ
ม่ขึ้น 
มชีวการแพท
วิศวกรรมนาโ

เตอร์ธุรกิจ กา
นหลักสูตรระ

มโดยผู้ทรงคุณ
ะเชิงพัฒนาแ
ดคล้องตามเก
มศึกษา 

ย่างชัดเจนว่าต
าบโดยทั่วกันไ
บบ ประกอบ

นินอยู่ได้ โด

รือตําแหน่งทา
นศาสตร์ในกลุ่
กษาในการปร
นที่ 22 ธันวา

ยนอกสถาบัน
ษัทมหาชนท่ีจ
สาหกรรม สภ

รจัดการ การค
รที่ดี ซึ่งสาม
กล่าวคือ หา

ะความถูกต้อง
การปราศจาก

นําเอาความรู้ห
จัย จนกระทั่ง

ย์ (วิศวกรรมศ
โน (วิศวกรรม

ารศึกษาเพ่ือก
ะดับอุดมศึกษ

ณวุฒิที่มีความรู
ก่สถาบันอุด
กณฑ์มาตรฐา

ต้องทําอะไรบ้
ไม่ว่าจะอยู่ใน
บด้วย ปัจจัย

ดยมีการจัดสร

างวิชาการที่สั
ลุ่มสาขาวิชา (
ระชุมคร้ังที่ 
คม 2554) 

ระดับกรมหรื
จดทะเบียนใน
ภาหอการค้า ส

ควบคุม ดูแลกิ
ารถนําไปใช้ได
าได้มีความหม
ง ชอบธรรมทั้
การแทรกแซ

หลายศาสตร์ห
งผู้เรียนสามา

ศาสตร์+แพท
มศาสตร์+วิทย

การพัฒนา 
า ในการประ

รู้ ความสามา
มศึกษาในกา
านที่กําหนด 

บ้างเพื่อให้ได้ผ
นรูปของเอกสา
ยนําเข้า กระ

รรทรัพยากร 

สัมพันธ์กับศาส
(Field of Ed
12/2554 

อเทียบเท่าขึ้น
นตลาดหลักทร
สภาวิชาชีพ) 

กิจการต่างๆ 
ด้ทั้งภาครัฐแล
มายเพียงหลัก
ทั้งปวง ซึ่งวิญ
งจากองค์การ

หรือหลาย 
รถพัฒนา

ทย์ศาสตร์) 
ยาศาสตร์

ะชุมครั้งที่ 

ารถ และ
ารพัฒนา

โดยมี

ผลออกมา
ารหรือสื่อ
ะบวนการ 

มีการจัด

สตร์ที่เปิด
ucation) 
เมื่อ 17 

นไป (เช่น 
รัพย์ หรือ

ให้เป็นไป
ละเอกชน 
ธรรมทาง
ญูชนพึงมี
รภายนอก 



         ค

ปรับใช้ใ

ของแผ
หรือหน
ประโยช
กระบว
อย่างต่

ออกแบ
ใช้ทรัพ
การปฏิ

ระยะเว
ของปร

ผลงาน
สาธารณ

ข้อสงสั
ขั้นตอน

เสียทุก
ประเด็น
กระบว

และภา
ประชา
และกา
ส่วนได้

บริหาร
 
 
______
1 ดูเพ่ิม
2 ดูเพ่ิ
(Good 

คู่มือการประกัน

หลักธรรมา
้ในภาครัฐมี 1

1) หลักประ
นการปฏิบัติร
น่วยงานท่ีมีภ
ชน์สุขต่อประ
วนการปฏิบัติง
อเน่ืองและเป็

2) หลักปร
บบกระบวนกา
พยากรทั้งด้าน
ฏิบัติราชการต

3) หลักกา
วลาที่กําหนด 
ระชาชน ผู้รับบ

4) หลักภาร
นต่อเป้าหมาย
ณะ รวมทั้งกา

5) หลักควา
สยัและสามารถ
นในการดําเนิน

6) หลักการ
กลุ่มมีโอกาสไ
นที่สําคัญที่เกี
วนการพัฒนาใ

7) หลักการ
ารกิจจากส่วน
ชนดําเนินการ
ารดําเนินการใ
้ส่วนเสีย การป

8) หลักนิติ
รราชการด้วยค

__________
เติม “คู่มือนโยบ

พ่ิมเติม “คู่มือก
Governance 

นคุณภาพการศกึ

ภิบาลของกา
10 องค์ประกอ
ะสิทธิผล (Eff
ราชการตามที่ไ
ภารกิจคล้าย
ะชาชน โดยกา
งานและระบบ
ปนระบบ 
ระสิทธิภาพ (
ารปฏิบัติงานโ
ต้นทุน แรง
ามภารกิจเพ่ือ
ารตอบสนอง 
และสร้างควา
บริการ และผู้
ระรับผิดชอบ
ยที่กําหนดไว้ 
ารแสดงถึงควา
ามโปร่งใส (T
ถเข้าถึงข้อมลู
นกิจกรรมหรอื
รมีส่วนร่วม (P
ได้เข้าร่วมในก
ก่ียวข้อง ร่วม
ในฐานะหุ้นสว่
รกระจายอําน

นราชการส่วนก
รแทนโดยมีอิส
ให้แก่บุคลากร
ปรับปรุงกระบ
ติธรรม (Rule
ความเป็นธรรม

___________
บายการกํากับดู
การจัดระดับกา
Rating)” สํานกั

กษาภายใน มห

รบริหารกิจก
อบ ดังน้ี2 
fectiveness)
ได$รับงบประ

ยคลึงกันและ
ารปฏิบัติราชก
บงานที่เป็นมา

Efficiency) 
โดยใช้เทคนิค
งานและระยะ
อตอบสนองคว

(Respons
ามเช่ือมั่น คว
้มีส่วนได้ส่วน
 (Accounta

โดยความ
ามสํานึกในกา
Transparenc
ลข่าวสารอันไม
อกระบวนการ
Participation
การรับรู้ เรีย
มคิดแนวทาง
วนการพัฒนา
นาจ (Decent
กลางให้แก่หน
สระตามสมคว
ร โดยมุ่งเน้น
บวนการ และ
e of Law) 
ม ไม่เลือกปฏิ

____ 
ดูแลองค์การที่ดี
ารกํากับดูแลอง
กงานคณะกรรม
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ารบ้านเมืองที

) คือ ผลการป
ะมาณมาดําเนิ
มีผลการปฏิ
การจะต้องมีทิ
าตรฐาน รวม

คือ การบริห
และเคร่ืองมือ
ะเวลาให้เกิดป
วามต้องการข
iveness) คื
ามไว้วางใจ ร
เสียที่มีความห
bility) คือ ก
มรับผิดชอบน
ารรับผิดชอบต
cy) คือ กระบ
ม่ต้องห้ามตาม
รต่างๆ และสา
n) คือ กระบว
ยนรู้ ทําความ
ร่วมการแก้ไ

tralization) 
น่วยการปกคร
วร รวมถึงการ

นการสร้างควา
ะเพ่ิมผลิตภาพ
คือ การใช้อํา
ิบัติ และคํานึง

” สํานักงานคณ
ค์การภาครัฐตา

มการพัฒนาระบ

ภฏัจันทรเกษม

ที่ดี (Good G

ปฏิบัติราชกา
นินการ รวมถึ
บัติงานในระ
ทิศทางยุทธศา
มถึงมีการติดต

หารราชการตา
อการบริหารจัด
ประโยชน์สูงสุ
ของประชาชน
อ การให้บริ

รวมถึงตอบสน
หลากหลายแล
การแสดงความ
น้ันควรอยู่ในร
ต่อปัญหาสาธ
บวนการเปิดเผ
มกฎหมายได้อ
ามารถตรวจส
วนการที่ข้ารา
มเข้าใจ ร่วม
ขปัญหา ร่วม

คือ การถ่าย
รองอ่ืนๆ (ราช
รมอบอํานาจแ
ามพึงพอใจใน
พเพ่ือผลการดํา
านาจของกฎห
งถึงสิทธิเสรีภ

ณะกรรมการพฒั
ามหลักธรรมาภิ
บบราชการ (สําน

Governance

รที่บรรลุวัตถุ
งสามารถเทีย
ะดับช้ันนําขอ
าสตร์ และเป้
ามประเมินผล

ามแนวทางกา
ัดการที่เหมาะ
สุดต่อการพัฒ
และผู้มีส่วนได
ริการที่สามาร
นองความคาด
ละมีความแตก
มรับผิดชอบใน
ระดับที่สนอง
ารณะ 
ผยอย่างตรงไป
อย่างเสรี โดยป
สอบได้ 
ชการ ประชา
มแสดงทัศนะ 
มในกระบวนก

ยโอนอํานาจก
ชการบริหารส
และความรับผิ
การให้บริการ
าเนินงานที่ดีข
หมาย กฎระเ
าพของผู้มีส่ว

ฒนาระบบราชกา
ภิบาลของการบ
นักงาน ก.พ.ร.) 

e) ที่เหมาะสม

ประสงค์และ
ยบเคียงกับส่ว
องประเทศเพื
ป้าประสงค์ที่ชั
ลและพัฒนา 

ารกํากับดูแลที
ะสมให้องค์กา
นาขีดความส
ด้ส่วนเสียทุกก
รถดําเนินการไ
หวังหรือความ
กต่าง 
นการปฏิบัติห
งต่อความคาด

ปตรงมา ช้ีแจ
ประชาชนสาม

าชนและผู้มีส่ว
ร่วมเสนอปั

การตัดสินใจ 

ารตัดสินใจ ท
ส่วนท้องถิ่น) 
ผิดชอบในการ
รต่อผู้รับบริกา
ของส่วนราชก
เบียบ ข้อบังค
นได้ส่วนเสีย 

าร (สํานักงาน ก
บริหารกิจการบ้า

มจะนํามา

เป้าหมาย
นราชการ
พ่ือให้เกิด
ชัดเจน มี
ปรับปรุง

ที่ดีที่มีการ
รสามารถ
ามารถใน
กลุ่ม 
ได้ภายใน
มต้องการ

หน้าที่และ
ดหวังของ

จงได้เมื่อมี
มารถรู้ทุก

วนได้ส่วน
ญหาหรือ 
และร่วม

ทรัพยากร 
และภาค
รตัดสินใจ
ารและผู้มี
าร 
คับในการ

ก.พ.ร.) 
านเมืองท่ีดี 



         ค

มีการแ
สุขภาพ
อ่ืนๆ 

ส่วนสว่
ประโย
ประเด็น
 
อาจาร
ศาสตร
 
อาจาร
ปฏิบัติห
(ประกา
2548) 

ที่มีการ
ให้ชัดเจ
ทางการ

ปีที่ประ

 
อาจาร
เรียนกา
ตลอดร
5 คน
หลักสูต
หลักสูต
แล้ว (ค
บัณฑิต

หลักสตู
คณะกร
 

คู่มือการประกัน

9) หลักควา
แบ่งแยกด้าน 
พ สถานะของบ

10) หลักมุ่ง
วนเสียที่เก่ียวข้
ชน์และเสียป
นที่สําคัญ โดย

รย์ หมายถึง ค
ราจารย์ และศ

รย์ประจํา หม
หน้าที่เต็มเวล
าศกระทรวงศึ

สําหรับอาจ
รระบุระยะเวล
จนไม่น้อยกว่า
รบริหารเกณฑ
การนับจําน

ะเมิน ดังน้ี 
9-12 เดือน
6 เดือนขึ้นไ
น้อยกว่า 6 

ย์ประจําหลกั
ารสอน โดยว
ระยะเวลาที่จัด
 และทุกคน
ตรระดับปริญ
ตรพหุวิทยากา
คณะกรรมกา

ตศึกษา อนุโลม
หากมีการเป

ตรปรับปรุงเล็
รรมการการอุ

นคุณภาพการศกึ

ามเสมอภาค 
ชายหรือหญิง
บุคคล ฐานะท

งเน้นฉันทามติ
ข้อง ซึ่งเป็นขอ้
ระโยชน์ โด
ยฉันทามติไมจ่

คณาจารย์ ซึ่ง
ศาสตราจารย์ 

มายถึง บุคลา
ลาตามภาระง
ศึกษาธิการ เ

จารย์ที่สถาบัน
ลาการจ้างอย่า
าหน้าที่ของอา
ฑ์มาตรฐานหล
นวนอาจารย์ป

น  
ไปแต่ไม่ถึง 9 
เดือน  

กสูตร หมายถึ
วางแผน ติด
ดการศึกษาตา
เป็นอาจารย์ป

ญญาโทและปริ
ารได้อีก 1 
รการอุดมศึก
มให้เป็นอาจา
ปลี่ยนแปลงอ
กน้อย โดยนํา
ดมศึกษารับท

กษาภายใน มห

(Equity) คือ
ง ถิ่นกําเนิด
ทางเศรษฐกิจ

ติ (Consensu
อตกลงที่เกิดจ
ดยเฉพาะกลุ่ม
จําเป็นต้องหม

จะมีตําแหน่ง

ากรในสถาบัน
งานที่รับผิดช
เรื่อง แนวทา

นจ้างเข้ามาเป็
างชัดเจนและไ
าจารย์ประจํา
ลักสูตรระดับอ
ระจําและนักวิ

 
เดือน 
 

ง อาจารย์ปร
ตาม ทบทวน
ามหลักสูตรน้ั
ประจําเกินกว่
ริญญาเอกใน
หลักสูตรโดย
ษาในการประ
รย์ประจําหลัก

อาจารย์ประจํา
าเสนอต่อสภา
ทราบตามแบบ
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การได้รับกา
เช้ือชาติ ภา
และสังคม คว

us Oriented
จากการใช้กระ
มที่ได้รับผลก
มายความว่าเป็

ทางวิชาการที

นอุดมศึกษาที่
อบในหลักสูต
างการบริหาร

นอาจารย์ปร
ไม่น้อยกว่า 9
าตามที่กําหนด
อุดมศึกษา พ.
วิจัย ให้นับระ

คิดเป็น
คิดเป็น
ไม่สาม

ะจําเต็มเวลาที
นการดําเนินง
ั้น มีคุณวุฒิตร

ว่า 1 หลักสู
สาขาวิชาเดีย
ต้องเป็นหลัก
ะชุมครั้งที่ 2/
ักสูตรได้มากที
าหลักสูตร ข
าสถาบันเพ่ือพิ
บฟอร์ม สมอ.

ภฏัจันทรเกษม

รปฏิบัติและไ
าษา เพศ อา
วามเช่ือทางศ

) คือ การหาข
ะบวนการเพ่ือ
ระทบโดยตร
ป็นความเห็นพ้

ที่ประกอบด้วย

มีหน้าที่หลักท
ตรที่เปิดสอน
รเกณฑ์มาตรฐ

ะจําด้วยเงินร
9 เดือน ในสัญ
ดตามประกาศ
.ศ. 2548 
ะยะเวลาการท

น 1 คน 
น 0.5 คน 
ารถนํามานับไ

ที่มีภาระหน้าท
งานหลักสูตร
รงหรือสัมพัน
สูตรในเวลาเดี
ยวกันได้ ห
สูตรที่ตรงหรื
/2549 วันที่
ที่สุดเพียง 2 ห
ขอให้นําเสนอโ
พิจารณาอนุมติั
08 ภายใน 30

ด้รับบริการอ
ายุ ความพิกา
าสนา การศึก

ข้อตกลงทั่วไป
อหาข้อคิดเห็น
งซึ่งต้องไม่มีข้
พ้องโดยเอกฉัน

ย อาจารย์ ผู้ช

ทางด้านการส
(มิใช่เต็ม

ฐานหลักสูตรร

รายได้ หน่วยง
ญญาจ้างจะต้อ
ศกระทรวงศึก

ทํางานสําหรับ

ได้ 

ที่ในการบริหา
และปฏิบัติง

ธ์กับสาขาวิชา
ดียวกันไม่ได้ 
หรือเป็นอาจา
อสัมพันธ์กับห
2 กุมภาพัน

หลักสูตรเท่าน้ั
โดยดําเนินเช่
ติหรือให้ความ
0 วัน 

ย่างเท่าเทียม
าร สภาพทาง
กษา การฝึกอบ

ปภายในกลุ่มผ
นจากกลุ่มบุคค
ข้อคัดค้านที่ยุ
นท์ 

ช่วยศาสตราจ

สอนและการวิ
เวลาตามเวล
ระดับอุดมศึกษ

งานจะต้องมีสั
องระบุหน้าที่ 
กษาธิการ เรื่

บอาจารย์ที่บร

ารหลักสูตรแล
งานประจําหลั
าที่เปิดสอนไม
ยกเว้นอาจาร

ารย์ประจําหลั
หลักสูตรที่ได้ป
นธ์ 2549) ทั้
น้ัน 
ช่นเดียวกับกา
มเห็นชอบ แล

กันโดยไม่
งกายหรือ
บรม และ

ผู้มีส่วนได้
คลที่ได้รับ
ยุติไม่ได้ใน

จารย์ รอง

วิจัย และ
ลาทําการ) 
ษา พ.ศ. 

สัญญาจ้าง
ภาระงาน
รื่อง แนว

รจุใหม่ใน

ละจัดการ
ลักสูตรน้ัน
ม่น้อยกว่า 
รย์ประจํา
ลักสูตรใน
ประจําอยู่
ทั้งน้ี กรณี

รนําเสนอ
ะเสนอให้



         ค

 

ดําเนินง
ภายใน

ว่าหลัก
เก่ียวข้
หลักสูต
ให้มีคุณ

ตามกร
คุณภาพ
อุดมศกึ

ส่วนที่เ
คุณวุฒิ
กระบว
เป็นแน
ในการใ

มีการดํ
จากคณ
เพ่ือเผย
ผลการ
วิชาชีพ
ทางด้า
วิชาชีพ
 
 

คู่มือการประกัน

ระบ

ในการผลิต
งานและการบ
ระดับหลักสูต

1. การประ
กสูตรได้ดําเนิน
้อง โดยให้พิจ
ตรการเรียนก
ณภาพ 

2. ในการ
รอบมาตรฐาน
พและมาตรฐ
กษา เรื่อง แน

3. ตัวบ่งชี
เก่ียวข้องตาม
ฒิ ตําแหน่งทา
วนการ จะประ
นวทางให้แก่ผู้
ให้คะแนนในแ

4. สถาบันอ
ดําเนินงานได้ต
ณะกรรมการก
ยแพร่ต่อสาธา
รประเมินหลัก
พระดับนานา
นวิศวกรรมศ

พ 

นคุณภาพการศกึ

บบการปร

ตบัณฑิตเพ่ือ
บริหารงานระ
ตร ซึ่งมีหลักกา
กันคุณภาพก
นการเป็นไปต
จารณาองค์ป
ารสอนและก

ประกันคุณภา
นคุณวุฒิระดับ
าน ซึ่ง สกอ. 
วทางการปฏิบ
ช้ีการประกันค
เกณฑ์มาตรฐ
างวิชาการ แ
ะเมินในลักษณ
้ประเมินเพ่ือใ
แต่ละระดับสาํ
อุดมศึกษาสา
ตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา
ารณะตัวอย่า
กสูตรของ AU
าชาติ เช่น AA
ศาสตร์) และห

กษาภายใน มห

ะกันคุณภา

อให้บัณฑิตมี
ดับหลักสูตรถื
ารดังต่อไปน้ี

การศึกษาภาย
ตามเกณฑ์มาต
ประกอบที่สํา
ารประเมินผู้เ

าพการศึกษา
บอุดมศึกษาแห
ได้กําหนดแน
บัติตามกรอบ
คุณภาพการศึ
ฐานหลักสูตรร
และผลงานท
ณะของพิชญพิ
ให้สามารถนํา
าหรับผู้ประเมิ
มารถจัดทําระ
นเทียบเคียงกั
า (กกอ.) และ
งการประกัน

UN QA ผล
ACSB (สําหรั
หลักสูตรที่ได้
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บทที่ 4
าพการศึกษ

คุณลักษณะพ
ถือว่าสําคัญที่ส

ใน ระดับหลัก
ตรฐานหลักสู
าคัญ ได้แก่ ก
เรียน และสิ่งส

ภายใน ระดับ
ห่งชาติ พ.ศ. 2
นวทางการเผ
มาตรฐานคุณ
ศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษ
ทางวิชาการข
พิจารย์ (pee
ไปพิจารณาต

มินและผู้รับกา
ะบบการประก
กับมาตรฐานข
ะให้มีการจัดส่
คุณภาพการศึ
ลการประเมิน
รับหลักสูตรท
รับการตรวจป

ภฏัจันทรเกษม

ษาภายใน 

พึงประสงค์แ
สุด ซึ่งควรมีร

กสูตร เป็นกา
ตรระดับอุดม

การกํากับมาต
สนับสนุนการ

บหลักสูตร ให้
2552 เพ่ือปร
ยแพร่หลักสูต

ณวุฒิระดับอุดม
ระดับหลักสูต
ษา และตัวบ่ง
ของอาจารย์ 
r review) ซึ
ตามบริบทของ
ารประเมินได้ใ
กันคุณภาพกา
ของ สกอ. ทั้ง
ส่งผลการประ
ศึกษาภายใน 
นหลักสูตรวิชา
ทางด้านบริห
ประเมินเป็นป

ระดับหลัก

และเป็นบัณ
ะบบการประ

ารประกันคุณภ
มศึกษาและเก
ตรฐานบัณฑิต
รเรียนรู้ เพ่ือให

ห้เช่ือมโยงกับต
ระโยชน์ในการ
ตรไว้ในประกา
มศึกษาแห่งชา
ตร จะต้องราย
งช้ีเชิงปริมาณ
สําหรับตัวบ่ง
ซึ่งจะมีรายละ
งสถาบันได้ แ
ใช้ในการพิจาร
ารศึกษาภายใ
งน้ี ทุกระบบต
เมินพร้อมข้อ
ระดับหลักสูต
าชีพที่ได้รับก
ารธุรกิจ) AB
ประจําและผ่า

กสูตร 

ฑิตที่มีคุณภ
กันคุณภาพก

ภาพการจัดก
กณฑ์มาตรฐาน
ต นักศึกษา 
ห้สามารถผลิ

ตัวบ่งช้ีการดํา
รเผยแพร่หลัก
าศคณะกรรม
าติ พ.ศ. 2552
ยงานข้อมูลพ้ื

ณในส่วนที่เก่ียว
งช้ีเชิงคุณภา
ะเอียดของคําถ
และได้กําหนด
รณา  
ใน ระดับหลัก
ต้องได้รับการ
มูลพ้ืนฐานให้
ตรที่เทียบเคีย
ารรับรองจาก

BET (สําหรับ
านการรับรอง

าพ การ
ารศึกษา

ารศึกษา
นอ่ืนๆ ที่
อาจารย์ 
ตบัณฑิต

าเนินการ
กสูตรที่มี
มการการ
2 
้นฐานใน
วข้องกับ
าพที่เน้น
ถามที่จะ
แนวทาง

กสูตร โดย
รเห็นชอบ
ห้กับ สกอ. 
ยงได้ เช่น 
กองค์การ
หลักสูตร
งโดยสภา
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กรอบก
องค์ประกอ
ในการประก

คุณภาพหลัก
1. การกํากับ
มาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

3. นักศึกษา 

4. อาจารย์ 

 

 

5. หลักสูตร 
การเรียนการส
การประเมินผู้เ

 

คู่มือการประกัน

การประกันคุณ
อบ 
กัน
สูตร 

1.1 การ
เกณฑ์ม
สกอ. 
2.1 คุณ
มาตรฐา
แห่งชาติ
2.2 การ
ผู้สําเร็จ
3.1การร

3.2 การ

3.3 ผลที

4.1 การ

4.2 คุณ

4.3 ผลที

สอน  
เรียน 

5.1 สาร

5.2 การ
กระบวน

นคุณภาพการศกึ

ณภาพการศึก

ตัวบ่งชี

รบริหารจัดการห
าตรฐานหลักสูต

ณภาพบัณฑิตตาม
านคุณวุฒิระดับอ
ติ 
รได้งานทําหรือผ
การศึกษา 
รับนักศึกษา  

รส่งเสริมและพัฒ

ท่ีเกิดกับนักศึกษ

รบริหารและพัฒ

ณภาพอาจารย์ 

ท่ีเกิดกับอาจาร

ระของรายวิชาใน

รวางระบบผู้สอน
นการจัดการเรีย

กษาภายใน มห

กษาภายใน ร

ชี้ 

หลักสูตรตาม
ตรท่ีกําหนดโดย

มกรอบ
อุดมศึกษา

ผลงานวิจัยของ

ฒนานักศึกษา 

ษา 

ฒนาอาจารย์ 

ย์ 

นหลักสูตร 

นและ
ยนการสอน 
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ะดับหลักสูตร
อธิ

ย 
ผลการบริหา
ปริญญาตร ี
บัณฑิตศึกษ
ผลประเมินค
(โดยผู้ใช้บัณ

- ผลบัณฑิต
- ผลงานขอ
- การรับนัก
- การเตรีย
- การควบค

ระดับปริ
- การควบค

อิสระในร
-  การพัฒน
 ท่ี 21 
- อัตราการ
- อัตราการ
- ความพึงพ
- การรับแล
- การบริหา
- การส่งเส ิ
- ร้อยละอา
- ร้อยละอา
- ผลงานวชิ
- จํานวนบ

ในฐานข้อ
- อัตราการ
- ความพึงพ
- หลักคิดใน

วัตถุประส
- การปรับป
- การพิจาร

บัณฑิตศกึ
- การพิจาร
- การกํากบั
- การแต่งตั

บัณฑิตศกึ

ภฏัจันทรเกษม

ร 
ธิบายกระบวนก

ารจัดการหลักสู
เกณฑ์ 4 ข้อ 

ษา เกณฑ์ 12 ข้อ
คุณภาพบัณฑิตต
ณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส

ตปริญญาตรีท่ีได
องนักศกึษาปริญ
กศึกษา 
มความพร้อมก่
คุมการดูแลการ
ญญาตรี 
คุมระบบการดูแ
ระดับบัณฑิตศกึ
นาศักยภาพนักศึ

รคงอยู่ของนักศึ
รสําเร็จการศึกษ
พอใจและผลกา
ละแต่งต้ังอาจาร
ารอาจารย์ 
ริมและพัฒนาอ
าจารย์ท่ีมีวุฒิปริ
าจารย์ท่ีมีตําแห
ชาการของอาจา
ทความของอาจ
อมูล TCI และ S
รคงอยู่ของอาจา
พอใจของอาจาร
นการออกแบบห
สงค์ของหลักสตู
ปรุงหลักสูตรให้
รณาอนมัุติหัวข้อ
กษา  
รณากําหนดผู้สอ
บ ติดตาม และต
ต้ังอาจารย์ท่ีปรกึ
กษา 

การหรือแสดงผ
ท่ีเก่ียวข้

สูตรตามเกณฑ์ม

อ 
ตามกรอบมาตร
ส่วนเสีย) 

ด้งานทําหรือปร
ญญาโท/เอกท่ีตี

อนเข้าศึกษา 
รให้คําปรึกษาวิช

แลการให้คําปรึก
กษา 
ศึกษาและการเส

ึกษา  
ษา 
ารจัดการข้อร้อง
รย์ประจําหลักสู

อาจารย์ 
ริญญาเอก 
หน่งทางวิชาการ
ารย์ 
จารย์ประจําหลัก
Scopus ต่อจําน
ารย์ 
รย์ 
หลักสูตร ข้อมูล
ตร 
ห้ทันสมัยตามคว
อวิทยานิพนธ์แล

อน 
ตรวจสอบการจั
กษาวิทยานิพนธ

ลการดําเนินงา
ขอ้ง 

มาตรฐานหลักสตู

รฐานคุณวุฒิระด

ระกอบอาชีพอิส
ตีพิมพ์หรือเผยแ

ชาการและแนะ

กษาวิทยานิพนธ

สริมสร้างทักษะ

งเรียนของนักศึก
สูตร 

ร 

กสูตรปริญญาเอ
นวนอาจารย์ปร

ลท่ีใช้ในการพัฒ

วามก้าวหน้าในศ
ละการค้นคว้าอิ

ัดทํา มคอ.3 แล
ธ์และการค้นคว้

านในประเด็น 

ตร 

ดับอุดมศึกษาแห

สระ  
พร่ 

แนวแก่นักศึกษ

ธ์ และการค้นคว

การเรียนรู้ในศต

กษา 

อกท่ีได้รับการอ้
ะจําหลักสูตร 

นาหลักสูตรแล

ศาสตร์สาขานั้น
อิสระในระดับ

ละ มอค.4 
ว้าอิสระในระดับ

ห่งชาติ 

ษาใน

ว้า

ตวรรษ

้างอิง

ะ

ๆ 

บ



         ค

องค์ประกอ
ในการประก

คุณภาพหลัก

 

 

6. สิ่งสนับสนุ
การเรียนรู้ 

 
 

คู่มือการประกัน

อบ 
กัน
สูตร 

5.3 การ

5.4 ผลก
กรอบมา
ระดับอุด

นนุ 6.1 สิ่งส

นคุณภาพการศกึ

ตัวบ่งชี

รประเมินผู้เรียน

การดําเนินงานห
าตรฐานคุณวุฒิ
ดมศึกษาแห่งชา
สนับสนุนการเรีย

กษาภายใน มห

ชี้ 

น 

หลักสูตรตาม
 
าติ 
ยนรู้ 

 

าวิทยาลัยราชภั
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อธิ

- การกํากบั
- การจัดกา
- การบูรณ
- การช่วยเ
 และการตี
- การประเ
- การตรวจ
- การกํากบั

หลักสูตร
- การประเ
ผลการดําเนิน

- ระบบการ
ประจําหล

- จํานวนสิ่ง
การสอน

- กระบวน
อาจารย์ต

ภฏัจันทรเกษม

ธิบายกระบวนก

บกระบวนการเรี
ารเรียนการสอน

ณาการพันธกิจต่า
เหลือ กํากับ ติด
ตีพิมพ์ผลงานใน
เมินผลการเรียน
จสอบการประเมิ
บการประเมินกา
 (มคอ.5 มคอ.6
เมินวิทยานิพนธ์
นงานตามตัวบ่งชี้

รดําเนินงานขอ
ลักสูตรเพ่ือให้มี
งสนับสนุนการเ

การปรับปรุงตา
ต่อสิ่งสนับสนุนก

การหรือแสดงผ
ท่ีเก่ียวข้

รียนการสอน 
นท่ีมีการฝึกปฏบิ
างๆ กับการเรีย
ดตามในการทําวิ
นระดับบัณฑิตศึ
นรู้ตามกรอบมา
มินผลการเรียนรู
ารจัดกระบวนก
6 และ มคอ.7) 
ธ์และการค้นควา้
ชี้ตามกรอบมาตร

งภาควิชา/คณะ
มีสิ่งสนับสนุนกา
เรียนรู้ท่ีเพียงพอ

ามผลการประเมิ
การเรียนรู้ 

ลการดําเนินงา
ขอ้ง 

บัติในระดับปริญ
นการสอนในระ
วิทยานิพนธ์และ
ึกษา 
ตรฐานคุณวุฒิ 
รู้ของนักศึกษา 
การเรียนการสอ

าอิสระในระดับ
รฐานคุณวุฒิ ระดั

ะ/สถาบัน โดยมี
ารเรียนรู้ 
อและเหมาะสม

มินความพึงพอใ

านในประเด็น 

ญญาตรี 
ะดับปริญญาตรี
ะการค้นคว้าอิส

อนและการประเ

บัณฑิตศึกษา 
ดับอุดมศึกษาแห

มีส่วนร่วมของอา

ต่อการจัดการเ ี

จของนักศึกษาแ

ระ 

เมิน

ห่งชาติ 

าจารย์

รียน

และ



         ค

องค์ป
 

แผนพัฒ
ศึกษาแ
โดยได้จ
ได้พัฒน
ระดับอ
ต่อเน่ือ
เพ่ือปร
มาตรฐ
มาตรฐ
หลักสตู

เกณฑ์ม
หลักสูต
ระดับบั
 
 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 1 

คณะกรรม
ฒนา และมาต
แห่งชาติ โดยค
จัดทํามาตรฐา
นาด้านวิชาก
อุดมศึกษาให้
ง ซึ่งปัจจุบันไ
ระโยชน์ในการ
านการศึกษา 
านหลักสูตร พ
ตรดังกล่าว 

ในการควบค
มาตรฐานหลั
ตรดังกล่าว โด
บัณฑิตศึกษา จ

นคุณภาพการศกึ

 การกํากับ

มการการอุดม
ตรฐานการอุด
คํานึงถึงความ
านการอุดมศึก
ารและวิชาชี
้มีความทัดเที
ได้มีประกาศก
รรักษามาตรฐ
โดยสถาบันอ
พ.ศ. 2548 เป็

คุมกํากับมาต
ักสูตรที่ได้ปร
ดยหลักสูตรร
จะพิจารณาต

กษาภายใน มห

มาตรฐาน

มศึกษามีหน้
มศึกษาที่สอด
มเป็นอิสระแล
กษาและเกณฑ
พ รวมทั้งกา

ทียมกัน และไ
กระทรวงศึกษ
ฐานวิชาการแ
อุดมศึกษาที่เปิ
ป็นหลักในการ

รฐาน จะพิจา
ระกาศใช้เมื่อ 
ระดับปริญญา
ามเกณฑ์ดังก

าวิทยาลัยราชภั
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าที่หลักสําคั
ดคล้องกับแผน
ละความเป็นเ
ฑ์มาตรฐานต่า
รพัฒนาคุณภ
ได้ประกาศใช้

ษาธิการ เรื่อง 
และวิชาชีพ เป็
ปิดดําเนินการ
รพัฒนาหลักสู

ารณาจากการ
พ.ศ. 2548 

าตรีจะพิจารณ
ล่าว 12 ประ

ภฏัจันทรเกษม

ญประการห
นพัฒนาเศรษฐ
เลิศทางวิชาก
างๆ ที่เก่ียวข้อ
ภาพและยกร
ช้เกณฑ์มาตร
เกณฑ์มาตรฐ
ป็นส่วนหน่ึงข
รหลักสูตรใหม
สูตรและดําเนิ

รบริหารจัดการ
ตลอดระยะเว
ณาตามเกณฑ์
เด็น โดยมีราย

น่ึงคือการพิจ
ษฐกิจและสังคม
ารของสถานศึ
อง เพ่ือส่งเสริ
ะดับมาตรฐา
รฐานหลักสูตร
ฐานหลักสูตรร
ของเกณฑ์การ
ม่หรือหลักสูตร
นนการให้เป็นไ

รหลักสูตรทุก
วลาที่มีการจั
ฑ์ดังกล่าว 4 ป
ยละเอียดดังน้ี

จารณาเสนอ
มแห่งชาติและ
ศึกษาระดับอุ
ริมให้สถาบันอุ
านในการจัดก
รระดับต่างๆ
ระดับต่างๆ พ
รรับรองวิทยฐ
รปรับปรุงล้วน
ไปตามเกณฑ์ม

หลักสูตรให้เป็
ัดการเรียนกา
ประเด็น และ
น้ี 

อนโยบาย 
ะแผนการ
อุดมศึกษา 
อุดมศึกษา
การศึกษา
 มาอย่าง
.ศ. 2548 
ฐานะและ
นใช้เกณฑ์
มาตรฐาน

ป็นไปตาม
ารสอนใน
ะหลักสูตร



  

ตั

1. 

2. 

       คู่มือการประกัน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริ
เกณฑ์

จํานวนอาจารย์ประจ

คุณสมบัติของอาจาร

นคุณภาพการศึกษาภ

ริหารจัดการหลักสูตร
ฑก์ารประเมิน 
จําหลักสูตร 

รย์ประจําหลักสูตร 

ายใน มหาวิทยาลัยรา

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ไม่น้อยกว
อาจารย์ป
หลักสูตรไ
หลักสูตรต
การศึกษา

คุณวุฒิระ
เทียบเท่า
วิชาการไ
ศาสตราจ
สัมพันธ์กั
อย่างน้อย

าชภัฏจันทรเกษม 

หลักสูตรที่กําหนดโด
ตรี 

ว่า 5 คนและเป็น
ประจําเกินกว่า 1 
ไม่ได้และประจํา
ตลอดระยะเวลาที่จัด
าตามหลักสูตรนั้น 

ะดับปริญญาโทหรือ
า หรือดํารงตําแหน่งท
ม่ต่ํากว่าผู้ช่วย
จารย์ ในสาขาที่ตรงหรื
กบัสาขาวิชาที่เปิดสอน
ย 2 คน
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ยสํานักงานคณะกรร
โ

ไม่น้อยกว่า 5 ค
อาจารย์ประจําเ
หลักสูตรไม่ได้ แ
หลักสูตรตลอดร
การศึกษาตามห

าง

รือ
น 

มีคุณสมบัติเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก
อาจารย์ที่ปรึกษ
หรืออาจารย์ผู้ส
หรืออาจารย์ผู้ส

มการการอุดมศึกษา
โท 
คนและเป็น
เกินกว่า 1 
และประจํา
ระยะเวลาที่จัด
หลักสูตรนั้น 

ไ
อ
ห
ห
ก

นอาจารย์
ักสูตร หรือ
ษาวิทยานิพนธ์ 
อบวิทยานิพนธ์ 
อน 

มี
ผ
อ
ห
ห

เอก 
ไม่น้อยกว่า 5 คนและ
อาจารย์ประจําเกินกว
หลักสูตรไม่ได้ และปร
หลักสูตรตลอดระยะเว
การศึกษาตามหลักสตู

มีคุณสมบัติเป็นอาจาร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทย
หรืออาจารย์ผู้สอบวิท
หรืออาจารย์ผู้สอน 

ะเป็น
ว่า 1 
ระจํา
วลาที่จัด
ตรนั้น 

บันทึกข้อ
18 เมย. 
 อา

ปร
วิท
1 ห
ตร
ปร

 อา
บัณ
ปร
หรื
ได้

บันทึกข้อ
ลงวันที่ 1
 กร

กลุ
ปร
ให้
หลั
วิช

รย์
หรือ
านิพนธ์ 

ทยานิพนธ์

หมายเหตุ 
อความที่ ศธ 0506(2)/
2549 กําหนดว่า 

าจารย์ประจําสามารถเป็
ระจาํหลักสูตรที่เป็นหลั
ทยาการ (Multidiscipl
หลักสูตร โดยต้องเป็นห
รงหรือสัมพันธ์กับหลักส
ระจาํอยู่แล้ว 
าจารย์ประจําหลักสูตร
ณฑิตศึกษา สามารถเป็
ระจําหลักสูตรในระดับ
รือปริญญาโทในสาขาวิ
้อีก 1 หลักสูตร  
อความที่ ศธ 0506(4)/
11 มี.ค. 2557 กําหนด
รณีหลักสูตรปริญญาตรที
ลุ่มวิชาชีพ กําหนดให้ต้อ
ระจาํหลักสูตรจาํนวนไม่
้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่ม
ลกัสูตร โดยมีคุณวุฒิคร
ชา/กลุ่มวิชาที่เปดิสอน  

/ว 569 ลว. 

ป็นอาจารย์
ลักสูตรพหุ
inary) ได้อีก 
หลักสตูรที่
สูตรที่ได้

รในระดับ
ป็นอาจารย์
บปริญญาเอก
วิชาเดียวกัน

/ว254 
ดว่า 
ที่มีแขนงวิชา/
องมีอาจารย์
ม่น้อยกว่า 3 คน 
มวิชาของ
อบคลุมแขนง



  

3. 

4. 

5. 

       คู่มือการประกัน

เกณฑ์
คุณสมบัติของอาจาร

คุณสมบัติของอาจาร

คุณสมบัติของอาจาร
และอาจารย์ที่ปรึกษ

นคุณภาพการศึกษาภ

ฑก์ารประเมิน 
รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูต

รย์ผู้สอน 

รย์ที่ปรึกษาวิทยานิพน
ษาการค้นคว้าอิสระ 

ายใน มหาวิทยาลัยรา

ตร  

 

นธ์หลัก  

าชภัฏจันทรเกษม 

ตรี 
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โ
คุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
เทียบเท่า หรือด
ศาสตราจารย์ขึ้น
นั้นหรือสาขาวิช
จํานวนอย่างน้อ

1. อาจารย์ประ
ผู้ทรงคุณวุฒิภาย
คุณวุฒิปริญญาโ
ตําแหน่งทางวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจา
นั้นหรือสาขาวิช
และ 
2. มีประสบกา
และ 
3. มีประสบกา
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งข
รับปริญญา  
1. เป็นอาจารย
คุณวุฒิปริญญา
ตําแหน่งทางวิช
รองศาสตราจาร
นั้นหรือสาขาวิช
และ 
2. มีประสบกา
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
เพื่อรับปริญญา 

โท 
าปริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหน่งรอง
นไป ในสาขาวิชา
ชาที่สัมพันธ์กัน
อย 3 คน 

ค
ห
ต
ใ
ท
3

ะจําหรือ
ยนอกสถาบัน มี
โทหรือดํารง
าการไม่ต่ํากว่า
ารย์ ในสาขาวิชา
าที่สัมพันธ์กนั 

ารณ์ด้านการสอน 

ารณ์ในการทําวิจัย
ของการศึกษาเพื่อ

ย์ประจําที่มี
เอกหรือดํารง
าการไม่ต่ํากว่า
รย์ ในสาขาวิชา
ชาที่สัมพันธ์กัน 

ารณ์ในการทําวิจัย
ของการศึกษา
 

ค
ต
ร
น
แ
2
วิ
ก

เอก 
คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญ
หรือเทียบเท่า หรือดํา
ตําแหน่งศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสา
ที่สัมพันธ์กันจํานวนอ
3 คน 
1. อาจารย์ประจําหรื
คุณวุฒิภายนอกสถาบั
คุณวุฒิปริญญาเอกหรื
ตําแหน่งทางวิชาการไ
รองศาสตราจารย์ ในส
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัม
และ 
2. มีประสบการณ์ด้า
สอน และ 
3. มีประสบการณ์ใน
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งขอ
การศึกษาเพื่อรับปริญ
1. เป็นอาจารย์ประจาํ
คุณวุฒิปริญญาเอกหรื
ตําแหน่งทางวิชาการไ
รองศาสตราจารย์ ในส
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัม
และ 
2. มีประสบการณ์ในก
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งขอ
การศึกษาเพื่อรับปริญ

ญาเอก
ารง
ย์ขึ้นไป 
าขาวิชา
ย่างน้อย 

 

รือผู้ทรง 
ัน มี

รือดํารง
ม่ต่ํากว่า
สาขาวิชา
พันธ์กนั 

านการ

การทํา
อง
ญา 

หลักสูตรป
ศธ 0504
คุณวุฒิระ
ในหลักสตู
ผลงานวิจั
ภายในระ
จะต้องมผี
อาจารย์ผู้
อาจารย์ป
วิทยานิพ
ในระดับป

าที่มี
รือดํารง
ไม่ต่ํากว่า
สาขาวิชา
มพันธ์กัน 

การทํา
อง

ญญา 

- การพิจ
งานหรือ
1. หลักสู
คุณสมบตัิ
หรือลาออ
แบบเต็ม
การจ้างพ
จ้างที่ให้ค
การกําหน

หมายเหตุ 

ปริญญาโท ตามบันทึก
4(4)/ว867 กําหนดว่า ใ
ะดับปริญญาเอกเป็นอา
ตรระดับปริญญาโทได้ 
จยัหลังจากสําเร็จการศึ
ะยะเวลา 2 ปี นับจากวั
ผลงานวิจัยจึงจะสามาร
ผู้สอนในระดับปริญญา
ประจําหลักสูตร อาจาร
นธ์ และอาจารย์ผู้สอบ
ปริญญาโทและปริญญา

ารณากรณีอาจารย์เก
ลาออกจากราชการ ด

สตูรสามารถจ้างอาจาร
ติตามเกณฑ์ฯ ซึ่งเกษีย
อกจากราชการ กลับเ
เวลาหรือบางเวลาได้โ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ค่าตอบแทนเป็นรายเดื
นดภาระงานไว้อย่างชั

กข้อความที่ 
ให้อาจารย์ที่มี
าจารย์ผู้สอน
แม้จะยังไม่มี

ศึกษา ทั้งนี้ 
วันทีเ่ริ่มสอน 
รถเป็น
เอก และเป็น
รย์ที่ปรึกษา
บวิทยานิพนธ์
าเอกได้ 

กษียณอายุ
ดังนี้ 
รย์ที่มี
ยณอายุงาน
เข้ามาทํางาน
โดยใช้ระบบ
คือมีสัญญา

ดือนและมี
ชัดเจน 



  

6. 

       คู่มือการประกัน

เกณฑ์

คุณสมบัติของอาจาร
(ถ้ามี) 

นคุณภาพการศึกษาภ

ฑก์ารประเมิน 

รย์ที่ปรึกษาวิทยานิพน

ายใน มหาวิทยาลัยรา

นธ์ร่วม  

าชภัฏจันทรเกษม 

ตรี 
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1. เป็นอาจารย
ผู้ทรงคุณวุฒิภา
ปริญญาเอกหรือ
ทางวิชาการไม่ต
ศาสตราจารย์ ใ
หรือสาขาวิชาที่
2. มีประสบกา
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
เพื่อรับปริญญา 

โท 

ย์ประจําหรือ
ยนอกที่มีคุณวุฒิ
อดํารงตําแหน่ง
ต่ํากว่ารอง
นสาขาวิชานั้น
สัมพันธ์กันและ 
ารณ์ในการทําวิจัย
ของการศึกษา
 

ผ
ค
ต
ร
น
แ
2
วิ
ก

เอก 

1. เป็นอาจารย์ประจ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คุณวุฒิปริญญาเอกหรื
ตําแหน่งทางวิชาการไ
รองศาสตราจารย์ ในส
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัม
และ 
2. มีประสบการณ์ใน
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งขอ
การศึกษาเพื่อรับปริญ

อาจารย์ดั
อาจารย์ป
วิทยานิพ
วิทยานิพ
และอาจา
2. “อาจา
ปฏิบัติหน
หลักได้ต่อ
นักศึกษา
ก่อนการ

จําหรือ
ที่มี
รือดํารง
ไม่ต่ํากว่า
สาขาวิชา
มพันธ์กัน

นการทํา
อง

ญญา  

แนวทางบ
ระดับอุด
ผู้เชี่ยวชา
ความรู้คว
สอนเป็น
ในสายวิช
ภายนอก
คุณวุฒิแล
ผู้เชี่ยวชา
ปรึกษาวิท
ประจําใน
เฉพาะที่จ
วิทยานิพ
ในสถาบนั
สถาบันที
ประสบก

หมายเหตุ 
ดังกล่าวสามารถปฏิบัติ
ประจําหลักสูตร อาจา
พนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึ
พนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
ารย์ผู้สอนได้ 
ารย์เกษียณอายุงาน” 
น้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิ
อไปจนนิสิตสําเร็จการ
าได้รับอนุมัติโครงร่างวิ
เกษียณอายุ 
บริหารเกณฑ์มาตรฐา
มศึกษา พ.ศ. 2548 ข้
าญเฉพาะ หมายถึงบุค
วามเชี่ยวชาญในสาขา
อย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุค
ชาการ หรือเป็นผู้ทรงค
กสถาบัน โดยไม่ต้องพิจ
ละตําแหน่งทางวิชากา
าญเฉพาะที่จะเป็นอาจ
ทยานิพนธ์หลัก ต้องเป
นสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้
จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษ
พนธ์ร่วม อาจเป็นบุคค
นหรือผู้ทรงคุณวุฒิภา
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวช
การณ์สูงในสาขาวิชานั้

ติหน้าที่เป็น
ารย์ที่ปรึกษา
รึกษา
บวิทยานิพนธ์ 

สามารถ
วิทยานิพนธ์
รศกึษา หาก
วิทยานิพนธ์

นหลักสูตร
ข้อ 7.6 
คลากรที่มี
าวิชาที่เปิด
คลากรที่ไม่อยู่
คุณวุฒิ
จารณาด้าน
าร 
จารย์ที่
ป็นบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญ
ษา
ลากรประจํา
ยนอก
ชาญและ
ั้นๆ เป็นที่



  

7. 

       คู่มือการประกัน

เกณฑ์

คุณสมบัติของอาจาร

นคุณภาพการศึกษาภ

ฑก์ารประเมิน 

รย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

ายใน มหาวิทยาลัยรา

 

าชภัฏจันทรเกษม 

ตรี 
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1. อาจารย์ประ
คุณวุฒิภายนอก
คุณวุฒิปริญญา
หรือดํารงตําแห
ต่ํากว่ารองศาสต
สาขาวิชานั้นหรื
สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
เพื่อรับปริญญา

โท 

ะจําและผู้ทรง 
กสถาบัน ที่มี
เอกหรือเทียบเท่า
น่งทางวิชาการไม่
ตราจารย์ ใน
รือสาขาวิชาที่

รณ์ในการทําวิจัย
ของการศึกษา

ค
ค
เ
ท
ศ
ห
2
วิ
ก

เอก 

1. อาจารย์ประจําแล
คุณวุฒิภายนอกสถาบั
คุณวุฒิปริญญาเอกหรื
เทียบเท่าหรือดํารงตํา
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
ศาสตราจารย์ ในสาขา
หรือสาขาวิชาที่สัมพัน
2. มีประสบการณ์ในก
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งขอ
การศึกษาเพื่อรับปริญ

ยอมรับใน
กระทรวง
ได้ไม่ต่ําก
และวิธีกา
ข้าราชกา
เกี่ยวข้อง
    ในกร
อาจารย์ที
ผู้สอบวิท
ได้รับคณุ
ตําแหน่งท
ศาสตราจ
สถาบันอุ
เฉพาะด้า
เห็นชอบ
ต้องแจ้งค
รับทราบ

ะผู้ทรง 
บัน ที่มี
รือ
าแหน่ง
รอง
าวิชานั้น
นธ์กันและ 
การทํา
อง

ญญา 

 

หมายเหตุ 
นระดับหน่วยงานหรือ
งหรือวงการวิชาชีพด้า
กว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตา
ารที่สํานักงานคณะกร
ารพลเรือนและหน่วยง
งกําหนด 
ณีหลักสูตรปริญญาเอ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร
ทยานิพนธ์ หรืออาจาร
ณวุฒิปริญญาเอก หรือไ
ทางวิชาการตั้งแต่รอง
จารย์ขึ้นไปในสาขาวิช
อุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้
านแทนเป็นกรณีๆ ไป 
ของสภาสถาบันอุดมศึ
คณะกรรมการการอุดม
การแต่งตั้งนั้นด้วย 

อระดับ
านนั้น เทียบ
มหลักเกณฑ์
รรมการ
งานที่

อกไม่มี
ร่วม อาจารย์
รย์ผู้สอน ที่
ไม่เป็นผู้ดํารง
ง
ชาที่เปิดสอน 
ผู้เชีย่วชาญ
โดยความ

ศึกษา และ
มศึกษาให้



  

8. 

9. 

10

11

       คู่มือการประกัน

เกณฑ์
การตีพิมพ์เผยแพรผ่

ภาระงานอาจารย์ที่ป
ค้นคว้าอิสระในระดบั

0. อาจารย์ที่ปรึกษาวิท
อิสระในระดับบัณฑิ
ต่อเนื่องและสม่ําเส

1. การปรับปรุงหลักสู
กําหนด 

นคุณภาพการศึกษาภ

ฑก์ารประเมิน 
ผลงานของผู้สาํเร็จการ

ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล
บบัณฑิตศึกษา 

ทยานิพนธ์และการค้น
ฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
สมอ 
สตรตามรอบระยะเวลา

ายใน มหาวิทยาลัยรา

รศึกษา  

ละการ  

นคว้า
อย่าง

 

าที่ ต้องไม่เกนิ
(จะต้องป
อนุมัติ/ให้
มหาวิทยา

าชภัฏจันทรเกษม 

ตรี 

น 5 ปี 
รับปรุงให้เสร็จและ

ห้ความเห็นชอบโดยสภ
าลัย/สถาบัน เพื่อให้

43 

โ
(เฉพาะแผน ก เ
ต้องเป็นรายงาน
ในการประชุมท
(proceedings)
สิ่งพิมพ์วิชาการ
เอกสารหรือ สื่อ
วิทยานิพนธ์  
อาจารย์ 1 คน ต
5 คน 
การค้นคว้าอิสร
อาจารย์ 1 คนต
15 คน 
 
หากเป็นที่ปรึกษ
ให้เทียบสัดส่วน
วิทยานิพนธ์ 1 ค
นักศึกษาที่ค้นค

ควรมีอย่างน้อย
ปี โดยนับรวมปี
 

ภา

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุง
อนุมัติ/ให้ความ
มหาวิทยาลัย/ส

โท 
เท่านั้น) 
นสืบเนื่องฉบับเต็ม
ทางวิชาการ 
) หรือวารสารหรือ
รซึ่งอยู่ในรูปแบบ
ออิเล็กทรอนิกส์ 

ว
มี
ก
อ
อิ

ต่อ นักศึกษา 

ระ 
ต่อ นักศึกษา 

ษาทั้ง 2 ประเภท
นนักศึกษาที่ทํา
คนเทียบเท่ากับ 
ว้าอิสระ 3 คน 

วิ
อ
5

ย 1 เรื่องในรอบ 5 
ที่ประเมิน 

ค
5

 
งให้เสร็จและ
เห็นชอบโดยสภา

สถาบัน เพื่อให้

ต
(
อ
ส

เอก 
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิช
มีกรรมการภายนอกม
กลั่นกรอง (peer rev
อยู่ในรูปแบบเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นัก
5 คน 

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่อ
5 ปีโดยนับรวมปีที่ปร

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอ
สภามหาวิทยาลัย/สถ

ชาการที่
มาร่วม
iew) ซึ่ง
หรือ สื่อ

วิทยานิพ
การจดทะ
สามารถท
หรือสิ่งพิ
จากปีที่ได
ไม่ใช่ปีที่ข

กศึกษา 
- ประกา

มาตรฐ
พ.ศ. 2
ประจํา
เกิน 5 
ประจํา
นักศึกษ
พินิจขอ
ต้องไม่
มีศักยภ
วิจัยแล
โครงกา
การผลิ

องในรอบ 
ะเมิน 

เป็นเจตน
งานวิจัยอ

ร็จและ
อบโดย
าบัน 

 

หมายเหตุ 
พนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งป
ะเบียนสิทธิบัตรหรืออ
ทดแทนแทนการตีพิมพ
มพ์ทางวิชาการได้  โด
ด้รับสิทธิบัตร หรืออนุ
ขอจด 
าศกระทรวงศึกษาธิการ
ฐานหลักสูตรระดับบัณฑ
548 ข้อ 10 กําหนดว่า
า 1 คนให้เป็นอาจารย์ที
คน หากหลักสูตรใดมีอ

าที่มีศักยภาพพร้อมที่จ
ษาได้มากกว่า 5 คน ให้
องสถาบันอุดมศึกษานั้
เกิน 10 คน เพื่อสนับส
ภาพสูงที่มีความพร้อมท
ละเครื่องมือวิจัย รวมทั้
ารวิจัยขนาดใหญ่อย่าง
ลิตผลงาน 
นารมณ์ที่ประสงค์ให้มี
อย่างสม่ําเสมอ 

ประดิษฐ์ 
อนุสิทธิบัตร
พ์ในวารสาร
ดยพิจารณา
นสุิทธิบัตร 

ร เรื่อง เกณฑ์
ฑิตศึกษา 
า อาจารย์
ที่ปรึกษาได้ไม่
อาจารย์
ะดูแล
ห้อยู่ในดุลย
ั้น แต่ทั้งนี้
สนุนนักวิจัยที่
ทางด้านทุน
ั้งผู้ที่ดําเนิน
ต่อเนื่อง ใน

การพัฒนา



  

1

เก
ม
 
ผ
 
ห

 

       คู่มือการประกัน

เกณฑ์

2. การดําเนินงานให้เป็
เพื่อการประกันคุณภ
สอนตามกรอบมาตร
แห่งชาติ 

กณฑ์การประเมินดังก
มาตรฐานหลักสูตรฉบับ

ผลการประเมินตัวบ

หลักฐานเอกสารที่ต
1. เอกสาร
2. หนังสือ
3. กรณีหลั

นคุณภาพการศึกษาภ

ฑก์ารประเมิน 

นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ภาพหลักสูตรและการเรี
รฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ

รวม 
กล่าวเป็นไปตามเกณฑ
บที่ประกาศใช้ล่าสุด 

บ่งชี้ที่ 1.1 กําหนดไ

ต้องการนอกเหนือจ
รหลักสูตรฉบับที่ สก
นําที่ สกอ. แจ้งรับท
ลกัสูตรยังไม่ได้แจ้งก

ายใน มหาวิทยาลัยรา

หลักสูตรใ
หมายเหต
ประกาศใ
หลักสูตร 
ที่ 8) 

รดําเนินงาน
รียนการ
ศกึษา

ตัวบ่งชี้ T
ต้องดําเนิ

ฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ว้เป็น “ผ่าน” และ

จากเอกสารประกอ
กอ. ประทับตรารับ
ทราบหลักสูตร (ถ้า
การรับทราบ ให้มหี

าชภัฏจันทรเกษม 

ตรี 
ใช้งานในปีที่ 6) 
ตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี
ใช้ในปีที่ 7 หรือ
6 ปี ประกาศใช้ในปี

TQF ข้อ 1 – 5 
นการทุกตัว 

เกณฑ์ 4 ข้อ 
พ.ศ. 2548 หากมีกา

 “ไม่ผ่าน” หากไม่

อบแต่ละรายตัวบง่
ทราบ 
ามี) 
หนังสือนําส่ง สกอ. ห
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โ

ปี 
หลักสูตรใช้งานใ

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ
ต้องดําเนินการท

เกณฑ์
ารประกาศใช้เกณฑ์ม

ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อ

งชี้ 

หรือหนังสือส่งคืนจ

โท 
ในปีที่ 6) เ

อ 1 – 5 
ทุกตัว 

ต
ต

ฑ ์12 ข้อ 
าตรฐานหลักสูตรฉบับ

หนึ่ง ถือว่าหลักสูตร

จาก สกอ. และรายง

เอก 
เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 –
ต้องดําเนินการทุกตัว

เกณฑ์ 12 ขอ้
บใหม่ เกณฑ์การประ

รไม่ได้มาตรฐาน แล

งานการประชุมสภา

นในปีที่ 6)

5  

อ 
ะเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต

ละผลเป็น “ไม่ผ่าน”

าที่อนุมัติ/ให้ความเ

หมายเหตุ 

 
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์

” (คะแนนเป็น ศูน

เห็นชอบหลักสูตร 

ฑ์

ย์) 



         ค
 

องค์ป
 

สอนให้
จะต้อง
ประยุก
ความร
สถาบัน

จัดทําม
ระดับอ
ประกัน
ต่างๆ ไ
หลักสตู

ระดับอ
นักศึกษ
บ่งช้ีดัง

 
 
 
 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 2 

พันธกิจที่สํ
ห้ผู้เรียนมีควา
งเป็นผู้มีควา
กต์ใช้ความรู้เพื
รับผิดชอบใ
นอุดมศึกษา 

สกอ. ในฐา
มาตรฐานต่าง
อุดมศึกษาแห
นคุณภาพบัณ
ได้เช่ือมั่นถึงค
ตร 

คุณภาพบัณ
อุดมศึกษาแห่
ษาและผู้สําเร็จ
ต่อไปน้ี 

 
ตัวบ่งช้ีที่  2
ตัวบ่งช้ีที่  2
 
 

นคุณภาพการศกึ

 บัณฑิต 

าคัญที่สุดของ
มรู้ในวิชาการ
มรู้ มีคุณธรร
พ่ือการดํารงชี
ในฐานะพลเ

านะที่เป็นหน่
ๆ ที่เก่ียวข้อง

ห่งชาติ เพ่ือมุ่ง
ฑิตที่ได้รับคุณ
คุณภาพของบ

ณฑิตในแต่ล
ห่งชาติ  โดยพิ
จการศึกษาระ

2.1 คุณภาพ
2.2 การได้ง

- ร้อยล
- ผลงา
  ตีพิมพ
- ผลงา
  ตีพิมพ

กษาภายใน มห

งสถาบันอุดม
รและวิชาชีพ 
รมจริยธรรม
ชีวิตในสังคมไ
เมืองและพล

วยงานในการ
งกับการผลิตบ
งเน้นเป้าหมา
ณวุฒิแต่ละคุณ
บัณฑิตที่ผลิต

ละหลักสูตรจ
พิจารณาจากผ
ะดับบัณฑิตศึก

พบัณฑิตตามก
งานทําหรือผล
ละของบัณฑิต
านของนักศึก
พ์หรือเผยแพร
านของนักศึก
พ์หรือเผยแพร

 

าวิทยาลัยราชภั

45 

มศึกษาคือ กา
มีคุณลักษณะ
 มีความสาม
ได้อย่างมีควา
ลโลก  มีคุณ

รกํากับและส่
บัณฑิต เช่น เ
ายการจัดการ
ณวุฒิและสื่อส
ออกมาเป็นไ

จะสะท้อนไป
ผลลัพธ์การเรี
กษาในปีการศึ

กรอบมาตรฐา
ลงานวิจัยของ
ปริญญาตรีที
กษาและผู้สํา
ร่ 
กษาและผู้สํา
ร่ 

ภฏัจันทรเกษม

ารผลิตบัณฑิต
ะตามหลักสูต
มารถในการเ
มสุขทั้งทางร่
ลักษณะตา

งเสริมการดํา
เกณฑ์มาตรฐา
รศึกษาที่ผลก
สารให้สังคม ช
ปตามที่กําหน

ที่คุณภาพบั
รียนรู้ การมีงา
ศึกษานั้นๆ  คุ

านคุณวุฒิระดั
ผู้สําเร็จการศึ

ที่ได้งานทําหรอื
าเร็จการศึกษ

เร็จการศึกษ

ต หรือการจัด
รที่กําหนด บั
เรียนรู้และพั
างกายและจิต
มเอกลักษณ

าเนินงานของ
านหลักสูตร ก
การเรียนรู้ของ
ชุมชน รวมทั้
นดไว้ในผลลัพ

ัณฑิตตามกร
านทํา และคุณ
คุณภาพบัณฑิต

ดับอุดมศึกษาแ
ศึกษา 
อประกอบอาชี
ษาในระดับป ิ

าในระดับปริ

กิจกรรมการ
บัณฑิตระดับอุ
ัฒนาตนเอง 
ตใจ มีความสํ
ณ์และอัตลัก

งสถาบันอุดม
กรอบมาตรฐา
งนักศึกษา ซึ่
ั้งหน่วยงานท่ี
พธ์การเรียนรู้

รอบมาตรฐา
ณภาพผลงาน
ตจะพิจารณาไ

แห่งชาติ 

ชีพอิสระภายใ
ริญญาโทที่ไ

ริญญาเอกที่ไ

เรียนการ
อุดมศึกษา
สามารถ

สํานึกและ
กษณ์ของ

ศึกษา ได้
านคุณวุฒิ
งเป็นการ
เก่ียวข้อง
รู้ในแต่ละ

นคุณวุฒิ
นวิจัยของ
ได้จากตัว

ใน 1 ปี 
ได้รับการ 

ได้รับการ 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

Educa
ครอบค
ปัญญา
ตัวเลขก
ผู้ใช้บัณ
 
เกณฑ์ก

 
สูตรกา
 

 
ข้อมูลป
 
สําเร็จก
 
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 2.1 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
กรอบมาตร

ation: TQF) 
คลุมผลการเรีย
 4) ด้านทักษ
การสื่อสารแล
ณฑิต 

การประเมิน 
ใช้ค่าเฉลี่ยข

ารคํานวณ 

ประกอบ 
จํานวนบัณ

การศึกษา 

นคุณภาพการศกึ

คุณภา

ผลลัพธ

รฐานคุณวุฒิร
ได้มีการกําห
ยนรู้อย่างน้อย
ษะความสัมพั
ละการใช้เทคโ

ของคะแนนปร

คะแนนที่ได้ =

ฑิตที่รับการป

กษาภายใน มห

พบัณฑิตตาม

ธ์ 

ะดับอุดมศึกษ
หนดคุณลักษณ
ย 5 ด้านคือ
ันธ์ระหว่างบุค
โนโลยีสารสน

ระเมินบัณฑิต

= ผลรวมข
จําน

ประเมินจากผู้ใ
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มกรอบมาตรฐ

ษาแห่งชาติ (T
ณะบัณฑิตที่พึง
1) ด้านคุณธร
คคลและความ
เทศตัวบ่งช้ีน้ีจ

 (คะแนนเต็ม

ของค่าคะแนน
นวนบัณฑิตที่ไ

้ใช้บัณฑิตจะต

ภฏัจันทรเกษม

ฐานคุณวุฒิระ

Thai Qualifi
งประสงค์ตาม
รรมจริยธรรม
มรับผิดชอบแ
จะเป็นการปร

ม 5) 

นที่ได้จากการ
ได้รับการประ

ต้องไม่น้อยกว

ะดับอุดมศึกษ

ications Fra
มที่หลักสูตรกํ
ม 2) ด้านควา
และ 5) ด้านท
ระเมินคุณภาพ

รประเมินบัณฑิ
เมินทั้งหมด 

ว่าร้อยละ 20 

ษาแห่งชาติ 

amework fo
าหนดไว้ใน ม
ามรู้ 3) ด้านทั
ทักษะการวิเค
พบัณฑิตในมุม

ฑิต 

ของจํานวน

or Higher 
มคอ.2 ซึ่ง
ทักษะทาง
คราะห์เชิง
มมองของ

นบัณฑิตที่



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

ที่ได้งาน
เทียบกั
ที่สามา
การศึก
การศึก
 
เกณฑ์ก
 
คะแนน
 
สูตรกา
1. คําน
 

 
การคํา
เปลี่ยน
 
2. แปล
 

 
หมายเ
การศึก
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 2.2 (ปรญิ

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
บัณฑิตปริญ

นทําหรือมีกิจ
กับบัณฑิตที่สํา
ารถสร้างรายไ
กษาที่ลงทะเบี
ษาเท่าน้ัน 

การประเมิน 
โดยการแป

นระหว่าง 0 –

ารคํานวณ 
นวณร้อยละขอ

จํานว

นวณค่าร้อยล
นงาน มาพิจาร

ลงค่าร้อยละที่

คะแนนท่ีได้ =

เหตุ :  จําน
ษา 

นคุณภาพการศกึ

ญญาตรี) รอ้

ผล

ญญาตรีที่สําเร็
การของตนเอ

าเร็จการศึกษา
ได้เข้ามาเป็นป
บียนเรียนในภ

ลงค่าร้อยละข
– 5 กําหนดให้

องบัณฑิตปริญ

นบัณฑิตปรญิ
จาํ

ละน้ีไม่นําบัณ
รณา 

ทีค่ํานวณได้ใน

= ค่าร้อยละข

นวนบัณฑิตที่ต

กษาภายใน มห

อยละของบณั

ลลัพธ์ 

ร็จการศึกษาใ
องที่มีรายได้ป
าในปีการศึกษ
ประจําเพ่ือเลี้
าคพิเศษหรือ

ของบัณฑิตปริ
ห้เป็นคะแนนเต

ญญาตรีที่ได้งา

ญญาตรีที่ได้งา
านวนบัณฑิตที

ณฑิตที่ศึกษาต่

ข้อ 1 เทียบกั

ของบัณฑิตปริญ

ตอบแบบสํารว

 

าวิทยาลัยราชภั

47 

ฑิตปริญญาต

นหลักสูตรภา
ประจําภายในร
ษาน้ันการนับก
ลี้ยงชีพตนเอง
อภาคนอกเวล

ริญญาตรีที่ได้
ต็ม 5 = ร้อยล

านทําหรือประ

นทําหรือประ
ที่ตอบแบบสํา

ต่อ เกณฑ์ทหา

ับคะแนนเต็ม

ญาตรีท่ีได้งานท
100

วจจะต้องไม่น

ภฏัจันทรเกษม

ตรีที่ได้งานทาํ

าคปกติภาคพิ
ระยะเวลา 1
การมีงานทํานั
ได้การคํานวณ

ลาให้คํานวณเ

ด้งานทําหรือป
ละ 100 

ะกอบอาชีพอิส

ะกอบอาชีพอิส
รวจทั้งหมด

าร อุปสมบท 

 5 

ทําหรือประกอบ
0 

น้อยกว่าร้อยล

าหรือประกอบ

เศษและภาค
 ปีนับจากวัน
นับกรณีการทํ
ณร้อยละของ
ฉพาะผู้ที่เปลี่

ประกอบอาชีพ

สระภายใน 1 

สระภายใน 1 

และบัณฑิตที

บอาชีพอิสระภา

ละ 70 ของ

บอาชีพอิสระ

นอกเวลาในส
นที่สําเร็จการศึ
างานสุจริตทุก
งผู้มีงานทําขอ
ลี่ยนงานใหม่ห

พอิสระภายใน

ปี ตามสูตร 

ปี X 100

ที่มีงานทําแล้

ายใน 1 ปี X 

จํานวนบัณฑิ

ภายใน 1 ปี

สาขานั้นๆ
ศึกษาเมื่อ
กประเภท
องผู้สําเร็จ
หลังสําเร็จ

น 1 ปีเป็น

0 

้วแต่ไม่ได้

5 

ตที่สําเร็จ



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

น่าเช่ือถื
อย่างเป็
ของผล
 
เกณฑ์ก

คะแนน
 
สูตรกา
1. คําน
 

ผล

 
2. แปล

คะ

 

ค่าน้าํ
0.1
0.2
0.4

0.6

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 2.2 (ปริญ

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
การศึกษาใ

ถือ ผู้สําเร็จกา
ป็นระบบและ
งานของผู้สําเ

การประเมิน 
โดยการแปล

นระหว่าง 0 –

ารคํานวณ 
นวณร้อยละขอ

ลรวมถ่วงน้ําหนั

ลงค่าร้อยละที่
ะแนนท่ีได้ = 

กําหนดระดั
าหนัก 
10 - บท
20 - บท
40 - บท

ใน
กา
ทา
เป็

- ผล
60 - บท

นคุณภาพการศกึ

ญญาโท) ผล
ตีพิ

ผล

นระดับปริญญ
ารศึกษาจะต้อ
สามารถนําเผ
เร็จการศึกษาใ

ลงค่าร้อยละข
– 5 กําหนดให้

องผลรวมถ่วงน

ักของผลงานท่ีตี
จํานว

ทีค่ํานวณได้ใน
ร้อยละของผล

ดับคุณภาพผล

ทความฉบับสม
ทความฉบับสม
ทความฉบับสม
นวารสารทางวิ
ารอุดมศึกษาว่
างวิชาการ พ.ศ
นทางการท่ัวไ
ลงานที่ได้รับก
ทความท่ีตีพิม

กษาภายใน มห

ลงานของนัก
พิมพ์หรือเผย

ลลัพธ์ 

ญาโทจะต้องม
องประมวลคว
ผยแพร่ให้เป็น
ในระดับปริญ

ของผลรวมถ่ว
ห้เป็นคะแนนเต

นํ้าหนักของผ

ตีพิมพ์หรือเผยแ
นผู้สําเร็จการศึ

ข้อ 1 เทียบกั
ลรวมถ่วงน้ําหนั

ลงานทางวิชา

มบูรณ์ที่ตีพิมพ
มบูรณ์ที่ตีพิมพ
มบูรณ์ที่ตีพิมพ
ชาการที่ไม่อยู

ว่าด้วยหลักเกณ
ศ. 2556 แต่ส
ไปและแจ้งให้
ารจดอนุสิทธิ
พ์ในวารสารวิ
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ศึกษาและผู้ส
แพร่ 

มีการค้นคว้า 
วามรู้เพ่ือจัดทํ
นประโยชน์ต่อ
ญาโท 

วงนํ้าหนักของ
ต็ม 5 = ร้อยล

ลงานที่ตีพิมพ์

แพร่ของนักศึกษ
กษาระดับปริญ

ับคะแนนเต็ม
ักของผลงานท่ีตี

40

าการ ดังนี้ 
ระดั

พ์ในลักษณะใ
พ์ในรายงานสื
พ์ในรายงานสื
ยู่ในฐานข้อมลู
ณฑ์การพิจาร
สถาบันนําเสน
 ้กพอ./กกอ.
บัตร 
วิชาการที่ปราก

ภฏัจันทรเกษม

สําเร็จการศึก

คิดอย่างเป็น
ทําผลงานที่แส
อสาธารณะ ตั

ผลงานที่ตีพิม
ละ40 ขึ้นไป

พ์เผยแพร่ต่อผู้

ษาและผู้สําเร็จก
ญาโทท้ังหมด

 5 
ตีพิมพ์หรือเผยแ

ดับคณุภาพ
ใดลักษณะหน่ึ
สบืเน่ืองจากกา
สบืเน่ืองจากกา
ลตามประกาศ
รณาวารสารทา
นอสภาสถาบนั
ทราบภายใน 

กฏในฐานข้อม

กษาในระดับป

นระบบ วิจัยเพ
สดงถึงความสา
ตัวบ่งช้ีน้ีจะเป็

มพ์เผยแพร่ต่อ

ผูส้ําเร็จการศกึ

การศึกษาระดับป

แพร่ต่อผู้สําเร็จก

ง 
ารประชุมวิชา
ารประชุมวิชา
ศ ก.พ.อ. หรือ
างวิชาการสําห
นอนุมัติและจดั

30 วันนับแต

มูล TCI กลุ่มที

ปริญญาโทที่ไ

พ่ือหาคําตอบ
ามารถในการ
นการประเมิน

อผู้สําเร็จการศึ

กษา ตามสูตร 

ปริญญาโท X

การศึกษา 

าการระดับชา
าการระดับนา
ระเบียบคณะ
หรับการเผยแ
ดทําเป็นประก
ต่วันที่ออกประ

ที ่2 

ได้รับการ 

บที่มีความ
รใช้ความรู้
นคุณภาพ

ศึกษาเป็น

X 100 

X 5 

ติ 
นาชาติหรือ

ะกรรมการ
แพรผ่ลงาน
กาศให้ทราบ
ะกาศ 
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หรื
สาํ
จดั
แต
ฐา

00 - บท
ปร
วา

- ผล
บทความเพ่ือพ
อได้รับการตอ
ร หรือสื่ออิเลก็

กําหนดระดั
า้หนัก 
20 งานส

onli
40 งานส
60 งานส
80 งานส
00 งานส

นสร้างสรรค์ทุ
ภายนอกสถาบ

เหตุ 
1. ผลงานวิ

ลงานทางวิชาก
2. ผลงานข

นน้ันๆ 
3. ในกรณีที

นคุณภาพการศกึ

ทความท่ีตีพิม
รือระเบียบคณ
าหรับการเผยแ
ดทําเป็นประก
ต่วันที่ออกประ
นข้อมูล TCI 
ทความท่ีตีพิม
ระกาศ ก.พ.อ
รสารทางวิชา
ลงานที่ได้รับก
พิจารณาคัดเลื
อบรับและตีพิ
กทรอนิกส์ได้ 

ดับคุณภาพงา

สร้างสรรค์ทีม่ี
ne 
สร้างสรรค์ที่ได
สร้างสรรค์ที่ได
สร้างสรรค์ที่ได
สร้างสรรค์ที่ได
กช้ินต้องผ่าน
บันร่วมพิจารณ

วิจัยที่มีช่ือนัก
การของอาจาร
ของนักศึกษา

ที่ไม่มีผู้สําเร็จก

กษาภายใน มห

พ์ในวารสารวิ
ณะกรรมการก
แพร่ผลงานทา
กาศให้ทราบเป็
ะกาศ (ซึ่งไมอ่
กลุ่มที่ 1 
พ์ในวารสารวิ
. หรือระเบียบ
าการสําหรับก
ารจดสิทธิบัต
ลอืกให้นําเสน
พิมพ์แล้ว การ

านสร้างสรรค์

มกีารเผยแพรสู่

ด้รับการเผยแ
ด้รับการเผยแ
ด้รับการเผยแ
ด้รับการเผยแ
นการพิจารณา
ณาด้วย 

ศึกษาและอา
รย์ 
และผู้สําเร็จก

การศึกษาไมพิ่
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ระดั
วิชาการระดับน
ารอุดมศึกษา
างวิชาการ พ.
ป็นทางการทั่ว
อยู่ใน Beall's 

วิชาการระดับน
บคณะกรรมก
ารเผยแพร่ผล
ร 

นอในการประช
รตีพิมพ์ต้องตี

คดั์งนี้ 
ระดั

สู่สาธารณะใน

แพร่ในระดับส
แพร่ในระดับช
แพร่ในระดับค
แพร่ในระดับภู
าจากคณะกร

าจารย์ร่วมกัน

การศึกษาให้น

พิจารณาตัวบ่ง

ภฏัจันทรเกษม

ดับคณุภาพ
นานาชาติที่ไม
ว่าด้วยหลักเก
ศ. 2556 แต่ส
วไปและแจ้งให้
list) หรือตีพิม

นานาชาติที่ปร
ารการอุดมศกึ
ลงานทางวิชาก

ชุมวิชาการต้อ
พิมพ์เป็นฉบับ

ดับคณุภาพ 
นลักษณะใดลกั

ถาบัน 
าติ 
วามร่วมมือระ

ภูมิภาคอาเซียน
รรมการที่มีอง

นและนับในตัว

นับผลงานทุก

งช้ีน้ี 

ม่อยู่ในฐานขอ้
กณฑ์การพิจา
สถาบันนําเสน
ห ้กพอ./กกอ.
มพ์ในวารสาร

รากฏในฐานข้
กษา ว่าด้วย ห
การ พ.ศ. 255

องส่งเป็นฉบับ
บสมบูรณ์ ซึ่ง

กษณะหน่ึง ห

ะหว่างประเท
น/นานาชาติ 
งค์ประกอบไม

วบ่งช้ีน้ีแล้ว ส

กช้ินที่มีการตี

อมลู ตามประก
รณาวารสารท
นอสภาสถาบนั
. ทราบภายใน
รวิชาการที่ปร

ข้อมลูระดับนา
หลักเกณฑ์การ
56 

สมบูรณ์ (Ful
งสามารถอยู่ใ

รอืผ่านสื่ออิเล็

ศ 

ม่น้อยกว่า 3 ค

สามารถนําไป

พิมพ์เผยแพร

กาศ ก.พ.อ.
ทางวิชาการ
นอนุมัติและ
น 30 วันนับ
ากฏใน

านาชาติตาม
รพิจารณา

ll Paper) 
นรูปแบบ

ลก็ทรอนิกส ์

คน โดยมี

ปนับในตัว

ร่ในปีการ
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ตัวบ่งชี้

 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

วิจัยเพ่ื
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2. แปล
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ค่าน้าํ
0.2
0.4

0.6

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 2.2 (ปริญ

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
การศึกษาใ

อหาประเด็น
ดทําผลงานที่แ
ชน์ต่อสาธาร
าเอก 

การประเมิน 
โดยการแป

แนนระหว่าง 

ารคํานวณ 
นวณร้อยละขอ

รวมถ่วงน้ําหนัก

ลงค่าร้อยละที่

คะแนนท่ีได้ = 

กําหนดระดั
าหนัก 
20 - บท
40 - บท

หรื
วา
หลั
พ.
ทัว่

- ผล
60 - บท

นคุณภาพการศกึ

ญญาเอก) ผล
ตีพิ

ผล

ในระดับปริญ
ความรู้ใหม่ที่
แสดงถึงความ
รณะ ตัวบ่งช้ีน

ปลงค่าร้อยละ
0 – 5 กําหน

องผลรวมถ่วงน

ของผลงานท่ีตีพิ
จํานวน

ทีค่ํานวณได้ใน

ร้อยละของผ

ดับคุณภาพผล

ทความวิจัยฉบั
ทความวิจัยฉบั
รือในวารสารท
รสารเหล่าน้ี 
ลกัเกณฑ์การพิ
ศ. 2556 แต่ถ้
วไปและแจ้งให
ลงานที่ได้รับก
ทความวิจัยทีตี่

กษาภายใน มห

ลงานของนักศึ
พิมพ์หรือเผย

ลลัพธ์ 

ญาเอกเป็นก
มีความน่าเช่ือ
มสามารถในก
น้ีจะเป็นการ

ะของผลรวมถ
นดให้เป็นคะแน

นํ้าหนักของผ

พิมพ์หรือเผยแพ
นผู้สําเร็จการศึก

ข้อ 1 เทียบกั

ลรวมถ่วงน้ําหนั

ลงานทางวิชา

บับสมบูรณ์ที่ตี
บับสมบูรณ์ที่ตี
ทางวิชาการทีไ่
ตามประกาศ
พิจารณาวารส
ถ้าสถาบันนําเ
ห้ กพอ./กกอ.
ารจดอนุสิทธิ
ตีพิมพ์ในวารส
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ศึกษาและผู้สํ
แพร่ 

การศึกษาในร
อถือ เป็นประ
การใช้ความรู้
ประเมินคุณภ

ถ่วงนํ้าหนักขอ
นนเต็ม 5 = ร้

ลงานที่ตีพิมพ์

พร่ของนักศึกษา
ษาระดับปริญญ

ับคะแนนเต็ม

นกัของผลงานท่ี
80

าการ ดังนี้ 
ระดั

ตีพิมพ์ในรายง
ตีพิมพ์ในรายง
ไม่อยู่ในฐานข้
ก.พ.อ. หรือร

สารทางวิชากา
เสนอสภาสถา
. ทราบภายใน
บัตร 
สารวิชาการทีป่

ภฏัจันทรเกษม

สําเร็จการศึกษ

ระดับสูงจะต้อ
ะโยชน์ ผู้สําเร็
รู้อย่างเป็นระ
ภาพของผลง

องผลงานที่ตี
ร้อยละ 80 ขึ้น

พ์เผยแพร่ต่อผู้

าและผู้สําเร็จกา
ญาเอกท้ังหมด

 5 

ตีพิมพ์หรือเผยแ

ดับคณุภาพ 
งานสืบเน่ืองจา
งานสืบเน่ืองจา
ข้อมูลแต่สถาบั
ระเบียบคณะก
ารสําหรับการ
บันอนุมัติและ
น 30 วันนับแ

ปรากฏในฐาน

ษาในระดับป

องมีการค้นคว
ร็จการศึกษาจ
บบและสามา
งานของผู้สําเ

พิมพ์เผยแพร
นไป 

ผูส้ําเร็จการศกึ

ารศึกษาระดับป ิ

แพร่ต่อผู้สําเร็จ

ากการประชุม
ากการประชุม
บันนําเสนอสภ
กรรมการการ
เผยแพร่ผลงา
ะจดัทําเป็นปร
ต่วันที่ออกปร

นขอ้มูล TCIกล

ริญญาเอกที่ไ

ว้า คิดอย่างเ
จะต้องประมว
ารถนําเผยแพ
เร็จการศึกษา

ร่ต่อผู้สําเร็จก

กษา ตามสูตร 

ริญญาเอก X

การศึกษา X

มวิชาการระดับ
มวิชาการระดับ
ภาสถาบันเพ่ือ
อุดมศึกษา ว่า
านทางวิชากา
ระกาศให้ทรา
ระกาศ 

ลุ่มที่ 2 

ได้รับการ 

ป็นระบบ 
วลความรู้
พร่ให้เป็น
าในระดับ

การศึกษา 

X 100 

X 5 

บชาติ 
บนานาชาติ
ออนุมัติ
าด้วย 
ร 
บเป็นการ
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จัยที่มีช่ือนักศึ
ของอาจารย์ 
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ตีพิมพ์ในวารส
กเหนือจากฐา
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ทางวิชาการ พ
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ตีพิมพ์ในวารส
.พ.อ. หรือระ
รทางวิชาการ
ารจดสิทธิบัต
ลอืกให้นําเสน
พิมพ์แล้ว การ

านสร้างสรรค์

มกีารเผยแพรสู่

ด้รับการเผยแ
ด้รับการเผยแ
ด้รับการเผยแ
ด้รับการเผยแ
การพิจารณาจ
ณาด้วย 

ศึกษาและอาจ

าและผู้สําเร็จ

การศึกษาไมพิ่
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ระดั
สารวิชาการระ
นข้อมูลระดับ
าว่าด้วย หลัก
พ.ศ. 2556 แ
รทั่วไปและแจ้
eall’s list) ห ื

สารวิชาการระ
เบียบคณะกร
รสําหรับการเผ
ร 

นอในการประช
รตีพิมพ์ต้องตี

ค ์ดังนี้ 
ระดั

สู่สาธารณะใน

แพร่ในระดับส
แพร่ในระดับช
แพร่ในระดับค
แพร่ในระดับภู
จากคณะกรรม

จารย์ร่วมกันแ

จการศึกษาให้

พิจารณาตัวบ่ง

ภฏัจันทรเกษม

ดับคณุภาพ 
ะดับนานาชาติ
บนานาชาติตา
เกณฑ์การพิจ
ต่ถ้าสถาบันนํ
จง้ให้ กพอ./ก
รือตีพิมพ์ในว

ะดับนานาชาติ
รมการการอุด
ผยแพร่ผลงาน

ชุมวิชาการต้อ
ตีพิมพ์เป็นฉบั

ดับคณุภาพ 
นลักษณะใดลัก

ถาบัน 
าติ 
วามร่วมมือระ

ภูมิภาคอาเซียน
มการที่มีองคป์

และนับในตัวบ

ห้นับผลงานทุ

งช้ีน้ี 

ติที่อยู่ในฐานข้
มประกาศ ก.
ารณาวารสาร
ําเสนอสภาสถ
กอ. ทราบภา
ารสารวิชากา

ติที่ปรากฏในฐ
ดมศึกษา ว่าด้
นทางวิชาการ 

องส่งเป็นฉบับ
บับสมบูรณ์ซึ่ง

กษณะหน่ึง ห

ะหว่างประเท
น/นานาชาติ 
ประกอบไม่น้อ

บ่งช้ีน้ีแล้ว สา

ทุกช้ินที่มีการ

ข้อมลูที่เป็นทีย่
พ.อ. หรือระเ
รทางวิชาการส
ถาบันอนุมัติแ
ยใน 30 วันนั
ารที่ปรากฏในฐ

ฐานข้อมูลระดั
้วย หลักเกณฑ
พ.ศ. 2556 

สมบูรณ์ (Ful
งสามารถอยู่ใ

หรือผ่านสื่ออิเล

ศ 

อยกว่า 3 คน 

มารถนําไปนับ

ตีพิมพ์เผยแพ

ยอมรับใน
เบียบ
สําหรับการ
และจัดทํา
ับแต่วันที่
ฐานข้อมูล 

ดับนานาชาติ
ฑ์การ

ll Paper) 
นรูปแบบ

ล็กทรอนิกส์ 

 โดยมี

ับในตัวบ่งช้ี

พร่ในปีการ



         ค
 

องค์ป
 

คุณภา
ระบบที
และกา
เพ่ือให้
หลักสตู

(core 
นวัตกร
(inform

thinkin
การสื่อ

ประกอ
literac

และยืด
self-di
รับผิดช
รับผิดช

นักศึกษ
ดังกล่า

 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 3 

ความสําเร็จ
พนักศึกษา ต้
ที่สามารถคัดเ
ารส่งเสริมพัฒ
ห้นักศึกษามีค
ตรระดับบัณฑิ

ทักษะที่จําเ
subjects) (

รรม (learni
mation, med

ทักษะสําคัญ
1) กลุ่มทัก

ng and pro
สารและความ

2) กลุ่มทักษ
อบด้วย การรู้ส
cy) 

3) กลุ่มทัก
ดหยุ่น (flexib
irection) ปฏิ
ชอบและความ
ชอบต่อสังคม 

การประกัน
ษา การส่งเสริ
ว จะพิจารณา
ตัวบ่งช้ีที่  3
ตัวบ่งช้ีที่  3
ตัวบ่งช้ีที่  3

นคุณภาพการศกึ

 นักศึกษา 

จของการจัด
ต้องให้ความส
เลือกนักศึกษ
ฒนานักศึกษา
ความรู้ความส
ฑิตศึกษามีทักษ
เป็นสําหรับกา
(2) กลุ่มทักษะ
ing and 
dia, and tec
ญที่คนส่วนให
กษะการเรียน

oblem solvi
มร่วมมือกัน (c
ษะสารสนเทศ
สารสนเทศ (i

ษะชีวิตและอ
bility and a
ฏิสัมพันธ์ทางสั
มสามารถผลิต
(leadership
นคุณภาพหลั
ริมและพัฒนา
าได้จากตัวบ่ง
3.1 การรับ
3.2 การส่ง
3.3 ผลที่เกิ

กษาภายใน มห

การศึกษาขึ้น
สําคัญกับการ
ษาที่มีคุณสมบั
ให้มีความพร้
สามารถตาม
ษะการวิจัยที่ส
ารเรียนรู้ในศต
ะชีวิตและอาชี
innovation 

chnology sk
หญ่ให้ความสํา
นรู้และนวัตกร
ng) (2) นวัต
communica
ศ สื่อ และเทค
nformation 

อาชีพ (life an
adaptability)
สังคมและข้าม
ตผลงาน (acc
 and social 

ลักสูตรในองค
านักศึกษา แล
ช้ีดังต่อไปน้ี 
นักศึกษา 
เสริมและพัฒ
ดกับนักศึกษา
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นอยู่กับปัจจัย
รรับหรือคัดเลื
ัติและความพ
ร้อมทางการเรี
หลักสูตร มีท
สามารถสร้างอ
ตวรรษที่ 21ป
ชีพ (life and

skills) แล
ills) 
คัญมาก คือ
รรม ได้แก่ (1
ตกรรมและกา
ation and co
คโนโลยี (info
literacy) ก

nd career s
) ความคิดริเ
มวัฒนธรรม (s
countability
responsibil

ค์ประกอบด้า
ละผลลัพธ์ที่เกิ

นานักศึกษา
า 

ภฏัจันทรเกษม

ยสําคัญปัจจัย
ลือกนักศึกษา
พร้อมในการเรี
รียน และมีกิ
ทักษะการเรีย
องค์ความรู้ได้
ประกอบด้วย 4
d career sk
ละ (4) กลุ่มทั

) การคิดเชิง
รสร้างสรรค์ (
ollaboration
ormation, m
การรู้สื่อ (med

skills) ประก
เริ่มและการเรี
social and c
y and p
ity) 
านนักศึกษา 
กิดขึ้นกับนักศึ

ยหน่ึง คือ นัก
าเข้าศึกษาใน
รียนในหลักสู
จกรรมการพั
ยนรู้ในศตวร
้ 
4 กลุ่มหลัก ไ
kills) (3) กลุ่ม
ทักษะสารสนเ

งวิพากษ์และก
(creativity a

n) 
media and 
dia literacy)

อบด้วยความ
รียนรู้ได้ด้วยต
cross-cultura
productivity)

เริ่มดําเนินก
ศึกษาภายใต้ก

กศึกษา  ระบ
หลักสูตร  ซึ่ง
ตรจนสําเร็จก
ัฒนาในรูปแบ

รรษที่ 21 แล

ได้แก่ (1) กลุ่ม
มทักษะการเรี
เทศ สื่อและเท

การแก้ปัญหา
and innova

technolog
) และ การรู้ 

มสามารถในกา
นเอง (initiat
al interactio
) ความเป็น

ารต้ังแต่ระบ
ระบวนการดํ

บประกัน
งต้องเป็น
การศึกษา  
บบต่าง ๆ 
ะสําหรับ

มวิชาหลัก 
รียนรู้และ
ทคโนโลยี 

า (critical 
tion) (3) 

gy skills) 
ICT (ICT 

ารปรับตัว
tive and 
on) ความ
นผู้นําและ

บบการรับ
ําเนินการ



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธบิ

จะมีแน
กับลักษ
สอดคล้
คัดนักศึ
เรียนเพี

น้อยให้

ทั้งหมด
 
เกณฑ์ก

 ไม่มีร
 ไม่มีก
 ไม่มีแ

การกํ
ติดตา
ปรับป

 ไม่มีข้
หลักฐ

 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี ่3.1 

องตัวบง่ชี ้

บายตัวบ่งชี ้
คุณสมบัติข

นวคิดปรัชญาใ
ษณะธรรมชา
ล้องกับคุณสม
ศึกษาให้ได้นัก
พียงพอ เพ่ือให

ในการรายง
ห้ครอบคลุมปร

- การรับนัก
- การเตรียม
ในการประ

ด ที่ทําให้ได้นัก

การประเมิน 
0 
ะบบ 
ลไก 

แนวคิดใน
ํากับ
ามและ
ปรุง 
้อมูล
ฐาน 

 มี
ก

 ไม
ระ
ไป
ป
ดํ

นคุณภาพการศกึ

การรับ

กระบว

ของนักศึกษาที
ในการออกแบ
าติของหลักสูต
มบัติของนักศึก
กศึกษาที่มีคว
ห้สามารถสําเร็
งานการดําเนิน
ระเด็นต่อไปน้ี
กศึกษา 
มความพร้อมก
เมินเพ่ือให้ทร
กศึกษาที่มีคว

1 
ระบบ มี
ลไก 
ม่มีการนํา
ะบบ กลไก
ปสู่การ
ฏิบัติ/
าเนินงาน 

กษาภายใน มห

บนักศึกษา 

วนการ 

ที่รับเข้าศึกษา
บบหลักสูตร ซึ
ตร การกําหน
กษาที่กําหนดใ
ามพร้อมทาง
ร็จการศึกษาไ
นงานตามตัวบ
น้ี 

ก่อนเข้าศึกษา
ราบว่าอยู่ในร
วามพร้อมที่จะ

2 
 มีระบบ มีกล
 มีการนําระบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนิ

 มีการประเมิน
กระบวนการ

 ไม่มีการปรับ
พัฒนากระบว
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าในหลักสูตรเป็
ซึ่งจําเป็นต้อง
นดเกณฑ์ที่ใช้ใ
ในหลักสูตร มี
ปัญญา สุขภา
ได้ตามระยะเว
บ่งช้ีน้ี ให้อธิบา

า 
ระดับคะแนนใ
ะเรียนในหลักส

ลไก 
บ 
ร
นงาน 
น
 
ปรุง/
วนการ

 มีระ
 มีกา

กลไ
ปฏิบ

 มีกา
กระ

 มีกา
พัฒ
จาก

ภฏัจันทรเกษม

ป็นปัจจัยพ้ืนฐ
มีการกําหนด
้ในการคัดเลือ
มีเครื่องมือที่ใ
าพกายและจิ
วลาที่หลักสูตร
ายกระบวนกา

ใด ให้พิจารณ
สูตร 

3 
ะบบ มีกลไก 
ารนําระบบ 
ไกไปสู่การ
บัติ/ดําเนินงาน
ารประเมิน
ะบวนการ 
ารปรับปรุง/
นากระบวนการ

กผลการประเมิน

ฐานของความ
ดคุณสมบัติขอ
อกต้องมีความ
ใช้ในการคัดเลื
ต ความมุ่งมั่น
รกําหนด 
ารหรือแสดงผ

ณาในภาพรวม

4 

ร
น

 มีระบบ มี
 มีการนําร

กลไกไปสู่ก
ปฏิบัติ/ดํา

 มีการประ
กระบวนก

 มีการปรบั
พัฒนากระ
จากผลการ

 มีผลจากก
ปรับปรุงเห็
เป็นรูปธรร

มสําเร็จ แต่ละ
องนักศึกษาที่ส
มโปร่งใส ชัด
ลือก ข้อมูล ห
นที่จะเรียน แ

ผลการดําเนิน

มของผลการดํ

กลไก 
ะบบ 
การ
าเนินงาน 
เมิน

การ 
บปรุง/
ะบวนการ
รประเมิน 
การ
ห็นชัดเจน
รม 

 มี
 มี

ก
 มี

ก
 มี

ก
ป

 มี
เห

 มี
มี
ยื
ผู้
ให
แ

ะหลักสูตร
สอดคล้อง
เจน และ
รือวิธีการ

และมีเวลา

นงานอย่าง

ําเนินงาน

5 
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบก
การปฏิบัติ/ดําเนิ
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/พ
กระบวนการจาก
ประเมิน 
มีผลจากการปรบั
ห็นชัดเจนเป็นรู
มีแนวทางปฏิบัติ
มีหลักฐานเชิงปร
ยืนยัน และกรรม
ผู้ตรวจประเมินส
ห้เหตุผลอธิบาย
แนวปฏิบัติท่ีดีได้

ลไกไปสู่
นนิงาน 

พัฒนา
กผลการ

บปรุง
รปธรรม 
ติท่ีดี โดย
ระจักษ์
มการ
สามารถ
ยการเป็น
ด้ชัดเจน 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

ทางกา
ลาออก
ทั้งกิจก
การวา
ป้องกัน
หลักสูต
ส่งเสริม

น้อยให้

ทั้งหมด
 
เกณฑ์ก

 ไม่มีร
 ไม่มีก
 ไม่มีแ

การกํ
ติดตา
ปรับป

 ไม่มีข้
หลักฐ

 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 3.2 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
ในช่วงปีแร

รเรียนแก่นักศึ
กกลางคันน้อย
กรรมในห้องเรี
งระบบการดู
นหรือการบริห
ตรกําหนด รว
มการพัฒนาศั

ในการรายง
ห้ครอบคลุมปร

- การควบคุ
- การควบคุ
- การพัฒน
ในการประ

ด ที่ทําให้นักศึ

การประเมิน 
0 
ะบบ 
ลไก 

แนวคิดใน
ํากับ
ามและ
ปรุง 
้อมูล
ฐาน 

 มี
ก

 ไม
ระ
ไป
ป
ดํ

นคุณภาพการศกึ

การส่ง

กระบว

รกของการศึก
ศึกษา เพ่ือให้
ย ในระหว่างก
รียนและนอกห
แลให้คําปรึก
หารจัดการคว
วมทั้งการส่งเส
ักยภาพนักศึก
งานการดําเนิน
ระเด็นต่อไปน้ี
คุมการดูแลกา
คุมการดูแลกา
าศักยภาพนัก
เมินเพ่ือให้ทร

ศึกษาเรียนอยา่

1 
ระบบ มี
ลไก 
ม่มีการนํา
ะบบ กลไก
ปสู่การ
ฏิบัติ/
าเนินงาน 

กษาภายใน มห

เสริมและพัฒ

วนการ 

กษา ต้องมีกล
ห้มีความสามา
การศึกษามีกา
ห้องเรียน  มกิี
กษาจากอาจา
วามเสี่ยงของ
สริมการเผยแ
กษาและทักษะ
นงานตามตัวบ
น้ี 
รให้คําปรึกษา
รให้คําปรึกษา

กศึกษาและกา
ราบว่าอยู่ในร
างมีความสุขแ

2 
 มีระบบ มีกล
 มีการนําระบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนิ

 มีการประเมิน
กระบวนการ

 ไม่มีการปรับ
พัฒนากระบว
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ฒนานักศกึษา

ลไกในการพัฒ
ารถในการเรีย
ารจัดกิจกรรม
กิจกรรมเสริมส
ารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษา เพ่ือ

แพร่ผลงานวิช
ะการเรียนรู้ใน
บ่งช้ีน้ี ให้อธิบา

าวิชาการและ
าวิทยานิพนธ์ 
ารเสริมสร้างทั
ระดับคะแนนใ
และมีทักษะที่

ลไก 
บ 
ร
นงาน 
น
 
ปรุง/
วนการ

 มีระ
 มีกา

กลไ
ปฏิบ

 มีกา
กระ

 มีกา
พัฒ
จาก

ภฏัจันทรเกษม

 

ฒนาความรู้พื
ยนรู้ระดับอุดม
มการพัฒนาค
สร้างความเป็น
วิชาการ (ระ
อให้สามารถส
ชาการของนัก
นศตวรรษท่ี 2
ายกระบวนกา

ะแนะแนวแก่นั
แก่บัณฑิตศึก

ทกัษะการเรียน
ใด ให้พิจารณ
จําเป็นต่อการ

3 
ะบบ มีกลไก 
ารนําระบบ 
ไกไปสู่การ
บัติ/ดําเนินงาน
ารประเมิน
ะบวนการ 
ารปรับปรุง/
นากระบวนการ

กผลการประเมิน

พ้ืนฐานหรือก
มศึกษาได้อย่า
วามรู้ความสา
นพลเมืองดีที่มี
ดับปริญญาต
สําเร็จการศึก
ศึกษา การสร

21 ให้ได้มาตร
ารหรือแสดงผ

นักศึกษาปริญ
กษา 
นรู้ในศตวรรษ
ณาในภาพรวม
รประกอบอาชี

4 

ร
น

 มีระบบ มี
 มีการนําร

กลไกไปสู่ก
ปฏิบัติ/ดํา

 มีการประ
กระบวนก

 มีการปรบั
พัฒนากระ
จากผลการ

 มีผลจากก
ปรับปรุงเห็
เป็นรูปธรร

การเตรียมคว
างมีความสุข 
ามารถในรูปแ
มีจิตสํานึกสาธ
ตรี โท เอก) ร
ษาได้ตามระ
ร้างโอกาสกา
รฐานสากล 
ผลการดําเนิน

ญาตรี 

ษที่ 21 
มของผลการดํ
ชีพในอนาคต 

กลไก 
ะบบ 
การ
าเนินงาน 
เมิน

การ 
บปรุง/
ะบวนการ
รประเมิน 
การ
ห็นชัดเจน
รม 

 มี
 มี

ก
 มี

ก
 มี

ก
ป

 มี
เห

 มี
มี
ยื
ผู้
ให
แ

ามพร้อม
อัตราการ
แบบต่างๆ 
ธารณะ มี
ระบบการ
ยะเวลาที่
รเรียนรู้ที่

นงานอย่าง

ําเนินงาน

5 
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบก
การปฏิบัติ/ดําเนิ
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/พ
กระบวนการจาก
ประเมิน 
มีผลจากการปรบั
ห็นชัดเจนเป็นรู
มีแนวทางปฏิบัติ
มีหลักฐานเชิงปร
ยืนยัน และกรรม
ผู้ตรวจประเมินส
ห้เหตุผลอธิบาย
แนวปฏิบัติท่ีดีได้

ลไกไปสู่
นนิงาน 

พัฒนา
กผลการ

บปรุง
รปธรรม 
ติท่ีดี โดย
ระจักษ์
มการ
สามารถ
ยการเป็น
ด้ชัดเจน 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

ในหลัก
จัดการ

ประเด็น

 
เกณฑ์ก

 ไม่มีก
ผลกา

 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 3.3 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
ผลการประ

กสูตรสูง อัตรา
ข้อร้องเรียนข
ในการรายง

นต่อไปน้ี 
-  การคงอยู
- การสําเร็จ
- ความพึงพ

การประเมิน 
0 

ารรายงาน
ารดําเนินงาน 



นคุณภาพการศกึ

ผลทีเ่กิ

ผลลัพธ

กันคุณภาพคว
าการสําเร็จกา
ของนักศึกษา 
งานการดําเนิ

ยู่ 
จการศึกษา 
พอใจและผลก

1 
 มีการรายงาน

การดําเนินงา
บางเร่ือง 

กษาภายใน มห

กิดกับนกัศึกษ

ธ์ 

วรทําให้นักศึก
ารศึกษาตามห

นนงานตามตัว

การจัดการข้อร

นผล
านใน

 มีการร
การดํ
ครบท
คําอธิ
บ่งชี้
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ษา 

กษามีความพ
หลักสูตรสูง นั

วบ่งช้ีน้ี ให้อธิบ

ร้องเรียนของน

2 
รายงานผล
ดําเนินงาน
ทุกเร่ืองตาม
ธิบายในตัว





ภฏัจันทรเกษม

ร้อมทางการเ
นักศึกษามีควา

บายกระบวน

นักศึกษา 

3 
 มีการรายงาน

การดําเนินงาน
ครบทุกเร่ืองต
คําอธิบายในตั
บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลก
ดําเนินงานท่ีดี
ในบางเร่ือง 

เรียน มีอัตราก
ามพีงพอใจต่อ

นการหรือแสด

ผล
น
าม

ตัว

การ
ดีข้ึน

 มีการร
การดาํ
ครบทุ
คําอธิบ
บ่งชี ้

 มีแนวโ
ดําเนิน
ในทุกเ

การคงอยู่ของ
อหลักสูตร แล

ดงผลการดําเนิ

4 
รายงานผล
าเนินงาน
กเร่ืองตาม
บายในตัว

โน้มผลการ
นงานท่ีดีข้ึน
เรื่อง 







งนักศึกษา
ละผลการ

นินงานใน

5 
 มีการรายงานผ
ดําเนินงานคร
เรื่องตามคําอธิ
ตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลก
ดําเนินงานท่ีดี
ทุกเร่ือง 

 มีผลการดําเนนิ
โดดเด่น เทียบ
กับหลักสูตรนั้
สถาบันกลุ่มเดี
โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยื
และกรรมการ
ประเมินสามา
เหตุผลอธิบาย
ผลการดําเนิน
โดดเด่นอย่างแ

ผลการ
บทุก
ธิบายใน

การ
ดีข้ึนใน

นงานท่ี
บเคียง
ั้นใน
ดียวกัน
น 
ยืนยัน 
รผู้ตรวจ
รถให้

ยว่าเป็น
นงานท่ี
แท้จริง 



         ค
 

องค์ป
 

บริหาร
ปรัชญา
ปฏิบัติ
ตลอดจ
ดําเนิน
หลักสูต
และกา
รับเข้า
ประสบ
ความก้

ผลลัพธ์

 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 4 

อาจารย์เป็น
รและพัฒนาอ
า วิสัยทัศน์ขอ
งานตามวิชา
จนการกํากับ
นงานเพ่ือให้ไ
ตรที่กําหนดโด
ารลงทุนงบปร
าในหลักสูตร
บการณ์ที่เหม
ก้าวหน้าในการ

องค์ประกอ
ธ์ที่เกิดกับอาจ

ตัวบ่งช้ีที่  4
ตัวบ่งช้ีที่  4
ตัวบ่งช้ีที่  4

นคุณภาพการศกึ

 อาจารย์ 

นปัจจัยป้อนที
อาจารย์ เพ่ือใ
องสถาบัน แล
ชีพ ผู้บริหาร
ดูแล และกา
ด้อาจารย์ที่มี
ดยสํานักงานค
ระมาณและทร
ร มีจํานวนอ
มาะสมกับกา
รผลิตผลงานท
อบด้านอาจาร
จารย์ จะพิจาร
4.1 การบริ
4.2 คุณภาพ
4.3 ผลที่เกิ

กษาภายใน มห

ที่สําคัญของกา
ให้ได้อาจารย์
ละของหลักสู
รต้องมีการกํา
รพัฒนาคุณภ
มีคุณสมบัติทั้
คณะกรรมกา
รัพยากรเพ่ือใ
าจารย์ที่มีคว
ารผลิตบัณฑิต
ทางวิชาการอย
ย์ เริ่มดําเนิน
รณาได้จากตัว
รหารและพัฒน
พอาจารย์ 
ดกับอาจารย์
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ารผลิตบัณฑิต
์ที่มีคุณภาพเ
ตร และมีการ
าหนดนโยบา
ภาพอาจารย์ 
ั้งเชิงปริมาณ
ารการอุดมศึก
ให้อัตรากําลัง
วามรู้ ความ
ต อันสะท้อน
ย่างต่อเน่ือง 
การต้ังแต่การ
วบ่งช้ีดังต่อไปน
นาอาจารย์ 

ภฏัจันทรเกษม

ต ผู้เก่ียวข้องต้
หมาะสม มีคุ
รส่งเสริมให้อ
าย แผนระยะ
การวางระบบ

ณและเชิงคุณภ
กษา และมีพัฒ
อาจารย์มีจําน
เช่ียวชาญท

นจากวุฒิการ

รบริหารและพั
น้ี 

ต้องมีการออก
คุณสมบัติสอด
าจารย์มีความ
ะยาว และกิจ
บประกันคุณ
ภาพที่เป็นไป
ฒนาการเพ่ิมยิ
นวนเหมาะสม
างสาขาวิชา
ศึกษา ตําแห

พัฒนาอาจารย

กแบบระบบปร
ดคล้องกับสภ
มรักในองค์กร
จกรรมการดํา
ภาพอาจารย์
ปตามเกณฑ์ม
ย่ิงขึ้นด้วยการ
มกับจํานวนนั
าของหลักสูต
หน่งทางวิชาก

ย์ คุณภาพอาจ

ระกันการ
าพบริบท 
รและการ
าเนินงาน 
์ เป็นการ
มาตรฐาน
รวางแผน

นักศึกษาที่
ตร และมี
การ และ

จารย์และ



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธบิ

อาจาร
อาจาร
ยาว เพื
กําหนด
วางแผน
การพัฒ

น้อยให้

ทั้งหมด
เป็นไป
ของอา
 
เกณฑ์ก

 ไม่มีร
 ไม่มีก
 ไม่มีแ

การกํ
ติดตา
ปรับป

 ไม่มีข้
หลักฐ

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 4.1 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี ้
การบริหาร

ย์ที่สอดคล้อง
ย์ที่เหมาะสม 
พ่ือให้ได้อาจา
ดโดยสํานักง
นและการลงท
ฒนาคุณภาพอ

ในการรายง
ห้ครอบคลุมปร

-  ระบบกา
-  ระบบกา
-  ระบบกา
ในการประ

ดที่ทําให้หลัก
ตามเกณฑ์มา
จารย์เพ่ือสร้า

การประเมิน 
0 
ะบบ 
ลไก 

แนวคิดใน
ํากับ
ามและ
ปรุง 
้อมูล
ฐาน 

 มี
ก

 ไม
ระ
ไป
ป
ดํ

นคุณภาพการศกึ

การบริ

กระบว

และพัฒนาอา
งกับสภาพบริ
โปร่งใส นอก
รย์ที่มีคุณสม
านคณะกรรม
ทุนงบประมา
อาจารย์ 
งานการดําเนิน
ระเด็นต่อไปน้ี
รรับและแต่งต
รบริหารอาจา
รส่งเสริมและ
เมินเพ่ือให้ทร
สูตรมีอาจาร
าตรฐานหลักส
างความเข้มแข็

1 
ระบบ มี
ลไก 
ม่มีการนํา
ะบบ กลไก
ปสู่การ
ฏิบัติ/
าเนินงาน 

กษาภายใน มห

ริหารและพัฒ

วนการ 

าจารย์ เริ่มต้น
ริบท ปรัชญา 
กจากน้ีต้องมีร
บัติทั้งเชิงปริม
มการการอุด
ณและทรัพยา

นงานตามตัวบ
น้ี 
ต้ังอาจารย์ปร
ารย์ 
ะพัฒนาอาจาร
ราบว่าอยู่ในร
ย์ที่มีคุณสมบั
สูตรอย่างต่อเ
ข็งทางวิชาการ

2 
 มีระบบ มีกล
 มีการนําระบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนิ

 มีการประเมิน
กระบวนการ

 ไม่มีการปรับ
พัฒนากระบว

าวิทยาลัยราชภั

57 

นาอาจารย์ 

นต้ังแต่ระบบก
วิสัยทัศน์ของ
ระบบการบริห
มาณและเชิงค
มศึกษา และ
ากรและกิจกร

บ่งช้ีน้ี ให้อธิบา

ระจําหลักสูตร

รย์ 
ระดับคะแนนใ
บัติเหมาะสมทั้
เน่ือง และมีก
รของหลักสูตร

ลไก 
บ 
ร
นงาน 
น
 
ปรุง/
วนการ

 มีระ
 มีกา

กลไ
ปฏิบ

 มีกา
กระ

 มีกา
พัฒ
จาก

ภฏัจันทรเกษม

การรับอาจาร
งสถาบัน และ
หารอาจารย์
คุณภาพที่เป็น
ะระบบการส่
รรมการดําเนิ

ายกระบวนกา

 

ใด ให้พิจารณ
ทั้งในด้านวุฒิก
การส่งเสริมให้
ร 

3 
ะบบ มีกลไก 
ารนําระบบ 
ไกไปสู่การ
บัติ/ดําเนินงาน
ารประเมิน
ะบวนการ 
ารปรับปรุง/
นากระบวนการ

กผลการประเมิน

รย์ใหม่ ต้องกํ
ะของหลักสูต
โดยการกําหน
นไปตามเกณฑ
ส่งเสริมและพ
นงาน ตลอดจ

ารหรือแสดงผ

ณาในภาพรวม
การศึกษาและ
ห้มีการเพ่ิมพูน

4 

ร
น

 มีระบบ มี
 มีการนําร

กลไกไปสู่ก
ปฏิบัติ/ดํา

 มีการประ
กระบวนก

 มีการปรบั
พัฒนากระ
จากผลการ

 มีผลจากก
ปรับปรุงเห็
เป็นรูปธรร

กําหนดเกณฑ์ค
ตร มีกลไกการ
นดนโยบาย แ
ฑ์มาตรฐานห
พัฒนาอาจาร
จนการกํากับด

ผลการดําเนิน

มของผลการดํ
ะตําแหน่งทา
นความรู้ความ

กลไก 
ะบบ 
การ
าเนินงาน 
เมิน

การ 
บปรุง/
ะบวนการ
รประเมิน 
การ
ห็นชัดเจน
รม 

 มี
 มี

ก
 มี

ก
 มี

ก
ป

 มี
เห

 มี
มี
ยื
ผู้
ให
แ

คุณสมบัติ
รคัดเลือก
แผนระยะ
หลักสูตรที่
รย์ มีการ
ดูแล และ

นงานอย่าง

ําเนินงาน
งวิชาการ
มสามารถ

5 
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบก
การปฏิบัติ/ดําเนิ
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/พ
กระบวนการจาก
ประเมิน 
มีผลจากการปรบั
ห็นชัดเจนเป็นรู
มีแนวทางปฏิบัติ
มีหลักฐานเชิงปร
ยืนยัน และกรรม
ผู้ตรวจประเมินส
ห้เหตุผลอธิบาย
แนวปฏิบัติท่ีดีได้

ลไกไปสู่
นนิงาน 

พัฒนา
กผลการ

บปรุง
รปธรรม 
ติท่ีดี โดย
ระจักษ์
มการ
สามารถ
ยการเป็น
ด้ชัดเจน 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

โดยทําใ
การผลิ
วิชาการ

Scopu
 
ร้อยละ

ความส
เพ่ือกา
ระดับค
จุดเน้น
 
เกณฑ์ก

 

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 4.2 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
การส่งเสริม

ให้อาจารย์มีค
ตบัณฑิต อันส
รอย่างต่อเน่ือ
ประเด็นในก
- ร้อยละขอ
-  ร้อยละข
-  ผลงานท
-  จํานวนบ

us ต่อจํานวนอ

ะของอาจารย์
การศึก

สามารถและคว
รติดตามควา
คุณวุฒิทางกา
ของหลักสูตร

การประเมิน 
โดยการแปล

หลักสูตรระ
ค่าร้อยละข

ะ 20 ขึ้นไป 
 
หลักสูตรระ
ค่าร้อยละข

ะ 60 ขึ้นไป 
 
หลักสูตรระ
ค่าร้อยละข

ะ 100 

นคุณภาพการศกึ

คุณภา

ปัจจัยน

มและพัฒนาอ
ความรู้ ความ
สะท้อนจากวุฒ
อง 
การพิจารณาต
องอาจารย์ประ
องอาจารย์ปร
างวิชาการขอ

บทความของอ
อาจารย์ประจํ

์ประจําหลักสู
ษาระดับอุด
วามลุ่มลึกทาง
ามก้าวหน้าทา
ารศึกษาที่ตรง
น้ันๆ 

ลงค่าร้อยละข

ะดับปริญญาต
ของอาจารย์ป

ะดับปริญญาโ
ของอาจารย์ป

ะดับปริญญาเ
ของอาจารย์ป

กษาภายใน มห

พอาจารย์ 

นําเข้า 

อาจารย์ต้องท
เช่ียวชาญทา
ฒิการศึกษา ต

ตัวบ่งช้ีน้ีจะปร
ะจําหลักสูตรที
ระจําหลักสูตร
องอาจารย์ประ
าจารย์ประจาํ

จาํหลักสูตร 

สตูรที่มีคุณวุฒิ
ดมศึกษาถือเ
งวิชาการ เพ่ือ
างวิชาการแล
งหรือสัมพันธ์

ของอาจารย์ป

ตรี 
ระจําหลักสูต

โท 
ระจําหลักสูต

เอก 
ระจําหลักสูต
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ทําให้อาจารย์ใ
งสาขาวิชาที่เ
ตําแหน่งทางวิ

ระกอบด้วย 
ที่มีคุณวุฒิปริญ
รที่ดํารงตําแห
ะจําหลักสูตร
าหลักสูตรปริญ

ฒิปริญญาเอก
เป็นการศึกษ
อปฏิบัติพันธกิ
ละการพัฒนา
กับหลักสูตรที

ระจําหลักสูต

ตรที่มีคุณวุฒิป

ตรที่มีคุณวุฒิป

ตรที่มีคุณวุฒิป

ภฏัจันทรเกษม

ในหลักสูตรมี
เปิดให้บริการ
วิชาการ และค

ญญาเอก 
น่งทางวิชากา

ญญาเอกที่ได้รั

ก 
ษาระดับสูงส
กิจสําคัญของส
องค์ความรู้ ด
ที่เปิดสอนในส

รที่มีคุณวุฒิป ิ

ปริญญาเอกที่

ปริญญาเอกที่

ปริญญาเอกที่

มีคุณสมบัติที่เ
ร และมีประส
ความก้าวหน้า

าร 

รับการอ้างอิงใ

สุดที่ ต้องการ
สถาบันในการ
ดังน้ันหลักสูต
สัดส่วนที่เหม

ริญญาเอกเป็น

กําหนดให้เป็น

กําหนดให้เป็น

กําหนดให้เป็น

เหมาะสมและ
บการณ์ที่เหม
าในการผลิตผ

ในฐานข้อมูล 

รบุคลากรที่
ผลิตบัณฑิต ศึ
ตรจึงควรมีอา
าะสมกับ พัน

นคะแนนระห

นคะแนนเต็ม

นคะแนนเต็ม

นคะแนนเต็ม

ะเพียงพอ 
มาะสมกับ
ลงานทาง

TCI และ 

มีความรู้
ศึกษาวิจัย
าจารย์ที่มี
นธกิจหรือ

หว่าง 0-5 

ม 5 = 

ม 5 = 

ม 5 = 



         ค
 

สูตรกา
1. คําน
 

 
2. แปล
 

ค

 
หมายเ

คุณวุฒิ
ปีการศึ
อ่ืนที่เห
 
ร้อยละ

ในสถา
นําไปใช
สิ่งสะท้
 
เกณฑ์ก

0-5 
 

ศาสตร

ศาสตร

ศาสตร

คู่มือการประกัน

ารคํานวณ 
นวณค่าร้อยละ

ลงค่าร้อยละที่

คะแนนที่ได้  

เหตุ 
คุณวุฒิปริญ

ิของกระทรวง
ศึกษานั้น ทั้งน้ี
หมาะสมกว่าทั้

ะของอาจารย์
สถาบันอุดม

บันทําการศึก
ช้ในการเรียน
ทอ้นการปฏิบัติ

การประเมิน 
โดยการแปล

หลักสูตรระ
ค่าร้อยละข

ราจารย์ รวมกั
 
หลักสูตรระ
ค่าร้อยละข

ราจารย์ รวมกั
 
หลักสูตรระ
ค่าร้อยละข

ราจารย์ รวมกั

นคุณภาพการศกึ

ะของอาจารยป์

จํานว
จํานว

ทีค่ํานวณได้ใน

= ร้อ

ญญาเอก พิจ
งศึกษาธิการก
น้ีอาจใช้คุณวุฒิ
ทัง้น้ีต้องได้รับค

์ประจําหลักสู
มศึกษาถือเป็น
กษาวิจัยเพ่ือแ
การสอน รวม
ติงานดังกล่าว

ลงค่าร้อยละข

ะดับปริญญาต
ของอาจารย์ป
ันที่กําหนดให้

ะดับปริญญาโ
ของอาจารย์ป
ันที่กําหนดให้

ะดับปริญญาเ
ของอาจารย์ป
ันที่กําหนดให้

กษาภายใน มห

ประจําหลักสูต

วนอาจารย์ทีม่ี
วนอาจารย์ปร

ข้อ 1 เทียบกั

ร้อยละขอ
ยละของอาจาร

จารณาจากระ
กรณีที่มีการป
ฒิอ่ืนเทียบเท่า
ความเห็นชอบ

สตูรที่ดํารงตาํ
นขุมปัญญาขอ
แสวงหาและพั
มทั้งการแก้ไข
ของอาจารย์ต

ของอาจารย์ป

ตรี 
ประจําหลักสูต
ห้เป็นคะแนนเ

โท 
ประจําหลักสูต
ห้เป็นคะแนนเ

เอก 
ประจําหลักสูต
ห้เป็นคะแนนเ
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ตรที่มีวุฒิปรญิ

มีคุณวุฒิปรญิ
ระจําหลักสตูร

ับคะแนนเต็ม

องอาจารย์ประจ
ย์ประจําหลักสูต

ะดับคุณวุฒิที่ไ
ปรับวุฒิการศึก
าคุณวุฒิปริญญ
บจากคณะกรร

าแหน่งทางวิช
องประเทศ แ
พัฒนาองค์ควา
ปัญหาและพั
ตามพันธกิจขอ

ระจําหลักสูต

ตรที่ดํารงตําแ
ต็ม 5 = ร้อยล

ตรที่ดํารงตําแ
ต็ม 5 = ร้อยล

ตรที่ดํารงตําแ
ต็ม 5 = ร้อยล

ภฏัจันทรเกษม

ญญาเอก ตาม

ญาเอก 
ทั้งหมด 

 5 

จําหลักสูตรท่ีมีค
ตรท่ีมีคุณวุฒิปริ

ได้รับหรือเทีย
กษาให้มีหลักฐ
ญาเอกได้สําห
รมการการอุด

ชาการ 
และมีความรับ
ามรู้ในศาสตร
ัฒนาประเทศ
องหลักสูตร 

รที่ดํารงตําแห

แหน่งผู้ช่วยศา
ละ 60 ขึ้นไป

แหน่งผู้ช่วยศา
ละ 80 ขึ้นไป

แหน่งผู้ช่วยศา
ละ 100 

สูตร 

X 10

คุณวุฒิปริญญา
ริญญาเอกท่ีได้ค

ยบเท่าตามหล
ฐานการสําเร็จ
หรับกรณีที่บา
ดมศึกษา 

บผิดชอบที่จะต
ร์สาขาวิชาต่า
ศ การดํารงตํา

หน่งทางวิชาก

าสตราจารย์ 

าสตราจารย์ 

าสตราจารย์ 

00 

เอก 
คะแนนเต็ม 5 

ลักเกณฑ์การ
จการศึกษาภา
งสาขาวิชาชีพ

ต้องส่งเสริมให
งๆ อย่างต่อเ

าแหน่งทางวิช

การเป็นคะแนน

รองศาสตราจ

รองศาสตราจ

รองศาสตราจ

X 5 

รพิจารณา
ายในรอบ
พมีคุณวุฒิ

ห้อาจารย์
เน่ือง เพ่ือ
าการเป็น

นระหว่าง

จารย์และ

จารย์และ

จารย์และ



         ค
 

สูตรกา
1. คําน
 

 
2. แปล
 

คะแน

 
ผลงาน

เห็นถึง
ส่งเสริม
ในรูปข
หรือระ
สิทธิบัต
ผลงาน
วิชากา
วิธีการคิ
 
เกณฑ์ก

เป็นคะ

เป็นคะ

เป็นคะ
 
 
 
 

คู่มือการประกัน

ารคํานวณ 
นวณค่าร้อยละ

จ

ลงค่าร้อยละที่

นนท่ีได้ = ร้อ

นทางวิชาการ
ผลงานวิชา

ความก้าวหน้
มให้มีการเผยแ
ของบทความวิ
ะดับนานาชา
ตรหรือสิทธิบั

นวิจัยที่หน่วยง
รและผ่านการ
คิดดังน้ี 

การประเมิน 
หลักสูตรระ
ค่าร้อยละข

แนนเต็ม 5 =
 
หลักสูตรระ
ค่าร้อยละข

แนนเต็ม 5 =
 
หลักสูตรระ
ค่าร้อยละข

แนนเต็ม 5 =

นคุณภาพการศกึ

ะของอาจารย์ป

จํานวนอาจาร
จําน

ทีค่ํานวณได้ใน

ร้อ
อยละของอาจา

รของอาจารย์
การเป็นข้อมูล
น้าทางวิชากา
แพร่และนําไป
วิจัยหรือบทค
ติ ตีพิมพ์ในว

บัตร หรือเป็น
งานหรือองค์ก
รพิจารณาตาม

ะดับปริญญาต
ของผลรวมถ่ว
= ร้อยละ20 ขึ้

ะดับปริญญาโ
ของผลรวมถ่ว
= ร้อยละ 40 ขึ

ะดับปริญญาเ
ของผลรวมถ่ว
= ร้อยละ 60 ขึ

กษาภายใน มห

ประจําหลักสูต

รย์ประจําหลัก
นวนอาจารย์ป

ข้อ 1 เทียบกั

อยละของอาจา
รย์ประจําหลักสู

์ประจําหลักสู
ลที่สําคัญในก
ารและการพัฒ
ปใช้ประโยชน์
วามวิชาการที
วารสารวิชาก
นผลงานวิชาก
กรระดับชาติว่
มเกณฑ์การข

ตรี 
วงนํ้าหนักของ
ขึ้นไป 

โท 
วงนํ้าหนักของ
ขึ้นไป 

เอก 
วงนํ้าหนักของ
ขึ้นไป 
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ตรที่ดํารงตําแ

กสตูรที่ดํารงตํ
ประจําหลักสตู

ับคะแนนเต็ม

รย์ประจําหลักสู
สูตรท่ีดํารงตําแห

สตูร 
การแสดงให้เห็
ฒนาองค์ควา
น์ทั้งเชิงวิชากา
ที่ตีพิมพ์ในรา
การระดับชา
การรับใช้สังค
าจ้างให้ดําเนิ

ขอตําแหน่งทา

งผลงานทางวิ

งผลงานทางวิ

งผลงานทางวิ

ภฏัจันทรเกษม

แหน่งทางวิชา

าแหน่งทางวิช
ตรทั้งหมด 

 5 

สูตรท่ีดํารงตําแห
หน่งทางวิชากา

ห็นว่าอาจารย์ป
ามรู้อย่างต่อเ
ารและการแข่
ยงานสืบเนื่อ
ติหรือระดับน
คมที่ผ่านการ
นการ ตําราห
างวิชาการแล้ว

วิชาการของอ

วิชาการของอ

วิชาการของอ

การ ตามสูตร

ชาการ X 1

หน่งทางวิชากา
รท่ีกําหนดให้เป็

ประจําได้สร้า
น่ือง เป็นผลง
งขันของประเ
งจากการประ
นานาชาติ ผ
ประเมินตําแ

หรือหนังสือที่ใ
ว รวมท้ังงานส

าจารย์ประจํ

าจารย์ประจํ

าจารย์ประจํ

ร 

100 

ร 
ปน็คะแนนเต็ม 5

างสรรค์ขึ้นเพ่ือ
งานที่มีคุณค่า
เทศ ผลงานวิช
ะชุมวิชาการร
ลงานได้รับก
แหน่งทางวิชา
ใช้ในการขอผ
สร้างสรรค์ต่า

าหลักสูตรที่กํ

าหลักสูตรที่กํ

าหลักสูตรที่กํ

X 5 5 

อแสดงให้
า สมควร
ชาการอยู่
ระดับชาติ 
การจดอนุ
าการแล้ว 
ลงานทาง
างๆ โดยมี

กําหนดให้

กําหนดให้

กําหนดให้



         ค
 

สูตรกา
1. คําน
 

 
2. แปล
 

คะแนนที

 

ค่าน้าํ
0.2

0.4

0.

0.8

1.0

คู่มือการประกัน

ารคํานวณ 
นวณร้อยละขอ

ผลรวมถ

ลงค่าร้อยละท่ี

ท่ีได้ = ร้อยละ

กําหนดระดั
าหนัก 
20 - บท

วิช
40 - บท

วิช
หรื
สํา
แล
แต

- ผล
60 - บท

ที่ 
80 - บท

วิช
หรื
สํา
แล
แต
ฐา

00 - บท
ข้อ
หลั

- ผล
- ผล
- ผล

นคุณภาพการศกึ

องผลรวมถ่วงน

ถ่วงนํ้าหนักขอ
จําน

ี่คํานวณได้ใน

ร้อยละ
ของผลรวมถ่วง

ดับคุณภาพผล

ทความวิจัยหรื
ชาการระดับชา
ทความวิจัยห ื
ชาการระดับน
รือระเบียบคณ
าหรับการเผยแ
ละจัดทําเป็นป
ต่วันที่ออกประ
ลงานได้รับการ
ทความวิจัยหรื
2  
ทความวิจัยห ื
ชาการระดับน
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ละจัดทําเป็นป
ต่วันที่ออกประ
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ทความวิจัยหรื
อมูลระดับนาน
ลกัเกณฑ์การพิ
ลงานได้รับการ
ลงานวิชาการรั
ลงานวิจัยที่หน

กษาภายใน มห

นํ้าหนักของผ

องผลงานทาง
นวนอาจารย์ป

ข้อ 1 เทียบกั

ของผลรวมถ่วง
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รือบทความวิช
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รือบทความวิ
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ณะกรรมการก
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ประกาศให้ทรา
ะกาศ 
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รือบทความวิช

รือบทความวิ
านาชาติ  หรือ
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ลงานทางวิชา

งวิชาการของอ
ระจําหลักสตู

ับคะแนนเต็ม

งน้ําหนักของผล
งานทางวิชากา

าการ ดังนี้ 
ระดั

ชาการฉบับสม

วิชาการฉบับส
อในวารสารท
ารอุดมศึกษา
างวิชาการ พ
าบเป็นการท่ัว

ัตร 
ชาการที่ตีพิมพ

วิชาการฉบับส
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างวิชาการ พ
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ชาการที่ตีพิมพ
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สารทางวิชากา
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องค์กรระดับชา

ภฏัจันทรเกษม

าการของอาจา

อาจารย์ประจํ
รทั้งหมด 
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รของอาจารย์ป

ดับคณุภาพ 
มบูรณ์ที่ตีพิมพ

สมบูรณ์ที่ตีพิ
ทางวิชาการที่ไ
 ว่าด้วย หลัก
.ศ. 2556 แต
วไป และแจ้งใ

พ์ในวารสารวิช
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มพ์ในรายงาน
ไม่อยู่ในฐานข้
เกณฑ์การพิจ
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านทางวิชากา

้ว 

ตร 
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ารประชุม

กการประชุม
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รากฏในฐาน 
กษา ว่าด้วย 
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นบทความขอ
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หลักสูตรใน
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การคํานวณ
รวมท้ังการอ้
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ามาขอรับการ
พิจารณาคัดเลื
อบรับและตีพิ
กทรอนิกส์ได้ 
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นอาจารย์ประ
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งค์ความรู้ใหม
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องอาจารย์ปร
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ดงให้เห็นว่าอา
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ประเมินตําแห
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ด้รับการเผยแ
ด้รับการเผยแ
ด้รับการเผยแ
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ระจําหลักสูต
ะจําหลักสูตร
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ระจําหลักสูต
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มก้าวหน้ามาก
าจารย์ประจํา
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ระดั
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หน่งทางวิชาก
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รตีพิมพ์ต้องตี
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การ 
ชุมวิชาการต้อ
ตีพิมพ์เป็นฉบั

ดับคณุภาพ
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บรวมปีที่ประเ

การจดทะเบีย
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ป็นฐานใน
ได้รับการ
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กลุ่มสาขาวิ
อัตราส่วน 

นเต็ม 5 = 3.0
 

กลุ่มสาขาวิ
อัตราส่วน 
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ารคํานวณ 
ราส่วนจํานวน
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นนท่ีได้ = อัตร

างการหาจําน
ถ้าอาจารย์
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ษาภายใน ขอ
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เท่ากับ 
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วิชา วิทยาศา
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าสตร์สุขภาพ
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าจารย์ทั้ง 5 
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มพ์ของอาจา
และจํานวนบ
ม 8 บทความ
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คโนโลยี 
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ารอ้างอิงต่อจ
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-  การคงอยู
- ความพึงพ

การประเมิน 
0 

ารรายงาน
ารดําเนินงาน 



นคุณภาพการศกึ

ผลที่เกิ

ผลลัพธ

ะกันคุณภาพ
หลักสูตร อัตร
งานการดําเนิ

ยู่ของอาจารย์
พอใจของอาจา

1 
 มีการรายงาน

การดําเนินงา
บางเร่ือง 

กษาภายใน มห

กิดกับอาจารย์

ธ์ 

พ ต้องนําไปสู
ราคงอยู่ของอ
นนงานตามตัว

์ 
ารย์ 

นผล
านใน

 มีการร
การดํ
ครบท
คําอธิ
บ่งชี้
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ย์ 

สู่การมีอัตราก
าจารย์สูง แล

วบ่งช้ีน้ี ให้อธิบ

2 
รายงานผล
ดําเนินงาน
ทุกเร่ืองตาม
ธิบายในตัว





ภฏัจันทรเกษม

กําลังอาจารย
ะอาจารย์มีคว
บายกระบวน

3 
 มีการรายงาน

การดําเนินงาน
ครบทุกเร่ืองต
คําอธิบายในตั
บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลก
ดําเนินงานท่ีดี
ในบางเร่ือง 

ย์ให้มีจํานวน
วามพึงพอใจต
นการหรือแสด

ผล
น
าม

ตัว

การ
ดีข้ึน

 มีการร
การดาํ
ครบทุ
คําอธิบ
บ่งชี ้

 มีแนวโ
ดําเนิน
ในทุกเ

นเหมาะสมกั
ต่อการบริหาร
ดงผลการดําเนิ

4 
รายงานผล
าเนินงาน
กเร่ืองตาม
บายในตัว

โน้มผลการ
นงานท่ีดีข้ึน
เรื่อง 







ับจํานวน
หลักสูตร 
นินงานใน

5 
 มีการรายงานผ
ดําเนินงานคร
เรื่องตามคําอธิ
ตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลก
ดําเนินงานท่ีดี
ทุกเร่ือง 

 มีผลการดําเนนิ
โดดเด่น เทียบ
กับหลักสูตรนั้
สถาบันกลุ่มเดี
โดยมีหลักฐาน
ประจักษ์ยืนยัน
กรรมการผู้ตร
ประเมินสามา
เหตุผลอธิบาย
ผลการดําเนิน
โดดเด่นอย่างแ

ผลการ
บทุก
ธิบายใน

การ
ดีข้ึนใน

นงานท่ี
บเคียง
ั้นใน
ดียวกัน
นเชิง
ัน และ
รวจ
รถให้

ยว่าเป็น
นงานท่ี
แท้จริง 



         ค
 

องค์ป
 

อุดมศึก
หลักสตู
ในการบ
กระบว
ประกอ
คุณวุฒิ
กําหนด
วางระบ
คุณสมบ
สําคัญ 

 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 5 

แม้ทุกหลัก
กษา และมีกา
ตรให้มีประสทิ
บริหารจัดการ
วนการเรียนก
อบด้วย หลัก
ตามที่สํานักง
ดรายวิชาที่มีเนื
บบผู้สอนและ
บัติเหมาะสมใ
และส่งเสริมท
 
การประกัน
ตัวบ่งช้ีที่ 5
ตัวบ่งช้ีที่ 5
ตัวบ่งช้ีที่ 5
ตัวบ่งช้ีที่ 5

นคุณภาพการศกึ

 หลักสูตร 

สูตรที่สถาบัน
ารปรับปรุงทุ
ทธิภาพและปร
ร 3 ด้านที่สํา
การสอน (3) 
สูตร การเรีย
านคณะกรรม
น้ือหาที่ทันสมั
ะอาจารย์ที่ป
ในการพัฒนาน
ทักษะการเรียน

นคุณภาพหลัก
.1 สาระข
.2 การวาง
.3 การปร
.4 ผลการ

กษาภายใน มห

การเรียนกา

นการศึกษาเปิ
ก 5 ปี แต่ผู้บ
ระสิทธิผลอย่า
คัญ คือ (1) 

การประเ
ยนการสอน แ
มการการอุดม
มัย ก้าวทันคว
รึกษา ซึ่งต้อ
นักศึกษาให้เต็
นรู้ในศตวรรษ

สูตรในองค์ปร
องรายวิชาใน
งระบบผู้สอน
ระเมินผู้เรียน
รดําเนินงานหล

 

าวิทยาลัยราชภั

65 

ารสอน การ

ปิดสอนต้องผ่
บริหารต้องรับ
างต่อเน่ือง คณ
สาระของรา

เมินผู้เรียน ระ
และการประเ
ศึกษากําหนด
ามก้าวหน้าท
งเป็นบุคคลที
ต็มศักยภาพ จั
ษที่ 21 

ระกอบนี้พิจา
นหลักสูตร 
และกระบวน

ลักสูตรตามกร

ภฏัจันทรเกษม

ประเมินผู้เรี

ผ่านการรับรอ
บผิดชอบในก
ณะกรรมการบ
ายวิชาในหลัก
ะบบประกันค
เมินผู้เรียนเพื
ดตัวบ่งช้ีในกา
างวิทยาการที

ที่มีความรู้ คว
จัดกิจกรรมกา

รณาได้จากตัว

การจัดการเรีย

รอบมาตรฐาน

รียน 

องจากสํานักง
ารควบคุมกํา
บริหารหลักสู
กสูตร (2) กา
คุณภาพในกา
พ่ือให้สอดคล้อ
รประเมินต้อง
ที่เปลี่ยนแปลง
วามเช่ียวชาญ
ารเรียนการสอ

วบ่งช้ีดังต่อไป

ยนการสอน 

นคุณวุฒิระดับ

านคณะกรรม
ากับการบริหา
ตรควรมีบทบ
ารวางระบบผู้
ารดําเนินการ
องกับกรอบม
งให้ความสําคั
งตลอดเวลารว

ญ ประสบการ
อน ที่เน้นนักศึ

ปน้ี 

บอุดมศึกษาแห

มการการ
ารจัดการ
บาทหน้าที่
ผู้สอนและ
รหลักสูตร 
มาตรฐาน
คัญกับการ
วมทั้งการ
รณ์ และมี
ศึกษาเป็น

ห่งชาติ 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

การอุด
ต่างๆ ใ
จัดการ
ของนัก
และกา

อย่างน้

ทั้งหมด
ประเท
 
เกณฑ์ก

 ไม่มีร
 ไม่มีก
 ไม่มีแ

การกํ
ติดตา
ปรับป

 ไม่มีข้
หลักฐ

 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 5.1 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
แม้ทุกหลัก

มศึกษา และ
ให้มีเน้ือหาที่
รการเปิดรายวิ
กศึกษา และต
รเรียนรู้ด้วยต
ในการราย

้อยให้ครอบค
- การออกแ
- การปรับป
ในการประ

ดที่ทําให้หลักส
ศ 

การประเมิน 
0 
ะบบ 
ลไก 

แนวคิดใน
ํากับ
ามและ
ปรุง 
้อมูล
ฐาน 

 มี
ก

 ไม
ระ
ไป
ป
ดํ

นคุณภาพการศกึ

สาระข

กระบว

สูตรที่สถาบัน
มีการปรับปรุ
ทันสมัย ก้าว
วิชาต่างๆ ทั้งวิ
ตลาดแรงงาน 
ตนเอง 
งานการดําเนิ
ลุมประเด็นต่อ
แบบหลักสูตรแ
ปรุงหลักสูตรให
เมินเพ่ือให้ทร
สูตรมีความทัน

1 
ระบบ มี
ลไก 
ม่มีการนํา
ะบบ กลไก
ปสู่การ
ฏิบัติ/
าเนินงาน 

กษาภายใน มห

ของรายวิชาใน

วนการ 

นการศึกษาเปิ
งทุก 5 ปี แต่
วทันความก้า
วิชาบังคับและ
สําหรับหลักสู

นินงานตามตั
อไปน้ี 
และสาระราย
ห้ทันสมัยตาม
ราบว่าอยู่ในร
ันสมัย สอดค

2 
 มีระบบ มีกล
 มีการนําระบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนิ

 มีการประเมิน
กระบวนการ

 ไม่มีการปรับ
พัฒนากระบว
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นหลักสูตร 

ปิดให้บริการต้
ผู้บริหารต้องร
วหน้าทางวิท
ะวิชาเลือก ที่
สูตรระดับบัณ

ัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิ

วิชาในหลักสตู
มความก้าวหน้
ระดับคะแนนใ
ล้องกับความ

ลไก 
บ 
ร
นงาน 
น
 
ปรุง/
วนการ

 มีระ
 มีกา

กลไ
ปฏิบ

 มีกา
กระ

 มีกา
พัฒ
จาก

ภฏัจันทรเกษม

ต้องผ่านการรั
รับผิดชอบใน

ทยาการที่เปลี
เน้นนักศึกษา

ณฑิตศึกษา ต้อ

ธิบายกระบว

ตร 
น้าในศาสตร์สา
ใด ให้พิจารณ
ต้องการของต

3 
ะบบ มีกลไก 
ารนําระบบ 
ไกไปสู่การ
บัติ/ดําเนินงาน
ารประเมิน
ะบวนการ 
ารปรับปรุง/
นากระบวนการ

กผลการประเมิน

รับรองจากสํา
การควบคุมกํ

ลี่ยนแปลงตล
าเป็นสําคัญ โด
องเน้นการพัฒ

วนการหรือแส

าขาน้ันๆ 
ณาในภาพรวม
ตลาดแรงงาน

4 

ร
น

 มีระบบ มี
 มีการนําร

กลไกไปสู่ก
ปฏิบัติ/ดํา

 มีการประ
กระบวนก

 มีการปรบั
พัฒนากระ
จากผลการ

 มีผลจากก
ปรับปรุงเห็
เป็นรูปธรร

นักงานคณะก
กํากับการจัดทํ
อดเวลา มีกา
ดยสนองความ

ฒนาทักษะด้าน

สดงผลการดํา

มของผลการดํ
นและความต้อ

กลไก 
ะบบ 
การ
าเนินงาน 
เมิน

การ 
บปรุง/
ะบวนการ
รประเมิน 
การ
ห็นชัดเจน
รม 

 มี
 มี

ก
 มี

ก
 มี

ก
ป

 มี
เห

 มี
มี
ยื
ผู้
ให
แ

กรรมการ
ทํารายวิชา
ารบริหาร
มต้องการ
นการวิจัย

าเนินงาน 

ําเนินงาน
องการของ

5 
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบก
การปฏิบัติ/ดําเนิ
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/พ
กระบวนการจาก
ประเมิน 
มีผลจากการปรบั
ห็นชัดเจนเป็นรู
มีแนวทางปฏิบัติ
มีหลักฐานเชิงปร
ยืนยัน และกรรม
ผู้ตรวจประเมินส
ห้เหตุผลอธิบาย
แนวปฏิบัติท่ีดีได้

ลไกไปสู่
นนิงาน 

พัฒนา
กผลการ

บปรุง
รปธรรม 
ติท่ีดี โดย
ระจักษ์
มการ
สามารถ
ยการเป็น
ด้ชัดเจน 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

ความส
วิชาน้ัน
หลักสูต
ปรึกษา
ได้รับโอ
วิทยานิ
การเผย

โครงสร้
เรียนรู้ใ
ทักษะก
การเรีย
ผู้สอนมี
บัณฑิต

อย่างน้

ทั้งหมด
การสอ
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 5.2 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
หลักสูตรต้

สามารถและค
นๆ เพ่ือให้นัก
ตรระดับบัณฑ
าวิทยานิพนธ์
อกาสและการ
นิพนธ์ต้ังแต่กร
ยแพร่ผลงานวิ

กระบวนกา
ร้างหลักสูตรที
ในศตวรรษท่ี 
การทํางานแบ
ยนการสอนสม
มีหน้าที่เป็นผู้
ตศึกษา เทคนิค

ในการราย
้อยให้ครอบค

- การกําหน
- การกํากับ
เรียนการ

- การจัดกา
สังคม แล

- การควบ
สาขาวิชา

- การแต่งต
เช่ียวชาญ

- การช่วยเ
ระดับบัณ

ในการประ
ด ที่ทําให้กระ
นที่เน้นผู้เรียน

นคุณภาพการศกึ

การวา

กระบว

ต้องให้ความ
วามเช่ียวชาญ
ศึกษาได้รับค
ฑิตศึกษา ต้อ
ธ์/สาระนิพนธ์
รพัฒนาตนเอ
ระบวนการพัฒ
วิจัยจนสําเร็จก
ารเรียนการส
ที่กําหนด และ
21 โดยเฉพ
บบมีส่วนร่วม
มัยใหม่ต้องใช้
้อํานวยความ
คการสอนจะเ
งานการดําเนิ
ลุมประเด็นต่อ
นดผู้สอน 
บ ติดตาม แล
สอน 
ารเรียนการสอ
ละการทํานุบํา
คุมหัวข้อวิท
าและความก้า
ต้ังอาจารย์ที่ป
ญสอดคล้องหรื
หลือ กํากับ ติ

ณฑิตศึกษา 
เมินเพ่ือให้ทร
ะบวนการจัด
นเป็นสําคัญ ก

กษาภายใน มห

งระบบผู้สอน

วนการ 

สําคัญกับกา
ญในวิชาที่สอน
วามรู้ประสบ

องให้ความสํา
ธ์ที่เหมาะสมกั
งเต็มตามศักย
ฒนาหัวข้อจน
การศึกษา 
สอนสําหรับยุค
ะได้รับการพัฒ
พาะทักษะการ
 ความสามาร

ช้สื่อเทคโนโลยี
มสะดวกให้เกิด
เน้นการวิจัยเป็
นินงานตามตั
อไปน้ี 

ละตรวจสอบก

อนในระดับปริ
ารุงศิลปะและ
ยานิพนธ์แล
วหน้าของศาส
ปรึกษาวิทยา
รือสัมพันธ์กับ
ติดตาม ในการ

ราบว่าอยู่ในร
ดการเรียนกา
ก่อให้เกิดผลก
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นและกระบวน

ารวางระบบ
น และเป็นคว
บการณ์ และได
คัญกับการกํ
กับหัวข้อวิทย
ยภาพ อาจาร
ถึงการทําวิทย

คศตวรรษที่ 2
ฒนาตามกรอบ
รเรียนรู้ด้วยตน
รถในการใช้เท
ยี และทําให้นั
ดการเรียนรู้ 
ป็นฐาน การเรี
ัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิ

การจัดทําแผน

ริญญาตรีที่มีก
วัฒนธรรม 
ะการค้นคว้า
สตร์ 
านิพนธ์และก
หัวข้อวิทยานิ
รทําวิทยานิพน

ระดับคะแนนใ
รสอนตอบสน
ารเรียนรู้บรร

ภฏัจันทรเกษม

นการจัดการเ ี

ผู้สอนในแต
วามรู้ที่ทันสมัย
ด้รับการพัฒน
าหนดหัวข้อวิ
านิพนธ์ และ

รย์ที่ปรึกษาวิท
ยานิพนธ์ การ

21 ต้องเน้นก
บมาตรฐานคุณ
นเอง ทักษะท
ทคโนโลยี คว
นักศึกษาเรียน
และสนับสนุน
รียนแบบใช้ปัญ
ธิบายกระบว

นการเรียนรู้

การบูรณาการ

าอิสระในระด

การค้นคว้าอิส
นิพนธ์ 
นธ์และการค้น

ใด ให้พิจารณ
นองความแต
ลุตามเป้าหมา

เรียนการสอน

ต่ละรายวิชา
ยของอาจารย์
นาความสามา
วิทยานิพนธ์ 
ะลักษณะของ
ทยานิพนธ์ต้อ
รค้นคว้าอิสระ

การพัฒนานัก
ณวุฒิ คุณธรร
ทางภาษาไทย
วามสามารถใน
รู้ได้ตลอดเวล
นการเรียนรู้ ส
ญหาเป็นฐาน 
วนการหรือแส

(มคอ. 3 และ

รกับการวิจัย ก

ดับบัณฑิตศึก

สระในระดับบ

นคว้าอิสระแล

ณาในภาพรวม
ตกต่างของผู้เ ี
าย 

น 

 โดยคํานึงถึ
ย์ที่มอบหมายใ
ารถจากผู้รู้จริ
การกําหนดอ
นักศึกษา ให้
งสามารถให้ค

ะ การสอบป้อ

กศึกษาให้มีคว
รมจริยธรรม ท
และภาษาต่า
นการดูแลสุข
ลาและในสถาน
สําหรับหลักสู
เป็นต้น 

สดงผลการดํา

ะ มคอ. 4) กา

การบริการวิช

กษา ให้สอด

บัณฑิตศึกษา

ละการตีพิมพ์

มของผลการดํ
รียน การจัด

ถึงความรู้
ให้สอนใน
ง สําหรับ
อาจารย์ที่
้นักศึกษา
คําปรึกษา
งกัน และ

วามรู้ตาม
ทักษะการ
งประเทศ 
ภาพฯลฯ 
นที่ใดก็ได้ 
สูตรระดับ

าเนินงาน 

ารจัดการ

ชาการทาง

คล้องกับ

ที่มีความ

ผลงานใน

ําเนินงาน
การเรียน 
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ดํ
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ระบบ มี
ลไก 
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ะบบ กลไก
ปสู่การ
ฏิบัติ/
าเนินงาน 

กษาภายใน มห
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ลไก 
บ 
ร
นงาน 
น
 
ปรุง/
วนการ

 มีระ
 มีกา

กลไ
ปฏิบ

 มีกา
กระ

 มีกา
พัฒ
จาก

ภฏัจันทรเกษม

3 
ะบบ มีกลไก 
ารนําระบบ 
ไกไปสู่การ
บัติ/ดําเนินงาน
ารประเมิน
ะบวนการ 
ารปรับปรุง/
นากระบวนการ

กผลการประเมิน

4 

ร
น

 มีระบบ มี
 มีการนําร

กลไกไปสู่ก
ปฏิบัติ/ดํา
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กระบวนก
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พัฒนากระ
จากผลการ

 มีผลจากก
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เป็นรูปธรร

กลไก 
ะบบ 
การ
าเนินงาน 
เมิน

การ 
บปรุง/
ะบวนการ
รประเมิน 
การ
ห็นชัดเจน
รม 

 มี
 มี

ก
 มี

ก
 มี

ก
ป

 มี
เห

 มี
มี
ยื
ผู้
ให
แ

5 
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบก
การปฏิบัติ/ดําเนิ
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/พ
กระบวนการจาก
ประเมิน 
มีผลจากการปรบั
ห็นชัดเจนเป็นรู
มีแนวทางปฏิบัติ
มีหลักฐานเชิงปร
ยืนยัน และกรรม
ผู้ตรวจประเมินส
ห้เหตุผลอธิบาย
แนวปฏิบัติท่ีดีได้

ลไกไปสู่
นนิงาน 

พัฒนา
กผลการ

บปรุง
รปธรรม 
ติท่ีดี โดย
ระจักษ์
มการ
สามารถ
ยการเป็น
ด้ชัดเจน 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

ที่เป็นป
(asses
ประเมิน
การปร
learnin
การเรีย
แรกด้ว
ประเมิ
กํากับใ
การปร
ข้อมูลป้
ประเมิ
ความสํ

อย่างน้

ทั้งหมด
แนวทา
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 5.3 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
การประเมนิ

ประโยชน์ต่อก
sment for l
นไปใช้ในการ
ะเมินผลการเ
ng) การประ
ยนรู้ของนักศึก
ย ทั้งน้ี ความ
น เครื่องมือป
ห้มีการประเมิ
ะเมินที่สะท้อ
ป้อนกลับ (fee
นที่สะท้อนร

สาํคัญกับการว
ในการราย

้อยให้ครอบค
- การประเมิ
- การตรวจ
- การกํากบั
- การประเมิ
ในการประ

ดที่สะท้อนสภ
างในการปรับป

นคุณภาพการศกึ

การปร

กระบว

นนักศึกษามีจุ
การปรับปรุงก
learning) กา
รพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของนัก
ะเมินส่วนใหญ
กษา การจัดกา
มเหมาะสมของ
ประเมินที่มีคุณ
มนิตามสภาพจ
นความสามา
edback) ที่ท
ะดับความสา
วางระบบประ
งานการดําเนิ
ลุมประเด็นต่อ
มินผลการเรีย
สอบการประ

บการประเมินก
มินวิทยานิพน
เมินเพ่ือให้ทร
าพจริงด้วยวิธี
ปรุงและพัฒน

กษาภายใน มห

ระเมินผูเ้รียน

วนการ 

ดมุ่งหมาย 3
การเรียนการส
ารประเมินที่ทํ
รเรียนของตน
กศึกษาที่แสดง
ญ่จะใช้เพ่ือจุดม
ารเรียนการสอ
งระบบประเมิ
ณภาพ และวิ
จริง (authen
รถในการปฏิบ
ทําให้นักศึกษา
ามารถที่แท้จริ
เมินวิทยานิพน
นินงานตามตั
อไปน้ี 
นรู้ตามกรอบ
เมินผลการเรีย
การจัดการเรีย
นธ์และการค้น
ราบว่าอยู่ในร
ธีการหรือเคร่ือ
นาการเรียนกา
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ประการ คือ 
สอนของผู้สอน
ทําให้นักศึกษา
เองใหม่ จนเกิ
งผลลัพธ์การเ
มุ่งหมายประ
อนจึงควรส่งเ
มินต้องให้ควา
ธีการให้เกรด

ntic assessm
บัติงานในโลก
าสามารถแก้ไ
ริงของนักศึก
นธ์ การค้นคว้
ัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิ

มาตรฐานคุณ
ยนรู้ของนักศึก
ยนการสอนแล
คว้าอิสระในร

ระดับคะแนนใ
องมือประเมิน
ารสอนต่อไป

ภฏัจันทรเกษม

การประเมินผ
น และนําไปสู
าสามารถประ
กิดการเรียนรู้
เรียนรู้ที่คาดห
การหลัง คือ 
สริมให้มีการป
มสําคัญกับกา
ดที่สะท้อนผล

ment) มีการใช้
กแห่งความเป็น
ขจุดอ่อนหรือ
ษา สําหรับห
ว้าอิสระที่มีคุณ
ธิบายกระบว

ณวุฒิระดับอุดม
กษา 
ละประเมินหลั
ระดับบัณฑิตศึ
ใด ให้พิจารณ
นที่เช่ือถือได้ ใ

ผลนักศึกษาเพื
สู่การพัฒนาก
เมินตนเองเป็
(assessmen

หวังของหลักสู
เน้นการได้ข้อ
ประเมินเพ่ือจุ
ารกําหนดเกณ
การเรียนรู้ได้
ช้วิธีการประเมิ
นจริง (real w
อเสริมจุดแข็งข
หลักสูตรระดับ
ณภาพด้วย 
วนการหรือแส

มศึกษาแห่งชา

ลกัสูตร (มคอ.
ศึกษา 
ณาในภาพรวม
ให้ข้อมูลที่ช่วย

พ่ือให้ข้อมูลส
ารเรียนรู้ของ

ปน และมีการน
nt as learn
สูตร (assessm
อมูลเก่ียวกับสั
ดมุ่งหมายสอ

ณฑ์การประเมิ
ด้อย่างเหมาะส
มินที่หลากหล
world) และมี
ของตนเองได้ใ
บบัณฑิตศึกษ

สดงผลการดํา

าติ 

.5 มคอ.6 แล

มของผลการดํ
ยให้ผู้สอนแล

ารสนเทศ
งนักศึกษา 
นําผลการ
ing) และ 

ment of 
สัมฤทธ์ิผล
งประการ

มิน วิธีการ
สม มีการ
ลาย ให้ผล
มีวิธีการให้
ให้ผลการ

ษา ต้องให้

าเนินงาน 

ะ มคอ.7) 

ําเนินงาน
ะผู้เรียนมี
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ตัวบ่งชี้
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คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 5.4 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนิ

รอบมาตรฐาน
ตรดําเนินการ
ปี ในแบบราย

การประเมิน 

าเนินงานน้อย
าเนินงานร้อยล
าเนินงานร้อยล
าเนินงานร้อยล
าเนินงานร้อยล
าเนินงานร้อยล

นคุณภาพการศกึ

ผลการ

กระบว

นินงานของห
คุณวุฒิระดับ
รได้ในแต่ละปี
ยงานผลการดํ

ยกว่าร้อยละ 8
ละ 80 ของตัว
ละ 80.01-89.
ละ 90.00-94.
ละ 95.00-99.
ละ 100 ของตั

กษาภายใน มห

รดําเนนิงานห

วนการ 

ลักสูตร หมา
อุดมศึกษาที่ป
ปีการศึกษา 
ดําเนินการของ

0 ของตัวบ่งช้ีผ
วบ่งช้ีผลการดํา
.99 ของตัวบ่งช
.99 ของตัวบ่งช
.99 ของตัวบ่งช
ตัวบ่งช้ีผลการด
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หลักสูตรตามก

ยถึง ร้อยละข
ปรากฏในหลัก
อาจารย์ประ
งหลักสูตร (มค

ผลการดําเนินง
าเนินงานที่ระบ
ช้ีผลการดําเนิ
ช้ีผลการดําเนิ
ช้ีผลการดําเนิ
ดําเนินงานที่ระ

ภฏัจันทรเกษม

กรอบมาตรฐา

ของผลการดํา
กสูตร (มคอ.2
จําหลักสูตรจ
คอ.7) 

งานที่ระบุไว้ใน
บุไว้ในแต่ละปี
นงานที่ระบุไว้
นงานที่ระบุไว้
นงานที่ระบุไว้
ะบุไว้ในแต่ละปี

านคุณวุฒิระด

าเนินงานตาม
2) หมวดที่ 7 ข
จะเป็นผู้รายง

นแต่ละปี มคี
 มคี
้ในแต่ละปี มคี
้ในแต่ละปี มคี
้ในแต่ละปี มคี
ปี มีค

ดับอุดมศึกษา

ตัวบ่งช้ีการดํ
ข้อ 7 ที่หลักสู
งานผลการดํา

ค่าคะแนนเท่า
ค่าคะแนนเท่า
ค่าคะแนนเท่า
ค่าคะแนนเท่า
ค่าคะแนนเท่า
ค่าคะแนนเท่า

าแห่งชาติ 

าเนินงาน
สูตรแต่ละ
าเนินงาน

กับ 0 
กับ 3.50 
กับ 4.00 
กับ 4.50 
กับ 4.75 
กับ 5 



         ค
 

องค์ป
 

ซึ่งประ
ด้านกา
บริการ
นักศึกษ
มาตรฐ
และอา

 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 6 

ในการดําเนิ
กอบด้วย คว
ารให้บริการ  
รเทคโนโลยีส
ษาสามารถเรีย
ฐานคุณวุฒิระ
จารย์ 
องค์ประกอ
ตัวบ่งช้ี 6.1

นคุณภาพการศกึ

 สิ่งสนับสน

นินการบริหาร
ามพร้อมทาง
เช่น ห้องเรีย
ารสนเทศ ค
ยนรู้ได้อย่างมี
ดับอุดมศึกษา

อบด้านสิ่งสนับ
   สิ่งสนับสนุ

กษาภายใน มห

นุนการเรียน

รหลักสูตร จะต
กายภาพ ควา
ยน ห้องปฏิบั
อมพิวเตอร์ W

มีประสิทธิภาพ
าแห่งชาติ โด

บสนุนการเรียน
นนการเรียนรู้
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นรู ้

ต้องมีปัจจัยที่
ามพร้อมด้าน
ัติการ ห้องทํ
Wifi และอ่ืน
พ ประสิทธิผล
ยพิจารณาร่ว

นรู้ จะพิจารณ

ภฏัจันทรเกษม

สําคัญอีกประ
อุปกรณ์ ควา
าวิจัย อุปกรณ
ๆ รวมทั้งการ
ล ตามมาตรฐา
วมกับผลการป

ณาได้จาก 

ะการหนึ่งคือ ส
มพร้อมด้านเ
ณ์การเรียนก
รบํารุงรักษาท
านผลการเรีย
ประเมินความ

สิ่งสนับสนุนก
เทคโนโลยี คว
ารสอน ห้องส
ที่ส่งเสริมสนั
นรู้ที่กําหนดต

มพึงพอใจของ

การเรียนรู้ 
วามพร้อม
สมุด การ
ับสนุนให้
ตามกรอบ
งนักศึกษา



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

ห้องเรยี
ที่เอ้ือต
สื่ออิเล็
โดยพิจ

อย่างน้

เพ่ือใหม้ี

การเรีย

ทั้งหมด
สามารถ
 
เกณฑ์ก

 ไม่มีร
 ไม่มีก
 ไม่มีแ

การกํ
ติดตา
ปรับป

 ไม่มีข้
หลักฐ

 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 6.1 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
ความพร้อม

ยน ห้องปฏิบัติ
ต่อการเรียนรู้ 
ล็คทรอนิกส์ ฯ
ารณาการดําเ
ในการราย

้อยให้ครอบค
-  ระบบกา

มสีิ่งสนับสนุน
-  จํานวนสิ่
-  กระบวน

ยนรู้ 
ในการประ

ดที่สะท้อนกา
ถเรียนรู้ได้อย่

การประเมิน 
0 
ะบบ 
ลไก 

แนวคิดใน
ํากับ
ามและ
ปรุง 
้อมูล
ฐาน 

 มี
ก

 ไม
ระ
ไป
ป
ดํ

นคุณภาพการศกึ

สิ่งสนับ

กระบว

มของสิ่งสนับส
ติการ ที่พักขอ
เช่น ห้องสมุ

ฯลฯ  สิ่งสนับ
เนินการปรับป
งานการดําเนิ
ลุมประเด็นต่อ
ารดําเนินงาน
นการเรียนรู้ 
งสนับสนุนกา
การปรับปรุงต

เมินเพ่ือให้ทร
ารจัดเตรียมสิ
างมีประสิทธิผ

1 
ระบบ มี
ลไก 
ม่มีการนํา
ะบบ กลไก
ปสู่การ
ฏิบัติ/
าเนินงาน 

กษาภายใน มห

บสนนุการเรยี

วนการ 

สนุนการเรียน
องนักศึกษา ฯ
มุด หนังสือ ตํ
บสนุนเหล่านี้
ปรุงพัฒนาจาก
นินงานตามตั
อไปน้ี 
นของภาควิชา

ารเรียนรู้ที่เพีย
ตามผลการปร

ราบว่าอยู่ในร
สิ่งสนับสนุนก
ผล 

2 
 มีระบบ มีกล
 มีการนําระบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนิ

 มีการประเมิน
กระบวนการ

 ไม่มีการปรับ
พัฒนากระบว
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ยนรู ้

นการสอนมีหล
ฯลฯ และความ
ารา สิ่งพิมพ์ 
้ต้องมีปริมาณ
กผลการประเ
ัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิ

า/คณะ/สถา

ยงพอและเหม
ระเมินความพึ

ระดับคะแนนใ
การเรียนรู้ที่จํ

ลไก 
บ 
ร
นงาน 
น
 
ปรุง/
วนการ

 มีระ
 มีกา

กลไ
ปฏิบ

 มีกา
กระ

 มีกา
พัฒ
จาก

ภฏัจันทรเกษม

ลายประการ ไ
มพร้อมของสิ่ง
วารสาร ฐาน

ณเพียงพอ แล
มินความพึงพ
ธิบายกระบว

บันโดยมีส่วน

มาะสมต่อการจ
พึงพอใจของนั

ใด ให้พิจารณ
าเป็นต่อการ

3 
ะบบ มีกลไก 
ารนําระบบ 
ไกไปสู่การ
บัติ/ดําเนินงาน
ารประเมิน
ะบวนการ 
ารปรับปรุง/
นากระบวนการ

กผลการประเมิน

ได้แก่ ความพ
งอํานวยความ
นข้อมูลเพ่ือก
ละมีคุณภาพ

พอใจของนักศึ
วนการหรือแส

นร่วมของอา

จัดการเรียนก
นักศึกษาและอ

ณาในภาพรวม
เรียนการสอน

4 

ร
น

 มีระบบ มี
 มีการนําร

กลไกไปสู่ก
ปฏิบัติ/ดํา

 มีการประ
กระบวนก

 มีการปรบั
พัฒนากระ
จากผลการ

 มีผลจากก
ปรับปรุงเห็
เป็นรูปธรร

พร้อมทางกาย
มสะดวกหรือท
ารสืบค้น แห
พร้อมใช้งาน
กษาและอาจา
สดงผลการดํา

จารย์ประจํา

การสอน 
อาจารย์ต่อสิ่ง

มของผลการดํ
น และส่งผลใ

กลไก 
ะบบ 
การ
าเนินงาน 
เมิน

การ 
บปรุง/
ะบวนการ
รประเมิน 
การ
ห็นชัดเจน
รม 

 มี
 มี

ก
 มี

ก
 มี

ก
ป

 มี
เห

 มี
มี
ยื
ผู้
ให
แ

ภาพ เช่น 
ทรัพยากร
ล่งเรียนรู้ 

น ทันสมัย 
ารย์ 
าเนินงาน 

หลักสูตร 

สนับสนุน

ําเนินงาน
ให้ผู้เรียน

5 
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบก
การปฏิบัติ/ดําเนิ
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/พ
กระบวนการจาก
ประเมิน 
มีผลจากการปรบั
ห็นชัดเจนเป็นรู
มีแนวทางปฏิบัติ
มีหลักฐานเชิงปร
ยืนยัน และกรรม
ผู้ตรวจประเมินส
ห้เหตุผลอธิบาย
แนวปฏิบัติท่ีดีได้

ลไกไปสู่
นนิงาน 

พัฒนา
กผลการ

บปรุง
รปธรรม 
ติท่ีดี โดย
ระจักษ์
มการ
สามารถ
ยการเป็น
ด้ชัดเจน 



         ค
 

 
ระดับค
จํานวน
องคป์
ประกั

1. การ

 

 

 

 
 
2. การ ิ

 

 

3. การ
4. การ
และวัฒ
5. การ

 
 
 

คู่มือการประกัน

ร

คณะ ประกอ
นรวม 13 ตัวบ
ประกอบในกา
ันคุณภาพคณ
ผลิตบัณฑิต 

วิจัย 

บริการวิชากา
รทํานุบํารุงศิล
ฒนธรรม 
บริหารจัดการ

นคุณภาพการศกึ

ระบบการป

อบด้วยผลการ
บ่งช้ี ดังน้ี 
าร
ณะ 

1.1 ผล

1.2 อา

1.3 อา
วิช

1.4 จํา
 จํา

1.5 กา
1.6 กิจ
2.1 ระ

งาน
2.2 เงิน

2.3 ผล
นัก

าร 3.1 กา
ลปะ 4.1 ระ

วัฒ
ร 5.1 กา

 ผล
เอก

5.2 ระ

กษาภายใน มห

ประกันคุณภ

รดําเนินงานร

ต

ลการบริหารจัด

จารย์ประจําค

าจารย์ประจํา
ชาการ 
านวนนักศึก
นวนอาจารย์ป

รบริการนักศึก
จกรรมนักศึกษ
ะบบและกลไ
นวิจัยหรืองาน
นสนับสนุนงาน

ลงานทางวิชา
กวิจัย 
รบริการวิชาก
บบและกลไ

ฒนธรรม
รบริหารของ

ลลัพธ์ตามพั
กลักษณ์ของค
บบกํากับการ
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บทที่ 5
ภาพการศึ

ะดับหลักสูตร

ตัวบ่งชี ้

ดการหลักสูตร

คณะที่มีคุณวุฒ

าคณะที่ดําร

ษาเต็มเวลา
ประจํา 

กษาระดับปริ
ษาระดับปริญญ
ไกการบริห
นสร้างสรรค์
นวิจัยและงาน

การของอาจา

การแก่สังคม
กการทํานุบํ

งคณะเพ่ือกา
ันธกิจ  กลุ่ม
คณะ
รประกันคุณภา

ภฏัจันทรเกษม

กษาภายใน

ร และเพ่ิมเติ

รโดยรวม

ฒิปริญญาเอก

งตําแหน่งท

าเทียบเท่าต

ญญาตรี
ญาตรี
ารและพัฒน

นสร้างสรรค์

ารย์ประจําแล

ารุงศิลปะแล

รกํากับติดตา
มสถาบัน  แล

าพหลักสูตร

น ระดับคณ

ติมตัวบ่งช้ีที่ดํา

เก

ค่าเฉล่ียข
ทุกหลักสู

ก ร้อยละขอ
ที่มีคุณวุฒิ

าง ร้อยละขอ
ที่ดํารงตํา

ต่อ สัดส่วนจ
เ ว ล า เ ที
อาจารย์ป
เกณฑ์มาต
เกณฑ์มาต

นา เกณฑ์มาต

เงินสนับส
ส ร้ า ง ส ร
ภายนอก
ประจําแล

ละ ผลงานทา
ต่ออาจาร
เกณฑ์มาต

ละ เกณฑ์มาต

าม
ละ

เกณฑ์มาต

เกณฑ์มาต

ณะ 

าเนินการในร

กณฑ์พิจารณ

ของระดับคุณ
สตูรที่คณะรับผิ
องอาจารย์ปร
ฒิปริญญาเอก
องอาจารย์ปร
าแหน่งทางวิช
จํานวนนักศึ
ที ย บ เ ท่ า ต่ อ
ประจํา 
ตรฐาน 6 ข้อ 
ตรฐาน 6 ข้อ 
ตรฐาน 6 ข้อ 

สนุนงานวิจัย
ร ร ค์ ทั้ ง ภ า ย
กต่อจํานวน
ละนักวิจัย 
างวิชาการทุก
รย์ประจําและ
ตรฐาน 6 ข้อ 
ตรฐาน 7 ข้อ 

ตรฐาน 7 ข้อ 

ตรฐาน 5 ข้อ 

ะดับคณะ 

ณา 

ณภาพของ
ผดิชอบ
ระจําคณะ
 
ระจําคณะ
าการ
กษาเต็ม
จํ า น ว น

ยและงาน
ย ในและ
อาจารย์

กประเภท
ะนักวิจัย



         ค
 

องค์ป
 

การสอ
ยุคปัจจ
เก่ียวข้
มาตรฐ
มีกระบ
ทั้งภาย
 
ตัวบ่งช้ี

 
 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 1 

พันธกิจที่สํา
นให้ผู้เรียนมีค
จุบันใช้หลักก
องกับการบริ
ฐานตามที่กําห
บวนการบริห
ยในและภายน

ช้ี จํานวน 6 ตั
ตัวบ่งช้ีที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 1

นคุณภาพการศกึ

 การผลิตบั

าคัญที่สุดของ
ความรู้ในวิชา
ารของการจัด
รหารจัดการห
หนด ประ
หารจัดการกา
อกสถาบัน 

ตัวบ่งช้ี คือ 
.1 ผลการบริ
.2 อาจารย์ป
.3 อาจารย์ป
.4 จํานวนนั
.5 การบริกา
.6 กิจกรรมน

กษาภายใน มห

บัณฑิต 

งสถาบันอุดมศึ
การและวิชาชี
ดกระบวนการ
หลักสูตรและก
ะกอบด้วย ก
ารเรียนการส

ริหารจัดการห
ประจําคณะท่ีมี
ประจําคณะท่ีด
ักศึกษาเต็มเว
ารนักศึกษาระ
นักศึกษาระดับ
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ศึกษา คือ
ชีพ มีคุณลักษ
รเรียนรู้ที่เน้น
การเรียนการ
ารมีอาจารย์ท

สอนที่อาศัยห

หลักสูตรโดยรว
มีคุณวุฒิปริญ
ดํารงตําแหน่ง
วลาเทียบเท่าต
ะดับปริญญาต
บปริญญาตรี

ภฏัจันทรเกษม

การผลิตบัณ
ษณะตามหลัก
นผู้เรียนเป็นสํา
รสอน เริ่ม
ที่มีปริมาณแ

หลักการร่วมมื

วม 
ญญาเอก 
งทางวิชาการ
ต่อจํานวนอาจ
ตรี 

ณฑิต หรือกา
กสูตรที่กําหนด
าคัญ ดังน้ัน
มต้ังแต่การกํา
ละคุณภาพต
มือรวมพลังข

จารย์ประจํา 

ารจัดกิจกรรม
ด การเรียนกา
น พันธกิจดั
าหนดปัจจัยนํ
ามมาตรฐาน
องทุกฝ่ายที่เ

มการเรียน 
ารสอนใน
ังกล่าวจึง

นําเข้าที่ได้
นหลักสูตร 
เก่ียวข้อง 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

รับผิดช
 
เกณฑ์ก

 
สูตรกา
 
คะแนน
 
 
หมายเ
ระดับอุ
รายงาน
 
 
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 1.1 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนิ

ชอบ 

การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของ

ารคํานวณ 

นที่ได้ = 

เหตุ : หล
อุดมศึกษาเห็น
นผลการรับรอ

นคุณภาพการศกึ

ผลการ

ผลลัพธ

นินการของทกุ

งคะแนนประเ

ลักสูตรที่ได้รับ
นชอบ ไม่ต้อ
องตามระบบน้ั

ผลรวมของ
จํานวนห

กษาภายใน มห

รบริหารจัดกา

ธ์ 

กหลักสูตรในค

เมินทุกหลักสู

บการรับรองโ
องนําคะแนน
น้ันๆ ในตัวบ่งชี

 

ค่าคะแนนปร
หลักสูตรทั้งหม
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ารหลักสูตรโด

คณะ ซึ่งสามา

ตรที่คณะรับผิ

โดยระบบอ่ืนๆ
การประเมินข
ช้ีน้ีให้ครบถ้วน

ระเมนิของทุกห
มดที่คณะรับผิ

ภฏัจันทรเกษม

ดยรวม 

ารถสะท้อนคุณ

ผดิชอบ 

ๆ ตามที่คณ
ของหลักสูตรน
น 

หลักสูตร 
ดชอบ 

ณภาพของบัณ

ณะกรรมการป
น้ันมาคํานวณ

ณฑิตในหลักสู

ประกันคุณภา
ณในตัวบ่งช้ีน้ี 

ตรที่คณะ

าพภายใน
แต่ต้อง



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

และคว
ความก้
การศึก
 
เกณฑ์ก

 
เกณฑ์เ

40 ขึ้นไ
 
สูตรกา
1. คําน
 

 
2. แปล
 

คะแนน

 
หมายเ

คุณวุฒิ
ปีการศึ
อ่ืนที่เห

ในกรณี
อาจารย

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 1.2 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
การศึกษาร

วามลุ่มลึกทาง
ก้าวหน้าทางวิ
ษาที่ตรงหรือ

การประเมิน 
โดยการแปล

เฉพาะสถาบนั
ค่าร้อยละข

ไป 

ารคํานวณ 
นวณค่าร้อยละ

ลงค่าร้อยละที่

นที่ได้ =  

เหตุ : 
1. คุณวุฒิ

ของกระทรวง
ศึกษานั้น ทั้งน้ี
หมาะสมกว่า ท

2. การนับจ
ณีที่มีอาจารย์บ
ย์ประจําและน

นคุณภาพการศกึ

อาจาร

ปัจจัยน

ระดับอุดมศึกษ
งวิชาการ เพ่ือ
วิชาการและก
สัมพันธ์กับหล

ลงค่าร้อยละข

นกลุ่ม ข และ
ของอาจารย์ปร

ะของอาจารย์ป

 จํานวนอ
จ

ทีค่ํานวณได้ใน

ร้อยละของอา

ปริญญาเอกพิ
งศึกษาธิการ ก
น้ี อาจใช้คุณวุฒ
ทั้งน้ีต้องได้รับ
จํานวนอาจาร
บรรจุใหม่ให้ค
นักวิจัย 

กษาภายใน มห

รย์ประจําคณะ

นําเข้า 

ษาถือเป็นการ
อปฏิบัติพันธกิ
การพัฒนาองค
ลักสูตรที่เปิดส

ของอาจารย์ป

ะ ค2 
ระจําคณะที่มี

ประจําคณะที่

อาจารย์ประจํ
จํานวนอาจาร

ข้อ 1 เทียบกั

ร้อยละของอา
าจารย์ประจําคณ

พิจารณาจากร
กรณีที่มีการป
ฒิอ่ืนเทียบเทา่
บความเห็นชอ
รย์ประจํา ให้น
คํานวณตามเก
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ะที่มีคุณวุฒิป

รศึกษาระดับส
กิจสําคัญของส
ค์ความรู้ ด
สอนในสัดส่วน

ระจําคณะท่ีมี

มีคุณวุฒิปริญญ

ทีม่ีคุณวุฒิปริญ

จาํคณะท่ีมีคุณ
รย์ประจําคณะ

ับคะแนนเต็ม

จารย์ประจําคณ
ณะท่ีมีคุณวุฒิปริ

ระดับคุณวุฒิที
ปรับวุฒิการศึก
าคุณวุฒิปริญญ
บจากคณะกร
นับตามปีการ
กณฑ์อาจารย์

ภฏัจันทรเกษม

ปริญญาเอก 

สูงสุดที่ต้องก
สถาบันในการ
ดังน้ันคณะจึง
นที่เหมาะสมกั

มีคุณวุฒิปริญญ

ญาเอกที่กําหน

ญญาเอก ตามส

ณวุฒิปรญิญาเอ
ะทั้งหมด 

 5 

ณะท่ีมีคุณวุฒิปริ
ริญญาเอกท่ีกําห

ที่ได้รับหรือเที
กษาให้มีหลักฐ
ญาเอกได้สําห
รรมการการอุด
ศึกษาและนับ
ย์ประจําที่ระบ

ารบุคลากรท่ี
รผลิตบัณฑิต 
งควรมีอาจาร
กับพันธกิจ หรื

ญาเอกเป็นคะ

นดให้เป็นคะแ

สูตร 

อก x 100 

ริญญาเอก 
หนดให้เป็นคะแ

ทียบเท่าตามห
ฐานการสําเร็จ
หรับกรณีที่บา
ดมศึกษา 
บทั้งที่ปฏิบัติงา
บุในคําช้ีแจงเ

มีความรู้ความ
ศึกษาวิจัยเพื

รย์ที่มีระดับคุณ
รือจุดเน้นของ

ะแนนระหว่าง

แนนเต็ม 5 =

xแนนเต็ม 5 

หลักเกณฑ์การ
จการศึกษาภา
งสาขาวิชาชีพ

านจริงและลา
ก่ียวกับการนั

มสามารถ 
พ่ือติดตาม
ณวุฒิทาง
หลักสูตร 

 0 - 5 

= ร้อยละ 

x 100 

รพิจารณา
ายในรอบ
พมีคุณวุฒิ

าศึกษาต่อ 
นับจํานวน



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

ในสถา
นําไปใช
สิ่งสะท้
 
เกณฑ์ก

0 - 5 
 
เกณฑ์เ

ศาสตร
 
สูตรกา
1. คําน
 

 
2. แปล
 

คะแนน

 
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี ่1.3 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
สถาบันอุดม

บันทําการศึก
ช้ในการเรียน
ทอ้นการปฏิบัติ

การประเมิน 
โดยการแป

เฉพาะสถาบนั
ค่าร้อยละข

ราจารย์รวมกัน

ารคํานวณ 
นวณค่าร้อยละ

 

ลงค่าร้อยละที่

นที่ได้ =  ร

นคุณภาพการศกึ

อาจาร

ปัจจัยน

มศึกษาถือเป็น
กษาวิจัยเพ่ือแ
การสอน รวม
ติงานดังกล่าว

ปลงค่าร้อยละ

นกลุ่ม ข และ
ของอาจารย์ป
น ที่กําหนดให้

ะของอาจารย์ป

จํานวนอาจ
จํ

ทีค่ํานวณได้ใน

ร
ร้อยละของอาจ

กษาภายใน มห

รย์ประจําคณะ

นําเข้า 

นขุมปัญญาขอ
สวงหาและพั
มทั้งการแก้ไข
ของอาจารย์ต

ะของอาจารย์

ะ ค2 
ระจําคณะที่ด

ห้เป็นคะแนนเ

ประจําคณะที่

ารย์ประจําคณ
ํานวนอาจารย

ข้อ 1 เทียบกั

ร้อยละของอาจ
จารย์ประจําคณ
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ะที่ดํารงตําแห

องประเทศ แล
ัฒนาองค์ควา
ปัญหาและพั

ตามพันธกิจ 

ประจําคณะที

ดํารงตําแหน่ง
ต็ม 5 = ร้อยล

ทีดํ่ารงตําแหน่ง

ณะที่ดํารงตําแ
ย์ประจําคณะ

ับคะแนนเต็ม

ารย์ประจําคณะ
ะท่ีดํารงตําแหน

ภฏัจันทรเกษม

หน่งทางวิชาก

ละมีความรับผิ
มรู้ในศาสตร์ส
ัฒนาประเทศ

ที่ดํารงตําแหน

งผู้ช่วยศาสตร
ละ 60 ขึ้นไป

งทางวิชาการ

แหน่งทางวิชา
ทั้งหมด 

 5 

ะท่ีดํารงตําแหน
น่งทางวิชาการที

การ 

ผดิชอบที่จะต้อ
สาขาวิชาต่าง
ศ การดํารงตํา

น่งทางวิชากา

ราจารย์ รอ

ตามสูตร 

าการ x 100

น่งทางวิชาการ 
ท่ีกําหนดให้เป็นค

องส่งเสริมใหอ้
ๆ อย่างต่อเนื
าแหน่งทางวิช

ารเป็นคะแนน

งศาสตราจาร

0 

คะแนนเต็ม 5 

อาจารย์ 
น่ือง เพ่ือ
ชาการเป็น

นระหว่าง 

รย์ และ

x 100 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

อาจาร
เช่ือมโย
ดังน้ัน 
สัดส่วน
 
เกณฑ์ก

และนํา
เทียบ บ

ให้นําม
 
สูตรกา
1. คําน
นักศึกษ
รวบรว
ดังน้ี 

 
2. คําน
 

จํานวนนัก

 
 
 
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 1.4 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
ปัจจัยสําคัญ

รย์ ที่จะต้องส
ยงไปสู่ การว
สถาบันจึงคว

นที่เหมาะสมกั

การประเมิน 
คํานวณหาค

ามาเทียบกับค
บัญญัติไตรยา

ค่าความแต
ค่าความแต
ค่าความแต

าเทียบบัญญติั

ารคํานวณจําน
นวณค่าหน่วยกิ
ษาที่ลงทะเบี
มหลังจากนัก

SC
เมื่
Ci 

นวณค่า FTES 

ศึกษาเต็มเวลาเที

นคุณภาพการศกึ

จํานวน

ปัจจัยน

ญประการหน่ึ
สอดคล้องกับ
วางแผนต่างๆ
วรมีจํานวนนั
กับสาขาวิชา 

ค่าความแตกต
ค่าความต่างทั้
งศ์ดังน้ี 
กต่างทั้งด้านส
กต่างทั้งด้านส
กต่างทั้งด้านสู
ติไตรยางศ์ตาม

นวนนักศึกษา
กิตนักศึกษา (
บียนเรียนกับ
กศึกษาลงทะเ

CH = 
อ ni = 

= 

โดยใช้สูตรคํา

ทียบเท่าต่อปี (F

กษาภายใน มห

นนักศึกษาเต็ม

นําเข้า 

งสําหรับการจ
ศาสตร์ในแต

ๆ เช่น การวาง
นักศึกษาเต็มเ

ต่างระหว่างจํ
ั้งด้านสูงกว่าห

สูงกว่าหรือตํ่า
สูงกว่าหรือตํ่า
สูงกว่าหรือตํ่า
มสูตรเพ่ือเป็น

าเต็มเวลาเทีย
(Student Cr
จํานวนหน่วย
เบียนแล้วเสร็

∑nici 
จํานวนนักศึ
จํานวนหน่ว

านวณดังน้ี 

FTES) = จํานว
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มเวลาเทียบเท

จัดการการศึก
ต่ละสาขาวิชา
งแผนอัตรากํา
เวลาเทียบเท

ํานวนนักศึกษ
หรือตํ่ากว่าที่ก

ากว่าเกณฑ์มา
ากว่าเกณฑ์มา
กว่าเกณฑ์มา
นคะแนนของห

ยบเท่า 
redit Hours 
ยกิตแต่ละรา
จ (หมดกําหน

ศึกษาที่ลงทะเ
วยกิตของวิชา

วนหน่วยกิตต่อปี

ภฏัจันทรเกษม

ท่าต่อจํานวน

กษาระดับอุดม
าและลักษณะ
าลัง ภาระงาน
ท่าต่อจํานวนอ

ษาเต็มเวลาต่อ
กําหนดเป็นคะ

าตรฐานไม่เกิน
าตรฐานต้ังแต่ร
ตรฐานต้ังแต่ร้
หลักสูตรน้ันๆ

: SCH) ซึ่งก็คื
ายวิชาที่เปิดส
นดเวลาการเพิ

เบียนในวิชาที่
าที่ i 

Student C
ปกีารศึกษาตามเ

นอาจารย์ประ

มศึกษา คือสั
ะการเรียนกา
นอาจารย์ เป้า
อาจารย์ประ

ออาจารย์ประ
ะแนน 0 และ

นร้อยละ 10 ก
ร้อยละ 20 กํ
ร้อยละ 10.01
 

คือผลรวมของ
สอนทุกรายวิ
พ่ิม - ถอน) 

ที ่i 

Credit Hours (S
เกณฑ์มาตรฐานก

ะจํา 

ัดส่วนของนัก
ารสอน รวมทั้
าหมายการผลิ
จําที่ปฏิบัติงา

ะจํากับเกณฑ์ม
 5 คะแนน แ

กําหนดเป็นคะ
าหนดเป็นคะ

1 และไม่เกินร้

งผลคูณระหว่
วิชาตลอดปีก
โดยมีสูตรกา

SCH) ท้ังปี 
การลงทะเบียนใน

กศึกษาต่อ 
ทั้งมีความ
ลิตบัณฑิต 
านจริงใน

มาตรฐาน 
และใช้การ

ะแนน 5 
แนน 0 
ร้อยละ 20 

างจํานวน 
การศึกษา 
ารคํานวณ 

นระดับปริญญานนั้นๆ



         คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ
อาจารยประจํา 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปรญิญาตร ี
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 

กลุมสาขา 
สัดสวนจํานวนนักศึกษา 

เต็มเวลาตออาจารยประจํา 
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 8:1 
2. วิทยาศาสตรกายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร 20:1 
4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ปาไมและประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 25:1 
7. นิติศาสตร 50:1 
8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 8:1 
10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 
 

 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจริง – สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 
ตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน x 100 

 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

 
2. นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังน้ี 
    2.1 คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 10 คิดเปน 5 คะแนน 
    2.2 คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คิดเปน 0 คะแนน 
    2.3 คารอยละมากกวารอยละ 10 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังน้ี 
 

คะแนนที่ได = 
 (20 – คารอยละที่คํานวณไดจากขอ 1) 

x 5 
 10 

 



         ค
 

 
ตัวอยา่
จํานวน
ของหลั
 

ค่าควา
 
 
จํานวน
ของหลั
 

ค่าควา
 
 
จํานวน
ของหลั
 

ค่าควา
 
 
แปลงค
 
 
 
 

คู่มือการประกัน

างการคํานวณ
นนักศึกษาเต็ม
ลกัสูตรหน่ึงทา

มแตกต่างจาก

นนักศึกษาเต็ม
ลกัสูตรหน่ึงทา

มแตกต่างจาก

นนักศึกษาเต็ม
ลกัสูตรหน่ึงทา

มแตกต่างจาก

ค่าความแตกต่

นคุณภาพการศกึ

ณ 
มเวลาเทียบเท่
างด้านสังคมศ

กเกณฑ์มาตรฐ

มเวลาเทียบเท่
างด้านสังคมศ

กเกณฑ์มาตรฐ

มเวลาเทียบเท่
างด้านสังคมศ

กเกณฑ์มาตรฐ

างเป็นคะแนน

กษาภายใน มห

าต่อปี (FTES
าสตร์/มนุษย

ฐาน =  2

าต่อปี (FTES
าสตร์/มนุษย

ฐาน =  3

าต่อปี (FTES
าสตร์/มนุษย

ฐาน =  2

น เท่ากับ 20 
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) ต่อจํานวนอ
ศาสตร์ = 24

24 - 25 x 125

) ต่อจํานวนอ
ศาสตร์ = 32

32 - 25 x 125

) ต่อจํานวนอ
ศาสตร์ = 28

28 - 25 x 125

- 12  = 8 ได้

ภฏัจันทรเกษม

อาจารย์ประจาํ
 

00 = ร้อยล

อาจารย์ประจาํ
 

00 = ร้อยล

อาจารย์ประจาํ
 

00 = ร้อยล

ด้คะแนน   =

า 

ะ -4 ได้คะแน

า 

ะ 28 ได้คะแน

า 

ะ 12

8 x 5   =
10

นน 5 คะแนน

นน 0 คะแนน

=  4 คะแนน 

 

น 
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ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

การดําร
และกา
การบริ
สําเร็จก
โดยกา
อย่างแท
 
เกณฑ์ม

นอกเวล

คะแนน

ประเมิน

 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 1.5 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
คณะควรจัด

รงชีวิตอย่างมี
ารใช้ชีวิต จัด
รการจัดหางาน
การศึกษา ข้อ
รให้บริการทั้
ท้จริง 

มาตรฐาน 
1. จัดบริกา
2. มีการให้

ลาแก่นักศึกษ
3. จัดกิจกร
4. ประเมิน

นเต็ม 5 
5. นําผลกา

นสูงขึ้นหรือเป็
6. ให้ข้อมูล

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

การบริ

กระบว

ดบริการด้านต
มคีวามสุขและ
ดบริการข้อมู
น แหล่งข้อ
อมูลข่าวสาร 
ทั้งหมดต้องให้

ารให้คําปรึกษ
ห้ข้อมูลของหน
ษา 
รรมเตรียมควา
นคุณภาพของ

ารประเมินจา
ป็นไปตามควา
ลและความรู้ที่

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

ริการนักศึกษา

วนการ 

ต่างๆ ให้นักศึ
ะคุ้มค่าในระห
ลหน่วยงานที

อมูลการฝึกปร
ความเคลื่

ห้ความสําคัญ

าทางวิชาการ
น่วยงานท่ีให้บ

ามพร้อมเพ่ือก
งการจัดกิจกร

ากข้อ 4 มาป
ามคาดหวังขอ
เป็นประโยชน

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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าระดับปริญญ

กษาและศิษย์
ว่างการใช้ชีวิ
ที่ให้บริการ เ
ระสบการณ์วิช
ลื่อนไหวในแล
ญกับการบริกา

ร และการใช้ชี
บริการ กิจกรร

การทํางานเมือ่
รรมและการจั

รับปรุงพัฒนา
องนักศึกษา 
น์ในการประก

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 - 4 ข้อ

ภฏัจันทรเกษม

ญาตรี 

ย์เก่าในกิจกรร
ตในคณะ ต้ังแ
เช่น ทุนกู้ยืม
ชาชีพ การเต ี
ละนอกสถาบัน
ารที่มีคุณภาพ

วิตแก่นักศึกษ
รมพิเศษนอก

อสําเร็จการศกึ
จัดบริการในข้อ

าการให้บริกา

กอบอาชีพแก่ศิ

ค
การ มีกา

รมที่เป็นประโ
แต่การให้คําป
การศึกษา แ
รียมความพร้
นที่จําเป็นแก่
พและเกิดปร

ษาในคณะ 
หลักสูตร แห

กษาแก่นักศึก
อ 1-3 ทุกข้อ

รและการให้ข้

ศิษย์เก่า 

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
5 ข้อ 

โยชน์กับนักศึก
ปรึกษา ทั้งด้าน
แหล่งทุนการ
ร้อมเพื่อการทํ
นักศึกษาและ
ะโยชน์แก่ผู้รั

ล่งงานทั้งเต็ม

ษา 
อไม่ตํ่ากว่า 3

ข้อมูล เพ่ือส่งใ

คะแน
มีการดํา

6 ข

กษา เพ่ือ
นวิชาการ
ศึกษาต่อ 

ทํางานเมื่อ
ะศิษย์เก่า 
รับบริการ 

มเวลาและ 

.51 จาก 

ให้ผลการ

นน 5 
เนินการ 
ข้อ 
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ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

หมายถึ
มีโอกา
คุณลักษ
5 ประก
บุคคลแ
และคุณ
ตลอดจ
Act) ไป
 
เกณฑ์ม

จัดทําแ

มาตรฐ

การปร

 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 1.6 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
คณะต้องส่ง

ถึงกิจกรรมเสริ
าสได้รับการพั
ษณะบัณฑิตที
การ ได้แก่ (1
และความรับผิ
ณลักษณะขอ
จนสอดคล้องก
ปใช้ในชีวิตปร

มาตรฐาน 
1. จัดทําแ

แผนและการจั
2. ในแผ

านผลการเรีย
(1) ค
(2) ค
(3) ทั
(4) ทั
(5) ทั

3. จัดกิจกร
4. ทุกกิจก

ะเมินมาปรับป
5. ประเมิน
6. นําผลกา

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

กิจกรร

กระบว

งเสริมให้มีการ
ริมหลักสูตรที่
พัฒนาสติปัญ
ที่พึงประสงค์ที
) คุณธรรม จ
ผิดชอบ (5) 
องบัณฑิตที่พึ
กับความต้องก
ระจําวันเป็นกา

ผนการจัดกิจ
จดักิจกรรม 
ผนการจัดกิจก
ยนรู้ตามกรอบ
คุณธรรม จริย
ความรู้ 
ทกัษะทางปัญ
ทกัษะความสัม
ทกัษะการวิเค
รรมให้ความรู้แ
กรรมท่ีดําเนิน
ปรุงการดําเนิน
ความสําเร็จต
ารประเมินไปป

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

รมนักศึกษาระ

วนการ 

รจัดกิจกรรมนั
ดําเนินการทั้ง

ญญา สังคม อ
ที่ประกอบด้ว
จริยธรรม (2) 
ทักษะการวิเค

พึงประสงค์ที่
การของผู้ใช้บั
ารพัฒนาคุณภ

กรรมพัฒนาน

กรรมพัฒนานั
บมาตรฐานคุณ
ธรรม 

ญา 
มพันธ์ระหว่าง
ราะห์เชิงตัวเล
และทักษะการ
นการ มีการปร
นงานครั้งต่อไ

ตามวัตถุประส
ปรับปรุงแผนห

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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ะดับปริญญา

นักศึกษาต่างๆ
งโดยคณะและ
อารมณ์ ร่างก
วยมาตรฐานผ
ความรู้ (3) ทั
คราะห์เชิงตัว
คณะ สถาบัน

บัณฑิต และนํา
ภาพนักศึกษา

นักศึกษาในภา

นักศึกษา ให้ด
ณวุฒิแห่งชาติ 

งบุคคลและคว
ลข การสื่อสาร
รประกันคุณภ
ระเมินผลควา
ไป 
งค์ของแผนกา
หรือปรับปรุงก

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 - 4 ข้อ

ภฏัจันทรเกษม

ตรี 

ๆ อย่างเหมาะ
ะโดยองค์กรนั
กาย และคุณ
ผลการเรียนรู้ต
ทักษะทางปัญญ
เลข การสื่อส
น และสภา/
าหลัก PDSA/
 อย่างย่ังยืน

าพรวมของคณ

ดําเนินกิจกรร
5 ประการ ให

วามรับผิดชอบ
รและการใช้เท
ภาพแก่นักศึกษ
ามสําเร็จตามว

ารจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรร

ค
การ มีกา

ะสมและครบถ
นักศึกษา เป็น
ธรรมจริยธร
ตามกรอบมาต
ญา (4) ทักษะ
สารและการใช้
/องค์กรวิชาชี
/PDCA (Plan

ณะโดยให้นักศึ

รมที่ส่งเสริมคุ
ห้ครบถ้วน ปร

บ 
ทคโนโลยีสาร
ษา 
วัตถุประสงค์ข

มพัฒนานักศึก
รมเพ่ือพัฒนาน

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
5 ข้อ 

ถ้วน กิจกรรม
นกิจกรรมที่ผู้เข
รม โดยสอด
ตรฐานคุณวุฒิ
ะความสัมพัน
ช้เทคโนโลยีสา
ชีพได้กําหนด
n, Do, Study

ศึกษามีส่วนร่

คุณลักษณะบัณ
ระกอบด้วย 

สนเทศ 

ของกิจกรรมแ

กษา 
นักศึกษา 

คะแน
มีการดํา

6 ข

มนักศึกษา 
ข้าร่วมจะ
คล้องกับ

ฒิแห่งชาติ 
นธ์ระหว่าง
ารสนเทศ 
ดเพ่ิมเติม 
y/Check, 

วมในการ

ณฑิตตาม 

และนําผล 

นน 5 
เนินการ 
ข้อ 



         ค
 

องค์ป
 

ความพ
พันธกิจ
ประสทิ
ประโยช
1) สถ
ได้ตาม
การสอ
ชาติแล
 
ตัวบ่งช้ี

 
 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 2 

สถาบันอุดม
พร้อมของแต่ล
จสถาบัน ดังน
ทธิภาพและคุณ
ชน์ การวิจัยจ
ถาบันต้องมีแผ
แผน 2) คณ
น และพันธกิ

ละมีการเผยแพ

ช้ี จํานวน 3 ตั
ตัวบ่งช้ีที่ 2
ตัวบ่งช้ีที่ 2
ตัวบ่งช้ีที่ 2

นคุณภาพการศกึ

 การวิจัย 

มศึกษาแต่ละ
ละสถาบัน อย
น้ัน จึงต้อ
ณภาพตามจุด
จะประสบควา
ผนการวิจัย มี
ณาจารย์มีส่วน
จด้านอ่ืนๆ ขอ
พร่อย่างกว้างข

ตัวบ่งช้ี คือ 
.1 ระบบแล
.2 เงินสนับส
.3 ผลงานวิช

กษาภายใน มห

ะแห่งอาจมีจุด
ย่างไรก็ตาม ท
องมีระบบและ
ดเน้นเฉพาะขอ
มสําเร็จและเ
ระบบและกล
นร่วมในการวิ
องสถาบัน แล
ขวาง 

ะกลไกการบริ
สนุนงานวิจัยแ
ชาการของอาจ
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ดเน้นในเรื่อง
ทุกสถาบันอุด
ะกลไกควบคุ
องแต่ละสถาบ
กิดประโยชนจ์
ลไก ตลอดจน
จัยอย่างเข้มแ
ละ 3) ผลงาน ิ

ริหารและพัฒน
และงานสร้างส
จารย์ประจําแ

ภฏัจันทรเกษม

การวิจัยที่แต
ดมศึกษาจําเป็
มให้สามารถ
บัน เพ่ือให้ได้ผ
จําเป็นต้องมีส
นมีการสนับส
แข็ง โดยบูร
วิจัยมีคุณภาพ

นางานวิจัยหรื
สรรค์ 
และนักวิจัย 

กต่างกันขึ้นกั
ป็นต้องมีพันธ
ดําเนินการใน
ผลงานวิจัยแล
ส่วนประกอบที
สนุนทรัพยากร
รณาการงานวิ
พ มีประโยชน์

รืองานสร้างสร

กับสภาพแวด
ธกิจน้ีเป็นส่วน
นพันธกิจด้าน
ละงานสร้างส
ที่สําคัญ 3 ปร
รให้สามารถดํ
จัยกับการจัด

น์ สนองยุทธศ

รรค์ 

ดล้อมและ
นหน่ึงของ
นน้ีอย่างมี
รรค์ที่เกิด
ระการ คือ 
ําเนินการ 

ดการเรียน 
าสตร์ของ



         คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง 
การดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่
กําหนดไว ทั้ง การสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ใหกับบุคลากร สงเสริม พัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและ
กําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ และกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรือ 
งานสรางสรรค 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปน้ี 
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือ

ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สรางสรรค  เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรบัเชิญ 
(visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม 

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย 

และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีนํ่าไปใชประโยชน 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบ่งชี้
 
ชนิดชอ
 
คําอธิบ

เงินสนับ
ได้รับจ
สภาพแ

ที่สําคญั
 
เกณฑ์ก

 
เกณฑ์เ

คะแนน

คะแนน

คะแนน
 
สูตรกา
1. ค
อาจารย

จํานวน

 
2. แปล
 

คะแนน

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 2.2 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
ปัจจัยสําคัญ

ับสนุนงานวิจั
จากภายนอก
แวดล้อมและจ

นอกจากนัน้
ญที่แสดงถึงศกั

การประเมิน 
โดยการแปล

เฉพาะคณะก
กลุ่มสาขาวิ
จํานวนเงิน

นเต็ม 5 = 60
 
กลุ่มสาขาวิ
จํานวนเงิน

นเต็ม 5 = 50
 
กลุ่มสาขาวิ
จํานวนเงิน

นเต็ม 5 = 25

ารคํานวณ 
คํานวณจํานว
ย์ประจําและน

นเงินสนับสนุน

ลงจํานวนเงินที

นที่ได้ =  
 

นคุณภาพการศกึ

เงินสนั

ปัจจัยน

ญที่ส่งเสริมสนั
ัยหรืองานสร้า
กสถาบันเพ่ือ
จุดเน้นของสถ
นเงินทุนวิจัยห
กยภาพด้านกา

ลงจํานวนเงิน

ลุ่ม ข และ ค
วิชาวิทยาศาส
สนับสนุนงาน
,000 บาทข้ึน

วิชาวิทยาศาส
สนับสนุนงาน
,000 บาทข้ึน

วิชามนุษยศา
สนับสนุนงาน
,000 บาทข้ึน

วนเงินสนับสน
นักวิจัย 

นงานวิจัยฯ = 

ที่คํานวณได้ใน

จํานวนเงิน
จํานวนเงินสน

กษาภายใน มห

นับสนุนงานวิจ

นําเข้า 

นับสนุนให้เกิด
างสรรค์ ดังน้ัน
อสนับสนุนก
ถาบัน 
หรืองานสร้างส
ารวิจัยของคณ

นต่อจํานวนอา

ค2 จําแนกเป็น
สตร์และเทคโ
นวิจัยหรืองาน
นไปต่อคน 

สตร์สุขภาพ
นวิจัยหรืองาน
นไปต่อคน 

สตร์และสังค
นวิจัยหรืองาน
นไปต่อคน 

นุนงานวิจัยหรื

 จํานวน
 

นข้อ 1 เทียบก

นสนับสนุนงาน
นับสนุนงานวิ
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จัยและงานสร

ดการผลิตงาน
น สถาบันอุดม
การทําวิจัยห

สรรค์ที่คณะได
ณะ โดยเฉพาะ

จารย์ประจําแ

น 3 กลุ่มสาขา
โนโลยี 
นสร้างสรรค์จ

นสร้างสรรค์จ

คมศาสตร์ 
นสร้างสรรค์จ

รืองานสร้างส

นเงินสนับสนุน
จํานวนอา

กับคะแนนเต็ม

นวิจัยฯ จากภ
จัยฯ ที่กําหน

ภฏัจันทรเกษม

ร้างสรรค์ 

นวิจัยหรืองาน
มศึกษาจึงต้อง
หรืองานสร้า

ด้รับจากแหล่ง
ะคณะที่อยู่ใน

และนักวิจัยปร

าวิชา 

จากภายในแล

จากภายในแล

จากภายในแล

สรรค์จากภาย

นงานวิจัยฯ จา
าจารย์ประจํา

ม 5 

ภายในและภา
ดให้เป็นคะแน

สร้างสรรค์ใน
งจัดสรรเงินจา
งสรรค์อย่าง

งทุนภายนอก
กลุ่มที่เน้นกา

ระจําเป็นคะแ

ละภายนอกส

ละภายนอกส

ละภายนอกส

ยในและภายน

ากภายในและ
และนักวิจัย 

ยนอก xนนเต็ม 5

นสถาบันอุดมศึ
ากภายในสถา
งมีประสิทธิภ

กสถาบันยังเป็
รวิจัย 

แนนระหว่าง 0

ถาบันที่กําหน

ถาบันที่กําหน

ถาบันที่กําหน

นอกสถาบันต

ภายนอก  

x 5 

ศึกษา คือ 
บันและที่
ภาพตาม

น ตัวบ่งช้ี

0 – 5 

นดให้เป็น 

นดให้เป็น 

นดให้เป็น 

ต่อจํานวน
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สรุปคะ

 
หมายเ

ศึกษาต

ไม่ใช่จาํ

หลักฐา
ไม่มีหลั

สัญญา
สนับสน
 
 
 

คู่มือการประกัน

ะแนนท่ีได้ในร
คะแนนที่ได้

เหตุ : 
1. จํานวนอ

ต่อ 
2. ให้นับจาํ

านวนเงินที่เบิ
3. กรณีที

านจากการตก
ลกัฐาน ให้แบ่ง

4. การนั
ารับทุนโดยอา
นุนที่ไม่ใช่นักวิ

นคุณภาพการศกึ

ระดับคณะ 
ด้ในระดับคณะ

อาจารย์และนั

านวนเงินที่มีก
กจ่ายจริง 

ที่มีหลักฐานกา
กลงร่วมกันขอ
งเงินตามสัดส่
ับจํานวนเงินส
าจารย์ประจํ
วิจัยเป็นผู้ดําเนิ

กษาภายใน มห

ะ = ค่าเฉลี่ยข

นักวิจัยให้นับต

ารลงนามในสั

ารแบ่งสัดส่วน
องสถาบันที่ร่ว
วนผู้ร่วมวิจัยข
สนับสนุนโคร
าหรือนักวิจัย
นินการ 
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ของคะแนนท่ีไ

ตามปีการศึกษ

สญัญารับทุนใ

นเงินสนับสนุน
วมโครงการ ใ
ของแต่ละคณ
รงการวิจัย สา
ย แต่ไม่สามา

ภฏัจันทรเกษม

ได้ของทุกกลุม่

ษา และนับเฉ

นปีการศึกษา

นงานวิจัย ซึ่ง
ให้แบ่งสัดส่วน

ณะ 
ามารถนับเงิน
ารถนับเงินโค

มสาขาวิชาในค

พาะที่ปฏิบัติง

หรือปีงบประ

อาจเป็นหลัก
นเงินตามหลั

นโครงการวิจัย
ครงการวิจัยส

คณะ 

งานจริง ไม่นับ

ะมาณหรือปีปฏ

กฐานจากแหล
ักฐานที่ปราก

ยสถาบันที่ได้ล
สถาบันที่บุคล

บรวมผู้ลา

ฏิทินน้ันๆ 

ล่งทุนหรือ 
กฏ กรณีที่ 

ลงนามใน
ลากรสาย
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ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

ขึ้นเพ่ือ
คุณค่า 
ผลงาน
ประชุม
Scopu
วารสาร
สิทธิบัต
หน่วยง
ผ่านกา
 
เกณฑ์ก

นักวิจยั
 
เกณฑ์เ

เป็น คะ

เป็น คะ

เป็น คะ
 
สูตรกา
1. คําน
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 2.3 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
ผลงานทางวิ

อแสดงให้เห็น
สมควรส่ง

นทางวิชาการ 
มวิชาการระดับ
us หรือตามปร
รทางวิชาการ
ตร หรือเป็นผ
งานหรือองค์ก
รพิจารณาตา

การประเมิน 
โดยการแป

ยเป็นคะแนนร

เฉพาะคณะ ก
กลุ่มสาขาวิ
ร้อยละของ

ะแนนเต็ม 5 =
 
กลุ่มสาขาวิ
ร้อยละของ

ะแนนเต็ม 5 =
 
กลุ่มสาขาวิ
ร้อยละของ

ะแนนเต็ม 5 =

ารคํานวณ 
นวณค่าร้อยละ

 ผลรวม
 

นคุณภาพการศกึ

ผลงาน

ผลลัพธ

วิชาการเป็นข้
นถึงความก้าว
เสริมให้มีการ
อยู่ในรูปของ

บชาติ หรือ 
ระกาศ ก.พ.อ
สําหรับการเผ

ผลงานทางวิช
กรระดับชาติว่
มเกณฑ์การข

ปลงค่าร้อยละ
ระหว่าง 0 - 5

กลุ่ม ข และ ค
วิชาวิทยาศาส
งผลรวมถ่วงนํ้
= ร้อยละ 30 

วิชาวิทยาศาส
งผลรวมถ่วงนํ้
= ร้อยละ 30 

วิชามนุษยศา
งผลรวมถ่วงนํ้
= ร้อยละ 20 

ะของผลรวมถ่

มถ่วงนํ้าหนักข
จําน

กษาภายใน มห

นทางวิชาการ

ธ์ 

ข้อมูลที่สําคัญใ
วหน้าทางวิชา
รเผยแพร่และ
งบทความวิจัย
ระดับนานาช

อ. หรือระเบียบ
ผยแพร่ผลงาน
าการรับใช้สัง

ว่าจ้างให้ดําเนิ
ขอตําแหน่งทา

ะของผลรวมถ
5 เกณฑ์แบ่งก

ค2 
สตร์และเทคโ
นํ้าหนักของผล
ขึ้นไป 

สตร์สุขภาพ
นํ้าหนักของผล
ขึ้นไป 

สตร์และสังค
นํ้าหนักของผล
ขึ้นไป 

วงนํ้าหนักขอ

ของผลงานทา
นวนอาจารย์ป
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รของอาจารย์

ในการแสดงใ
าการและการ
ะนําไปใช้ประโ
ยหรือบทความ
าติ ตีพิมพ์ในว
บคณะกรรมก
นทางวิชาการ 
งคมที่ผ่านการ
นินการ ตําราห
างวิชาการแลว้

ถ่วงนํ้าหนักข
ลุ่มตามสาขาวิ

โนโลยี 
ลงานทางวิชา

ลงานทางวิชา

คมศาสตร์ 
ลงานทางวิชา

งผลงานทางวิ

งวิชาการของ
ระจําและนักวิ

ภฏัจันทรเกษม

์ประจําและนั

ให้เห็นว่าอาจา
รพัฒนาองค์ค
โยชน์ทั้งเชิงวิ
มทางวิชาการ
วารสารวิชาก
การการอุดมศึ
พ.ศ. 2556 ผ
รประเมินตําแ
หรือหนังสือที่ใ
ว โดยมีวิธีการ

ของผลงานทา
วิชาดังน้ี 

าการของอาจ

าการของอาจ

าการของอาจ

วิชาการของอา

งอาจารย์ประจ
วิจัยทั้งหมด

นักวิจัย 

ารย์ประจําแล
วามรู้อย่างต่อ
ชาการและก

รที่ตีพิมพ์ในรา
การที่ปรากฏใน
ศึกษาว่าด้วยห
ผลงานได้รับก
แหน่งทางวิชา
ใช้ในการขอผ
รคิดดังน้ี 

างวิชาการขอ

จารย์ประจําแ

จารย์ประจําแ

จารย์ประจําแ

าจารย์ประจํา

จําและนักวิจยั

ละนักวิจัยได้ส
อเน่ือง เป็นผ
ารแข่งขันของ
ายงานสืบเน่ือ
นฐานข้อมูล T

หลักเกณฑ์การ
การจดอนุสิทธิ
าการแล้วผลง
ผลงานทางวิชา

องอาจารย์ปร

และนักวิจัยที่ก

และนักวิจัยที่ก

และนักวิจัยที่ก

าและนักวิจัยต

ย x 100 

สร้างสรรค์ 
ผลงานที่มี
งประเทศ 

องจากการ
TCI หรือ 
รพิจารณา
ธิบัตรหรือ
งานวิจัยที่
าการและ

ระจําและ 

กําหนดไว้

กําหนดไว้

กําหนดไว้

ตามสูตร 
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2. แปล
 

คะแนน

 
กําหนด
ค่าน้าํห

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 

คู่มือการประกัน

ลงค่าร้อยละที่

นที่ได้ =  
 ร้อ

ดระดับคุณภา
หนัก 
0 - บทค

วิชาก
40 - บทค

วิชาก
ประก
วารส
สภา
ทราบ

- ผลงา
0 - บทค

ฐานข
0 - บทค

นาน
อุดม
วิชาก
เป็นก
ใน B

0 - บทค
นาน
คณะ
เผยแ

- ผลงา
- ผลงา
- ผลงา
- ผลงา
- ตํารา
- ตํารา
ไม่ได้

นคุณภาพการศกึ

ทีค่ํานวณได้ใน

ร้อยละ
อยละของผลรวม

าพผลงานทาง

ความวิจัยหรือ
การระดับชาติ
ความวิจัยหรือ
การระดับนา
กาศ ก.พ.อ. 
สารทางวิชากา
สถาบันอนุมัติ
บภายใน 30 วั
านที่ได้รับการ
ความวิจัยหรือ
ข้อมูล TCI กล
ความวิจัยหรื
นาชาติที่ไม่อ
ศึกษาว่าด้วยห
การ พ.ศ. 25
การทั่วไป และ
Bell’s list) หรื
ความวิจัยหรื
นาชาติที่ปรา
ะกรรมการกา
แพร่ผลงานทา
านได้รับการจ
านวิชาการรับ
านวิจัยที่หน่วย
านค้นพบพันธ์ุ
าหรือหนังสือที
าหรือหนังสือท
ด้นํามาขอรับก

กษาภายใน มห

ข้อ 1 เทียบกั

ะของผลรวมถ่วง
ถ่วงนํ้าหนักของผ

งวิชาการดังนี

อบทความวิชา
ติ 
อบทความวิชา
านาชาติ หรือ
หรือระเบียบ
ารสําหรับการ
ติและจัดทําเ
วันนับแต่วันที่
รจดอนุสิทธิบัต
อบทความวิชา
ลุ่มที่ 2 
อบทความวิ
ยู่ในฐานข้อมู
หลักเกณฑ์กา
556 แต่สถา
ะแจ้งให้ กพอ
รือตีพิมพ์ในวา
อบทความวิ
กฏในฐานข้
รอุดมศึกษาว่
างวิชาการ พ.ศ
ดสิทธิบัตร 
ใช้สังคมที่ได้รั
ยงานหรือองค์
ธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์
ที่ได้รับการปร
ที่ผ่านการพิจ
การประเมินตํา
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ับคะแนนเต็ม

งน้ําหนักของผล
ผลงานทางวิชาก

นี้ 
ระดับ

าการฉบับสมบ

าการฉบับสมบ
อในวารสารท
บคณะกรรมกา
รเผยแพร่ผลง
ป็นประกาศใ

ทีอ่อกประกาศ
ตร 
าการฉบับสม

ชาการฉบับส
มูลตามประก
ารพิจารณาวา
บันนําเสนอส

อ./กกอ. ทราบ
ารสารวิชากา
ชาการฉบับส
้อมูลระดับน
ว่าด้วยหลักเก
ศ. 2556 

รับการประเมนิ
ค์กรระดับชาติ
ว์ที่ค้นพบใหม่
ระเมินผ่านเกณ
จารณาตามหลั
าแหน่งทางวิช

ภฏัจันทรเกษม

 5 

ลงานทางวิชากา
ารของอาจารย์ป

คณุภาพ 
บูรณ์ที่ตีพิมพ์

บูรณ์ที่ตีพิมพ์
ทางวิชาการร
ารการอุดมศึก
านทางวิชากา
ให้ทราบเป็นก
ศ 

บูรณ์ที่ตีพิมพ์

สมบูรณ์ที่ตีพิ
กาศ ก.พ.อ. 
ารสารทางวิชา
สภาสถาบันอน
บภายใน 30 วั
รที่ปรากฏในฐ
สมบูรณ์ที่ตีพิ
นานาชาติตา
ณฑ์การพิจาร

นผ่านเกณฑ์ก
ติว่าจ้างให้ดําเน
และได้รับการ
ณฑ์การขอตําแ
ลักเกณฑ์การป
ชาการ 

ารของอาจารย์ป
ประจาํและนักวิจัย

พ์ในรายงานสืบ

พ์ในรายงานสืบ
ะดับชาติที่ไม
กษาว่าด้วย ห
าร พ.ศ. 255
การทั่วไป แล

พ์ในวารสารท

พิมพ์ในวารส
หรือระเบีย

าการสําหรับก
นุมัติและจัดทํ
วันนับแต่วันที่อ
ฐานข้อมูล TC
พิมพ์ในวารส
มประกาศ ก
รณาวารสารท

การขอตําแหน
นินการ 
รจดทะเบียน 
แหน่งทางวิชา
ประเมินตําแห

ประจําและนักวิ
ยท่ีกาํหนดให้เป็น

บเน่ืองจากกา

บเน่ืองจากกา
ม่อยู่ในฐานข้
หลักเกณฑ์การ
56 แต่สถาบัน
ละแจ้งให้ กพ

างวิชาการท่ีป

ารทางวิชาก
บคณะกรรม
การเผยแพร่ผ
าเป็นประกาศ
ออกประกาศ 
CI กลุ่มที่ 1 
ารทางวิชาก
ก .พ.อ. หรือ
ทางวิชาการสํา

น่งทางวิชาการ

าการแล้ว 
หน่งทางวิชาก

จัย
นคะแนนเต็ม 5

ารประชุม

ารประชุม
้อมูลตาม
รพิจารณา
นนําเสนอ
พอ./กกอ.

ปรากฏใน

การระดับ
มการการ
ลงานทาง
ศให้ทราบ
(ซึ่งไม่อยู่

การระดับ
ระเบียบ
าหรับการ

รแล้ว 

การ แต่

x 5
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(Full P
ในรูปแ
 
กําหนด
ค่าน้าํห

0.2

0.4
0.6
0.8
1.0

 
 
 
 
 
 

คู่มือการประกัน

การส่งบทค
Paper) และเมื
แบบเอกสารหรื

ดระดับคุณภา
หนัก 
0 งานสร้

online
40 งานสร้
0 งานสร้
0 งานสร้
0 งานสร้

นคุณภาพการศกึ

ความเพ่ือพิจ
มื่อได้รับการต
รือสื่ออิเล็กทร

าพงานสร้างส

้างสรรค์ที่มีกา
e 
้างสรรค์ที่ได้รั
้างสรรค์ที่ได้รั
้างสรรค์ที่ได้รั
้างสรรค์ที่ได้รั

กษาภายใน มห

ารณาคัดเลือ
ตอบรับและตีพิ
รอนิกส์ได้ 

สรรค์ ดังนี้ 

ารเผยแพร่สูส่

รับการเผยแพร
รับการเผยแพร
รับการเผยแพร
รับการเผยแพร
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กให้นําเสนอ
พิมพ์แล้ว การ

ระดับ
สาธารณะในลกั

ร่ในระดับสถา
ร่ในระดับชาติ
ร่ในระดับควา
ร่ในระดับภูมภิ

ภฏัจันทรเกษม

อในการประชุ
รตีพิมพ์ต้องตีพิ

คณุภาพ 
กษณะใดลักษ

าบัน 
ติ 
ามร่วมมือระห
ภาคอาเซียน/

ชุมวิชาการต้อ
พิมพ์เป็นฉบับ

ษณะหน่ึง หรือ

หว่างประเทศ 
/นานาชาติ 

องส่งเป็นฉบับ
บสมบูรณ์ซึ่งสา

อผ่านสื่ออิเล็ก

บสมบูรณ์ 
ามารถอยู่

กทรอนิกส์ 



         ค
 

องค์ป
 

ทางวิช
เช่ียวชา
โดยให้บ
กว้าง รู
สถาบัน
เพ่ือตอ
แล้ว สถ
การพัฒ
ตําแหน
การสร้า
 
ตัวบ่งช้ี

 
 
 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 3 

การบริการท
าการแก่ชุมช
าญ การให้บริ
บริการทั้งหน่
รูปแบบการให
นเป็นแหล่งอ้า
อบคําถามต่าง
ถาบันยังได้รับ
ฒนาหลักสูตร 
น่งทางวิชาการ
างรายได้ของส

ช้ี จํานวน 1 ตั
ตัวบ่งช้ีที่ 3

นคุณภาพการศกึ

 การบริการ

ทางวิชาการแ
น สังคม และ

รการทางวิชาก
น่วยงานภาครั
ห้บริการทางวิ
างอิงทางวิชาก
ๆ หรือเพ่ือช้ีแ
บประโยชน์ใน
มีการบูรณาก
รของอาจารย์
สถาบันจากกา

ตัวบ่งช้ี คือ 
.1   การบริกา

กษาภายใน มห

รวิชาการ 

แก่สังคมเป็นห
ะประเทศชาติ
การอาจให้เปล
รัฐและเอกชน
วิชาการมีควา
การ ให้คําปรึ
แนะสังคม กา
นด้านต่างๆ คือ
การเพ่ือใช้ปร
ย์ สร้างเครือข่า
ารให้บริการท

ารวิชาการแก่

 

าวิทยาลัยราชภั

91 

หน่ึงในภารกิจ
ติ ในรูปแบบต
ล่าโดยไม่คิดค่
น หน่วยงานอิ
มหลากหลาย

รึกษา ให้การอ
ารให้บริการท
อ เพ่ิมพูนคว
ะโยชน์ ทางด้
ายกับหน่วยง

ทางวิชาการด้ว

สังคม 

ภฏัจันทรเกษม

จหลักของสถา
ต่างๆ ตามควา
าใช้จ่ายหรืออ
สระ หน่วยงา
ย เช่น การอน
อบรม จัดประ
างวิชาการนอ
วามรู้และประ
ด้านการจัดกา
านต่างๆ ซึ่ง
วย 

าบันอุดมศึกษ
ามถนัดและใน
อาจคิดค่าใช้จ่
านสาธารณะ
นุญาตให้ใช้ปร
ะชุมหรือสัมมน
อกจากเป็นกา
ะสบการณ์ขอ
ารเรียนการสอ
เป็นแหล่งงาน

ษา สถาบันพึงใ
นด้านที่สถาบั
ายตามความ
 ชุมชน และส
ระโยชน์ทรัพย
นาวิชาการ ทํ
รทําประโยชน
งอาจารย์อันจ
อนและการวิจั
นของนักศึกษา

ให้บริการ 
บันมีความ
เหมาะสม 
สังคมโดย
ยากรของ
ํางานวิจัย
น์ให้สังคม
จะนํามาสู่
จัย พัฒนา
าและเป็น



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

กระบว
บริการ
สร้างป
พัฒนาก
สร้างคว
 
เกณฑ์ม

วัดควา
พิจารณ

วิชาการ

นําเสนอ

 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 3.1 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
การบริการ

วนการในการใ
รวิชาการประจ
ระโยชน์แก่ชุม
การเรียนการส
วามพึงพอใจต

มาตรฐาน 
1. จัดทําแผ

ามสําเร็จในร
ณาอนุมัติ 

2. โครง
รเพ่ือให้เกิดผ

3. โครงการ
4. ประเมิ

อกรรมการปร
5. นําผลกา
6. คณะมีสว่

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

การบริ

กระบว

รวิชาการเป็
ให้บริการวิชา
จําปี ทั้งการ
มชน โดยมีกา
สอนแก่นักศกึ
ต่อชุมชนและส

ผนการบริการ ิ
ะดับแผนแล

การบริการวิช
ลต่อการพัฒน
รบริการวิชากา
มินความสําเร็จ
ระจําคณะเพ่ือ
ารประเมินตาม
วนร่วมในการ

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

ริการวิชาการ

วนการ 

นภารกิจหลั
าการแก่สังคม
รบริการวิชาก
ารประเมินควา
กษาให้ มีประส
สังคมอย่างต่อ

วิชาการประจ
ะโครงการบ ิ

ชาการแก่สังค
นานักศึกษา ชุ
ารแก่สังคมใน
จตามตัวบ่งช้ีข
อพิจารณา 
มข้อ 4 มาปรบั
รบริการวิชากา

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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แก่สังคม 

ักอีกอย่างห
ม โดยศึกษาค
การที่ทําให้เกิ
ามสําเร็จของ
สบการณ์จาก
อเน่ืองและย่ังยื

จําปีที่สอดคล้
ริการวิชากา

คมตามแผน มี
ชุมชน หรือสัง
นข้อ 1 อย่างน้
้ของแผนและ

บปรุงแผนหรื
ารแก่สังคมใน

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 - 4 ข้อ

ภฏัจันทรเกษม

น่ึงของสถาบ
ความต้องการ
ดรายได้และก
การบริการวิช
สภาพจริงแล
ยืน 

้องกับความต้
รแก่สังคมแล

มีการจัดทําแ
คม 
น้อยต้องมีโครง
โครงการบริก

อพัฒนาการให
นระดับสถาบัน

ค
การ มีกา

บันอุดมศึกษ
รของกลุ่มเป้า
การบริการวิช
ชาการ และนํา
ะนํามาใช้ประ

้องการของสัง
ละเสนอกรรม

ผนการใช้ปร

งการที่บริการ
การวิชาการแ

ห้บริการวิชาก
น 

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
5 ข้อ 

ษา คณะควร
หมายนํามาจั

ชาการที่คณะจ
ามาจัดทําเป็น
ะโยชน์จนเกิด

งคมและกําหน
มการประจํา

ะโยชน์จากกา

รแบบให้เปล่า 
ก่สังคมในข้อ 

การแก่สังคม 

คะแน
มีการดํา

6 ข

รคํานึงถึง
จัดทําแผน
จัดทําเพ่ือ
นแผนเพ่ือ
ดผลลัพธ์ที่

นดตัวบ่งช้ี 
คณะเพ่ือ

ารบริการ 

1 และ

นน 5 
เนินการ 
ข้อ 
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องค์ป
 

สถาบัน
โดยอา
กับพันธ
ศิลปะแ
 
ตัวบ่งช้ี

 
 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 4 

การทํานุบํา
นอุดมศึกษาจึ
จมีจุดเน้นเฉพ
ธกิจอ่ืนๆ โดย
และวัฒนธรรม

ช้ี จํานวน 1 ตั
ตัวบ่งช้ีที่ 4

นคุณภาพการศกึ

 การทํานบุํ

ารุงศิลปะและ
งต้องมีระบบ
พาะที่แตกต่า
ยเฉพาะการผลิ
ม สร้างสรรค์ 

ตัวบ่งช้ี คือ 
.1   ระบบแล

กษาภายใน มห

บํารุงศิลปะแ

ะวัฒนธรรมถือ
และกลไกกา
งกันตามปรัช
ลติบัณฑิต รวม
ส่งเสริมภูมิปัญ

ละกลไกการทํา
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และวัฒนธรร

อเป็นพันธกิจส
รดําเนินงานด้

ชญา และธรรม
มทั้งมีการจัดกิ
ญญาท้องถิ่นใ

านุบํารุงศิลปะ

ภฏัจันทรเกษม

รม 

สําคัญประกา
ด้านนี้ให้เป็นไ
มชาติของแต่
กิจกรรมที่ฟ้ืน
ให้เป็นรากฐาน

ะและวัฒนธรร

ารหน่ึงของสถ
ไปอย่างมีประ
ละสถาบัน แ

นฟู อนุรักษ์ สืบ
นการพัฒนาอ

รม 

ถาบันอุดมศึกษ
ะสิทธิภาพและ
ละมีการบูรณ
บสาน พัฒนา
งค์ความรู้ที่ดีขึ

ษา ดังน้ัน 
ะคุณภาพ 

ณาการเข้า
า เผยแพร่
ขึ้น 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

และวัฒ
สถาบัน
 
เกณฑ์ม

วัตถุปร

และวัฒ

 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 4.1 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
สถาบันอุดม

ฒนธรรมทั้งก
นอย่างมีประสิ

มาตรฐาน 
1. กําหนดผ
2. จัดทําแ

ระสงค์ของแผน
3. กํากับติด
4. ประเมิน

ฒนธรรม 
5. นําผลกา
6. เผยแพร่
7. กําหนดห

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

ระบบแ

กระบว

มศึกษาต้องมี
การอนุรักษ์ ฟ้ื
สทิธิภาพและป

ผู้รับผิดชอบใน
แผนด้านทําน
น รวมทั้งจัดส
ดตามให้มีการ
นความสําเร็จต

ารประเมินไปป
ร่กิจกรรมหรือ
หรือสร้างมาต

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

และกลไกการ

วนการ 

มีนโยบาย แผ
ฟ้ืนฟู สืบสาน
ประสิทธิผล 

นการทํานุบําร
นุบํารุงศิลปะ
สรรงบประมา
รดําเนินงานตา
ตามตัวบ่งช้ีที่ว

ปรับปรุงแผนห
การบริการด้า

ตรฐานด้านศิล

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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รทํานุบํารุงศลิ

นงาน โครงส
น เผยแพร่วัฒ

รุงศิลปะและวั
ะและวัฒนธ
ณเพ่ือให้สาม
ามแผนด้านทํ
วัดความสําเร็

หรือกิจกรรมด
านทํานุบํารุงศิ
ปะและวัฒนธ

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 - 4 ข้อ

ภฏัจันทรเกษม

ลปะและวัฒน

สร้าง และการ
ฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรม 
รรม และกํา
ารถดําเนินกา
านุบํารุงศิลปะ
ร็จตามวัตถุปร

ด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒน
ธรรมซึ่งเป็นที่

ค
การ มีกา

นธรรม 

รบริหารจัดกา
ภูมิปัญญาท้

าหนดตัวบ่งชี
ารได้ตามแผน 
ะและวัฒนธร
ระสงค์ของแผ

งศิลปะและวัฒ
นธรรมต่อสาธ
ยอมรับในระด

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
5 ข้อ 

ารงานทํานุบํา
้องถิ่นตามจุด

ช้ีวัดความสํา

รม 
ผนด้านทํานุบํา

ฒนธรรม 
ธารณชน 
ดับชาติ 

คะแน
มีการดํา

6 - 7

ารุงศิลปะ 
ดเน้นของ

าเร็จตาม

ารุงศิลปะ

นน 5 
เนินการ 
7 ข้อ 



         ค
 

องค์ป
 

การกํา
ให้มีคุณ
การบริ
Gover
 
ตัวบ่งช้ี

 
 
 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 5 

สถาบันอุด
กับ ดูแลการ
ณภาพ เช่น 
หารทรัพยาก
nance) 

ช้ี จํานวน 2 ตั
ตัวบ่งช้ีที่ 5

ตัวบ่งช้ีที่ 5

นคุณภาพการศกึ

 การบริหา

มศึกษาต้องใ
รทํางานของส
ทรัพยากรบุ
รทั้งหมด ฯลฯ

ตัวบ่งช้ี คือ 
.1 การบริห

เอกลักษณ
.2 ระบบกําก

กษาภายใน มห

รจัดการ 

ให้ความสําคัญ
สถาบันให้มีปร
คคล ระบบฐ
ฯ เพ่ือสัมฤทธิ

หารของคณะเ
ณ์ของคณะ 
กับการประกัน
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ญกับการบริห
ระสิทธิภาพ ส
านข้อมูล การ
ธิผลตามเป้าห

เพ่ือการกํากับ

นคุณภาพหลกั

ภฏัจันทรเกษม

หารจัดการ โ
สถาบันอุดมศึ
รบริหารความ

หมายที่กําหนด

บติดตามผลล

กสูตร 

ดยมีสภามหา
กษาจะต้องบ
มเสี่ยง การบริ
ดไว้ โดยใช้หลั

ลัพธ์ตามพันธ

าวิทยาลัยทํา
ริหารจัดการด
ริหารการเปลี
ลักธรรมาภิบา

ธกิจ กลุ่มสถ

าหน้าที่ใน 
ด้านต่างๆ 
ลี่ยนแปลง 
ล (Good 

าบันและ



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

และกา
ผ่านคณ
สอดคล้
ประกัน
 
เกณฑ์ม

กับวิสยั
กลยุทธ์
แผนกล

ค่าใช้จา่
คุ้มค่าข

ปัจจัยภ
ระดับค

ชัดเจน 

เรียนรู้อื
อย่างเป็

สายสนั

สอดคล้
หน่ึงขอ
ประเมิน
 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 5.1 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
สถาบันอุดม

ารทํานุบํารุงศิ
ณะ ดังน้ัน ค
ล้องกับเป้าหม
นคุณภาพการศึ

มาตรฐาน 
1. พัฒนาแผ

ยทัศน์ของคณ
ธ์ทางการเงินแ
ลยุทธ์และเสน

2. ดําเนินก
ายเพ่ือพัฒนา
ของการบริหาร

3. ดําเนิน
ภายนอก หรือ
ความเสี่ยงลดล

4. บริหาร

5. ค้นหาแ
อ่ืนๆ ตามประ
ป็นระบบโดยเ

6. การกํากับ
นับสนุน 

7. ดําเน
ล้องกับพันธกิ
องการบริหาร
นคุณภาพ 

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

การบริ
และเอ

กระบว

มศึกษามีพันธ
ลปะและวัฒน
คณะต้องมีกา
มาย และกลุ่ม
ศึกษา เพ่ือสนั

ผนกลยุทธ์จา
ะ สถาบัน รว
และแผนปฏิบั
นอผู้บริหารระ
ารวิเคราะห์ข้
นักศึกษา อาจ
รหลักสูตร ปร
งานตามแผน
อปัจจัยที่ไม่สา
ลงจากเดิม 
รงานด้วยหลัก

แนวปฏิบัติที่ดีจ
ะเด็นความรู้ อ
เผยแพร่ออกม
ับติดตามผลก

นินงานด้านก
กิจและพัฒนา
งานคณะตาม

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

ริหารของคณะ
กลักษณ์ของ

วนการ 

ธกิจหลัก คือ 
นธรรม ในการ
ารพัฒนาแผน
มสถาบันตลอ
นับสนุนการดํา

กผลการวิเคร
มทั้งสอดคล้อ
ัติการประจําปี
ดับสถาบันเพ่ื
้อมูลทางการเ
จารย์ บุคลาก
ระสิทธิภาพ ป
บริหารความ
ามารถควบคุม

กธรรมาภิบาล

จากความรู้ทั้ง
อย่างน้อยครอ
มาเป็นลายลักษ
การดําเนินงาน

การประกันคุณ
การของคณะ

มปกติที่ประก

น 2 
นินการ 
้อ 

มี

าวิทยาลัยราชภั

96 

ะเพื่อการกํากั
คณะ 

การเรียนการ
รดําเนินพันธกิ
เพ่ือกําหนดทิ
ดจนมีการบริ
าเนินงานตาม

ราะห์ SWOT 
องกับกลุ่มสถา
ปีตามกรอบเว
อพิจารณาอนุ
เงินที่ประกอบ
กร การจัดการ
ประสิทธิผลใน
เสี่ยง ที่เป็นผ
มได้ที่ส่งผลต่

ลอย่างครบถ้ว

งที่มีอยู่ในตัวบ
อบคลุมพันธกิ
ษณ์อักษรและ
นตามแผนการ

ณภาพการศึก
ะที่ได้ปรับให้ก
อบด้วย การค

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 - 4 ข้อ

ภฏัจันทรเกษม

กับติดตามผล

รสอน การวิจั
กิจหลัก สถาบ
ทิศทางการพัฒ
รหารทั้งด้านบุ
พันธกิจหลักใ

โดยเช่ือมโยงก
าบันและเอกลั
ลาเพ่ือให้บรร

นุมัติ 
บไปด้วยต้นทุน
รเรียนการสอน
นการผลิตบัณฑิ
ลจากการวิเค
อการดําเนินง

นทั้ง 10 ปร

บุคคล ทักษะข
กิจด้านการผลิ
ะนํามาปรับใช้
รบริหารและแ

กษาภายในตา
การดําเนินงา
ควบคุมคุณภา

ค
การ มีกา

5

ลลัพธ์ตามพัน

จัย การบริกา
บันอุดมศึกษา
ฒนาและการด
บุคลากร การเ ิ
ให้บรรลุตามเป้

กับวิสัยทัศน์ข
ลักษณ์ของคณ
รลุผลตามตัวบ

นต่อหน่วยในแ
น อย่างต่อเน่ื
ฑิต และโอกาส
คราะห์และระ
งานตามพันธกิ

ระการที่อธิบา

ของผู้มีประสบ
ลิตบัณฑิตและ
ช้ในการปฏิบัติ
แผนพัฒนาบุค

ามระบบและ
นด้านการปร
าพ การตรวจ

คะแนน 4
รดําเนินการ 
5 - 6 ข้อ

ธกิจ กลุ่มสถ

รทางวิชาการ
าจําเป็นต้องดํ
ดําเนินงานขอ
งิน ความเสี่ย
ป้าหมายท่ีกําห

ของคณะและส
ณะ และพัฒนา
บ่งช้ี และเป้าห

แต่ละหลักสูต
นอง เพ่ือวิเครา
สในการแข่งขั
บุปัจจัยเสี่ยงท
กิจของคณะ 

ายการดําเนิน

บการณ์ตรง แ
ะด้านการวิจัย
ติงานจริง 
คลากรสายวิช

ะกลไกที่เหมา
ระกันคุณภาพ
สอบคุณภาพ

คะแน
มีการดํา

7 ข

าบัน 

รแก่สังคม 
ําเนินงาน
องคณะให้
งและการ
หนดไว้ 

สอดคล้อง
าไปสู่แผน
หมายของ

ร สัดส่วน 
าะห์ความ
ขัน 
ที่เกิดจาก 

และให้

งานอย่าง 

และแหล่ง 
ย จัดเก็บ

าการและ 

าะสมและ
พเป็นส่วน
 และการ 

นน 5
เนินการ
ข้อ



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

ต้ังแต่ก
เกณฑ์ก
สามาร
อย่างมี
 
เกณฑ์ม

องค์ปร

ผลการ

การปร

กรรมก

ขึ้นอย่า

 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 5.2 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
บทบาทหน้

การควบคุมคุณ
การประเมิน
ถส่งเสริม สนั
คุณภาพ 

มาตรฐาน 
1. มีระบบ

ระกอบการปร
2. มีคณะก

ติดตามให้กรร
3. มีการจัด

ะกันคุณภาพห
4. มีการปร

ารประจําคณ
5. นําผลกา

างต่อเน่ือง 
6. มีผลการ

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

ระบบก

กระบว

น้าที่ของคณะใ
ณภาพ การติ
จะมุ่งไปที่ระ

นับสนุน กํากับ

บและกลไกใ
ะกันคุณภาพห

กรรมการกํากับ
รมการประจํา
ดสรรทรัพยา
หลักสูตร 
ระเมินคุณภา

ณะเพ่ือพิจารณ
ารประเมินแล

รประเมินคุณภ

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

กํากับการประ

วนการ 

ในการกํากับก
ติดตามตรวจส
ะบบการประก
บ ติดตามกา

นการกํากับ
หลักสูตร 
บ ติดตามการ
าคณะเพ่ือพิจา
กรเพ่ือสนับส

าพหลักสูตรต
ณา 
ะข้อเสนอแน

ภาพทุกหลักสู

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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ะกันคุณภาพห

การประกันคุณ
สอบคุณภาพ 
กันคุณภาพก
ารดําเนินงานใ

บการดําเนิน

รดําเนินงานให
ารณาทุกภาค
สนุนการดําเนิ

ามกําหนดเว

ะจากกรรมกา

สตูรผ่านองคป์

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 - 4 ข้อ

ภฏัจันทรเกษม

หลักสูตร 

ณภาพการศึก
และการพัฒ

การศึกษามาก
ให้เป็นไปตาม

การประกัน

ห้เป็นไปตามร
การศึกษา 
นินงานของหล

วลาทุกหลักสู

ารประจําคณะ

ระกอบที่ 1 ก

ค
การ มีกา

ษาระดับหลัก
นาคุณภาพ ก
กกว่าการปร
มที่กําหนด สะ

คุณภาพหลั

ระบบที่กําหนด

ลักสูตรให้เกิด

ตร และรายง

ะมาปรับปรุงห

การกํากับมาต

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
5 ข้อ 

กสูตร มีการดํ
การพัฒนาตัว
ะเมินคุณภาพ
ะท้อนการจัดก

ักสูตรให้เป็น

ดในข้อ 1 แล

ดผลตามองค์

งานผลการปร

หลักสูตรให้มีค

ตรฐาน 

คะแน
มีการดํา

6 ข

ําเนินการ 
วบ่งช้ีและ
พ เพ่ือให้
การศึกษา

นไปตาม 

ะรายงาน 

์ประกอบ 

ระเมินให้ 

คุณภาพดี 

นน 5 
เนินการ 
ข้อ 



         ค
 

 
ระดับส
ระดับส
องคป์
ประ

1. การ

 

 

 
 
2. การ ิ

 

 

3. การ
4. การ
และวัฒ
5. การ

 

 
 
 
 

คู่มือการประกัน

ระ

สถาบัน ประก
สถาบัน จํานวน
ประกอบในกา
ะกันคุณภาพ
สถาบนั 
ผลิตบัณฑิต 

วิจัย 

บริการวิชากา
รทํานุบํารุงศิล
ฒนธรรม 
บริหารจัดการ

นคุณภาพการศกึ

ะบบการปร

กอบด้วยผลกา
นรวม 13 ตัวบ
าร

1.1 ผลก

1.2 อาจ

1.3 อาจ

1.4 การ
1.5 กิจก
2.1 ระบ
 หรือ
2.2 เงิน

2.3 ผลง

าร 3.1 การ
ลปะ 4.1 ระบ

 วัฒน
ร 5.1 การ

 ผลล
 ของ
5.2 ผลก

5.3 ระบ

กษาภายใน มห

ระกันคุณภ

ารดําเนินงานร
บ่งช้ี ดังน้ี 

การบริหารจัด

จารย์ประจําส

จารย์ประจําสถ

รบริการนักศึก
กรรมนักศึกษา
บบและกลไก
องานสร้างสรร
สนับสนุนงาน

านทางวิชากา

รบริการวิชากา
บบและกล ไ
นธรรม 
รบริหารของ
ลัพธ์ตามพันธ
งสถาบัน 
การบริหารงาน

บบกํากับการป
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บทที่ 6
ภาพการศึก

ระดับหลักสูต

ตัวบ่งชี ้

ดการหลักสูตร

ถาบันที่มีคุณว

ถาบันที่ดํารงต

กษาระดับปรญิ
าระดับปริญญ
กการบริหารแ
รค์ 
นวิจัยและงาน

ารของอาจารย

ารแก่สังคม 
ไกการทํ า นุ

งสถาบันเพ่ือ
ธกิจ กลุ่มสถา

นของคณะ 

ประกันคุณภาพ

ภฏัจันทรเกษม

ษาภายใน

ร ระดับคณะ

รโดยรวม 

วุฒิปริญญาเอ

ตําแหน่งทางวิ

ญญาตรี 
ญาตรี 
และพัฒนางา

สร้างสรรค์ 

ย์ประจําและน

นุ บํ า รุ งศิ ลป

อการกํากับติ
าบัน และเอก

พหลักสูตรแล

 ระดับสถา

 และเพ่ิมเติม

ค่าเฉ
หลักส

อก ร้อยล
ที่มีคุ

ชาการ ร้อยล
ที่ดําร
เกณฑ
เกณฑ

านวิจัย เกณฑ

คะแน
ระดับ

นักวิจัย คะแน
ระดับ
เกณฑ

ะและ เกณฑ

ติดตาม
ลักษณ์

เกณฑ

คะแ
ระดับ

ละคณะ เกณฑ

าบัน 

มตัวบ่งช้ีที่ดําเนิ

เกณฑ์พิจ

ฉลี่ยของระดับ
สูตรที่สถาบัน
ละของอาจาร
ณวุฒิปริญญา
ละของอาจาร
รงตําแหน่งทา
ฑ์มาตรฐาน 6
ฑ์มาตรฐาน 6
ฑ์มาตรฐาน 6

นนเฉลี่ยของ
บคณะและหน
นนเฉลี่ยของ
บคณะและหน
ฑ์มาตรฐาน 6
ฑ์มาตรฐาน 7

ฑ์มาตรฐาน 7

นนเฉลี่ยของ
บคณะทุกคณ
ฑ์มาตรฐาน 5

นินการใน

จารณา 

บคุณภาพของ
นรับผิดชอบ 
รย์ประจําสถา
าเอก 
รย์ประจําสถา
างวิชาการ 
6 ข้อ 
6 ข้อ 
6 ข้อ 

คะแนนประเ
น่วยงานวิจัย
คะแนนประเ
น่วยงานวิจัย
6 ข้อ 
7 ข้อ 

7 ข้อ 

งผลการประเ
ะ 

5 ข้อ 

งทุก

าบัน

าบัน

เมิน

เมิน

เมิน



         ค
 

องค์ป
 

สอนให้
ปัจจุบัน
กับการ
กําหนด
จัดการ
สถาบัน
 
ตัวบ่งช้ี

 
 
 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 1 

พันธกิจที่สํา
ห้ผู้เรียนมีควา
น ใช้หลักการข
รบริหารจัดกา
ด ประกอบด้ว
รการเรียนกา
น 

ช้ี จํานวน 5 ตั
ตัวบ่งช้ีที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 1
ตัวบ่งช้ีที่ 1

นคุณภาพการศกึ

 การผลิตบั

าคัญที่สุดของ
มรู้ในวิชาการ
ของการจัดกร
ารหลักสูตรแล
วย การมีอาจ
รสอนที่อาศัย

ตัวบ่งช้ี คือ 
.1 ผลการบริ
.2 อาจารย์ป
.3 อาจารย์ป
.4 การบริกา
.5 กิจกรรมน

กษาภายใน มห

บัณฑิต 

งสถาบันอุดมศึ
รและวิชาชีพ 
ระบวนการเรยี
ละการเรียนกา
จารย์ที่มีปริมา
ยหลักการร่วม

ริหารจัดการห
ประจําสถาบัน
ประจําสถาบัน
ารนักศึกษาระ
นักศึกษาระดับ
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ศึกษา คือ กา
มีคุณลักษณะ
ยนรู้ที่เน้นผู้เรี
ารสอน เริ่มต้ั
าณและคุณภ
มมือรวมพลัง

หลักสูตรโดยรว
นที่มีคุณวุฒิปริ
นที่ดํารงตําแห
ะดับปริญญาต
บปริญญาตรี

ภฏัจันทรเกษม

รผลิตบัณฑิต 
ะตามหลักสูต
ยนเป็นสําคญั
ั้งแต่การกําหน
าพตามมาตรฐ
งของทุกฝ่ายท

วม 
ริญญาเอก 
น่งทางวิชากา

ตรี 

หรือการจัดกิ
รที่กําหนด ก

ญ ดังน้ัน พันธกิ
นดปัจจัยนําเข
ฐานหลักสูตร
ที่เก่ียวข้องทั้

าร 

กิจกรรมการเรี
การเรียนการส
กิจดังกล่าวจึง
ข้าที่ได้มาตรฐ
 มีกระบวนก
ั้งภายในและ

รียน การ
สอนในยุค
งเก่ียวข้อง
ฐานตามที่
ารบริหาร
ภายนอก



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

ที่สถาบั
 
เกณฑ์ก

 
สูตรกา
 

คะแนน

 
 
หมาย
ระดับอ
รายงาน
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 1.1 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนิ

บันรับผิดชอบ 

การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของ

ารคํานวณ 

นที่ได้ = 

เหตุ : หลักสู
อุดมศึกษาเห็
นผลการรับรอ

นคุณภาพการศกึ

ผลการ

ผลลัพธ

นินการของแต
เกณฑ์การปร

งคะแนนประเ

 ผลรวมขอ
 จํานวนห

สูตรที่ได้รับก
นชอบ ไม่ต้อ
องตามระบบน้ั

กษาภายใน มห

รบริหารจัดกา

ธ์ 

ต่ละหลักสูตรใ
ระเมิน ค่าเฉลี่

เมินทุกหลักสู

องค่าคะแนนป
หลักสูตรทั้งหม

ารรับรองโด
องนําคะแนนก
น้ันๆ ในตัวบ่งชี
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ารหลักสูตรโด

ในสถาบัน ซึ่ง
ลีย่ของระดับคุ

ตรที่คณะรับผิ

ประเมนิของทุ
มดที่สถาบันรั

ยระบบอ่ืนๆ
การประเมินข
ช้ีน้ีให้ครบถ้วน

ภฏัจันทรเกษม

ดยรวม 

งสามารถสะท
ณภาพของทกุ

ผดิชอบ 

ทกุหลักสูตร
รับผิดชอบ

ๆ ตามที่คณะ
ของหลักสูตร
น 

ท้อนคุณภาพข
กหลักสูตรที่ส

ะกรรมการปร
รน้ันมาคํานว

ของบัณฑิตใน
ถาบันรับผิดช

ระกันคุณภา
ณในตัวบ่งช้ีนี

นหลักสูตร 
ชอบ 

พภายใน
น้ี แต่ต้อง
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ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

และคว
ติดตาม
ทางกา
หลักสตู
 
เกณฑ์ก

 
เกณฑ์เ

40 ขึ้นไ
 
สูตรกา
1. คําน
 

 
2. แปล
 

คะแนน

 
หมายเ

คุณวุฒิ
ปีการศึ
อ่ืนที่เห

ในกรณี
อาจารย
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 1.2 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
การศึกษาร

วามลุ่มลึกทา
มความก้าวหน้
ารศึกษาท่ีตรง
ตร 

การประเมิน 
โดยการแปล

เฉพาะสถาบนั
ค่าร้อยละข

ไป 

ารคํานวณ 
นวณค่าร้อยละ

ลงค่าร้อยละที่

นที่ได้ =  
 ร้

เหตุ : 
1. คุณวุฒิ

ของกระทรวง
ศึกษานั้น ทั้งน้ี
หมาะสมกว่า ท

2. การนับจ
ณีที่มีอาจารย์บ
ย์ประจําและน

นคุณภาพการศกึ

อาจาร

ปัจจัยน

ระดับอุดมศึกษ
งวิชาการ เพ่ื

น้าทางวิชาการ
งหรือสัมพันธ์

ลงค่าร้อยละข

นกลุ่ม ข และ
องอาจารย์ปร

ะของอาจารย์ป

 จํานวนอ
 จํ

ทีค่ํานวณได้ใน

ร้อยละของอา

ปริญญาเอกพิ
งศึกษาธิการ ก
น้ี อาจใช้คุณวุฒ
ทั้งน้ี ต้องได้รับ
จํานวนอาจาร
บรรจุใหม่ให้ค
นักวิจัย 

กษาภายใน มห

รย์ประจําสถา

นําเข้า 

ษาถือเป็นการ
พ่ือปฏิบัติพันธ
รและการพัฒน
ธ์กับหลักสูตร

ของอาจารย์ป

ะ ค2 
ระจําสถาบันที

ประจําสถาบัน

าจารย์ประจํา
ํานวนอาจารย

ข้อ 1 เทียบกั

ร้อยละของอ
าจารย์ประจําส

พิจารณาจากร
กรณีที่มีการป
ฒิอ่ืนเทียบเทา่
บความเห็นชอ
รย์ประจํา ให้น
คํานวณตามเก
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าบันที่มีคุณวุฒิ

รศึกษาระดับส
ธกิจสําคัญขอ
นาองค์ความรู้
รที่เปิดสอนใน

ระจําสถาบันท

ที่มีคุณวุฒิปริญ

นที่มีคุณวุฒิป ิ

าสถาบันที่มีคุณ
ย์ประจําสถาบั

ับคะแนนเต็ม

อาจารย์ประจํ
สถาบันที่มีคุณ

ระดับคุณวุฒิที
ปรับวุฒิการศึก
าคุณวุฒิปริญญ
อบจากคณะก
นับตามปีการ
กณฑ์อาจารย์

ภฏัจันทรเกษม

ฒิปริญญาเอก

สูงสุดที่ต้องก
องสถาบันในก
รู้ ดังน้ัน สถาบ
นสัดส่วนที่เห

ที่มีคุณวุฒิปรญิ

ญญาเอกท่ีกําห

ริญญาเอกตา

ณวุฒิปรญิญา
บันทั้งหมด 

 5 

จาํสถาบันที่มีค
ณวุฒิปริญญาเ

ที่ได้รับหรือเที
กษาให้มีหลักฐ
ญาเอกได้สําห
รรมการการอุ
ศึกษาและนับ
ย์ประจําที่ระบ

ก 

ารบุคลากรท่ี
การผลิตบัณฑิ
บันจึงควรมีอา
มาะสมกับพั

ญญาเอกเป็น

หนดให้เป็นคะ

มสูตร 

าเอก x 100

คุณวุฒิปริญญ
เอกที่กําหนดใ

ทียบเท่าตามห
ฐานการสําเร็จ
หรับกรณีที่บา
อุดมศึกษา 
บทั้งที่ปฏิบัติงา
บุในคําช้ีแจงเ

มีความรู้ความ
ฑิต ศึกษาวิจัย
าจารย์ที่มีระดั
ันธกิจหรือจุด

คะแนนระหว่

ะแนนเต็ม 5 

0 

าเอก 
ให้เป็นคะแนน

หลักเกณฑ์การ
จการศึกษาภา
งสาขาวิชาชีพ

านจริงและลา
ก่ียวกับการนั

มสามารถ
ยเพ่ือการ
ดับคุณวุฒิ
ดเน้นของ

าง 0 - 5 

= ร้อยละ 

x 5นเต็ม 5

รพิจารณา
ายในรอบ
พมีคุณวุฒิ

าศึกษาต่อ 
นับจํานวน



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

ในสถา
นําไปใช
สิ่งสะท้
 
เกณฑ์ก

0 – 5  
 
เกณฑ์เ

ศาสตร
 
สูตรกา
1. คําน
 

 
2. แปล
 

คะแนน

 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 1.3 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
สถาบันอุดม

บันทําการศึก
ช้ในการเรียน
ทอ้นการปฏิบัติ

การประเมิน 
โดยการแป

เฉพาะสถาบนั
ค่าร้อยละข

ราจารย์รวมกัน

ารคํานวณ 
นวณค่าร้อยละ

 
 

ลงค่าร้อยละที่

นที่ได้ =  
 ร

นคุณภาพการศกึ

อาจาร

ปัจจัยน

มศึกษาถือเป็น
กษาวิจัยเพ่ือแ
การสอน รวม
ติงานดังกล่าว

ลงค่าร้อยละข

น กลุ่ม ข แล
ของอาจารย์ป
น ที่กําหนดให้

ะของอาจารย์ป

จํานวนอาจ
จํ

ทีค่ํานวณได้ใน

ร้อย
ร้อยละของอาจ

กษาภายใน มห

รย์ประจําสถา

นําเข้า 

นขุมปัญญาขอ
แสวงหาและพั
มทั้งการแก้ไข
ของอาจารย์ต

ของอาจารย์ป

ละ ค2 
ประจําสถาบัน
ห้เป็นคะแนนเ

ประจําสถาบัน

ารย์ประจําสถ
ํานวนอาจารย

ข้อ 1 เทียบกั

ละของอาจาร
จารย์ประจําสถา
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าบันที่ดํารงตํา

องประเทศ แ
พัฒนาองค์ควา
ปัญหาและพั
ตามพันธกิจ 

ประจําสถาบัน

นที่ดํารงตําแห
ต็ม 5 = ร้อยล

นที่ดํารงตําแห

ถาบันที่ดํารงต
ย์ประจําสถาบั

ับคะแนนเต็ม

รย์ประจําสถา
าบันท่ีดํารงตําแห

ภฏัจันทรเกษม

าแหน่งทางวิช

และมีความรับ
ามรู้ในศาสตร
ัฒนาประเทศ

นที่ดํารงตําแห

หน่งผู้ช่วยศาส
ละ 60 ขึ้นไป

หน่งทางวิชาก

ตําแหน่งทางวิ
บันทั้งหมด

 5 

าบันที่ดํารงตํา
หน่งทางวิชากา

ชาการ 

บผิดชอบที่จะต
ร์สาขาวิชาต่า
ศ การดํารงตํา

หน่งทางวิชาก

สตราจารย์ ร

ารตามสูตร 

ชาการ x 1

แหน่งทางวิชา
รท่ีกาํหนดให้เป็

ต้องส่งเสริมให
งๆ อย่างต่อเ

าแหน่งทางวิช

ารเป็นคะแนน

รองศาสตราจ

100 

าการ 
ปน็คะแนนเต็ม 5

ห้อาจารย์
เน่ือง เพ่ือ
าการเป็น

นระหว่าง 

ารย์ และ

x 55 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

วิชาการ
การบริ
สําเร็จก
 
เกณฑ์ม

นอกเวล

คะแนน

ประเมิน

 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 1.4 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
สถาบันอุดม

รและการใช้ชี
ริการจัดหางา
การศึกษา ข้อ

มาตรฐาน 
1. จัดบริกา
2. มีการให

ลาแก่นักศึกษ
3. จัดกิจกร
4. ประเมิน

นเต็ม 5 
5. นําผลกา

นสูงขึ้นหรือเป็
6. ให้ข้อมูล

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

การบริ

กระบว

มศึกษาควรจัด
ชีวิต จัดบริการ
น แหล่งข้อมู
มูลข่าวสารคว

ารให้คําปรึกษ
ห้ข้อมูลของห
ษา 
รรมเตรียมควา
นคุณภาพของก

ารประเมินจา
ป็นไปตามควา
ลและความรู้ที่

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

ริการนักศึกษา

วนการ 

ดบริการด้านต
รข้อมูลหน่วยง
มูลการฝึกประ
วามเคลื่อนไห

า แนะแนวด้า
น่วยงานท่ีให้บ

ามพร้อมเพ่ือก
การจัดกิจกรร

ากข้อ 4 มาป
ามคาดหวังขอ
เป็นประโยชน

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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าระดับปริญญ

ต่างๆ ให้นักศึ
งานที่ให้บริกา
ะสบการณ์วิช
วในและนอกส

านการใช้ชีวิต 
บริการกิจกรร

การทํางานเมือ่
รมและการจัด

รับปรุงพัฒนา
องนักศึกษา 
น์แก่ศิษย์เก่า

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 - 4 ข้อ

ภฏัจันทรเกษม

ญาตรี 

กษาอย่างครบ
าร เช่น ทุนกู้ยื
ชาชีพ การเตรี
สถาบันที่จําเป็

และการเข้าสู
รมพิเศษนอกห

อสําเร็จการศกึ
ดบริการในข้อ

าการให้บริกา

ค
การ มีกา

บถ้วนต้ังแต่ก
ยืมการศึกษา 
รียมความพร้อ
ป็นแก่นักศึกษ

สู่อาชีพแก่นัก
หลักสูตร แหล

กษาแก่นักศึก
อ 1-3 ทุกข้อ

รและการให้ข้

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
5 ข้อ 

ารให้คําปรึกษ
แหล่งทุนการ
อมเพ่ือการทํ
ษาและศิษย์เก่

ศึกษาในสถาบ
ล่งงานทั้งเต็ม

ษา 
อไม่ตํ่ากว่า 3.

ข้อมูล เพ่ือส่งใ

คะแน
มีการดํา

6 ข

ษาทั้งด้าน
รศึกษาต่อ 
างานเม่ือ
า 

บัน 
มเวลาและ

51 จาก

ให้ผลการ

นน 5 
เนินการ 
ข้อ 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

กิจกรร
กิจกรร
สอดคล้
 
เกณฑ์ม

การจัด

การปร

 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 1.5 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
สถาบันอุด

รมนักศึกษาห
รมที่ผู้เข้าร่วม
ลอ้งกับคุณลัก

มาตรฐาน 
1. จัดทําแผ

ทําแผนและก
2. ในแผนก

-  กิจกร
-  กิจกร
-  กิจกร
-  กิจกร
-  กิจกร

3. จัดกิจกร
4. ทุกกิจกร

ะเมินมาปรับป
5. ประเมิน
6. นําผลกา

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

กิจกรร

กระบว

มศึกษาต้องส
มายถึงกิจกรร
จะมีโอกาสได
ษณะของบัณ

ผนการจัดกิจก
การจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรม
รรมส่งเสริมคุณ
รรมกีฬา หรือก
รรมบําเพ็ญปร
รรมเสริมสร้าง
รรมส่งเสริมศิล
รรมให้ความรู้แ
รรมที่ดําเนินก
ปรุงการดําเนิน
ความสําเร็จต
ารประเมินไปป

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

รมนักศึกษาระ

วนการ 

ส่งเสริมให้มีก
รมเสริมหลักส
ด้รับการพัฒน
ฑิตที่พึงประส

กรรมพัฒนาน
ม 
มพัฒนานักศึก
ณลักษณะบัณ
การส่งเสริมสุ
ระโยชน์ หรือรั
งคุณธรรมและ
ลปะและวัฒน
และทักษะการ
การ  มีการปร
นงานครั้งต่อไ

ตามวัตถุประส
ปรับปรุงแผนห

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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ะดับปริญญา

การจัดกิจกรร
สูตรที่ดําเนินก
นาสติปัญญา 
สงค์ 

นักศึกษาในภ

กษาให้ดําเนิน
ณฑิตที่พึงประส
ขภาพ 
รักษาสิ่งแวดล้
ะจริยธรรม 
ธรรม 
รประกันคุณภ
ระเมินผลควา
ไป 
งค์ของแผนกา
หรือปรับปรุงก

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 - 4 ข้อ

ภฏัจันทรเกษม

ตรี 

รมนักศึกษาต
การทั้งโดยสถ
สังคม อารมณ

าพรวมของส

นกิจกรรมในป
สงค์ที่กําหนดโ

ลอ้ม 

ภาพการศึกษา
ามสําเร็จตามวั

ารจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรร

ค
การ มีกา

ต่างๆ อย่างเห
ถาบันและโดย
ณ์ ร่างกาย แ

สถาบันโดยให้

ระเภทต่อไปนี
โดยสถาบัน 

าแก่นักศึกษา 
วัตถุประสงค์ข

มพัฒนานักศึก
รมเพ่ือพัฒนาน

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
5 ข้อ 

หมาะสมและ
ยองค์กรนักศึ
และคุณธรรมจ

้นักศึกษามีส่ว

น้ีให้ครบถ้วน 

ของกิจกรรมแ

กษา 
นักศึกษา 

คะแน
มีการดํา

6 ข

ครบถ้วน 
กษา เป็น
จริยธรรม

วนร่วมใน

และนําผล

นน 5 
เนินการ 
ข้อ 



         ค
 

องค์ป
 

ความพ
สถาบัน
และคุณ
การวิจั
สถาบัน
แผน  2
และพัน
การเผย
 
ตัวบ่งช้ี

 
 
 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 2 

สถาบันอุดม
พร้อมของแต่
น ดังน้ัน จึงต้อ
ณภาพตามจุด
จัยจะประสบ
นต้องมีแผนกา
2) คณาจารย์
นธกิจด้านอ่ืนๆ
ยแพร่อย่างกว้

ช้ี จํานวน 3 ตั
ตัวบ่งช้ีที่ 2
ตัวบ่งช้ีที่ 2
ตัวบ่งช้ีที่ 2

นคุณภาพการศกึ

 การวิจัย 

มศึกษาแต่ละ
ละสถาบัน อ
องมีระบบแล
ดเน้นเฉพาะข
ความสําเร็จแ
ารวิจัย มีระบ
์มีส่วนร่วมใน
ๆ ของสถาบัน
ว้างขวาง 

ตัวบ่งช้ี คือ 
.1 ระบบแล
.2 เงินสนับส
.3 ผลงานทา

กษาภายใน มห

ะแห่งอาจมีจุด
อย่างไรก็ตาม
ละกลไกควบคุ
ของแต่ละสถา
และเกิดประโ
บและกลไกต

นการวิจัยอย่า
น และ 3) ผลง

ะกลไกการบริ
สนุนงานวิจัยแ
างวิชาการขอ
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ดเน้นในเรื่อง
 ทุกสถาบันจ

คุมให้สามารถ
าบัน เพ่ือให้ได
โยชน์จําเป็น
ลอดจนมีการ
งเข้มแข็ง โดย
งานวิจัยมีคุณภ

ริหารและพัฒน
และงานสร้างส
งอาจารย์ประ

ภฏัจันทรเกษม

การวิจัยที่แต
จําเป็นต้องมีพ
ดําเนินการใน
ด้ผลงานวิจัย
ต้องมีส่วนปร
รสนับสนุนทรัพ
ยบูรณาการงา
ภาพ มีประโย

นางานวิจัยหรื
สรรค์ 
ะจําและนักวิจั

กต่างกันขึ้นกั
พันธกิจน้ีเป็น
นพันธกิจด้าน
และงานสร้าง
ระกอบที่สําคั
พยากรให้สาม
านวิจัยกับกา
ยชน์ สนองยุท

รืองานสร้างสร

ัย 

กับสภาพแวด
นส่วนหนึ่งขอ
น้ีอย่างมีประ
งสรรค์ที่เกิดป
คัญ 3 ประกา
มารถดําเนินก
รจัดการเรียน
ธศาสตร์ของช

รรค์ 

ดล้อมและ
องพันธกิจ
ะสิทธิภาพ
ประโยชน์ 
าร คือ 1) 
การได้ตาม
นการสอน 
ชาติและมี



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

ดําเนิน
ไว้ ทั้งก
บุคลาก
ทรัพยา
กําลังใจ
งานสรา้
 
เกณฑ์ม

งานสรา้

วิชากา
ในการป

และนัก

และดํา
 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 2.1 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
สถาบันอุดม

งานที่เป็นระบ
การสนับสนุน
กร ส่งเสริมพั
ากรบุคคล ท
จแก่นักวิจัยอ
างสรรค์ที่นําไ

มาตรฐาน 
1. มีระบบส

างสรรค์ 
2. สนับสนุน

- ห้องป
หรือศ

- ห้องส
- สิ่งอํา

ระบบ
- กิจก

แสด
Prof

3. จัดสรรงบ
4. จัดส

รหรือการตีพิม
ประชุมวิชากา

5. มีการพัฒ
กวิจัยที่มีผลงา

6. มีระบบแ
าเนินการตามร

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

ระบบแ

กระบว

มศึกษาต้องมีก
บบและมีกลไ
นด้านการจัดห
พัฒนาสมรรถ
รัพยากรการ
ย่างเหมาะสม
ไปใช้ประโยชน

สารสนเทศเพ่ือ

นพันธกิจด้าน
ปฏิบัติการวิจั
ศูนย์ให้คําปรึก
สมุดหรือแหล่
านวยความส
บเทคโนโลยีส
รรมวิชาการที
งงานสร้างสร
fessor) 
บประมาณขอ
รรงบประมาณ
มพ์ในวารสาร
ารหรือการตีพิ
ฒนาสมรรถน
านวิจัยและงาน
และกลไกเพ่ือ
ระบบที่กําหน

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

และกลไกการ

วนการ 

การบริหารจัด
กส่งเสริมสนับ
หาแหล่งทุนวิ
ถนะแก่อาจา
เงิน เครื่องมือ
ม ตลอดจนมีร
น์ 

อการบริหารง

นการวิจัยหรือง
ัยหรืองานสร้า
กษาและสนับ
่งค้นคว้าข้อมู

สะดวกหรือกา
สารสนเทศ ระ
ที่ส่งเสริมงาน
รค์ การจัดให้

องสถาบัน เพ่ือ
ณเพ่ือสนับสน
รระดับชาติหรื
พิมพ์ในวารสาร
ะอาจารย์และ
นสร้างสรรค์ดี
ช่วยในการคุ้ม
ด 

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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รบริหารและพั

ดการงานวิจัย
บสนุนครบถ้ว
จัยและการจั
รย์และนักวิจ
ออุปกรณ์ที่เกี
ระบบและกล

งานวิจัยที่สาม

งานสร้างสรรค
างสรรค์ หรือห
สนุนการวิจัย
ลสนับสนุนกา
ารรักษาควา
บบรักษาควา

นวิจัยหรืองาน
ห้มีศาสตราจา

อเป็นทุนวิจัยห
นุนการเผยแพ
รือนานาชาติ 
รระดับชาติหรื
ะนักวิจัย มีกา
ดีเด่น 
มครองสิทธ์ิขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 - 4 ข้อ

ภฏัจันทรเกษม

พัฒนางานวิจั

และงานสร้าง
นเพ่ือให้สามา
ัดสรรทุนวิจัย
จัย การสนับ
ก่ียวข้องต่างๆ
ลไกเพ่ือช่วยใน

มารถนําไปใช้ป

ค์อย่างน้อยใน
หน่วยวิจัยหรื

ารวิจัยหรืองาน
มปลอดภัยใน
มปลอดภัยใน

นสร้างสรรค์ เ
รย์อาคันตุกะ

หรืองานสร้าง
พร่ผลงานวิจัย
และมีการเผย
รือนานาชาติ
ารสร้างขวัญแ

องงานวิจัยหรือ

ค
การ มีกา

จัยหรืองานสร้

งสรรค์ที่มีคุณ
ารถดําเนินกา
ยจากงบประม
สนุนทรัพยา
ๆ ตลอดจนจัด
นการคุ้มครอง

ประโยชน์ในก

นประเด็นต่อไป
องานสร้างสร

นสร้างสรรค์ 
นการวิจัยหรื
นห้องปฏิบัติกา
เช่น การจัดป
ะหรือศาสตรา

สรรค์ 
ยหรืองานสร้
ยแพร่ผลงานวิ

และกําลังใจตล

องานสร้างสร

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
5 ข้อ 

ร้างสรรค์ 

ภาพโดยมีแน
ารได้ตามแผน
มาณของสถา
กรที่จําเป็นซึ
ดระบบสร้าง
งสิทธ์ิของงาน

การบริหารงาน

ปน้ี 
รรค์ หรือศูนย์

องานสร้างส
ารวิจัย 

ประชุมวิชากา
าจารย์รับเชิญ

างสรรค์ในกา
วิจัยหรืองานส

ลอดจนยกย่อ

รรค์ที่นําไปใช้ป

คะแน
มีการดํา

6 ข

นวทางการ
นที่กําหนด
บันให้กับ
ซึ่งรวมถึง
ขวัญและ
นวิจัยหรือ

นวิจัยและ

ย์เครื่องมือ 

รรค์ เช่น 

ร การจัด
 (Visiting 

ารประชุม
สร้างสรรค์

งอาจารย์

ประโยชน์

นน 5 
เนินการ 
ข้อ 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดชอ
 
คําอธิบ

เงินสนับ
ได้รับจ
สภาพแ

สําคัญที
 
เกณฑ์ก

สร้างสร
 
สูตรกา
 

คะแนน

 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 2.2 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
ปัจจัยสําคัญ

ับสนุนงานวิจั
จากภายนอก
แวดล้อมและจ

นอกจากนั้น
ที่แสดงถึงศักย

การประเมิน 
คะแนนที่ได้

รรค์จากภายใ

ารคํานวณ 

นที่ได้ =  
 

นคุณภาพการศกึ

เงินสนั

ปัจจัยน

ญที่ส่งเสริมสนั
ัยหรืองานสร้า
กสถาบันเพ่ือ
จุดเน้นของสถ
นเงินทุนวิจัย
ยภาพด้านการ

ด้ในระดับสถา
ในและภายนอ

ผลรวมของผ

กษาภายใน มห

นับสนุนงานวิจ

นําเข้า 

นับสนุนให้เกิด
างสรรค์ ดังน้ัน
อสนับสนุนก
ถาบัน 
หรืองานสร้า
รวิจัยของสถา

บัน เป็นค่าเฉ
อกสถาบัน) ขอ

ลการประเมนิ
จํานวนคณะ
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จัยและงานสร

ดการผลิตงาน
น สถาบันอุดม
การทําวิจัยห

งสรรค์ที่สถา
บัน โดยเฉพา

ฉลี่ยของคะแน
องทุกคณะแล

นเงินสนับสนุน
ะและหน่วยงา

ภฏัจันทรเกษม

ร้างสรรค์ 

นวิจัยหรืองาน
มศึกษาจึงต้อง
หรืองานสร้า

บันได้รับจาก
าะสถาบันที่อยู

นนผลการประ
ะหน่วยงานวิจ

นงานวิจัยของท
านวิจัยทั้งหมด

สร้างสรรค์ใน
งจัดสรรเงินจา
งสรรค์อย่าง

กแหล่งทุนภา
ยู่ในกลุ่มที่เน้น

เมิน (เงินสนับ
จัยในสถาบัน 

ทุกคณะและห
ดของสถาบัน 

นสถาบันอุดมศึ
ากภายในสถา
งมีประสิทธิภ

ยนอกยังเป็น
นการวิจัย 

บสนุนงานวิจัย

หน่วยงานวิจัย

ศึกษา คือ 
บันและที่
ภาพตาม

นตัวบ่งชี้ที่

ยหรืองาน

ย 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

เพ่ือแส
สมควร
วิชากา
ระดับช
ประกา
วิชากา
หรือเป็
อุตสาห
และผ่า
 
เกณฑ์ก

ประจํา
 
สูตรกา
 

คะแนน

 
 
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 2.3 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
ผลงานทางวิ

สดงให้เห็นถึงค
รส่งเสริมให้มกี
รอยู่ในรูปขอ
ชาติ หรือ ระดั
าศ ก.พ.อ. หรื
รสําหรับการ

ปนผลงานทาง
หกรรมที่ผ่านก
นการพิจารณ

การประเมิน 
คะแนนที่ได้ใ
และนักวิจัยข

ารคํานวณ 

นที่ได้ =  
 

นคุณภาพการศกึ

ผลงาน

ผลลัพธ

วิชาการเป็นข้อ
ความก้าวหน้า
การเผยแพร่แล
งบทความวิจั
ดับนานาชาติ ตี
รือระเบียบค
เผยแพร่ผลงา
งวิชาการรับใ
การประเมินตํ
ณาตามเกณฑ์ก

ในระดับสถาบ
องทุกคณะแล

ผลรวมของค

กษาภายใน มห

นทางวิชาการ

ธ์ 

อมูลที่สําคัญใน
าทางวิชาการ
ละนําไปใช้ปร
ัยหรือบทควา
ตีพิมพ์ในวารส
ณะกรรมการ
านทางวิชากา
ใช้สังคมที่ผ่าน
ําแหน่งทางวิช
การขอตําแหน

บันเป็นค่าเฉลี
ละหน่วยงานวิ

ะแนนผลการ
จํานวนค
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รของอาจารย์

นการแสดงให้
และการพัฒน
ระโยชน์ทั้งเชิง
ามวิชาการท่ีตี
สารวิชาการที่
รการอุดมศึก
าร พ.ศ. 255
นการประเมิน
ชาการแล้ว ตํ
น่งทางวิชาการ

ลี่ยของคะแนน
วิจัยในสถาบัน

ประเมินผลงา
คณะและหน่ว

ภฏัจันทรเกษม

์ประจําและนั

ห้เห็นว่าอาจาร
นาองค์ความรู้
งวิชาการและ
ตีพิมพ์ในรายง
ปรากฏในฐาน
ษาว่าด้วย หล
6 ผลงานได้รั
นตําแหน่งทา
ําราหรือหนังสื
รแล้ว โดยมีวิธี

นผลการประเ
น 

านทางวิชากา
ยงานวิจัยทั้งห

นักวิจัย 

ย์ประจําและน
ร้อย่างต่อเน่ือง
การแข่งขันขอ
งานสืบเน่ืองจ
นข้อมูล TCI ห
ลักเกณฑ์การ
รับการจดอนุสิ
างวิชาการแล้
สือที่ใช้ในการ
ธีการคิดดังน้ี 

เมินผลงานทา

รของทุกคณะ
หมดในสถาบนั

นักวิจัยได้สร้า
ง เป็นผลงานท
องประเทศ ผ
ากการประชุม
หรือ Scopus 
รพิจารณาวาร
สิทธิบัตรหรือ
ล้ว ผลงานที่ทํ
รขอผลงานทา

างวิชาการขอ

ะและหน่วยงา
น 

งสรรค์ขึ้น
ที่มีคุณค่า 
ลงานทาง
มวิชาการ
หรือตาม
รสารทาง
อสิทธิบัตร  
ทําร่วมกับ
างวิชาการ

งอาจารย์

นวิจัย



         ค
 

องค์ป
 

ทางวิช
เช่ียวชา
โดยให้บ
กว้าง  
สถาบัน
เพ่ือตอ
แล้ว ส
การพัฒ
ตําแหน
การสร้า
 
ตัวบ่งช้ี

 
 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 3 

การบริการท
าการแก่ชุมช
าญการให้บริก
บริการทั้งหน่
รูปแบบการใ

น  เป็นแหล่งอ้
บคําถามต่างๆ
ถาบันยังได้รับ
ฒนาหลักสูตร 
น่งทางวิชาการ
างรายได้ของส

ช้ี จํานวน 1 ตั
ตัวบ่งช้ีที่ 3

นคุณภาพการศกึ

 การบริการ

ทางวิชาการแ
น สังคม และ
การทางวิชาก
น่วยงานภาครั
ห้บริการทางวิ
อ้างอิงทางวิชา
ๆ หรือเพ่ือช้ีแ
บประโยชน์ใน
มีการบูรณาก
รของอาจารย์
สถาบันจากกา

ตัวบ่งช้ี คือ 
.1   การบริกา

กษาภายใน มห

รวิชาการ 

แก่สังคมเป็นห
ะประเทศชาติ
การอาจให้เปล
รัฐและเอกชน
วิชาการมีควา
าการ ให้คําปรึ
แนะสังคม การ
นด้านต่างๆ คื
การเพ่ือใช้ปร
ย์  สร้างเครือข
ารให้บริการท

ารวิชาการแก่

 

าวิทยาลัยราชภั

109 

หน่ึงในภารกิจ
ติ ในรูปแบบต
ล่าโดยไม่คิดค่า
น หน่วยงานอิ
ามหลากหลาย
รึกษา ให้การอ
รให้บริการทา
คือ เพ่ิมพูนคว
ะโยชน์ทางด้า
ข่ายกับหน่วยง
ทางวิชาการด้ว

สังคม 

ภฏัจันทรเกษม

จหลักของสถา
ต่างๆ ตามควา
าใช้จ่ายหรืออ
สระ หน่วยงา
ย เช่น การอน
อบรม จัดประ
างวิชาการ นอ
วามรู้และประ
านการจัดการ
งานต่างๆ ซึ่ง
วย 

าบันอุดมศึกษ
ามถนัดและใน
อาจคิดค่าใช้จ่
านสาธารณะ
นุญาตให้ใช้ปร
ะชุมหรือสัมมน
อกจากเป็นกา
ะสบการณ์ของ
รเรียนการสอน
เป็นแหล่งงาน

ษา สถาบันพึงใ
นด้านที่สถาบั
ายตามความ
 ชุมชน และส
ระโยชน์ทรัพ
นาวิชาการ ทํ
รทําประโยชน
งอาจารย์อันจ
นและการวิจัย
นของนักศึกษา

ให้บริการ
บันมีความ
เหมาะสม  
สังคมโดย
ยากรของ
ํางานวิจัย
น์ให้สังคม
จะนํามาสู่
ย  พัฒนา
าและเป็น



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

กระบว
แผนบริ
ประโย
แผนกา
 
เกณฑ์ม

ระหว่า

องค์กา

ข้อ 2 โ
มาจาก
 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 3.1 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
การบริการ

วนการในการใ
ริการวิชาการ 
ชน์แก่ชุมชน
ารใช้ประโยชน

มาตรฐาน 
1. กําหนดช

งคณะหรือหน
2. จัดทําแผ
3. ชุมชนหรื
4. ชุมชนหรื
5. สถาบ

รเป้าหมาย 
6. ทุกคณะ

โดยมีจํานวนอ
ทุกคณะ 

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

การบริ

กระบว

รวิชาการเป็น
ให้บริการวิชา
ทั้งการบริกา
หรือสังคมโด
น์จนเกิดผลลัพ

ชุมชนหรืออง
น่วยงานเทียบ
ผนบริการวิชา
รือองค์การเป้า
รือองค์การเป้า
บันสามารถส

ะมีส่วนร่วมใ
อาจารย์เข้าร่ว

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

ริการวิชาการ

วนการ 

นภารกิจหลัก
าการแก่สังคม
รวิชาการที่ทํา
ยมีการประเม
พธ์ที่สร้างความ

งค์การเป้าหม
เท่า 
การโดยมีส่วน
าหมายได้รับก
าหมายดําเนิน

สร้างเครือข่าย

นการดําเนิน
วมไม่น้อยกว่า

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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แก่สังคม 

กอีกอย่างหนึ
ม โดยการศึก
าให้เกิดรายได
มินความสําเร็
มพึงพอใจต่อช

ายของการให

นร่วมจากชุมช
การพัฒนาและ
นการพัฒนาตน
ยความร่วมมือ

นการตามแผน
าร้อยละ 5 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 - 4 ข้อ

ภฏัจันทรเกษม

น่ึงของสถาบัน
กษาความต้อง
ด้และการบริก
ร็จของการบริ
ชุมชนและสัง

ห้บริการทางวิ

ชนหรือองค์กา
ะมีความเข้มแ
นเองอย่างต่อ
อกับหน่วยงา

นบริการทาง
องอาจารย์ทั้ง

ค
การ มีกา

นอุดมศึกษา
งการของกลุ่ม
การวิชาการที่
ริการวิชาการ
คมอย่างต่อเนื

วิชาการแก่สัง

ารเป้าหมายท่ีก
แข็งที่มีหลักฐา
เน่ือง 
นภายนอกใน

วิชาการแก่สั
หมดของสถา

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
5 ข้อ 

 สถาบันควร
มเป้าหมายนํา
สถาบันจัดทํา
ร และนํามาจั
น่ืองและย่ังยืน

งคมโดยมีควา

กําหนดในข้อ 
านที่ปรากฏชัด

นการพัฒนาชุ

สังคมของสถ
บัน ทั้งน้ีต้องม

คะแน
มีการดํา

6 ข

รคํานึงถึง
ามาจัดทํา
าเพ่ือสร้าง
จัดทําเป็น
น 

ามร่วมมือ

1 
ดเจน 

มชนหรือ

าบันตาม 
มีอาจารย์

นน 5 
เนินการ 
ข้อ 



         ค
 

องค์ป
 

สถาบัน
จุดเน้น
อ่ืนๆ โด
วัฒนธร
 
ตัวบ่งช้ี

 
 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 4 

การทํานุบํา
นจึงต้องมีระบ
นเฉพาะที่แตก
ดยเฉพาะการ
รรมส่งเสริมภูม

ช้ี จํานวน 1 ตั
ตัวบ่งช้ีที่ 4

นคุณภาพการศกึ

 การทํานบุํ

ารุงศิลปะและ
บบและกลไกก
ต่างกันตามป

รผลิตบัณฑิต ร
มิปัญญาท้องถิ

ตัวบ่งช้ี คือ 
.1   ระบบแล

กษาภายใน มห

บํารุงศิลปะแ

ะวัฒนธรรมถือ
การดําเนินงาน
ปรัชญา และธ
รวมทั้งมีการจั
ถิ่นให้เป็นราก

ละกลไกการทํา
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และวัฒนธรร

อเป็นพันธกิจส
นด้านนี้ให้เป็น
รรมชาติของแ
จัดกิจกรรมที่ฟื
กฐานการพัฒน

านุบํารุงศิลปะ

ภฏัจันทรเกษม

รม 

สําคัญประกา
นไปอย่างมีป
แต่ละสถาบัน 
ฟ้ืนฟู อนุรักษ์
นาองค์ความรู้

ะและวัฒนธรร

ารหน่ึงของสถ
ระสิทธิภาพแ
และมีการบูร

ษ สืบสาน พัฒ
้ที่ดีขึ้น 

รม 

ถาบันอุดมศึกษ
และคุณภาพ โ
รณาการเข้ากั
นา เผยแพร่ศิ

ษา ดังน้ัน 
โดยอาจมี
ับพันธกิจ

ศิลปะและ



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

และวัฒ
สถาบัน
 
เกณฑ์ม

วัตถุปร

ศิลปะแ

 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 4.1 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
สถาบันอุดม

ฒนธรรมทั้งก
นอย่างมีประสิ

มาตรฐาน 
1. กําหนดผ
2. จัดทําแ

ระสงค์ของแผน
3. กํากับติด
4. ประเมิน

และวัฒนธรรม
5. นําผลกา
6. เผยแพร่
7. กําหนดห

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

ระบบแ

กระบว

มศึกษาต้องมี
การอนุรักษ์ ฟ้ื
สทิธิภาพและป

ผู้รับผิดชอบใน
แผนด้านทําน
น รวมทั้งจัดส
ดตามให้มีการ
นความสําเร็จ
ม 
ารประเมินไปป
ร่กิจกรรมหรือ
หรือสร้างมาต

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

และกลไกการ

วนการ 

มีนโยบาย แผ
ฟ้ืนฟู สืบสาน
ประสิทธิผล 

นการทํานุบําร
นุบํารุงศิลปะ
สรรงบประมา
รดําเนินงานตา
ของตามตัวบ

ปรับปรุงแผนห
การบริการด้า

ตรฐานด้านศิล

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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รทํานุบํารุงศลิ

นงาน โครงส
น เผยแพร่วัฒ

รุงศิลปะและวั
ะและวัฒนธ
ณเพ่ือให้สาม
ามแผนด้านทํ
บ่งช้ีที่วัดความ

หรือกิจกรรมด
านทํานุบํารุงศิ
ปะและวัฒนธ

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 - 4 ข้อ

ภฏัจันทรเกษม

ลปะและวัฒน

สร้าง และการ
ฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรม 
รรม และกํา
ารถดําเนินกา
านุบํารุงศิลปะ
มสําเร็จตามวั

ด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒน
ธรรมซึ่งเป็นที่

ค
การ มีกา

นธรรม 

รบริหารจัดกา
ภูมิปัญญาท้

าหนดตัวบ่งชี
ารได้ตามแผน 
ะและวัฒนธร
ัตถุประสงค์ข

งศิลปะและวัฒ
นธรรมต่อสาธ
ยอมรับในระด

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
5 ข้อ 

ารงานทํานุบํา
้องถิ่นตามจุด

ช้ีวัดความสํา

รม 
ของแผนด้านท

ฒนธรรม 
ธารณชน 
ดับชาติ 

คะแน
มีการดํา

6 - 7

ารุงศิลปะ
ดเน้นของ

าเร็จตาม

ทํานุบํารุง

นน 5 
เนินการ 
7 ข้อ 



         ค
 

องค์ป
 

กํากับดู
ทรัพยา
ทั้งหมด
 
ตัวบ่งช้ี

 
 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 5 

สถาบันอุดม
ดูแลการทํางาน
ากรบุคคล ระ
ด ฯลฯ เพ่ือสัม

ช้ี จํานวน 3 ตั
ตัวบ่งช้ีที่ 5

ตัวบ่งช้ีที่ 5
ตัวบ่งช้ีที่ 5

นคุณภาพการศกึ

 การบริหา

มศึกษาต้องให
นของสถาบันใ
บบฐานข้อมูล
มฤทธิผลตามเ

ตัวบ่งช้ี คือ 
.1 การบริห

เอกลักษณ
.2 ผลการบริ
.3 ระบบกําก

กษาภายใน มห

รจัดการ 

ห้ความสําคัญ
ให้มีประสิทธิภ
ล การบริหารค
เป้าหมายท่ีกํา

ารของสถาบัน
ณ์ของสถาบัน
ริหารงานของ
กับการประกัน
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กับการบริหา
ภาพ สถาบันจ
ความเสี่ยง กา
าหนดไว้ โดยใ

ันเพ่ือการกําก
น 
คณะ 
นคุณภาพหลกั

ภฏัจันทรเกษม

รจัดการ โดย
จะต้องบริหาร
ารบริหารการ
ใช้หลักธรรมาภ

กับติดตามผล

กสูตรและคณ

ยมีสภามหาวิท
รจัดการด้านต
รเปลี่ยนแปลง
ภิบาล (Good

ลลัพธ์ตามพัน

ณะ 

ทยาลัยทําหน้
ต่างๆ ให้มีคุณ
ง การบริหารท
d Governanc

นธกิจ กลุ่มสถ

าที่ในการ
ภาพ เช่น 
ทรัพยากร
ce) 

ถาบันและ
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ตัวบ่งชี้

 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

และกา
ทิศทาง
บริหาร
ตามพัน
 
เกณฑ์ม

กลยุทธ์
แผนกล

ด้วยต้น
เรียนกา
การผลิ

ปัจจัยภ
ระดับค

ชัดเจน 

ระบบ 

สายสนั

คุณภา
คุณภาพ
 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 5.1 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
สถาบันอุดม

ารทํานุบํารุงศิ
งการพัฒนาแ
รทั้งด้านบุคลา
นธกิจหลักใหบ้

มาตรฐาน 
1. พัฒนาแ

ธ์ทางการเงินแ
ลยุทธ์ 

2. การกํากั
นทุนต่อหน่วย
ารสอนอย่างต
ตบัณฑิต และ

3. ดําเนินง
ภายนอก หรือ
ความเสี่ยงลดล

4. บริหารง

5. การกํากั

6. การกํากับ
นับสนุน 

7. การกํา
พภายในตาม
พ และการปร

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

การบริ
และเอ

กระบว

มศึกษามีพันธ
ลปวัฒนธรรม
ละการดําเนิน
ากร การเงิน ค
บรรลุตามเป้าห

แผนกลยุทธ์จา
และแผนปฏิบั

กับติดตามส่งเ
ยในแต่ละหลัก
ต่อเน่ือง เพ่ือวิ
ะโอกาสในการ
านตามแผนบ
อปัจจัยที่ไม่ส
ลงจากเดิม 
งานด้วยหลักธ

กับติดตามส่งเ

ับติดตามผลก

ากับติดตามส่ง
มระบบและก
ระเมินคุณภาพ

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

ริหารของสถา
กลักษณ์ของ

วนการ 

ธกิจหลัก คือ 
ม ในการดําเนิ
นงานของสถา
ความเสี่ยงแล
หมายที่กําหน

ากผลการวิเค
บัติการประจําปี

เสริมสนับสนุน
กสูตร สัดส่วน
วิเคราะห์ควา
รแข่งขัน 
บริหารความเส
ามารถควบคุ

ธรรมาภิบาลอ

สริมสนับสนุน

การดําเนินงาน

งเสริมสนับสน
ลไกที่สถาบัน
พ 

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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าบันเพื่อการ
สถาบัน 

การเรียนการ
นินพันธกิจหลัก
าบันให้สอดคล
ละการประกัน
นดไว้ 

ราะห์ SWOT
ปีตามกรอบเว

นให้คณะดําเน
นค่าใช้จ่ายเพ่ือ
มคุ้มค่าของก

สี่ยง ที่เป็นผล
มได้ที่ส่งผลต่

อย่างครบถ้วน

นให้ทุกหน่วยง

นตามแผนการ

นุนให้ทุกหน่ว
นกําหนด ปร

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 - 4 ข้อ

ภฏัจันทรเกษม

รกํากับติดตาม

รสอน การวิจั
ัก สถาบันจําเ
ล้องกับเป้าหม
นคุณภาพการ

T กับวิสัยทัศ
วลาเพ่ือให้บร

นินการวิเครา
อพัฒนานักศึ
ารบริหารหลั

ลจากการวิเค
ต่อการดําเนิน

นทั้ง 10 ปร

งานในสถาบัน

รบริหารและแ

ยงานในสถาบ
ะกอบด้วย ก

ค
การ มีกา

5

มผลลัพธ์ตาม

จัย การบริกา
เป็นต้องมีการ
มายและกลุ่ม
ศึกษา เพ่ือสน

ศน์ของสถาบั
รรลุผลตามตัว

าะห์ข้อมูลทา
กษา อาจารย์
ักสูตร ประสิท

ราะห์และระบ
งานตามพันธ

ระการที่อธิบา

นมีการดําเนิน

แผนพัฒนาบุค

บันมีการดําเนิ
การควบคุมคุณ

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
5 - 6 ข้อ 

มพันธกิจกลุ่ม

รทางวิชาการ
รจัดทําแผนเพื
สถาบันตลอด
นับสนุนการดํ

ัน และพัฒนา
บ่งช้ีและเป้าห

งการเงินที่ปร
ย์ บุคลากร ก
ทธิภาพ ประสิ

บุปัจจัยเสี่ยงท
ธกิจของสถาบั

ายการดําเนิน

นการจัดการคว

คลากรสายวิช

นินงานด้านกา
ณภาพ การต

คะแน
มีการดํา

7 ข

มสถาบัน

รแก่สังคม 
พ่ือกําหนด
ดจนมีการ
ําเนินงาน

าไปสู่แผน 
หมายของ

ระกอบไป
ารจัดการ
สิทธิผลใน

ที่เกิดจาก
บันและให้

งานอย่าง

วามรู้ตาม

าการและ

ารประกัน
ตรวจสอบ

นน 5 
เนินการ 
ข้อ 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

สนับสน
มาตรฐ
แต่ละพั
 
เกณฑ์ก

 

คะแนน

 
หมายเ
ระดับอุ
มาคําน
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 5.2 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเ

นุนการจัดการ
ฐานที่เก่ียวข้อ
พันธกิจ การบ ิ

การประเมิน 
คะแนนเฉลี่

นที่ได้ =  
 

เหตุ :  คณ
อุดมศึกษาเห็น
นวณในตัวบ่งช้ี

นคุณภาพการศกึ

ผลการ

ผลลัพธ

นินงานของค
รเรียนการสอน
องและกรอบม
ริหารจัดการอ

ี่ยของผลการป

คะแนนเฉลี

ณะที่ได้ดําเนิน
นชอบ และมีก
ช้ีน้ี แต่ต้องราย

กษาภายใน มห

รบริหารงานข

ธ์ 

คณะจะสามา
นในแต่ละหลัก
มาตรฐานคุณ
อยู่ในระดับใด

ประเมินระดับ

ลี่ยของผลการป
จํานวนคณะ

การตามระบบ
การประเมินตา
ยงานผลในตัว
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ของคณะ 

รถสะท้อนได้
กสูตรของแต่ล

ณวุฒิระดับอุด
 

บคณะของทุก

ประเมินระดับ
ะทั้งหมดในสถ

บคุณภาพระบ
ามระบบดังกล
บ่งช้ีน้ีให้ครบ

ภฏัจันทรเกษม

ด้ว่าในแต่ละส
ละคณะให้เป็น
ดมศึกษาแห่งช

คณะ 

บคณะของทุก
ถาบัน

บบอ่ืนๆ ที่คณ
ล่าว ไม่ต้องนํา
ถ้วน 

สถาบันได้มีก
นไปเกณฑ์มาต
ชาติ รวมทั้งมี

คณะ

ณะกรรมการป
าคะแนนผลกา

การกํากับ ติด
ตรฐานหลักสูต
มีผลการดําเนิ

ประกันคุณภา
ารประเมินขอ

ดตามและ
ตร เกณฑ์
นินงานใน 

าพภายใน
งคณะน้ัน



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

ดําเนิน
ตัวบ่งช้ี
เพ่ือให้
การศึก
 
เกณฑ์ม

ตามอง

ผลการ

องค์ปร

สถาบัน

ดําเนินง

 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 5.3 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
สถาบันมีหน

นการต้ังแต่ กา
ช้ีและเกณฑ์กา
ห้สามารถส่งเส
ษาอย่างมีคณุ

มาตรฐาน 
1. มีระบบแ

ค์ประกอบกา
2. มีคณะก

ติดตามให้กรร
3. มีการจัด

ระกอบการปร
4. นําผลกา

นเสนอสภามห
5. นําผลก

งานของคณะใ
6. มีผลการ

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

ระบบก

กระบว

น้าที่กํากับกา
ารควบคุมคุณ
ารประเมินจะ
สริม สนับสน

ณภาพ 

และกลไกในก
ารประกันคุณภ
กรรมการกํากั
รมการระดับส
ดสรรทรัพยา
ะกันคุณภาพห
ารประเมินคุ
หาวิทยาลัยเพ่ือ
การประเมินแ
ให้มีคุณภาพดี
รประเมินคุณภ

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

กํากับการประ

วนการ 

ารดําเนินการป
ณภาพ การติด
ะมุ่งไปที่ระบบ
นุน กํากับติด

การกํากับติดต
ภาพหลักสูตร
ับติดตามการ
สถาบันเพ่ือพิจ
ากรเพ่ือสนับ
หลักสูตรและ
ณภาพทุกหลั
อพิจารณา 
และข้อเสนอ
ดีขึ้นอย่างต่อเ
ภาพทุกหลักสู

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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ะกันคุณภาพห

ประกันคุณภา
ดตามตรวจสอ
บการประกัน
ตามการดําเน

ตามการดําเนิน
และคณะ 
ดําเนินงานให้
จารณา 
สนุนการดําเ
คณะ 
ลักสูตรและทุ

อแนะจากสภ
น่ือง 
ตรผ่านองค์ปร

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 - 4 ข้อ

ภฏัจันทรเกษม

หลักสูตรและ

าพการศึกษา
อบคุณภาพ แ
คุณภาพการศึ
นินงานให้เป็

นการประกันค

ห้เป็นไปตามระ

เนินงานของ

ทุกคณะที่ผ่าน

ภามหาวิทยา

ระกอบที่ 1 ก

ค
การ มีกา

คณะ 

ระดับหลักสูต
และการพัฒน
ศึกษามากกว่
นไปตามที่กํา

คุณภาพหลักสู

ะบบที่กําหนด

หลักสูตรและ

นการพิจารณ

าลัยมาปรับป

การกํากับมาต

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
5 ข้อ 

ตรและคณะ โ
นาคุณภาพ ก
าการประเมิน
าหนด สะท้อ

สูตรและคณะ

ดในข้อ 1 แล

ะคณะ ให้เกิ

ณาของกรรมก

ปรุงหลักสูตร

รฐาน 

คะแน
มีการดํา

6 ข

โดยมีการ
ารพัฒนา 
นคุณภาพ 
อนการจัด

ให้เป็นไป

ะรายงาน

ดผลตาม

การระดับ

รและการ

นน 5 
เนินการ 
ข้อ 
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จันทรเ
มีวัตถุป
สามาร
ประกัน
กํากับติ
ส่งเสริม
สถาบัน
กําหนด
 

ปีการศึ

องค์ประ
ตัวบ่งชี้ที
ตัวบ่งชี้ที
ตัวบ่งชี้ที
องค์ประ
ตัวบ่งชี้ที
ตัวบ่งชี้ที
ตัวบ่งชี้ที
ตัวบ่งชี้ที
ตัวบ่งชี้ที
 
ตัวบ่งชี้ที
ตัวบ่งชี้ที
ตัวบ่งชี้ที
 
ตัวบ่งชี้ที
ตัวบ่งชี้ที
องค์ประ
ตัวบ่งชี้ที
ตัวบ่งชี้ที

คู่มือการประกัน

ระบบ

การประเมิน
กษมได้กําหน
ประสงค์ให้หน
ถรองรับการป
นคุณภาพการ
ติดตามผลลัพ
มให้ทุกหน่วยง
นกําหนด ประ
ดตัวบ่งช้ี และ

ตารางองคป์
ศกึษา 2557 

ะกอบท่ี 1  การ
ท่ี 1.1 การบริ
ท่ี 1.2 ภาวะผู้
ท่ี 1.3 ผลลัพธ
ะกอบท่ี 2  ภาร
ท่ี 2.1 ระบบก
ท่ี 2.2 ระบบแ
ท่ี 2.3 การบริ
ท่ี 2.4 กิจกรร
ท่ี 2.5 ระบบแ

งานสร้
ท่ี 2.6 ระบบแ
ท่ี 2.7 ระบบแ
ท่ี 2.8 สาระข

การสอ
ท่ี 2.9 การจัด
ท่ี 2.10 ระบบแ
ะกอบท่ี 3  การ
ท่ี 3.1 การพัฒ
ท่ี 3.2 การพัฒ

นคุณภาพการศกึ

บการประกั

นคุณภาพการ
ดตัวบ่งช้ี และ
น่วยงานสนับ
ประเมินคุณภ
รศึกษาภายใน
ธ์ตามพันธกิจ
งานภายในสถ
ะกอบด้วย กา
เกณฑ์การปร

ประกอบและ

องค์ประกอบ/

รบริหารจัดการ
ริหารจัดการของ
ผู้นําของผู้บริหาร
ธ์ของการบริหา
รกิจหลักของหน
กํากับการประกั
และกลไกการรับ
ริการนักศึกษาระ
รมนักศึกษาระดั
และกลไกการบ ิ
ร้างสรรค ์
และกลไกการบ ิ
และกลไกการทํ
ของรายวิชาและ
อนรายวิชาการศึ
ดสิ่งสนับสนุนกา
และกลไกการป
รพัฒนาคุณภาพ
ฒนาคุณภาพกา
ฒนาคุณภาพขอ

รวม 

กษาภายใน มห

กันคุณภาพ

รศึกษาภายใน
ะเกณฑ์การปร
บสนุนมีแนวท
ภาพภายในอย
นของ สกอ. ร
จ กลุ่มสถาบัน
ถาบันมีการดํา
ารควบคุมคุณ
ะเมินคุณภาพ

ะตัวบ่งชี้ของห

/ตัวบ่งชี้ 

ร 
งหน่วยงาน
รของหน่วยงาน
รจัดการของหน
น่วยงาน
ันคุณภาพหลักส
บนักศึกษา
ะดับปริญญาตรี
ดับปริญญาตรี
ริหารและพัฒน

ริการวิชาการแก
านุบํารุงศิลปะแ
ะกระบวนการจัด
ศึกษาท่ัวไป
ารเรียนรู้ 
ระกันคุณภาพก
พของหน่วยงาน
รสนับสนุนวิชา

องหน่วยงานสู่คว

าวิทยาลัยราชภั
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บทที่ 7
พการศึกษา

นหน่วยงานสน
ระเมินคุณภาพ
ทางปฏิบัติในก
ย่างมีประสิทธิ
ระดับสถาบัน
น และเอกลัก
าเนินงานด้าน
ภาพ การตรว

พการศึกษาภา

หน่วยงานสนั

น
น่วยงาน

สูตรและคณะ

รี

นางานวิจัยหรือ

ก่สังคม
และวัฒนธรรม
ดการเรียน

การศึกษาภายใน
น
การ
วามเป็นเลิศ

ภฏัจันทรเกษม

าภายในหน

นับสนุน ปีกา
พการศึกษาภ
การพัฒนาคุณ
ธิภาพและเกิด
น ตัวบ่งช้ีที่ 5
ษณ์ของสถาบ
การประกันคุ
วจสอบคุณภา
ยในของหน่ว

ับสนุนในการ

สํา
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
ี 

สํา
นัก

ส่ง
เสร

ิมว
ิชา

กา
รฯ

 
 
 

- 
- 
 -
 -

- -

- -
- -

- -
 -

น - -

 
 
8 7

น่วยงานสนั

รศึกษา 2557
ายในตามภาร
ณภาพที่ชัดเจ
ดประสิทธิผล 
5.1 การบริหา
บัน เกณฑ์ข้อ
ณภาพภายใน
าพ และการป
ยงานสนับสนุ

รประเมินคุณ

หน่วยงาน

สา
นก

สง
เสร

มว
ชา

กา
รฯ

 

สํา
นัก

ศิล
ปะ

แล
ะ

วัฒ
นธ

รร
ม 

ํ
ั

ิ
ิ

  
  
  

 -
 -
- -
- -

- - 

- -
- 

- - 

- - 
- -

  
  
7 6 6

นับสนุน 

7 มหาวิทยาลั
รกิจของหน่วย
จนของหน่วยง
โดยสอดคล้อ

ารของสถาบัน
ที่ 7 การกํากั
นตามระบบแล
ระเมินคุณภา

นน ดังน้ี 

ภาพการศึกษ

นท่ีรับการประเ

สํา
นก

วิท
ยบ

ริก
าร

ฯ 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพั

ฒน
า 

ํ
ั

ั

  
  
  

- - 
- - 
- - 
- - 

-  

-  
- - 

- - 
 - 
- - 

  
  
6 7 

ลัยราชภัฏ
ยงาน โดย
งาน และ
องกับการ
นเพ่ือการ
กับติดตาม
ละกลไกที่
าพ โดยได้

ษาภายใน 

เมิน

สํา
นัก

ปร
ะกั

นค
ุณภ

าพ
ฯ 

สํา
นัก

งา
นห

มว
ดว

ิชา
ศึก

ษา
ทั่ว

ไป
 

ศน
ย์ก

าร
ศึก

ษา
ฯ

 
 
 

- -
- -
- -
- -

- - 

- -
- -

-  

- -
 -

 
 
6 6

ศูน
ยก

าร
ศก

ษา
ฯ 

ชัย
นา

ท 





-
-
-
-

- 

-
-

- 

-
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ปีการศึ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คู่มือการประกัน

สรุปองค์ปร
ศึกษา 2557 ดั

1. สํานักงาน
- ป

2. สํานักส่ง
- ป

3. สํานักศลิ
- ป

4. สํานักวิท
- ป

5. สถาบันวิ
- ป

6. สํานักปร
- ป

7. สํานักงาน
- ป

8. ศูนย์การ
- ป

นคุณภาพการศกึ

ระกอบและตั
ดังน้ี 
นอธิการบดี 
ประเมินคุณภา

เสริมวิชาการ
ประเมินคุณภา

ลปะและวัฒนธ
ประเมินคุณภา

ทยบริการและ
ประเมินคุณภา

วิจัยและพัฒน
ประเมินคุณภา

ระกันคุณภาพ
ประเมินคุณภา

นหมวดวิชาศึ
ประเมินคุณภา

รศึกษามหาวิท
ประเมินคุณภา

กษาภายใน มห

ตัวบ่งช้ีของหน

าพการศึกษาภ

รและงานทะเบี
าพการศึกษาภ

ธรรม 
าพการศึกษาภ

เทคโนโลยีสา
าพการศึกษาภ

า 
าพการศึกษาภ

การศึกษา 
าพการศึกษาภ

กษาทั่วไป 
าพการศึกษาภ

ทยาลัยราชภัฏ
าพการศึกษาภ
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น่วยงานสนับ

ภายใน 3 

บียน 
ภายใน 3 

ภายใน 3 

ารสนเทศ 
ภายใน 3 

ภายใน 3 

ภายใน 3 

ภายใน 3 

ฏจันทรเกษม -
ภายใน 3 

ภฏัจันทรเกษม

บสนุนในการ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

- ชัยนาท 
องค์ประกอบ

ประเมินคุณภ

 8 ตัวบ่งช้ี 

 7 ตัวบ่งช้ี 

 6 ตัวบ่งช้ี 

 6 ตัวบ่งช้ี 

 7 ตัวบ่งช้ี 

 6 ตัวบ่งช้ี 

 6 ตัวบ่งช้ี 

 6 ตัวบ่งช้ี 

ภาพการศึกษษาภายใน 
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องค์ป
 
ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

การทํา
ดังน้ันสํ
เป้าหม
คุณภาพ
 
เกณฑ์ม

ของหน
ทางการ
เป้าหม

ปัจจัยภ
มีระดับ

อย่างน้
จัดการ

กําหนด
เป็นส่ว
การปร

 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 1 

ชีท้ี่ 1.1 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
สถาบันอุดม

นุบํารุงศิลปวั
สาํนักต้องมีกา
มายและกลุ่มส
พการศึกษา เพ

มาตรฐาน 
1. มีการพัฒ

น่วยงานและส
รเงิน แผนบริ
ายของแผนกล

2. มีการดํา
ภายนอก หรือ
บความเสี่ยงลด

3. มีการดํา
น้อยครอบคลุม
ความรู้ของมห

4. มีการกํา
5. มีการดํา

ด สอดคล้องกั
นหนึ่งของกา
ะเมินคุณภาพ

6. ประเมิน

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

 การบริหา

การบริ

กระบว

มศึกษามีพันธ
วัฒนธรรม ใน
ารพัฒนาแผนเ
สถาบัน ตลอ
พ่ือสนับสนุนก

ฒนาแผนกลยุ
สอดคล้องกับม
หารความเส่ีย
ลยุทธ์ และเส
าเนินงานตาม
อปัจจัยที่ไม่สา
ดลงจากเดิม 
าเนินการจัดก
มพันธกิจหลัก
หาวิทยาลัย 
กับติดตามส่ง
าเนินงานด้าน
กับพันธกิจและ
ารบริหารงาน
พ 
ความสําเร็จข

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

รจัดการ 

ริหารจัดการข

วนการ 

ธกิจหลัก คือ ก
การดําเนินพัน
เพ่ือกําหนดทิ
อดจนมีการบ ิ
การดําเนินงาน

ยุทธ์ของหน่วย
มหาวิทยาลัย 
ยง และแผนป
สนอผู้บริหารร
มแผนความเสี
ามารถควบคุม

การความรู้ตา
กของหน่วยงา

เสริมสนับสนุ
นการประกันค
ะพัฒนาการข

นตามปกติ ปร

องการบริหาร

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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ของหน่วยงาน

การเรียนการส
ันธกิจหลักสถ
ศทางการพัฒ
ริหารทั้งด้าน
นตามพันธกิจ

ยงานจากผลก
และพัฒนาไป
ฏิบัติการประ
ะดับสถาบันเพ
สี่ยงที่เป็นผลจ
มได้ที่ส่งผลต่อ

มระบบการจั
น ส่งผลให้เกิ

นการดําเนินง
คุณภาพการศึ
ของหน่วยงาน
ระกอบด้วย ก

รจัดการของห

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 ข้อ 

ภฏัจันทรเกษม

น 

สอน การวิจัย
ถาบันอุดมศึก
ฒนาและการดํ
นบุคลากร กา
หลักให้บรรลุ

การวิเคราะห์
ปสู่แผนบริหา
จําปีตามกรอ
พ่ือพิจารณาอ
จากการวิเคร
อการดําเนินงา

จัดการความรู้
กิดการพัฒนาอ

งานตามแผนบ
ศึกษาภายในต
นที่ปรับให้การ
การควบคุมคุณ

หน่วยงาน และ

ค
การ มีกา

ย การบริการวิ
ษาจําเป็นต้อ
ําเนินงานของ
ารเงิน ความเ
ตามเป้าหมาย

SWOT โดย
าร แผนพัฒนา
บเวลา เพ่ือให
อนุมัติ 
ราะห์และระบ
านตามพันธกิจ

รู้ (Knowledg
อย่างเป็นรูปธ

บริหารและแผ
ตามระบบแล
รดําเนินงานด้า
ณภาพ การตร

ะจัดทําแนวปฏ

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
4 ข้อ 

วิชาการแก่สัง
งดําเนินงานผ
งสํานักให้สอด
เสี่ยง และกา
ยที่กําหนดไว้ 

ยเช่ือมโยงกับ
าบุคลากร แผ
ห้บรรลุตามตัว

บุปัจจัยเสี่ยงที
จของหน่วยงา

ge Mana
ธรรมสอดคล้อ

ผนพัฒนาบุคล
ะกลไกที่มหา
านการประกัน
รวจสอบคุณภ

ฏิบัติที่ดี 

คะแน
มีการดํา

5 - 6

คม และ
ผ่านสํานัก 
ดคล้องกับ
ารประกัน

บวิสัยทัศน์
ผนกลยุทธ์
วบ่งช้ีและ

ที่เกิดจาก
านและให้

gement) 
องกับการ

ลากร 
าวิทยาลัย
นคุณภาพ
ภาพ และ

นน 5 
เนินการ 
6 ข้อ 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธบิ

น้ันๆ ห
สังคม ร
ในการต
ทําใหห้
 
เกณฑ์ม

ที่กฎหม

กรรมก
ดําเนินง

เป็นรูป

มหาวิท

อย่างเป็
 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 1.2 

องตัวบง่ชี ้

บายตัวบ่งชี ้
ปัจจัยสนับส

หากคณะกรรม
รักความก้าวห
ตัดสินใจแก้ปั

หน่วยงานเจริญ

มาตรฐาน 
1. คณะกร

มายกําหนดคร
2. ผู้บริหา

การบริหารมห
งานไปยังบุคล

3. มีการพัฒ
ธรรม 

4. ผู้บริหา
ทยาลัย และผูม้

5. มีการปร
ป็นรูปธรรม 

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

ภาวะผู้

กระบว

สนุนที่สําคัญต
มการประจําห
หน้า ดูแลบุคล
ญหา และกํา
ญรุดหน้าอย่าง

รมการประจํ
รบถ้วนและมี
รมีการกํากับ

หาวิทยาลัย ห
ลากรในหน่วย
ฒนาระบบสาร

รบริหารงาน
มีส่วนได้ส่วนเ
ระเมินผลการ

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

ผูน้ําของผู้บริห

วนการ 

ต่อการเจริญก
หน่วยงาน และ
ลากรอย่างดี
ากับดูแล ติดต
งรวดเร็ว 

จําหน่วยงานแ
การประเมินต
บติดตามและ
หรือตามที่อธิก
ยงาน 
รสนเทศเพ่ือก

นด้วยหลักธร
เสีย มีการอธิบ
บริหารงานขอ

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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หารของหน่ว

ก้าวหน้าของห
ะผู้บริหารมีวิสั
เปิดโอกาสให้
ตามผลการดํา

และผู้บริหาร
ตนเองตามหลั
ะประเมินผล
การบดีมอบห

การบริหารงาน

รมาภิบาลคร
บายการดําเนิน
องผู้บริหาร แ

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 ข้อ 

ภฏัจันทรเกษม

ยงาน 

หน่วยงาน คื
สยัทัศน์ เป็นผู้
ห้เกิดการมีส่วน
าเนินงานของห

มีวิสัยทัศน์แล
ักเกณฑ์ที่มหา

ลการดําเนินง
มาย  มีการถ

น และใช้สารส

รบถ้วนทั้ง 1
นงานอย่างชัด
และนําผลการ

ค
การ มีกา

คือ ผู้บริหารท
ผูนํ้าที่ดี มีธรรม
นร่วมในการบ
หน่วยงานไปใ

ละปฏิบัติหน้
าวิทยาลัยกําห
งานตามมติส
ถ่ายทอดวิสัยท

สนเทศในการ

10 ข้อ โดยคํ
ดเจน 
รประเมินไปป

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
4 ข้อ 

ทุกระดับของห
มาภิบาล รับผิ
บริหาร มีความ
ในทิศทางที่ถูก

้าที่ตามบทบ
หนด 
สภามหาวิทย
ทัศน์ กลยุทธ์ 

รพัฒนาระบบ

านึงถึงประโ

รับปรุงการบ ิ

คะแน
มีการดํา

5 ข

หน่วยงาน
ผดิชอบต่อ
มสามารถ
กต้อง จะ

าทหน้าที่ 

ยาลัย มติ
แผนการ

งานอย่าง

โยชน์ของ

ริหารงาน

นน 5 
เนินการ 
ข้อ 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธบิ

ประสทิ

ผู้รับบริ
ของงาน

อย่างน้

 
เกณฑ์ก

คะ
 ไม่มีกา
  ผลการ

 
 

คู่มือการประกัน

ชี ้1.3 

องตัวบง่ชี ้

บายตัวบ่งชี ้
ผลของการ

ทธิภาพในการ
นักศึกษา บ

ริการ มีการบ
นในเวลาที่รวด

ในการรายง
้อยให้ครอบค

-  
-  
-  

การประเมิน 
ะแนน 0 
ารรายงาน 
รดําเนินงาน 



  
  

นคุณภาพการศกึ

ผลลัพธ

ผลลัพธ

รบริหารจัดก
สนับสนุนวิชา
บุคลากร มีคว
ริหารและพัฒ
ดเร็ว 
งานผลการดํา
ลุมประเด็นต่อ
การคงอยู่ กา
ความพึงพอใจ
ผลสมัฤทธ์ิ คว

คะแนน 1 
 มีการรายงานผ
การดําเนินงาน
บางเร่ือง 

กษาภายใน มห

ธ์ของการบริห

ธ์ 

ารของหน่วย
าการ 
วามพึงพอใจ
ฒนาบุคลากรอ

าเนินงานตาม
อไปน้ี 
รพัฒนาบุคลา
จและการตอบ
วามรวดเร็ว ค

คะแ
ผล 
นใน 

 มีการร
  การดําเ
  ครบทุก
  คําอธิบ
  ตัวบ่งชี้
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หารจัดการขอ

ยงาน ควรส่งผ

จในการรับบริ
อย่างมีประสิท

มตัวบ่งช้ีน้ี ให้อ

ากรภายในหน
บสนอง ข้อร้อ
ความคุ้มค่า ใน

แนน 2 
ายงานผล 
เนินงาน  
กเรื่องตาม 
ายใน 
้



  ก
  ค
  ค
  ต


  ด
  ใ

ภฏัจันทรเกษม

องหน่วยงาน

ผลให้เกิดการ

ริการ และมีผ
ทธิภาพ ใช้ทร

อธิบายกระบ

น่วยงาน 
องเรียนของผู้รั
นการดําเนินงา

คะแนน 3
มีการรายงานผ
การดําเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้ 
มีแนวโน้มผลกา
ดําเนินงานท่ีดีข้ึ
ในบางเรื่อง 

รพัฒนาหน่ว

ผลของการจัด
รัพยากรอย่าง

วนการหรือแ

รับบริการ 
าน 

คะแ
ผล 

ม 

าร 
ข้ึน 

 มีการรา
  การดําเนิ
  ครบทุกเ
  คําอธิบา
  ตัวบ่งชี้ 
 มีแนวโน้
  ดําเนินงา
  ในทุกเร่ือ

ยงาน มีศักย

ดการข้อร้องเ
งคุ้มค่า เกิดผ

แสดงผลการดํ

นน 4 
ายงานผล 
นนิงาน 
เรื่องตาม 
ายใน 

นม้ผลการ 
านท่ีดีข้ึน 
อง 

 มี
  ก
  ค
  คํ
  ตั
 มี
  ดํ
  ใน
 มี
  ง
  เที
  ห
  ส
  เดี

ภาพและ

เรียนของ
ผลสัมฤทธ์ิ

าเนินงาน 

คะแนน 5 
มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้ 
มีแนวโน้มผลกา
ดําเนินงานท่ีดีข้ึน
นทุกเร่ือง 
มีผลการดําเนิน
านท่ีโดดเด่น 
ทียบเคียงกับ 
หน่วยงานใน 
สถาบันกลุ่ม 
ดียวกัน 

ล 

ม 

ร 
น 



         ค
 

องค์ป
 
ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธบิ

การศึก
การพัฒ
มากกว่
กําหนด
 
เกณฑ์ม

ตามอง

ผลการ

องค์ปร

กรรมก

หลักสตู
 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 2 

ชีท้ี่ 2.1 

องตัวบง่ชี ้

บายตัวบ่งชี ้
บทบาทหน้

กษาระดับหลั
ฒนาคุณภาพ 
ว่าการประเมิน
ด สะท้อนการ

มาตรฐาน 
1. มีระบบแ

ค์ประกอบกา
2. มีคณะก

ติดตามให้กรร
3. มีกา

ระกอบการปร
4. นําผล

ารบริหาร แล
5. นําผล

ตรและการดํา

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

 ภารกิจหลั

ระบบก

กระบว

น้าที่ของหน่วย
กสูตร มีการด
การพัฒนาตัว

นคุณภาพ เพ่ือ
จัดการศึกษา

และกลไกในก
ารประกันคุณภ
กรรมการกํากั
รมการระดับส
ารจัดสรรทรัพ
ะกันคุณภาพห

ลการประเมิน
ละสภามหาวทิ
ลการประเมิน
เนินงานของร

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

ลกัของหน่วย

กํากับการประ

วนการ 

ยงานสนับสนุ
ดําเนินการต้ัง
วบ่งช้ีและเกณ
อให้สามารถส่
อย่างมีคุณภา

การกํากับติดต
ภาพหลักสูตร
ับติดตามการ
สถาบันเพ่ือพิจ
พยากรเพ่ือสน
หลักสูตรและ
คุณภาพหลัก

ทยาลัยเพ่ือพิจ
และข้อเสนอ
ระดับหลักหลัก

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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ยงาน 

ะกันคณุภาพห

นนในการส่งเส
งแต่การควบค
ณฑ์การประเมิ
งเสริม สนับส
าพ 

ตามการดําเนิน
และคณะ 
ดําเนินงานให้
จารณา 
นับสนุนการด
คณะ 
สูตรและคณะ

จารณา 
แนะจากคณะ
กสูตรและคณ

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 ข้อ 

ภฏัจันทรเกษม

หลักสูตรและ

สริมและสนับ
คุมคุณภาพ ก
มินจะมุ่งไปที่ร
สนุน กํากับ ติด

นการประกันค

ห้เป็นไปตามระ

ดําเนินงานขอ

ะที่ผ่านการพิ

ะกรรมการบริ
ณะให้มีคุณภาพ

ค
การ มีกา

คณะ 

สนุนการกํากั
การติดตามตร
ระบบการประ
ดตามการดําเน

คุณภาพหลักสู

ะบบที่กําหนด

องหลักสูตรแ

พิจารณาของก

ริหาร สภามห
พดีขึ้นอย่างต่อ

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
4 ข้อ 

กับการประกัน
รวจสอบคุณภ
ะกันคุณภาพก
นินงานให้เป็น

สูตรและคณะ

ดในข้อ 1 แล

ละคณะให้เกิ

กรรมการเสนอ

หาวิทยาลัยมา
อเน่ือง 

คะแน
มีการดํา

5 ข

นคุณภาพ
ภาพ และ 
การศึกษา
นไปตามที่

ให้เป็นไป

ะรายงาน

กิดผลตาม

อต่อคณะ

าปรับปรุง

นน 5 
เนินการ 
ข้อ 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธบิ

ประสิท
แต่ละห
นักศึกษ
โปร่งใส
คัดเลือ
มุ่งมั่นที
 
เกณฑ์ม

การปฏิ

 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 2.2 

องตัวบง่ชี ้

บายตัวบ่งชี ้
มหาวิทยาล

ทธิภาพ เน่ืองจ
หลักสูตรจะมี
ษาที่สอดคล้อ
ส ชัดเจน แล
ก ข้อมูล หรือ
ที่จะเรียน และ

มาตรฐาน 
1. มีระบบแ

ฏิบัติ 
2. มีการกํา
3. มีการปรั
4. มีแนวปฏิ
5. มีแนวปฏิ

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

ระบบแ

กระบว

ลัยโดยมีหน่ว
จากคุณสมบัติ
มีแนวคิดปรัช
งกับลักษณะ 
ละสอดคล้อง
อวิธีการคัดนัก
ะมีเวลาเรียนเ

และกลไกการ

กับติดตามส่ง
รับปรุงพัฒนาห
ฏิบัติที่ดีและก
ฏิบัติที่ดีโดยกา

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

และกลไกการ

วนการ 

วยงานที่เก่ียว
ติของนักศึกษ
ชญาในการออ

ธรรมชาติข
กับคุณสมบัติ
กศึกษาให้ได้นั
พียงพอ เพ่ือใ

รับนักศึกษา แ

เสริมประเมิน
หรือบูรณาการ
ารเรียนรู้ตาม
ารเทียบเคียงก

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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รรับนักศกึษา

วข้องมีหน้าที่
ษาที่รับเข้าศึกษ
อกแบบหลักส
ของหลักสูตร 
ติของนักศึกษ
นักศึกษาที่มีค
ให้สามารถสํา

และเตรียมคว

นผลกระบวนก
รกระบวนการ
วงจร PDCA
กับหน่วยงานเ

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 ข้อ 

ภฏัจันทรเกษม

ในการวางระ
ษาในหลักสูต
สูตร ซึ่งจําเป็
การกําหนดเก
ษาที่กําหนดใ
ความพร้อมทา
เร็จการศึกษา

วามพร้อมก่อน

การ 
รจากผลการป
เพ่ือการพัฒน
เดียวกันในกลุ

ค
การ มีกา

ะบบและกลไ
รเป็นปัจจัยพ้ื

ปนต้องมีการก
กณฑ์ที่ใช้ในก
นหลักสูตร มี
างปัญญา สุขภ
ได้ตามระยะเ

นเข้าศึกษา แล

ประเมิน 
นากระบวนกา
ลุ่มสถาบันเดีย

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
4 ข้อ 

ไกการรับนักศ
พ้ืนฐานของคว
กําหนดคุณส
ารคัดเลือกต้อ
มีเครื่องมือที่ใ
ภาพกายและ
เวลาที่หลักสูต

ละนําระบบกล

ารอย่างต่อเน่ือ
วกันที่เหมาะส

คะแน
มีการดํา

5 ข

ศึกษาที่มี
วามสําเร็จ 
มบัติของ
องมีความ
ใช้ในการ
จิต ความ
ตรกําหนด 

ลไกไปสู่

อง 
สม 

นน 5 
เนินการ 
ข้อ 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธบิ

วิชาการ
การบริ
สําเร็จก
 
เกณฑ์ม

ชีวิต แล

นอกเวล

คะแนน

ประเมิน

 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 2.3 

องตัวบง่ชี ้

บายตัวบ่งชี ้
สถาบันอุดม

รและการใช้ชี
ริการจัดหางา
การศึกษา ข้อม

มาตรฐาน 
1. มีการจัด

ละการเข้าสู่อ
2. มีการให้

ลาแก่นักศึกษ
3. จัดกิจกร
4. ประเมิน

นเต็ม 5 
5. นําผลกา

นสูงขึ้นหรือเป็
6. ให้ข้อมูล

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

การบริ

กระบว

มศึกษาควรจัด
ชีวิต จัดบริการ
น แหล่งข้อมู
มูลข่าวสารคว

บริการ กํากับ
าชีพแก่นักศึก
้ข้อมูลของหน

ษา 
รรมเตรียมควา
นคุณภาพของ

ารประเมินจา
ป็นไปตามควา
ลและความรู้ที่

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

ริการนักศึกษา

วนการ 

ดบริการด้านต
รข้อมูลหน่วยง
มูลการฝึกประ
ามเคลื่อนไหว

บติดตามส่งเส ิ
กษาในสถาบนั
น่วยงานท่ีให้บ

ามพร้อมเพ่ือก
งการจัดกิจกร

กข้อ 4 มาปรั
ามคาดหวังขอ
เป็นประโยชน

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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าระดับปริญญ

ต่างๆ ให้นักศึ
งานที่ให้บริกา
ะสบการณ์วิช
ภายในและภา

ริมให้ทุกหน่ว
น 
บริการกิจกรร

การทํางานเมือ่
รรมและการจั

รับปรุงพัฒนา
องนักศึกษา 
น์แก่ศิษย์เก่า

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 - 4 ข้อ

ภฏัจันทรเกษม

ญาตร ี

กษาอย่างครบ
าร เช่น ทุนกู้ยื
ชาชีพ การเตรี
ายนอกสถาบัน

ยงานจัดบริกา

รมพิเศษนอกห

อสําเร็จการศกึ
จัดบริการในข้

การให้บริการ

ค
การ มีกา

บถ้วนต้ังแต่ก
ยืมการศึกษา 
รียมความพร้อ
นที่จําเป็นแก่นั

ารให้คําปรึกษ

หลักสูตร แหล

กษาแก่นักศึก
ข้อ 1-3 ทุกข้

รและการให้ข้

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
5 ข้อ 

ารให้คําปรึกษ
แหล่งทุนการ
อมเพ่ือการทํ
นักศึกษาและศิ

ษา แนะแนวด้

ล่งงานท้ังเต็ม

ษา 
้อไม่ตํ่ากว่า 3

ข้อมูล เพ่ือส่งใ

คะแน
มีการดํา

6 ข

ษาทั้งด้าน
รศึกษาต่อ 
างานเม่ือ
ศิษย์เก่า 

ด้านการใช้

เวลาและ

3.51 จาก

ให้ผลการ

นน 5 
เนินการ 
ข้อ 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธบิ

กิจกรร
กิจกรร
สอดคล้
 
เกณฑ์ม

ร่วมในก

การปร

 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 2.4 

องตัวบง่ชี ้

บายตัวบ่งชี ้
สถาบันอุด

รมนักศึกษาห
รมที่ผู้เข้าร่วม
ลอ้งกับคุณลัก

มาตรฐาน 
1. จัดทําแผ

การจัดทําแผน
2. ในแผนก

-  กิจก
-  กิจก
-  กิจก
-  กิจก
-  กิจก

3. จัดกิจกร
4. ทุกกิจกร

ะเมินมาปรับป
5. ประเมิน
6. นําผลกา

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

กิจกรร

กระบว

มศึกษาต้องส
มายถึงกิจกรร
จะมีโอกาสได
ษณะของบัณ

ผนการจัดกิจก
นและการจัดกิ
การจัดกิจกรรม
รรมส่งเสริมคุ
รรมกีฬา หรือ
รรมบําเพ็ญป
รรมเสริมสร้า
รรมส่งเสริมศิ
รรมให้ความรู้แ
รรมที่ดําเนินก
ปรุงการดําเนิน
ความสําเร็จต
ารประเมินไปป

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

รมนักศกึษาระ

วนการ 

ส่งเสริมให้มีก
รมเสริมหลักส
ด้รับการพัฒน
ฑิตที่พึงประส

กรรมพัฒนานั
กิจกรรม 
มพัฒนานักศึก
คุณลักษณะบัณ
อการส่งเสริมส
ประโยชน์ หรอื
างคุณธรรมแล
ศิลปะและวัฒน
และทักษะการ
การ มีการประ
นงานครั้งต่อไ

ตามวัตถุประส
ปรับปรุงแผนห

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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ะดับปรญิญาต

การจัดกิจกรร
สูตรที่ดําเนินก
นาสติปัญญา 
สงค์ 

ักศึกษาในภาพ

กษาให้ดําเนิน
ณฑิตที่พึงประ
สุขภาพ 
อรักษาสิ่งแวด
ละจริยธรรม 
นธรรม 
รประกันคุณภ
ะเมินผลความ
ไป 
งค์ของแผนกา
หรือปรับปรุงก

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 - 4 ข้อ

ภฏัจันทรเกษม

ตร ี

รมนักศึกษาต
การทั้งโดยสถ
สังคม อารมณ

พรวมของสถา

นกิจกรรมในป
ะสงค์ที่กําหนด

ล้อม 

ภาพการศึกษา
มสําเร็จตามวั

ารจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรร

ค
การ มีกา

ต่างๆ อย่างเห
ถาบันและโดย
ณ์ ร่างกาย แ

าบันโดยให้คณ

ระเภทต่อไปนี
ดโดยสถาบัน 

าแก่นักศึกษา 
ัตถุประสงค์ข

มพัฒนานักศึก
รมเพ่ือพัฒนาน

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
5 ข้อ 

หมาะสมและ
ยองค์กรนักศึ
และคุณธรรมจ

ณะและนักศึก

น้ีให้ครบถ้วน 

องกิจกรรม แ

กษา 
นักศึกษา 

คะแน
มีการดํา

6 ข

ครบถ้วน 
กษา เป็น
จริยธรรม

กษามีส่วน

และนําผล

นน 5 
เนินการ 
ข้อ 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

ดําเนินง
ทั้งการ
บุคลาก
ทรัพยา
กําลังใจ
งานสรา้
 
เกณฑ์ม

งานสรา้

สร้างสร

วิจัยหรื

งานสร้
ผลงาน

และนัก

และดํา
 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 2.5 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
สถาบันอุดม

งานที่เป็นระบ
รสนับสนุนด้า
กร ส่งเสริมพั
ากรบุคคล ท
จแก่นักวิจัยอ
างสรรค์ที่นําไ

มาตรฐาน 
1. มีระบบส

างสรรค์ 
2. มีการกํา

รรค์อย่างน้อย
- ห้องป
หรือศ

- ห้องส
- สิ่งอํา
ระบบ

- กิจก
แสด
Prof

3. มีระบบแ
รืองานสร้างสร

4. มีระบบแ
้างสรรค์ในกา
วิจัยหรืองานส

5. มีการพัฒ
กวิจัยที่มีผลงา

6. มีระบบแ
าเนินการตามร

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

ระบบแ

กระบว

มศึกษาต้องมีก
บบและมีกลไก
านการจัดหา
พัฒนาสมรรถ
รัพยากรการ
ย่างเหมาะสม
ไปใช้ประโยชน

สารสนเทศเพ่ือ

ากับติดตามส่
ยในประเด็นต่อ
ปฏิบัติการวิจั
ศูนย์ให้คําปรึก
สมุดหรือแหล่
านวยความส
บเทคโนโลยีส
รรมวิชาการที
งงานสร้างสร
fessor) 
และกลไกสนับ
รรค์ 
และกลไกในก
ารประชุมวิชา
สร้างสรรค์ในก
ฒนาสมรรถนะ
านวิจัยและงาน
และกลไกเพ่ือ
ระบบที่กําหน

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

และกลไกการ

วนการ 

การบริหารจัด
กส่งเสริมสนับ
แหล่งทุนวิจัย
ถนะแก่อาจา
เงิน เครื่องมือ
ม ตลอดจนมีร
น์ 

อการบริหารง

งเสริมให้มหา
อไปน้ี 
ัยหรืองานสร้า
กษาและสนับ
่งค้นคว้าข้อมู

สะดวกหรือกา
สารสนเทศ ระ
ที่ส่งเสริมงาน
รค์ การจัดให้

บสนุนเพ่ือให้

การส่งเสริมบุ
าการหรือการ
การประชุมวิช
ะอาจารย์และ
นสร้างสรรค์ดี
ช่วยในการคุ้ม
ด 

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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รบริหารและพั

ดการงานวิจัย
สนุนครบถ้วน
ยและการจัด
รย์และนักวิจ
ออุปกรณ์ที่เกี
ระบบและกล

งานวิจัยที่สาม

าวิทยาลัย แล

างสรรค์ หรือห
สนุนการวิจัย
ลสนับสนุนกา
ารรักษาควา
บบรักษาควา

นวิจัยหรืองาน
ห้มีศาสตราจา

้บุคลากรและ

คลากรและนั
ตีพิมพ์ในวาร
ชาการหรือกา
ะนักวิจัย มีกา
ดีเด่น 
มครองสิทธ์ิขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 - 4 ข้อ

ภฏัจันทรเกษม

พัฒนางานวิจั

และงานสร้าง
นเพ่ือให้สามาร
สรรทุนวิจัยจ
จัย การสนับ
ก่ียวข้องต่างๆ
ลไกเพ่ือช่วยใน

มารถนําไปใช้ป

ละคณะ สนับ

หน่วยวิจัยหรื

ารวิจัยหรืองาน
มปลอดภัยใน
มปลอดภัยใน

นสร้างสรรค์ เ
รย์อาคันตุกะ

ะนักวิจัยได้รับ

นักวิจัยเพ่ือสนั
รสารระดับชา
รตีพิมพ์ในวา
รสร้างขวัญแล

องงานวิจัยแล

ค
การ มีกา

จัยหรืองานสร้

งสรรค์ที่มีคุณ
รถดําเนินการไ
จากงบประม
สนุนทรัพยา
ๆ ตลอดจนจัด
นการคุ้มครอง

ประโยชน์ในก

บสนุนพันธกิจ

องานสร้างสร

นสร้างสรรค์ 
นการวิจัยหรื
นห้องปฏิบัติกา
เช่น การจัดป
ะหรือศาสตรา

บการจัดสรรงบ

นับสนุนการเผ
ติหรือนานาช
รสารระดับชา
ละกําลังใจ ตล

ะงานสร้างสร

คะแนน 4
รดําเนินการ 
5 ข้อ

ร้างสรรค์ 

ภาพโดยมีแน
ได้ตามแผนที่

มาณของสถา
กรที่จําเป็นซึ
ดระบบสร้าง
งสิทธ์ิของงาน

การบริหารงาน

จด้านการวิจัย

รรค์ หรือศูนย์

องานสร้างส
ารวิจัย 

ประชุมวิชากา
าจารย์รับเชิญ

บประมาณเพื

ผยแพร่ผลงาน
ชาติ และมีกา
าติหรือนานาช
ลอดจนยกย่อ

รรค์ที่นําไปใช้ป

คะแน
มีการดํา

6 ข

นวทางการ
กําหนดไว้ 
บันให้กับ
ซึ่งรวมถึง
ขวัญและ
นวิจัยหรือ

นวิจัยและ

ยหรืองาน

์เครื่องมือ

รรค์ เช่น 

ร การจัด
 (Visiting 

พ่ือเป็นทุน

นวิจัยหรือ
รเผยแพร่
ชาติ 
องอาจารย์

ประโยชน์ 

นน 5
เนินการ
ข้อ



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธบิ

กระบว
แผนบริ
ประโย
แผนกา
 
เกณฑ์ม

ระหว่า

ภายนอ

วิชากา
ทั้งหมด
 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 2.6 

องตัวบง่ชี ้

บายตัวบ่งชี ้
การบริการ

วนการในการใ
ริการวิชาการ 
ชน์แก่ชุมชน 
ารใช้ประโยชน

มาตรฐาน 
1. กําห

งคณะหรือหน
2. จัดทําแผ
3. ชุมชนหรื
4. ชุมชนหรื
5. มีระบ

อกในการพัฒน
6. มีระบบ

รแก่สังคมขอ
ดของสถาบัน 

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

ระบบแ

กระบว

รวิชาการเป็น
ให้บริการวิชา
ทั้งการบริกา
หรือสังคมโ

น์จนเกิดผลลัพ

นดชุมชนหรือ
น่วยงานเทียบ
ผนบริการวิชา
รือองค์การเป้า
รือองค์การเป้า
บบและกลไกใ
นาชุมชนหรืออ
บและกลไกใน
องสถาบันตาม
ทั้งน้ีต้องมีอาจ

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

และกลไกการ

วนการ 

นภารกิจหลัก
าการแก่สังคม
รวิชาการที่ทํา
โดยมีการประ
พธ์ที่สร้างความ

อองค์การเป้า
เท่า 
การโดยมีส่วน
าหมายได้รับก
าหมายดําเนิน
ในการขับเคลื
องค์การเป้าห

นการปฏิบัติเพื
มข้อ 2 โดย
จารย์มาจากท

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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รบริการวิชาก

กอีกอย่างหนึ
ม โดยการศึก
าให้เกิดรายได
ะเมินความสํา
มพึงพอใจต่อช

าหมายของกา

นร่วมจากชุมช
การพัฒนาและ
นการพัฒนาตน
ลื่อนให้มหาวิท
หมาย 
พ่ือการส่งเสริม
มีจํานวนอาจ
ทุกคณะ 

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 - 4 ข้อ

ภฏัจันทรเกษม

การแก่สังคม

น่ึงของสถาบัน
กษาความต้อง
ด้และการบริก
าเร็จของการบ
ชุมชนและสัง

ารให้บริการวิ

ชนหรือองค์กา
ะมีความเข้มแ
นเองอย่างต่อ
ทยาลัยสร้างเ

มการมีส่วนร่ว
ารย์เข้าร่วมไ

ค
การ มีกา

นอุดมศึกษา
งการของกลุ่ม
การวิชาการที่
บริการวิชากา
คมอย่างต่อเนื

วิชาการแก่สัง

ารเป้าหมายท่ีก
แข็งที่มีหลักฐา
เน่ือง 
ครือข่ายควา

วมในการดําเนิ
ม่น้อยกว่าร้อ

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
5 ข้อ 

 สถาบันควร
มเป้าหมายนํา
สถาบันจัดทํา
ร และนํามาจั
น่ืองและย่ังยืน

งคมโดยมีควา

กําหนดในข้อ 
านที่ปรากฏชัด

มร่วมมือกับห

นินการตามแผ
ยละ 5 ขอ

คะแน
มีการดํา

6 ข

รคํานึงถึง
ามาจัดทํา
าเพ่ือสร้าง
จัดทําเป็น
น 

ามร่วมมือ

1 
ดเจน 

หน่วยงาน

ผนบริการ
งอาจารย์

นน 5 
เนินการ 
ข้อ 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธบิ

และวัฒ
สถาบัน
 
เกณฑ์ม

และคณ

วัตถุปร
งบประ

และวัฒ

 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 2.7 

องตัวบง่ชี ้

บายตัวบ่งชี ้
สถาบันอุดม

ฒนธรรมทั้งก
นอย่างมีประสิ

มาตรฐาน 
1. มีระบบแ

ณะ 
2. จัดทําแ

ระสงค์ของแ
ะมาณเพ่ือใหส้

3. กํากับติด
4. ประเมิน

ฒนธรรม 
5. นําผลกา
6. เผยแพร่
7. กําหนดห

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

ระบบแ

กระบว

มศึกษาต้องมี
การอนุรักษ์ ฟ้ื
สทิธิภาพและป

และกลไกในก

แผนด้านทําน
ผนในระดับส

สามารถดําเนิน
ดตามให้มีการ
นความสําเร็จข

ารประเมินไปป
ร่กิจกรรมหรือ
หรือสร้างมาต

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

และกลไกการ

วนการ 

มีนโยบาย แผ
ฟ้ืนฟู สืบสาน
ประสิทธิผล 

การกําหนดผู้รั

นุบํารุงศิลปะ
สถาบัน และ
นการได้ตามแผ
รดําเนินงานตา
ของตัวบ่งช้ีที่ว

ปรับปรุงแผนห
การบรกิารด้า

ตรฐานด้านศิล

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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รทํานบุํารงุศลิ

นงาน โครงส
น เผยแพร่วัฒ

รับผิดชอบใน

ะและวัฒนธ
ะแผนบูรณาก
ผน 
ามแผนด้านทํ
วัดความสําเร็

หรือกิจกรรมด
านทํานุบํารุงศิ
ปะและวัฒนธ

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 - 4 ข้อ

ภฏัจันทรเกษม

ลปะและวัฒน

สร้าง และการ
ฒนธรรมไทย 

การทํานุบํารุง

รรม และกํา
การของคณะ

านุบํารุงศิลปะ
รจตามวัตถุปร

ด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒน
ธรรมซึ่งเป็นที่

ค
การ มีกา

นธรรม 

รบริหารจัดกา
ภูมิปัญญาท้

งศิลปะและวัฒ

าหนดตัวบ่งชี
ะ รวมทั้งมีระ

ะและวัฒนธร
ระสงค์ของแผ

งศิลปะและวัฒ
นธรรมต่อสาธ
ยอมรับในระด

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
5 ข้อ 

ารงานทํานุบํา
้องถิ่นตามจุด

ัฒนธรรมระดั

ช้ีวัดความสํา
ะบบและกลไ

รม 
ผนด้านทํานุบํา

ฒนธรรม 
ธารณชน 
ดับชาติ 

คะแน
มีการดํา

6 - 7

ารุงศิลปะ
ดเน้นของ

ดับสถาบัน

าเร็จตาม
ไกจัดสรร

ารุงศิลปะ

นน 5 
เนินการ 
7 ข้อ 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

สอน ใ
จะต้อง
ประยุก
ความรั

ก้าวทัน
สําคัญโ
รายวิช
มอบหม
จากผู้รู้

โครงสร้
เรียนรู้ใ
ทักษะก
การเรีย
ผู้สอนมี

อย่างน้

 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 2.8 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
พันธกิจที่สํ

ให้ผู้เรียนมีคว
งเป็นผู้มีควา
กต์ใช้ความรู้เพื
ับผิดชอบในฐ
มหาวิทยาลั

นความก้าวหน้
โดยสนองควา
า โดยคํานึงถึ
มายให้สอนวิช
้จริง 
กระบวนกา

ร้างหลักสูตรที
ในศตวรรษท่ี 
การทํางานแบ
ยนการสอนสม
มหีน้าที่เป็นผูอ้

ในการราย
้อยให้ครอบค

-  
-  
-  

นคุณภาพการศกึ

สาระของ

กระบวนก

าคัญที่สุดของ
ามรู้ในวิชากา
มรู้ มีคุณธรร
พ่ือการดํารงชี
ฐานะพลเมืองแ
ลัยมีความรับผิ
น้าทางวิทยากา
มต้องการของ
งความรู้ ควา
ชาน้ันๆ เพ่ือใ

ารเรียนการส
ที่กําหนด และ
21 โดยเฉพา

บบมีส่วนร่วม 
มัยใหม่ต้องใช้
อํานวยความส
งานการดําเนิ
ลุมประเด็นต่อ
การปรับปรุงพ
การพิจารณา
การกํากับกระ

กษาภายใน มห

งรายวิชาและ

การ 

งสถาบันอุดม
ารและวิชาชีพ
รมจริยธรรม
ชีวิตในสังคมไ
และพลโลก มี
ผิดชอบในกา
ารที่เปลี่ยนแป
งนักศึกษาและ
มสามารถ คว
ให้นักศึกษาได

อนสําหรับยุค
ะได้รับการพัฒ
าะทักษะการเ
ความสามาร

ช้สื่อเทคโนโลยี
สะดวกให้เกิดก
นินงานตามตั
อไปน้ี 
พัฒนาหลักสตู
กําหนดผู้สอน
ะบวนการเรีย
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ะกระบวนการ

มศึกษาคือ กา
พ มีคุณลักษณ
 มีความสาม
ได้อย่างมีควา
มคีุณลักษณะต
รควบคุมกํากั
ปลงตลอดเวล
ะตลาดแรงงา
วามเช่ียวชาญ
ด้รับความรู้ ป

คศตวรรษที่ 2
ฒนาตามกรอบ
เรียนรู้ด้วยตน
รถในการใช้เท
ยี และทําให้นั
การเรียนรู้แล
ัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิ

ตรรายวิชาการ
น 
นการสอน 

ภฏัจันทรเกษม

รจัดการเรียน

ารผลิตบัณฑิต
ณะตามหลักสูต
มารถในการเ
มสุขทั้งทางร่
ตามอัตลักษณ์
กับการจัดทําร
า มีการบริหา
น ให้ความสํา
การสอน และ

ประสบการณ์ 

21 ต้องเน้นก
บมาตรฐานคุณ
นเอง ทักษะท
ทคโนโลยี ควา
นักศึกษาเรียน
ะสนับสนุนกา
ธิบายกระบว

รศึกษาทั่วไป

นการสอนราย

ต หรือการจัด
ตรที่กําหนด บั
เรียนรู้และพั
างกายและจิต

ณข์องสถาบันอุ
รายวิชาต่างๆ
ารจัดการรายวิ
าคัญกับการวา
ะเน้นความรู้ที
และได้รับกา

การพัฒนานัก
ณวุฒิ คุณธรร
างภาษาไทยแ
ามสามารถใน
รู้ได้ตลอดเวล
ารเรียนรู้ 
วนการหรือแส

ยวิชาการศึกษ

กิจกรรมการ
บัณฑิตระดับอุ
ัฒนาตนเอง 
ตใจ มีความสํ
อุดมศึกษา 
ๆ ให้มีเน้ือหาท
วิชาที่เน้นนักศึ
างระบบผู้สอน
ที่ทันสมัยของอ
ารพัฒนาความ

กศึกษาให้มีคว
รมจริยธรรม ท
และภาษาต่า
นการดูแลสุขภ
ลาและในสถาน

สดงผลการดํา

ษาทั่วไป 

เรียนการ
อุดมศึกษา
สามารถ

สํานึกและ

ที่ทันสมัย
ศึกษาเป็น
นในแต่ละ
อาจารย์ที่
มสามารถ

วามรู้ตาม
ทักษะการ
งประเทศ 
ภาพ ฯลฯ 
นที่ใดก็ได้ 

าเนินงาน 



         ค
 

เกณฑ์ก
คะ

 ไม่มีระ
 ไม่มีกล
 ไม่มีแน
  การกาํ
  และปร
 ไม่มีข้อ
  หลักฐา

 
 

คู่มือการประกัน

การประเมิน 
ะแนน 0 
ะบบ 
ลไก 
นวคิดใน 
ากับติดตาม 
รับปรุง 
อมูล 
าน 





 
 
 

นคุณภาพการศกึ

คะแนน 1 
 มีระบบ มีกลไ
 ไม่มีการนําระ
 กลไกไปสู่ 
 การปฏิบัติ/ 
 ดําเนินงาน 

กษาภายใน มห

คะ
ไก 
บบ 

 มีระบบ
 มีการน
  กลไกไป
  การปฏิ
  ดําเนิน
 มีการป
  กระบว
 ไม่มีกา
  พัฒนา
  กระบว
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แนน 2 
บ มีกลไก 
นําระบบ 
ปสู่ 
ฏบิัติ/ 
นงาน 
ประเมิน 
วนการ 
ารปรับปรุง/ 
 
วนการ 





 
 
 


 


 
 
 

ภฏัจันทรเกษม

คะแนน 3
 มีระบบ มีกลไ
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรงุ
พัฒนา 
กระบวนการจา
ผลการประเมิน

คะแ
ก 

บ 

ง/ 

าก 
น 

 มีระบบ
 มีการนํ
  กลไกไป
  การปฏิ
  ดําเนินง
 มีการป
  กระบว
 มีการป
  พัฒนา 
  กระบว
  ผลการป
 มีผลจา
  ปรับปรุ
  ชัดเจนเ
  รูปธรรม

แนน 4 
บ มีกลไก 
นาํระบบ 
ปสู่ 
ฏบิัติ/ 
งาน 
ประเมิน 
นการ 

ปรับปรุง/ 

นการจาก 
ประเมิน 
ากการ 
รุงเห็น 
เป็น 
ม 

 
 
  
  
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  

คะแนน 5
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา 
กระบวนการจา
ผลการประเมิน
มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น 
รูปธรรม 
มีแนวทางปฏิบั
ท่ีดีโดยเทียบเคี
กับหน่วยงานใน
สถาบันกลุ่ม 
เดียวกัน 

ก 
 

/ 

าก 
น 

บติั 
ยง 
น 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

สิ่งแวด
ห้องพย
ต่อการ
สืบค้น 
ใช้งาน 
และอา

อย่างน้

 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 2.9 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
ความพร้อม

ดล้อมภายในส
ยาบาล ฯลฯ แ
รเรียนรู้ เช่น อ
แหล่งเรียนรู้ 
ทันสมัยโดยพ
จารย์ 
ในการราย

้อยให้ครอบค
- ระบบ
- จําน
ห้องเ

- จํานว
อาคา
ของเ

- กระบ
สนับ

นคุณภาพการศกึ

การจัด

กระบว

มของสิ่งสนับส
สถาบัน ห้องเ ี
และความพร้อ
อุปกรณ์การเรี
สื่ออิเล็คทรอ
พิจารณาการ

งานการดําเนิ
ลุมประเด็นต่อ
บการดําเนินง
วนสิ่งสนับสน
เรียน ห้องปฏิ
วนสิ่งสนับสน
าร ตลอดจนบ
เสีย การจัดกา
บวนการปรับ
สนุนการเรียน

กษาภายใน มห

ดสิ่งสนับสนุน

วนการ 

สนุนการเรียน
รียน ห้องปฏิ
อมของอุปกร
รียนการสอน 
อนิกส์ ฯลฯ สิ่ง
ดําเนินการปร

นินงานตามตั
อไปน้ี 
านของหน่วย
นุนการเรียนร
ิบัติการ อุปกร
นุนการเรียนรู้
บริเวณโดยรอ
ารขยะ รวมทัง้
บปรุงตามผล
นรู้ 
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การเรียนรู้ 

การสอนมีหล
บัติการ ที่พัก
ณ์ เทคโนโลยี
ห้องสมุด หนั
งสนับสนุนเห
รับปรุงพัฒนา

ัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิ

งานโดยมีส่วน
รู้ที่เพียงพอแ
รณ์การศึกษา
รู้ด้านกายภาพ
อบ เช่น สิ่งแว
งมีระบบและอ
การประเมิน

ภฏัจันทรเกษม

ลายประการ ไ
กของนักศึกษา
ยี และสิ่งอํานว
นังสือ ตํารา สิ่
ล่าน้ีต้องมีปริ
าจากผลการป

ธิบายกระบว

นร่วมกับสถาบ
และเหมาะสม
 เทคโนโลยี จุ
พ สาธารณูปโ
วดล้อมภายใน
อุปกรณ์ป้องกั
ความพึงพอใ

ได้แก่ ความพ
า สถานที่ออก
วยความสะดว
งพิมพ์ วารส
มาณเพียงพอ
ประเมินความ

วนการหรือแส

บันและคณะ 
มต่อการจัดก
จดุเช่ือมต่ออิน
โภค และรักษ

นสถาบัน ประ
กันอัคคีภัยในบ
ใจของนักศึก

ร้อมทางกายภ
กกําลังกาย ส
วกหรือทรัพย
สาร ฐานข้อมู
อ และมีคุณภ
มพึงพอใจของ

สดงผลการดํา

ารเรียนการส
นเตอร์เน็ต ฯล
ษาความปลอ
ะปา ไฟฟ้า ระ
บริเวณอาคาร
ษาและอาจา

ภาพ เช่น 
สนามกีฬา 
ากรที่เอ้ือ
ลเพ่ือการ

ภาพพร้อม
งนักศึกษา

าเนินงาน 

สอน เช่น 
ฯ 

อดภัยของ
ะบบกําจัด
ต่างๆ 
ารย์ต่อสิ่ง



         ค
 

เกณฑ์ก
คะ

 ไม่มีร
 ไม่มีก
 ไม่มีแ
  การกํ
  ติดตา
  และป
 ไม่มีข้
  หลักฐ

 
 

คู่มือการประกัน

การประเมิน 
ะแนน 0 
ระบบ 
กลไก 
แนวคิดใน 
ํากับ 
าม 
ปรับปรุง 
ข้อมูล 
ฐาน 

นคุณภาพการศกึ

คะแนน 1
 มีระบบ มีกล
 ไม่มีการนําระ
  กลไกไปสู่ 
  การปฏิบัติ/ 
  ดําเนินงาน 

กษาภายใน มห

 คะ
ลไก 
ะบบ 

 มีระบ
 มีการ
  กลไกไ
  การป
  ดําเนิน
 มีการ
  กระบ
 ไม่มีก
  ปรับป
  กระบ
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ะแนน 2 
บบ มีกลไก 
รนําระบบ 
ไปสู่ 

ปฏิบัติ/ 
นงาน 
รประเมิน 
บวนการ 
การ 
ปรุง/พัฒนา 
บวนการ 

ภฏัจันทรเกษม

คะแนน 3
 มีระบบ มีกล
 มีการนําระบ
  กลไกไปสู่ 
  การปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
  กระบวนการ
 มีการปรับปรุ
  พัฒนา 
  กระบวนการจ
  ผลการประเมิ

คะ
ลไก 
บ 

น 

รุง/ 

จาก 
มิน 

 มีระบ
 มีการ
  กลไกไ
  การป
  ดําเนิน
 มีการ
  กระบ
 มีการ
  พัฒนา
  กระบ
  ผลกา
 มีผลจ
  ปรับป
  ชัดเจน
  รูปธรร

ะแนน 4 
บบ มีกลไก 
รนําระบบ 
ไปสู่ 
ฏิบัติ/ 
นงาน 
รประเมิน 
บวนการ 
รปรับปรุง/ 
า 

บวนการจาก 
รประเมิน 
จากการ 
ปรุงเห็น 
นเป็น 
รม 

คะแนน 5
 มีระบบ มีกล
 มีการนําระบ
  กลไกไปสู่ 
  การปฏิบัติ/ 
  ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
  กระบวนการ
 มีการปรับปรุ
  พัฒนา 
  กระบวนการจ
  ผลการประเมิ
 มีผลจากการ
  ปรับปรุงเห็น
  ชัดเจนเป็น 
  รูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิ
  ท่ีดีโดยเทียบเ
  กับหน่วยงานใ
  สถาบันกลุ่ม
  เดียวกัน 

ไก 
บ 

น 

รุง/ 

จาก 
มิน 
 

ฏบิัติ 
เคียง 
ใน 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธบิ

ดําเนิน
ตัวบ่งช้ี
เพ่ือให้
การศึก
 
เกณฑ์ม

คณะกร

วัตถุปร

คุณภา
คุณภาพ

กิจกรร

 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 

คู่มือการประกัน

ชีท้ี่ 2.10 

องตัวบง่ชี ้

บายตัวบ่งชี ้
สถาบันมีหน

นการต้ังแต่ กา
ช้ี และเกณฑ์
ห้สามารถส่งเ
ษาอย่างมีคณุ

มาตรฐาน 
1. มีการกํ

รรมการระดับ
2. มีการจัด

ระสงค์ของแผน
3. มีการกํา

พภายในตาม
พ และการปร

4. มีเครือข
มร่วมกัน 

5. มีการนํา

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

ระบบแ

กระบว

น้าที่กํากับกา
ารควบคุมคุณ
์การประเมินจ
เสริมสนับสนุ
ณภาพ 

าหนดนโยบ
บนโยบายและ
ดทําแผนด้าน
น และมีการด
ากับติดตามส่ง
มระบบและก
ระเมินคุณภาพ
ข่ายการแลก

ผลการประกัน

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

และกลไกการ

วนการ 

ารดําเนินการป
ณภาพ การติด
จะมุ่งไปที่ระบ
นุน กํากับติด

ายและให้คว
ผู้บริหารสูงสุด
นการประกัน
ดําเนินงานตาม
งเสริมสนับสน
ลไกที่สถาบัน
พ 
เปลี่ยนเรียน

นคุณภาพการ

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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รประกันคณุภ

ประกันคุณภา
ดตามตรวจสอ
บบการประกัน
ตามการดําเ

วามสําคัญเรื่
ดของสถาบัน

นคุณภาพการ
มแผน 
นุนให้ทุกหน่ว
นกําหนด ปร

นรู้ด้านการปร

รศึกษาภายใน

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 ข้อ 

ภฏัจันทรเกษม

ภาพการศึกษา

าพการศึกษา
อบคุณภาพ แ
นคุณภาพการ
นินงานให้เป็

องการประกั

รศึกษา และก

ยงานในสถาบ
ะกอบด้วย ก

ระกันคุณภาพ

นมาปรับปรุงพั

ค
การ มีกา

าภายใน 

ระดับหลักสูต
และการพัฒน
รศึกษามากกว
ปนไปตามที่กํ

กันคุณภาพก

กําหนดตัวบ่ง

บันมีการดําเนิ
การควบคุมคุณ

พการศึกษาร

พัฒนาการทําง

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
4 ข้อ 

ตรและคณะ โ
นาคุณภาพ ก
ว่าการประเมิน
ําหนดสะท้อ

ารศึกษาภา

งช้ีวัดความสํา

นินงานด้านกา
ณภาพ การต

ระหว่างสถาบ

งานในปีต่อไป

คะแน
มีการดํา

5 ข

โดยมีการ
ารพัฒนา 
นคุณภาพ 
นการจัด

ยใน โดย

าเร็จตาม

ารประกัน
ตรวจสอบ

บันและมี

 

นน 5 
เนินการ 
ข้อ 



         ค
 

องค์ป
 
ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธิบ

พันธกิจ
วิเคราะ
ความพึ
 
เกณฑ์ม

รวบรวม

พันธกิจ

การปฏิ
 
เกณฑ์ก

คะ
มีการ

 
 
 

คู่มือการประกัน

ระกอบท่ี 3 

ชี ้3.1 

องตัวบ่งชี้ 

บายตัวบ่งชี้ 
เพ่ือให้หน่ว

จของหน่วยง
ะห์ปัญหา แล
พึงพอใจต่อกา

มาตรฐาน 
1. มีเหตุผล

มข้อมูลจากก
2. มีการกํา

จของหน่วยงา
3. มีระบบแ
4. มีการปร
5. มีการนํา

ฏิบัติอย่างเป็น

การประเมิน 
ะแนน 1 
รดําเนินการ 
1 ข้อ 

นคุณภาพการศกึ

 การพัฒนา

การพฒั

กระบว

วยงานเล็งเห็น
งานให้มีคุณภ
ะอุปสรรคขอ
รให้บริการตา

ลของการกําห
ารวิเคราะห์ข้
าหนดแผนงา
นโดยความเห็
และกลไกการข
ระเมินผลงาน 
าผลการประเ
รูปธรรม 

คะแนน
มีการดําเน

2 ข้

กษาภายใน มห

าคุณภาพขอ

ฒนาคุณภาพ

วนการ 

นความสําคัญ
ภาพอย่างต่อเ
องหน่วยงานเพื
ามพันธกิจ 

หนดประเด็น
้อมูลเชิงประจั
น ตัวช้ีวัดคว

ห็นชอบจากผู้บ
ขับเคลื่อนแผน
ผลลัพธ์ และ
มินมาพัฒนาป

น 2 
นินการ 
้อ 

มี
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องหน่วยงาน

การสนับสนุน

ของการพัฒน
เน่ือง โดยมีก
พ่ือพัฒนาประ

นการพัฒนาก
จกัษ์ โดยความ
วามสําเร็จ แล
บริหารหน่วยง
นงานสู่การปฏิ
ผลกระทบขอ
ปรับปรุงการ

คะแนน 3
มีการดําเนินก

3 ข้อ 

ภฏัจันทรเกษม

น 

นวิชาการ 

นาปรับปรุงกา
การประเมินค
ะสิทธิภาพขอ

การให้บริการ
มเห็นชอบของ
ละค่าเป้าหมา
งาน 
ฏิบัติงานอย่าง
องการดําเนินง
ดําเนินงานนํา

ค
การ มีกา

ารดําเนินงาน
ความพึงพอใจ
งการให้บริกา

รตามพันธกิจ
งผู้บริหาร 
ายในการพัฒ

งชัดเจนและต่
งาน 
าไปสู่แนวปฏิ

คะแนน 4 
รดําเนินการ 
4 ข้อ 

นสนับสนุนวิชา
จของผู้รับบริ
ารจนสามารถ

จของหน่วยงา

ฒนาการให้บริ

ต่อเน่ือง 

บัติที่ดี และถ

คะแน
มีการดํา

5 ข

าการตาม
การ การ
ถยกระดับ

าน มีการ

ริการตาม 

ถ่ายทอดสู่

นน 5 
เนินการ 
ข้อ 



         ค
 

ตัวบ่งชี้
 
ชนิดขอ
 
คําอธบิ

ประหยั
การสร้า

อย่างน้

 
เกณฑ์ก

คะ
 ไม่มีกา
  ผลการ

 
 

คู่มือการประกัน

ชี ้3.2 

องตัวบง่ชี ้

บายตัวบ่งชี ้
เพ่ือให้หน่ว

ยัด ลดความซ้ํ
างสรรค์ความ
ในการรายง

้อยให้ครอบค
-  กระ
-  กระ
-  ผลล
-  ควา

การประเมิน 
ะแนน 0 
ารรายงาน 
รดําเนินงาน 



 
 

นคุณภาพการศกึ

การพฒั

ผลลัพธ

วยงานมีการ
้าซ้อน ลดข้ันต

มคิดของบุคลา
งานผลการดํา
ลุมประเด็นต่อ
ะบวนการทําง
ะบวนการแก้ปั
ลัพธ์การพัฒน
ามพึงพอใจแล

คะแนน 1
 มีการรายงาน
 การดําเนินงาน
 บางเร่ือง 

กษาภายใน มห

ฒนาคณุภาพ

ธ์ 

รพัฒนากระบ
ตอน แสวงหา
ากรนําไปสู่การ
าเนินงานตาม
อไปน้ี 
งานที่มีประสทิ
ปัญหา การพัฒ
นาหน่วยงานสู
ละผลการจัดก

1 คะ
นผล 
นใน 

 มีการ
  การดาํ
  ครบทุ
  คําอธิบ
  ตัวบ่งชี
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ของหน่วยงา

บวนการทําง
าเครื่องมือ วิธี
รพัฒนาอย่างต
มตัวบ่งช้ีน้ี ให้อ

ทธิภาพ ประสิ
ฒนากระบวน
สู่ความเป็นเลิศ
การข้อร้องเรีย

ะแนน 2 
รายงานผล 
าเนินงาน  
ทกเร่ืองตาม 
บายใน 
ชี้ 

ภฏัจันทรเกษม

นสู่ความเป็น

านให้มีประสิ
ธีการทํางานให
ต่อเน่ือง 
อธิบายกระบ

สทิธิผล ประห
การทํางานอย
ศ 
ยนของผู้รับบริ

คะแนน 3
 มีการรายงาน
  การดําเนินงาน
  ครบทุกเร่ืองต
  คําอธิบายใน
  ตัวบ่งชี้ 
 มีแนวโน้มผล
  ดําเนินงานท่ีดี
  ในบางเร่ือง 

นเลศิ 

สิทธิภาพเกิด
หม่ที่ง่ายสะดว

วนการหรือแ

หยัด รวดเร็ว 
ย่างเป็นระบบ

ริการ 

3 ค
นผล 
น 
ตาม 

การ 
ดีข้ึน 

 มีการ
  การดาํ
  ครบทุ
  คําอธิบ
  ตัวบ่ง
 มีแนว
  ดําเนิน
  ในทุก

ดประสิทธิผล
วก ประหยัด ท

แสดงผลการดํ

บ 

ะแนน 4 
รรายงานผล 
าเนินงาน 
ทุกเร่ืองตาม 
บายใน 
ชี้ 
วโน้มผลการ 
นงานท่ีดีข้ึน 
เรื่อง 

ล รวดเร็ว 
ที่เกิดจาก

าเนินงาน 

คะแนน 5
 มีการรายงาน
  การดําเนินงา
  ครบทุกเร่ืองต
  คําอธิบายใน
  ตัวบ่งชี้ 
 มีแนวโน้มผล
  ดําเนินงานท่ีดี
  ในทุกเร่ือง 
 มีผลการดําเนิ
  งานท่ีโดดเด่น
  เทียบเคียงกบั
  หน่วยงานใน
  สถาบันกลุ่ม
  เดียวกัน 

5 
นผล 
น 
ตาม 

ลการ 
ดีข้ึน 

นนิ 
น 
บ 



         ค

 

เหมาะ
ระดับช
เอกลักษ

ประเมิ
การศึก
ต้องคว
โดยที่มี
ร่วม เมื
เพ่ือนํา
ตรวจส
และแจ้

ระดับอ
มาตรฐ
รายงาน
ดําเนิน
สถานศึ

ประกัน
หลักสูต
การศึก
 
 
 

คู่มือการประกัน

แนวทาง

สถาบันการ
สมกับบริบท
ชาติด้วย เพ่ือ
ษณ์ของสถาบั
การวางระ

นผล เพ่ือนําข
ษาภายในดังก

วบคุมให้มีการ
มีกลไกการดําเ
มื่อครบ หน่ึงปี
าไปปรับปรุงพ
อบความก้าวห

จง้ผลให้สถานศ
ระบบการป

อุดมศึกษาจัด
านตามที่ประ
นการประเมิน
การของหลัก
ศึกษาระดับอุด

ระบบการป
นคุณภาพภาย
ตรและ เช่ือม
ษา (องค์การม

นคุณภาพการศกึ

การวิเครา

รศึกษาทุกสถ
และวิสัยทัศน

อให้เป็นไปตา
บัน 
บบการประ
ข้อมูลไปปรับ
กล่าวอย่างน้อ
รดําเนินงานต
เนินงานอย่าง
ปีการศึกษา ก็
พัฒนาในปีถั
หน้าของการป
ศึกษาทราบรว
ประกันคุณภา
ทําขึ้น เป็นไป
ะกาศไว้ในกรอ
นคุณภาพการ
สูตร (มคอ.7)
ดมศึกษาและส
ประกันคุณภ
ยในระดับอุดม
มโยงกับการปร
มหาชน) และ

กษาภายใน มห

ะห์และสรปุ

ถาบันต้องวา
น์ของสถาบัน
ามเกณฑ์ขั้นตํ่

กันคุณภาพจ
บปรุงพัฒนาคุ
อยต้องครอบค
ตามระบบคุณ
งชัดเจน เช่น ม
ก็ต้องมีการปร
ัดไป โดยสําน
ปฏิบัติตามแผ
วมทั้งเปิดเผย
าพการศึกษาภ
ปในทิศทางเดี
อบมาตรฐานค
รศึกษาภายใน
) เป็นรายงา
สามารถรายงา
าพการศึกษา
มศึกษาจัดทํา
ระกันคุณภาพ
สํานักงานคณ
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บทที่ 8
ปผลการป

งระบบการป
น โดยต้องพิจ
ตํ่าที่ประเทศก

จะต้องประก
ณภาพอย่างต
คลุมระดับหลั
ภาพที่กําหนด
มีผู้รับผิดชอบ
ระเมิน ผลกา
นักงานคณะ
นการพัฒนาค
ผลการติดตาม
ภายในระดับห
ดียวกับการปร
คุณวุฒิระดับอ
นระดับหลักสู
นฉบับเดียวกั
านผ่านระบบอิ
าภายในระดับ
ขึ้น สอดคล้อ
พภายนอกของ
ณะกรรมการพั

ภฏัจันทรเกษม

ระกันคุณภ

ประกันคุณภา
จารณาเกณฑ์
กําหนดและมุ

อบด้วย การ
ต่อเน่ืองและยั
ักสูตร ระดับค
ด และมีการต
บ/ผู้บริหาร/ผู้
ารดําเนินงาน
กรรมการกา
คุณภาพการศึ
มตรวจสอบคุ
หลักสูตรที่คณ
ระเมินเพ่ือกา
อุดมศึกษาแห่
ตร (IQA ร

กันเพ่ือลดควา
อิเล็กทรอนิกส
บคณะ และร
องกับการประ
งสํานักงานรับ
ัฒนาระบบรา

ภาพการศึก

าพการศึกษา
มาตรฐานอุด

มุ่งสู่เป้าหมาย

รควบคุม กา
ย่ังยืน ดังน้ัน 
คณะ และระด
ตรวจสอบระบ
้เก่ียวข้อง/ผู้มี
ตามระบบปร
รอุดมศึกษา
ึกษา อย่างน้อ
ณภาพการศกึ
ณะกรรมการป
ารเผยแพร่หลั
งชาติ พ.ศ. 2

ระดับหลักสูตร
มซ้ําซ้อนของ
ส์ 
ระดับสถาบัน
ะกันคุณภาพก
บรองมาตรฐา
าชการ 

กษาภายใน

าภายในของต
ดมศึกษาที่เก่ีย
ย จุดเน้น จุด

รตรวจสอบ 
ระบบประกัน
ดับสถาบัน โด
บบคุณภาพเป็
มีส่วนได้ส่วนเสี
ระกันคุณภาพ
จะดําเนินกา
อยหน่ึงคร้ังใน
กษาต่อสาธาร
ประกันคุณภา
ลักสูตรที่มีคุณ
2552 ทั้งน้ีได้ก
ร) และรายงา
งการจัดทํารา

 ที่คณะกรรม
การศึกษาภาย
นและประเมิน

น 

ตนเองให้
ยวข้องใน
เด่น หรือ

และการ
นคุณภาพ
ดยสถาบัน
ป็นระยะๆ 
สีย มีส่วน
พดังกล่าว 
ารติดตาม
นทุกสามปี 
ณชน 
าพภายใน

ณภาพและ
กําหนดให้
านผลการ
ยงานของ

มการการ
ยในระดับ
นคุณภาพ



         ค

 

มาตรฐ
จํานวน
น้ัน “ไม
เป็นไป
ดังแสด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซึ่งการแ
คะแนน
คะแนน
 
 

คู่มือการประกัน

การสรุปผล
1. ระดับหล

อง
อง
อง
อง
อง
อง

องค์ประกอ
านหลักสูตรก

นเกณฑ์ขึ้นอยู่ก
ม่ได้มาตรฐาน
ตามมาตรฐา

ดงตามภาพต่อ

แปลผลจะเป็น
นระดับหลักสูต
นระดับหลักสูต

คะแน

นคุณภาพการศกึ

การประกันคุ
ลักสูตร มีองค์
งค์ประกอบที่ 
งค์ประกอบที่ 
งค์ประกอบที่ 
งค์ประกอบที่ 
งค์ประกอบที่ 
งค์ประกอบที่ 

อบที่ 1 การก
กรอบมาตรฐา
กับระดับปริญ
น” และมีค่าคะ
นที่กําหนด แ

อไปน้ี 

นการอธิบายว
ตร = 0 
ตร = 0.01-5.

คะแ

ประเมินอง

นนระดับหลักสตู
บ่งชี้ในองค

ผ่านองค์

กษาภายใน มห

ณภาพการศกึ
ค์ประกอบในก

1 การกํากับม
2 บัณฑิต 
3 นักศึกษา
4 อาจารย์ 
5 หลักสูตรก
6 สิ่งสนับสนุ

กํากับมาตรฐ
นคุณวุฒิระดั

ญญา หากผลก
ะแนน “เป็นศู
และจะมีการป

ว่า 
หมา

.00 หมา

 

แนนรวมเฉลี่ย

ค์ประกอบท่ี 2-

ตรเป็นคะแนนเ
ค์ประกอบท่ี 2-

์ประกอบที่ 1
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กษาภายใน แต
การประกันคุณ
มาตรฐาน 

การเรียนการส
นุนการเรียนรู้

ฐานเป็นองค์ป
ับอุดมศึกษาแ
การดําเนินงาน
ศูนย์” หากหลั
ประเมินคะแ

ยถึง หลักสูต
ยถึง หลักสูต

คะแนน

ย =  

 

คะแ

ผลการประ

-6 

เฉลี่ยของตัว
6

ภฏัจันทรเกษม

ต่ละระดับมีรา
ณภาพการศึกษ

สอน การประเ

ประกอบท่ีต้อ
แห่งชาติและเ
นไม่เป็นไปตา
ลักสูตรน้ันมีผล
นนคุณภาพข

ตรไม่ได้มาตรฐ
ตรเป็นไปตาม
นที่ได้ ดังน้ี 

แนนรวมของตั
1

เมิน 

คะแน

ไม่ผ่านอ

ายละเอียดดัง
ษาภายใน 6 อ

เมินผู้เรียน 

องดําเนินการ
เกณฑ์ต่างๆ ที
มเกณฑ์ใดเกณ
ลการดําเนินง
ของหลักสูตรใ

ฐาน 
มมาตรฐาน แล

ัวบ่งช้ี 13 ตัว
13 

 

นนระดับหลักสูต

องค์ประกอบที

น้ี 
องค์ประกอบ 

รให้เป็นไปต
ที่เก่ียวข้อง มี 
ณฑ์หน่ึงถือว่า
งานผ่านทุกเก
ในองค์ประกอ

ละมีระดับคุณ

บ่งช้ี 
 

 

ตร = 0 

ที่ 1 

ได้แก่ 

ามเกณฑ์
1 ตัวบ่งช้ี 
าหลักสูตร
ณฑ์ถือว่า
อบที่ 2-6 

ณภาพตาม 



         ค

 

ต้องปร
หลักสู
องค์ปร
ถึง องค
แสดงดั
 
ตารางก

องค์ประ
ท่ี 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

รวม

หมายเห
 
ตัวอยา่
จุดเด่น
1. 
2. 
โอกาสใ
1. 
2. 
 
 

คู่มือการประกัน

แม้ว่าหลักสู
ระเมินตัวบ่งชี
ตรตนเอง โด
ระกอบ โดยไม
ค์ประกอบที่ 
ดังตารางต่อไป

การวิเคราะห์

ะกอบ คะแนน
ผ่าน 

คะ
แน

นเฉ
ลี่ย

ขอ
งท

ุกตั
วบ

่งช
ี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

2-
6

ม 
ผลการประเ

หตุ  ตัวบ่งชี้ท่ี 3

างรายงานผล
น 

ในการพัฒนา

นคุณภาพการศกึ

สูตรไม่ผ่านอง
ช้ีขององค์ปร
ดยการวิเคร
ม่ต้องรายงานร
6 เก่ียวกับจุ

ปน้ี 

หค์ุณภาพการ

น จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

ใน
อง

คป
ระ

กอ
บท

 2 
 6 2 

3 
3 
4 
1 
13 

เมิน 
.3 และ 4.3 เป็น

ลการวิเคราะห

า 

กษาภายใน มห

คะแนน 
0.01-2.00
2.01-3.00
3.01-4.00
4.01-5.00

งค์ประกอบที่ 
ะกอบที่ 2 ถึ
าะห์ในรายล
ระดับคะแนน
ดเด่น และโอ

รศึกษาภายใน

I 

ไม่ผ่านก
- 

3.1,3.2,3.3
4.1,4.2,4.3

5.1 
- 
7 
 

นผลลัพธ์ขององ

ห์จุดเด่นและโ
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1 (การกํากับ
ึงองค์ประกอ
ละเอียดของป
เฉลี่ย เพ่ือเป็น
อกาสในการพั

นระดับหลักสูต

P 

การประเมิน 
- 
- 
- 

5.2,5.3,5.4
6.1 
4 
 

งค์ประกอบท่ี 3

โอกาสในการ

ภฏัจันทรเกษม

ระดับคณุภ
น้อย

ปานกลา
ดี 

ดีมาก

บมาตรฐาน) ผู้
อบที่ 6 ด้วย 
ปัจจัยนําเข้า
นการวิเคราะห
พัฒนา เพ่ือยก

ตร 

O 

2.1,2.2 
- 
- 
- 
- 
2 
 

3 นักศึกษา ซ่ึงเป็

พัฒนา องคป์

ภาพ 

ง 

ผู้รับผิดชอบห
เพ่ือให้ทราบ
า กระบวนก
ห์ในเชิงคุณภา
กระดับคุณภา

คะแนน
เฉลี่ย 

0
2
3
4
ห

 
 
 
 
 
 
  

ปน็ปัจจัยนําเข้า

ประกอบท่ี 2 

หลักสูตร/คณะ
บระดับการพั
าร ผลลัพธ์ 
าพในองค์ประ
าพของหลักสู

ผลกา
0.01-2.00   ระดับ
2.01-3.00   ระดับ
3.01-4.00   ระดับ
4.01-5.00   ระดับ
หลักสูตรไม่ได้ม

า 

- องค์ประกอ

ะ/สถาบัน 
ัฒนาของ
และราย
ะกอบที่ 2 
สูตรต่อไป 

ารประเมิน 
บคุณภาพน้อย 
บคุณภาพปานกล
บคุณภาพดี 
บคุณภาพดีมาก 
าตรฐาน 

 
 
 
 
 
 

อบที่ 6 

าง 



         ค

การบริ
ปัจจัยน
ดังตารา
 
ตารางก

องค์ประ
คุณภ

1 
2 
3 
4 
5 

รวม
ผลก

*ตัวบ่งชี
 
 
 
ตัวอย่า
ตัวอยา่
จุดเด่น
1. 
2. 
จุดที่คว
1. 
2. 
 
 

คู่มือการประกัน

2. ระดับคณ
การประเมิน

หารจัดการขอ
นําเข้า กระบว
างต่อไปน้ี 

การวิเคราะห์

ะกอบ 
าพ ตัวบ่งชี

6 
3 
1 
1 
2 

ม 13 
การประเมิน 
ช้ีที่ 1.1 เป็นค

คณะควรวิเ
งดังต่อไปนี้ 
างรายงานผล
น 

วรพัฒนา 

นคุณภาพการศกึ

ณะ 
นระดับคณะจ
องคณะด้วย โ
วนการ และผ

หค์ุณภาพการ

ชี้ I 

1.2, 1.3, 1
2.2 
- 
- 
- 
4 
 

ค่าคะแนนเฉลี่

คราะห์ในเชิง

ลการวิเคราะห

กษาภายใน มห

จะสะท้อนผล
โดยแสดงเป็น
ลลัพธ์ด้วย เพื

รศึกษาภายใน
คะแนนการปร

P 

.4 1.5, 1.6
2.1 
3.1 
4.1 

5.1, 5.2
7 
 

ลีย่ของผลการป

คุณภาพเกี่ยว

ห์จุดเด่นและจ
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ลการดําเนินงา
นค่าเฉล่ียในแต
พ่ือให้ผู้บริหาร

น ระดับคณะ
ระเมินเฉลี่ย 

O 

6 1.1 
2.3 
- 
- 

2 - 
2 
 

ประเมินระดับ

วกับจุดเด่น แล

จุดที่ควรพัฒน

ภฏัจันทรเกษม

านของผู้บริห
ต่ละพันธกิจ น
รคณะได้นําไป

คะแนนเฉ

 
 
 
 
 
 
 

บหลักสูตรทุกห

ละจุดที่ควรพัฒ

นา องค์ประก

ารคณะใน 4 
นอกจากนั้นมี
ปใช้เป็นข้อมูล

ฉลี่ย

0.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00

หลักสูตร 

ฒนาในแต่ละ

กอบที่ 1 - อง

พันธกิจ รวม
มีการวิเคราะห
ลในการปรับป

ผลการประ
0 การดําเนินงานต้
0 การดําเนินงานต้
0 การดําเนินงานร
0 การดําเนินงานร
0 การดําเนินงานร

 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ

ค์ประกอบที่ 

มทั้งระบบ
ห์แยกเป็น
ปรุงพัฒนา 

ะเมิน 
ตอ้งปรับปรงุเร่งด่
ตอ้งปรับปรงุ 
ระดับพอใช ้
ระดับด ี
ระดับดีมาก 

ด้วย ตาม

5 

วน



         ค

ระบบก
แยกเป็
ปรับปรุ
 
ตารางก

องค์ประ
คุณภ

1 
2 
3 
4 
5 

รวม
ผลก

*ตัวบ่งชี
  ตัวบ่ง
 
 
 
ตามตัว
ตัวอยา่
จุดเด่น
1. 
2. 
จุดที่คว
1. 
2. 
 
 

คู่มือการประกัน

3. ระดับสถ
การประเมิ

การบริหารจัด
ปนปัจจัยนําเข้
รุงพัฒนา ดังต

การวิเคราะห์

ะกอบ 
าพ ตัวบ่งชี

5 
3 
1 
1 
3 

ม 13 
การประเมิน 
ช้ีที่ 1.1 เป็นค
งช้ีที่ 5.2 เป็นค

สถาบันควร
วอย่างดังต่อไป
างรายงานผล
น 

วรพัฒนา 

นคุณภาพการศกึ

ถาบัน 
นระดับสถาบั
ดการของสถาบ
ข้า กระบวนก
ตารางต่อไปน้ี 

หค์ุณภาพการ

ชี้ I 

1.2, 1.3 
2.2 
- 
- 
- 
3 
 

ค่าคะแนนเฉลี่
ค่าคะแนนเฉลี

รวิเคราะห์ในเ
ปน้ี 
ลการวิเคราะห

กษาภายใน มห

บันจะสะท้อน
บันด้วย โดยแ
การ และผลลั

รศึกษาภายใน
คะแนนการปร

P 

1.4, 1.5
2.1 
3.1 
4.1 

5.1, 5.3
7 
 

ลีย่ของผลการป
ลี่ยของผลการ

เชิงคุณภาพเกี

ห์จุดเด่นและจ
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นผลการดําเนิน
แสดงเป็นค่าเฉ
ลัพธ์ด้วย เพ่ือ

น ระดับสถาบั
ระเมินเฉลี่ย 

O 

5 1.1 
2.3 
- 
- 

3 5.2 
3 
 

ประเมินระดับ
รประเมินระดับ

ก่ียวกับจุดเด่น

จุดที่ควรพัฒน

ภฏัจันทรเกษม

นงานของผู้บ
ฉลี่ยในแต่ละพ
อให้ผู้บริหารส

บนั 

คะแนนเฉ

 
 
 
 
 
 
 

บหลักสูตรทุกห
บคณะทุกคณ

น และจุดที่คว

นา องค์ประก

บริหารสถาบัน
พันธกิจ นอก
สถาบันได้นําไ

ฉลี่ย

0.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00

หลักสูตร 
ะ 

วรพัฒนาในแ

กอบที่ 1 - อง

นใน 4 พันธกิ
จากน้ันมีการ
ไปใช้เป็นข้อม

ผลการประ
0 การดําเนินงานต้
0 การดําเนินงานต้
0 การดําเนินงานร
0 การดําเนินงานร
0 การดําเนินงานร

 
 
 
 
 
 
 

แต่ละองค์ประ

ค์ประกอบที่ 

จ รวมทั้ง
รวิเคราะห์
มูลในการ

ะเมิน 
ตอ้งปรับปรงุเร่งด่
ตอ้งปรับปรงุ 
ระดับพอใช ้
ระดับด ี
ระดับดีมาก 

ะกอบด้วย 

5 

วน



         ค

 
ตารางก

องค์ประ
คุณภ

1 
2 
3 

รวม
ผลก

 
 
 
ตามตัว
ตัวอยา่
จุดเด่น
1. 
2. 
จุดที่คว
1. 
2. 
 

คู่มือการประกัน

4. หน่วยงา

การวิเคราะห์

ะกอบ 
าพ ตัวบ่งชี

3 
10 
2 

ม 15 
การประเมิน 

สถาบันควร
วอย่างดังต่อไป
างรายงานผล
น 

วรพัฒนา 

นคุณภาพการศกึ

านสนับสนุน 

หค์ุณภาพการ

ชี้ I 

- 
- 
- 
- 
 

รวิเคราะห์ในเ
ปน้ี 
ลการวิเคราะห

กษาภายใน มห

รศึกษาภายใน
คะแนนการปร

P 

1.1, 1.2
2.1-2.10

3.1 
13 
 

เชิงคุณภาพเกี

ห์จุดเด่นและจ
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นหน่วยงานสน
ระเมินเฉลี่ย 

O 

2 1.3 
0 - 

3.2 
2 
 

ก่ียวกับจุดเด่น

จุดที่ควรพัฒน

ภฏัจันทรเกษม

นับสนุน 

คะแนนเฉ

 
 
 
 
 

น และจุดที่คว

นา องค์ประก

ฉลี่ย

0.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00

วรพัฒนาในแ

กอบที่ 1 - อง

ผลการประ
0 การดําเนินงานต้
0 การดําเนินงานต้
0 การดําเนินงานร
0 การดําเนินงานร
0 การดําเนินงานร

 
 
 
 
 

แต่ละองค์ประ

ค์ประกอบที่ 

ะเมิน 
ตอ้งปรับปรงุเร่งด่
ตอ้งปรับปรงุ 
ระดับพอใช ้
ระดับด ี
ระดับดีมาก 

ะกอบด้วย 

3 

วน



         ค

 
กระทร

สํานักง

สํานักง

สํานักง

สํานักง
สํานักง

สํานักม

 
 
 
 
 
 

คู่มือการประกัน

รวงศึกษาธิการ
การศึกษา
หน้า 22-3

านคณะกรรม
ฉบับปีกา

านคณะกรรม
แห่งชาติ 

านคณะกรรม
ฉบับที่ 2 

านคณะกรรม
านเลขาธิการ

: ห้างหุ้นส
มาตรฐานและ

อุดมศึกษ

นคุณภาพการศกึ

ร.  2553.  กฎ
า พ.ศ. 2553
35. 
มการการอุดม
รศึกษา 2557
มการการศึกษ
พ.ศ. 2542  

มการการอุดม
(พ.ศ. 2551 

มการพัฒนาระ
รสภาการศึกษ
ส่วนจํากัด สห
ประเมินผลอุด

ษาและเกณฑ์ม

กษาภายใน มห

บ

ฎกระทรวงว่า
. ราชกิจจานุเ

ศึกษา. 2558
7. 

ษาแห่งชาติ, สํา
แก้ไขเพิ่มเติม
ศึกษา, กระท
– 2565). กร

ะบบราชการ.
ษา, กระทรวงศึ
หายบลอ๊กและ
ดมศึกษา, สําน
มาตรฐานท่ีเก่ี
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บรรณานุก

าด้วยระบบ ห
เบกษา เล่ม 1

. คู่มือการปร

านักนายกรัฐม
ม (ฉบบัที่ 2)
รวงศึกษาธิกา
รุงเทพฯ : โรง
 2552.  คูมื่อ
ศึกษาธิการ.  2
ะการพิมพ์. 
นักงานคณะก
ก่ียวข้อง.  กรงุ

ภฏัจันทรเกษม

รม 

หลักเกณฑ์ แล
127 ตอนท่ี 23

ระกันคณุภาพ

มนตรี. 2542.
 พ.ศ. 2545.
าร. 2550. กร
งพิมพ์แห่งจุฬา
อนโยบายการ
2548.  มาตร

กรรมการการอ
งเทพฯ : ห้างห

ละวิธีการประ
3 ก วันที ่2 เม

พการศึกษาภา

  พระราชบัญ
. 
รอบแผนอุดม
าลงกรณ์มหาวิ
รกํากับดูแลอง
รฐานการศึกษ

อุดมศึกษา.  2
หุ้นส่วนจํากัด

ะกันคุณภาพ
มษายน 2553

ายในระดับอุด

ญญัติการศึกษ

ศึกษาระยะย
วิทยาลยั. 
งค์การที่ดี. 
ษาของชาติ. ก

2549.  มาตรฐ
 ภาพพิมพ์. 

3. 

ดมศึกษา

ษา

าว 15 ปี 

กรงุเทพฯ 

ฐานการ



         ค

(1) อา
กา

(2)  มีร
 แห
(3)  มีร
 มค
(4)  จัด

(ถ้า
รา

(5)  จดั
(6)  มีก
 (ถ้า
(7)  มีก

กา
(8)  อา
(9)  อา
(10) จํา
 กว่
(11) ระ
 จา
(12) ระ
หมายเ

สถาบัน
ในรายล
บรรลุต
มาตรฐ
และอย

อนุโลม
และรา
วัน หล
ตามแบ

คู่มือการประกัน

ตัวบ่งช้ีผ

าจารย์ประจําห
ารดําเนินงานห
รายละเอียดขอ
ห่งชาติ หรือ ม
รายละเอียดขอ
คอ.4 อย่างนอ้
ดทํารายงานผล
ามี) ตามแบบ
ยวิชา 
ดทํารายงานผล
การทวนสอบผ
ามี) อย่างน้อย
การพัฒนา/ปรั
ารประเมินการ
าจารย์ใหม่ (ถา้
าจารย์ประจําท
านวนบุคลากร
ว่าร้อยละ 50 
ะดับความพึงพ
กคะแนนเต็ม
ะดับความพึงพ
เหตุ  

1. สถาบ
นฯ หรือกําหน
ละเอียดของห
ตามเป้าหมาย
านคุณวุฒิระด

ย่างน้อยร้อยล
2. กรณี

มให้ปรับตัวบ่ง
ยงานผลการด
ลังสอบซ่อมให
บบ มคอ.7 หลั

นคุณภาพการศกึ

ผลการดําเนิ

หลักสูตรอย่าง
หลักสูตร 
องหลักสูตร ต
มาตรฐานคุณว
องรายวิชา แล
อยก่อนการเปิด
ลการดําเนินก

บ มคอ.5 แล

ลการดําเนินก
ผลสัมฤทธ์ิของ
ยร้อยละ 25 ข
รับปรุงการจัด
รดําเนินงานที่
ามี) ทุกคน ได้
ทุกคนได้รับกา
รสนับสนุนกา
ต่อปี 
พอใจของนักศึ
 5.0 
พอใจของผู้ใช้

บันอุดมศึกษา
นดเป้าหมายก
หลักสูตร ทั้งนี
ยตัวบ่งช้ีทั้งหม
ดับอุดมศึกษา
ะ 80 ของตัวบ

ณีมหาวิทยาลัย
ช้ีในข้อ 4 แล
ดําเนินการขอ
ห้ครบทุกชุดวิ
ลงัสิ้นสุดปีการ

กษาภายใน มห

ภ

นินงานตาม
ตัวบง่

งน้อยร้อยละ

ตามแบบ มคอ
วุฒิสาขา/สาข
ละรายละเอียด
ดสอนในแต่ล
การของรายวิช
ะ มคอ.6 ภ

การของหลักสู
งนักศึกษาตาม
ของรายวิชาที่
การเรียนการ
รายงานใน ม
ด้รับการปฐมนิ
ารพัฒนาทางวิ
ารเรียนการสอ

ศึกษาปีสุดท้าย

้บัณฑิตที่มีต่อ

าอาจกําหนดต
การดําเนินงาน
น้ี หลักสูตรขอ
มดอยู่ในเกณ
าแห่งชาติ โด
บ่งช้ีผลการดํา
ยสุโขทัยธรรม
ละข้อ 5 เป็นดั
องประสบการ
ชา/รายวิชาที
รศึกษา ภายใน
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มกรอบมา
งชี้ผลการดําเ
80 มีส่วนร่วม

อ.2 ที่สอดคล้อ
ขาวิชา (ถ้ามี)
ดของประสบก
ะภาคการศึกษ
ชา และรายงา
ายใน 30 วัน

ตร ตามแบบ
มมาตรฐานผล
เปิดสอนในแต

รสอน กลยุทธ์
คอ.7 ปีที่แลว้
นิเทศหรือคําแ
วิชาการ และ/
อน (ถ้ามี) ได้รั

ย/บัณฑิตใหม

อบัณฑิตใหม่ เ

ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติ
นที่สูงขึ้น เพ่ือ
องสถาบันอุดม
ฑ์ดีจึงจะได้รับ
ยเกณฑ์การป
าเนินงานที่ระ
มาธิราชและม
ดังน้ีข้อ 4 จัดท
ณ์ภาคสนาม

ที่เปิดสอนข้อ
น 90 วันหลังส

ภฏัจันทรเกษม

 ก 

ตรฐานคุณ
เนนิงาน 
มในการประชุ

องกับกรอบมา

การณ์ภาคสน
ษาให้ครบทุกร
านผลการดําเ
น หลังสิ้นสุด

มคอ.7 ภายใ
ลการเรียนรู้ทีก่
ต่ละปีการศึกษ
การสอน หรือ
ว 
แนะนําด้านกา
/หรือวิชาชีพ
รับการพัฒนาวิ

ม่ที่มีต่อคุณภา

เฉลี่ยไม่น้อยก

ติมให้สอดคล้อ
อการยกระดับ
มศึกษาทุกระ
ับการเผยแพ

ประเมินผ่านคือ
บุไว้ในแต่ละปี
มหาวิทยาลัยร
ทํารายงานผล
(ถ้ามี) ตามแ
5 จัดทําราย
สอบซ่อม 

ณวุฒิระดับอ

ชุมเพ่ือวางแผน

าตรฐานคุณวุฒ

นาม (ถ้ามี) ตา
รายวิชา 
เนินการของป
ดภาคการศึกษ

ใน 60 วัน หลั
กําหนดใน มค
ษา 
อ การประเมิน

ารจัดการเรียน
อย่างน้อยปีล
วิชาการ และ/

พหลักสูตร เฉ

ว่า 3.5 จากค

องกับพันธกิจ
มาตรฐานขอ
ดับคุณวุฒิต้อ
ร่หลักสูตรที่ไ
อ มีการดําเนิ
ปี 
รามคําแหงซึ่ง
ลการดําเนินกา
แบบ มคอ.5 แ
ยงานผลการดํ

อุดมศึกษา

น ติดตาม แล

ฒิระดับอุดมศึ

มแบบ มคอ.3

ประสบการณ์ภ
ษาที่เปิดสอนใ

ลงัสิ้นสุดปีการ
คอ.3 และ มค

นผลการเรียน

นการสอน 
ละหนึ่งครั้ง 
/หรือวิชาชีพ ไ

ฉลี่ยไม่น้อยกว

คะแนนเต็ม 5.

จและวัตถุประ
งตนเอง โดยก

องมีผลการดํา
ได้มาตรฐานต
นินงานตามข้อ

งมีระบบการ
ารของชุดวิชา
และมคอ.6 ภ
ําเนินการของ

 

ะทบทวน

ศึกษา 

3 และ 

ภาคสนาม 
ให้ครบทุก

ศึกษา 
คอ.4 

นรู้ จากผล

ไม่น้อย 

ว่า 3.5 

.0 

ะสงค์ของ
กําหนดไว้
เนินการที่
ตามกรอบ
อ 1 – 5 

สอบซ่อม 
า/รายวิชา 
ภายใน 60 
งหลักสูตร



         ค

 
แนวทา
การรับ
1 กา

อา
2 เกณ

สอ
เรยี

3 เกณ
คว

4 นัก
หลั
คว

5 ใน
เง่ือ
ขั้น

6 กา
ศึก
นํา

7 กร
(พิ

 
แนวทา
การคว
1 กา

ปรึ
2 อา
3 กา
4 กา

นัก
5 อา
6 กา

สาํ
7 ช่อ
8 บัณ

วิท

คู่มือการประกัน

างในการประเ
บนักศึกษา 
ารกําหนดเป้าห
าจารย์ประจําที
ณฑ์การรับนัก
อดคล้องกับระ
ยนรู้ที่กําหนดใ
ณฑ์ที่ใช้ในกา
วามเหมาะสม 
กศึกษาที่รับเข้
ลกัสูตร มีคณุส
วามพร้อมด้าน
กรณีที่นักศกึษ
อนไข นักศึกษ
นตํ่า เพ่ือให้สา
ารกําหนดคุณส
กษาในหลักสตู
าไปสู่การพัฒน
ระบวนการคดั
จารณาจากอัต

างในการประเ
วบคุมดูแลการ
ารจัดระบบกา
รึกษาเป็นไปต
าจารย์ที่ปรึกษ
ารแนะนําการล
ารจัดเก็บข้อมลู
กศึกษา (ผลกา
าจารย์ที่ปรึกษ
ารจัดการความ
าเร็จการศึกษา
องทางการติดต
ณฑิตศึกษา กา
ทยานิพนธ์ที่เพี

นคุณภาพการศกึ

เมินตัวบ่งช้ีที่ 

หมายจํานวนร
ที่มีอยู่ (ควบคุ
กศึกษาที่ประก
ะดับของหลักสู
ในหลักสูตร (
รคัดเลือกนักศึ
เช่ือถือได้ โป

ข้าเรียนในหลกั
สมบัติขั้นต้นทั้
นสุขภาพกายแ
ษามีคุณสมบัติ
ษาได้รับการเต
ามารถเรียนใน
สมบัติในการรั
ตรระดับปริญญ
นาศักยภาพกา
ดเลือกระดับบั
ัตราส่วนนักศึ

เมินตัวบ่งช้ีที่ 
รใหค้ําปรึกษา
รดูแลนักศึกษ
ามเกณฑ์ที่กํา

ษาวิชาการมีเว
ลงทะเบียนเรี
ลเพ่ือการรู้จกั
ารเรียน ลักษณ
ษาให้ความช่วย
มเสี่ยงด้านนัก
าช้า ฯลฯ) 
ต่อสื่อสารระห
ารกําหนดเวล
พียงพอ  

กษาภายใน มห

ภ

3.1 

รับนักศึกษาคํ
คุมอัตราส่วนอ
กาศรับสะท้อน
สตูร ประเภทห
(เช่น GPA คว
ศึกษา กระบว
ร่งใส เปิดเผย
กสูตรมีคุณสม
ทัง้ความรู้พ้ืนฐ
และจิต มีเวลา
ติไม่ครบถ้วนต
ตรียมความพร้
นหลักสูตรได้จ
รับเข้าของผู้สม
ญาตรี โดยเฉพ
ารวิจัย 
ัณฑิตศึกษามคี
กษาที่รับเข้าต

3.2 
าวิชาการและ
ษาของอาจารย
าหนด 
ลาให้การดูแล
ยนโดยคํานึงถึ
กนักศึกษา กา
ณะนักศึกษา 
ยเหลือนักศึกษ
กศึกษา (มขี้อมู

หว่างนักศึกษา
ลาให้คําปรึกษ
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คํานึงความต้อง
าจารย์ต่อนักศ
นคุณภาพของ
หลักสูตร ปรชั
ามรู้พ้ืนฐานใน
วนการรับนักศึ
ย และเป็นธรร
มบัติและศักยภ
ฐานหรือประส
าเรียนเพียงพอ
ตามเกณฑ์ที่กํ
ร้อมทางการเรี
จนสําเร็จการศึ
มัครในหลักสูต
พาะความสาม

ความเข้มงวด
ต่อผู้สมัคร) 

ะแนะแนวแก่
ย์ที่ปรึกษา มกี

ลนักศึกษา (ผ
ถึงความต้องก
รแลกเปลี่ยนข
จดุแข็งจุดอ่อ
ษาที่มีปัญหาท
มลูนักศึกษาที่

าและอาจารย์
ษาการเรียนในวิ

ภฏัจันทรเกษม

 ข 

งการของตลา
ศึกษาให้เป็นไ
งนักศึกษาที่เห
ชญาวิสัยทัศน์
นสาขา ภาษา
ศึกษา และเครื
รมกับนักศึกษ
ภาพในการเรีย
บการณ์ที่จําเ
อ 
าหนดในประก
รียนหรือได้รับ
ศึกษา 
ตรระดับบัณฑิ
มารถด้านภาษ

เพ่ือให้ได้นักศึ

นักศึกษา 
การควบคุมกํา

ลประเมินจาก
การ ความสนใ
ขอ้มูลนักศึกษ
น)  
ทางการเรียนห
มีผลการเรียน

ทีป่รึกษา 
วิชาของอาจา

ดแรงงาน แล
ไปตามเกณฑ์)
หมาะสมกับหล
์ของสถาบันแ
ต่างประเทศ 
รื่องมือหรือข้อ

ษาที่สมัครเข้าเรี
ยนจนสําเร็จก
ป็นต่อการเรยี

กาศรับ และมี
การพัฒนาจน

ฑิตศึกษาให้สงู
ษาต่างประเทศ

ศึกษาที่มีศักย

ากับให้จํานวน

กนักศึกษา) 
ใจ และศักยภา
ษาในกลุ่มอาจ

หรือต้องการค
นตํ่า มีความเสี

ารย์ผู้สอนและ

ละสภาพความ
) 
ลักสตูรที่เปิดส

และหลักสูตร ผ
คุณสมบัติเฉพ
อมูลที่ใช้ในกา
รียน  

การศึกษาตามร
ยนในหลักสูตร

มีการรับเข้าศกึ
นมีคุณสมบัติ 

งกว่าคุณสมบัติ
ศ และคุณสมบ

ภาพในการเรี

นนักศึกษาต่ออ

าพของนักศึก
ารย์ผู้สอนเพ่ือ

ความช่วยเหลอื
สี่ยงที่จะออกก

ะการให้คําปรึก

มพร้อมของ

สอน และ
ผลลัพธ์ การ
พาะอ่ืน ฯลฯ)
รคัดเลือกมี

ระยะเวลาท่ี
ร ใฝ่รู ้ใฝ่เรียน

กษาแบบมี
ครบผ่านเกณ

ติของการรับเ
บัติพ้ืนฐานที่

ยนรู้ด้วยตนเอ

อาจารย์ที่

ษา 
อการพัฒนา

อด้านอ่ืนๆ 
กลางคัน หรือ

กษาการทํา 
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รมการพฒันา
สถาบันจัดงบป
กิจกรรม 
บุคลากรที่เก่ีย
ต้องการของนัก
การจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรม
พลเมือง (civic
การจัดกิจกรรม
cientific lite
การเปิดโอกาส
การสนับสนุนท
หากมีการรับนั
ด้สาระความรู้
การสร้างเครือ
หรือให้ประสบ

างในการประเ
อัตราการคงอย
อัตราการสําเร็
ความพึงพอใจ
บัณฑิตศึกษา น
แสดงออกถึงก

างในการประเ
การรับอาจาร
การวางแผนระ
การมีระบบกา
อยู่เดิมอย่างต่
ความชํานาญข
อาจารย์ประจํ
ตามเกณฑ์มาต
การบรหิารอา
ถาบันต้องมีก
ป้าหมายท่ีกําห
้บริหารสถาบัน
้านอาจารย์ให้
ารมีส่วนร่วมข

นคุณภาพการศกึ

ศักยภาพของ
ประมาณ ทรัพ

วข้องกับการจั
กศึกษา 
มนักศึกษาต้อ
มการพัฒนานั
c engageme
มการพัฒนานั
eracy, media
สให้นักศึกษามี
ทุนการศึกษา 
นักศึกษาที่มีวัต
รู้ ทักษะ ที่สอ
ข่ายระหว่างส

บการณ์แก่นักศึ

เมินตัวบ่งช้ีที่ 
ยู่ของนักศึกษ
รจการศึกษาต
ของนักศึกษา
นักศึกษามีคว
ารผลิตและเผ

เมินตัวบ่งช้ีที่ 
รย์ใหม่ 
ะยะยาวด้านอั
ารรับอาจารยใ์
อเน่ือง เพ่ือให้
ของแต่ละคนไ
ําหลักสูตรต้อ
ตรฐานหลักสูต
าจารย์ 
ารจัดสรร หรื
หนด
นัหรือหน่วยง
ห้เป็นไปตามเก
ของทีมบริหาร

กษาภายใน มห

งนักศึกษาแล
พยากรที่เสริม

จัดกิจกรรมนัก

องส่งผลต่อการ
นักศึกษาครอบ
ent) กิจกรรมส
นักศึกษาต้องช
a literacy, h
มอิีสระในการจ
ช่วยเหลือนัก

ตถุประสงค์พิเ
ดคล้องกับเป้า
สถาบันภายใน
ศกึษา และกา

3.3 
ษาในหลักสูตร
ามระยะเวลา
ต่อหลักสูตรแ

วามรู้ ทักษะกา
ผยแพร่ความรู้

4.1 

อัตรากําลังอาจ
ใหม่ที่มีความรู้
ห้หลักสูตรมีคว
ได้อย่างมีประ
งมีวุฒิการศึก
ตรที่กําหนดโด

รือจัดหางบปร

านที่ดูแลการ
กณฑ์มาตรฐาน
รระดับคณะ (
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ะการเสริมสร้
การจัดบริการ

กศกึษาต้องมคี

รพัฒนาคุณลกั
บคลุมกิจกรรม
สันทนาการ ศิ
ช่วยเสริมสร้าง
ealth literac
จัดกิจกรรมนัก
ศึกษาที่มีโอก
เศษ เช่น นักกี
าหมายการเรี
นประเทศและ
ารส่งนักศึกษา

ของหลักสูตร
และการร้องเรี
ารแสวงหาคว
รู้จากกระบวน

จารย์ให้เป็นไป
รู้ความสามาร
วามเข้มแข็ง อ
สิทธิภาพ
ษา ตําแหน่งท
ดย สกอ.

ระมาณในการ

บรหิารจัดการ
นการอุดมศึกษ
(คณะกรรมกา
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รแก่นักศึกษาเ

ความรู้ความส

กษณะที่พึงปร
มการเสริมสร้า
ศิลปะและวัฒ
งทักษะการเรยี
cy, life skill,
กศึกษาโดยกา
าสทางการศึก

กีฬา ต้องมีกลไ
ยนรู้ที่เป็นมาต
ต่างประเทศ 
ไปแลกเปลี่ยน

รียนของนักศกึ
วามรู้ การสร้า
นการวิจัยของต

ปตามเกณฑ์ม
รถและความเชี
อาจารย์ในหลั

ทางวิชาการ แ

พัฒนาอาจาร

รหลักสูตรต้อง
ษา ต้องมีแผน
ารประจําคณะ

รเรียนรู้ในศตว
เพียงพอ และ

สามารถในการ

ระสงค์ของหลั
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กประเภท
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ถาบันมีระบบ
ถาบัน ลดอัตร
ผนการสรรหา
กษียณอายุ อ่ืน
นกรณีที่ปรมิา
บริหารจัดการเ
แผนบริหารค
มดุลกับภาระ
ัดการเรียนกา
ารกําหนดบท
ารมอบหมาย
ะบบการกําหน
ะเบียบที่โปรง่
ะบบในการเลิ
ะบบการยกย่อ
การสง่เสริมแล
ถาบันให้โอกา
ารจัดสรรงบป
งผลต่อคุณภา
ารควบคุม กํา
ารเสริมสร้างบ
ารส่งเสริมกา

พัฒนาการเรียน
ารประเมินกา
าจารย์ 
าจารย์อาวุโส

หลักสูตร 
บัณฑิตศึกษา ใ
หลักสูตรปรญิญ
นอกเหนือจาก

างในการประเ
กิดกับอาจารย์
ตราการคงอยู่
วามพึงพอใจข
านวนอาจารย์

นคุณภาพการศกึ

บและกลไกบริ
ราการลาออก
าและรับอาจา
น ๆ ตามบรบิ
าณและคุณภา
เพ่ือทรัพยากร
ความเสี่ยงด้าน
ะงาน เพ่ือให้มี
ารสอนและกา
ทบาทหน้าที่แล
ภาระหน้าที่ให
นดภาระงานแ
งใสชัดเจนในก
ลกิจ้างและการ
องและธํารงรั
ละพัฒนาอาจ
าสอาจารย์ทกุ
ประมาณในกา
าพของบัณฑิต
ากับ ส่งเสริมใ
บรรยากาศทา
รทําวิจัยเพ่ือพ
นการสอน) 
ารสอนของอา

 หรืออาจารย์

ให้ความสําคญั
ญาตรี โดยเฉพ
ความรู้ความส

เมินตัวบ่งช้ีที่ 
ย์ 
ของอาจารย์ป
ของอาจารย์ปร
์เพียงพอในกา

กษาภายใน มห

รหารกําลังคนท
ก หรือการย้าย
ารย์ใหม ่แผนธ
บท 
าพอาจารย์ยังไ
รบุคคลเพ่ือทด
นการบริหาร ก
ีอาจารย์คงอยู
รประเมินผลน
ละความรับผดิ
ห้เหมาะสมกับ
และแรงจูงใจใ
การบริหารอาจ
รเกษียณอายุอ
ักษาอย่างมีปร
จารย ์
กคนได้พัฒนาต
ารพัฒนาศักย
ต 
ให้อาจารย์พัฒ
างวิชาการระห
พัฒนานักศึกษ

จารย์ และนาํ

ย์ที่มีเทคนิคกา

ญกับการจัดหา
พาะคุณสมบัติ
สามารถด้านก

4.3 

ประจําหลักสูต
ระจําหลักสูตร
ารจัดการเรียน
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ที่มีประสิทธิภ
ยงาน แผนบริ
ธํารงรักษา แผ

ไม่เป็นไปตาม
ดแทนข้อจํากดั
กรณีมีอาจารย
ยู่ และมีแผนบ
นักศึกษา
ดชอบของอาจ
บคณุวุฒิ ควา
ในการสนับสน
จารย์ประจําห
อย่างชัดเจน
ระสิทธิภาพ

ตนเองให้มีคณุ
ภาพอาจารย์ใ

ฒนาตนเองในก
หว่างอาจารย์ท
ษาของอาจารย
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นุนการจัดการ
หลักสูตร
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ทา
ปร

ปริญญ
12 ก

ก
13 ห

ก
บัณฑิต
14 เ
25 ก

ส
16 ห

ข
17 ห

โ
 
 
 

คู่มือการประกัน

างในการประเ
ของรายวิชาใน
ลักสูตรมีการก
ารเรียนการสอ
น้ือหาของหลกั
รียน 
ลักสูตรแสดงผ
องการของผู้ใช
าอธิบายรายวิ
รบถ้วนในสิ่งที
ะหว่างวิชา แล
น้ือหาที่กําหนด
ารศึกษาของห
ลลัพธ์การเรยี
ารจัดการเรียน
ารเปิดรายวิชา
ารเปิดรายวิชา
ารเปิดรายวิชา
ารจัดรายวิชาใ
างไกล มีการค
ระเมินที่เป็นม

ญาตรี (ประเด็
การจัดรายวิช
การศึกษาทั่วไ
หากมีการโอน
กําหนดในราย
ตศึกษา (ประ
เน้ือหาสาระข
การควบคุมกํา
สังคม 
หัวข้อวิทยานพิ
ของหลักสูตร 
หัวข้อวิทยานพิ
โท  

นคุณภาพการศกึ

เมินตัวบ่งช้ีที่ 
นหลักสตูร 
กําหนดสาระวิ
อนที่มีประสทิ
กสูตรในแต่ละ

ผลลัพธ์การเรี
ช้บัณฑิต 
วิชามีเน้ือหาที่
ที่ควรเรียน มคี
ละมีการสังเคร
ดในรายวิชาไม
หลักสูตร 
นรู้ของผู้เรียน
นการสอนครอ
ามีลําดับก่อน
าเป็นไปตามข้
าเลือกสนองค
ในหลักสูตรแ
ควบคุมให้นักศึ
มาตรฐานเดียว
นเพิ่มเติม) 

ชาเน้นเนื้อหาค
ไปที่สร้างความ
นหน่วยกิต ต้อ
ยวิชาของหลกั
เด็นเพิ่มเติม)
องรายวิชาเน้
ากับหัวข้อวิท

พนธ์เป็นประเ

พนธ์ระดับปริ

กษาภายใน มห

5.1 

วิชาทางทฤษฎี
ทธิภาพ 
ะรายวิชามีการ

ยนรู้ที่ชัดเจน 

เหมาะสมกับชื
ความลึกในวิช
ราะห์การเรียน
ม่มีความซ้ําซ้อ

นตรงกับผลลพั
อบคลุมสาระเ
หลังที่เหมาะส
ข้อกําหนดของ
ความต้องการข
ก่นักศึกษาที่เรี
ศกึษาได้เน้ือห
วกัน  

ความรู้และทฤ
มเป็นมนุษย์ที
องให้ความสําค
กสูตรอย่างครอ
 
้นความรู้ ทฤษ
ยานิพนธ์/สาร

เด็นวิจัยที่เหม

ญญาเอก มคี
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ฎี และการปฏิ

รปรับปรุงให้ทั

ทันสมัย สอด

ช่ือวิชา จํานว
ชาเอกหรือที่เป็
นรู้  
อน กลุ่มรายวิ

พธ์การเรียนรูท้ี
เน้ือหาที่กําหน
สม เอ้ือให้นัก
งหลักสูตรเพ่ือ
ของนักศึกษา 
รียนในสถาบัน
หาสาระ เป้าห

ฤษฎี การปฏิบั
ที่เตรยีมนักศึก
คญักับการเทีย
อบคลุม ครบถ

ษฎีในสาขาที่เ
ระนิพนธ์ที่อนุ

มาะสมกับปรชั

วามซับซ้อนแ

ภฏัจันทรเกษม

ฏิบัติที่ช่วยสร้า

ทนัสมัยตลอดเ

ดคล้องกับควา

นหน่วยกิต แ
ป็นจุดเน้น มคี

ชามคีวามต่อ

ที่กําหนดในรา
นดในคําอธิบา
ศกึษามีพ้ืนฐา
อใหนั้กศึกษาสํ
ทันสมัย และ

นหรอืนอกสถ
หมายการเรียน

บัติในเน้ือหาส
ษาออกสู่โลก
ยบวิชารับโอน
ถ้วน  

เก่ียวข้องที่มคี
นมัติเป็นประเด็

ชญา วิสัยทัศน

และลึกซึ้งและใ

างโอกาสในกา

เวลา มีการเปิ

ามก้าวหน้าทา

ละมีเน้ือหาที่
ความต่อเน่ืองเ

เน่ืองสัมพันธ์ก

ายวิชาและหลั
ายรายวิชาครบ
านความรู้ในกา
สาํเร็จได้ทันตา
ะเป็นที่ต้องกา
าบัน การศึกษ
นรู้ วิธีการจัดก

าระของสาขา
แห่งการดํารง
นที่ต้องมีการเรี

ความท่ีซับซ้อน
ด็นวิจัยร่วมสมั

น์ของหลักสูตร

ให้องค์ความรู้

ารพัฒนาความ

ปดวิชาใหม่ให้น

างวิชาการและ

ครบคลุมกว้าง
เช่ือมโยง สัมพั

กัน เหมาะสม

ลกัสูตร 
บถ้วน 
ารเรียนวิชาต่อ
ามเวลาที่กําห
รของตลาดแร
ษาปกติ หรือก
การเรียนการส

าวิชาที่เป็นจุด
ชีวิต 
รียนในเน้ือหา

น มีจุดเน้น  
มยั/สนองควา

ร และสอดคล้

รู้ใหมม่ากกว่า

มรู้ ทักษะผ่าน

นักศึกษาได้

ะความ

งขวาง
พันธ์กัน

มกับระดับ

อยอด 
นดในหลักสตู
รงงาน 
การศึกษา
สอน การ

เน้น วิชา

าสาระที่

มต้องการของ

ลอ้งกับระดับ

ระดับปริญญา

น

ตร

ง

า



         ค

แนวทา
การวา

1 ผ
ส

2 ห
พ
ค

3 มี
กิ

4 ก
น

5 น
ค
เ

6 ห
ใ

บัณฑิต
7 ห

ค
8 ก

ก
วิ

9 มี
10 มี
กระบว
11 ก
12 ก
13 ก

ผ
14 ก

โ
15 ก

ท
16 ก

ฟ
ด

17 ก
เ

18 ก

คู่มือการประกัน

างในการประเ
งระบบผู้สอน
ผู้สอนมีคุณสม
สาขาวิชา ประ
หลักสูตรกําหน
พัฒนามุมมอง
ควรได้เรียนกับ
มกีารกํากับมา
กิจกรรมการเรี
การกํากับใหอ้
นักศึกษา และ
นักศึกษาที่เรยี
คุณสมบัติที่คณุ
เทียมกัน 
หากมีการกําห
ให้มีความสาม
ตศึกษา (ประ
หลักสูตรต้องมี
คําปรึกษาและ
การแต่งต้ังอา
กับหัวข้อวิทย
วิทยานิพนธ์ข
มกีารควบคุมก
มกีารกํากับให้
วนการเรียนก
การควบคุมกา
การส่งเสริมให้
การจัดการเรีย
ผู้ประกอบการ
การจัดกิจกรร
โปรแกรม ภาษ
การจัดกิจกรร
ทํางาน/การป
การส่งเสริมคว
ฟัง อ่าน เขียน
ด้วยเทคโนโลยี
การเตรียมคว
เผยแพร่ผลงา
การสอนแบบ

นคุณภาพการศกึ

เมินตัวบ่งช้ีที่ 
น 
มบัติเหมาะสม
ะสบการณ์ทํา
นดผู้สอนให้นั
งหรือความคิด
บอาจารย์ผู้สอ
าตรฐานการทํ
รยีน การวัดแ
อาจารย์ทุกคน
ะมีการกํากับใ
ยนในและนอก
ณภาพมาตรฐ

หนดให้มี TA, 
มารถในการปฏ
เด็นเพิ่มเติม)
มอีาจารย์เต็ม
ะการพัฒนานั
จารย์ที่ปรึกษ
านิพนธ์ที่อนุม
องนักศึกษา แ
กํากับจํานวนน
หอ้าจารย์พิเศษ
ารสอน 
ารจัดการเรียน
หอ้าจารย์ใช้วิธี
ยนการสอนท่ีห
ร การศึกษาดู
รมการเตรียมค
ษาอังกฤษ ฯล
รมการพัฒนาแ
ระกอบอาชีพ
วามสามารถพิ
น ทักษะ ICT 
ยีสื่อสาร (เครื
ามพร้อมด้าน
น) 
เน้นการปฏิบั

กษาภายใน มห

5.2 

มกับรายวิชาที
งาน ผลงานวิ

นักศกึษาได้เรีย
ดจากผู้สอนหล
อนคนเดิมไม่เกิ
ทาํประมวลการ
และประเมินผล
นต้องมีการทํา
ใหดํ้าเนินการส
กสถาบัน หรอื
ฐานเดียวกัน มี

RA ช่วยสอน
ฏิบัติงานช่วยเ
 
เวลาในปริมา

นักศึกษา
ษาวิทยานิพนธ์
มัติ โดยเฉพาะ
และเหมาะสม
นักศึกษาต่ออ
ษที่มาทําหน้า

นการสอนในวิ
ธีการสอนใหม
หลากหลาย เ
ดูงาน ฯลฯ
ความพร้อมทา
ลฯ) 
และเพ่ิมศักยภ
พ 
พิเศษ คุณลักษ
ทักษะการแก้

รือข่ายทางสังค
การทํางาน/ก

ัติ การเรียนรู้จ
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ที่สอน มีความ
วิชาการของผู้ส
ยนจากผู้สอนที
ลากหลายควา
กิน 3 วิชา)
รสอน (มคอ.3
ลเหมาะสม
ประมวลการส
สอนตามประม
อระบบปกติ/ร
มีโอกาสท่ีจะมี

 ต้องได้รับกา
เหลือนักศึกษ

ณทีเ่พียงพอ 

ธ์/สาระนิพนธ์ 
ะความรู้และค
มกับลักษณะข
อาจารย์ที่ปรึกษ
ทีอ่าจารย์ที่ป

วิชาที่มีหลายก
ม่ๆ  ที่พัฒนาทั
เน้นทฤษฎีและ

างการเรียนแก

ภาพนักศึกษา

ษณะที่เอ้ือต่อก
ก้ปัญหา ฯลฯ) 
คม online le
การประกอบอ

จากผู้ทรงคุณว

ภฏัจันทรเกษม

รู้และความชํา
สอน)
ที่มคีวามชํานา
ามรู้และประส

3 และ มคอ.4

สอนรายวิชา (
มวลการสอนร
ระบบทางไกล
ปฏิสัมพันธ์กับ

รฝึกอบรม กา
าอย่างเหมาะ

มีคุณสมบัติด้า

คํานึงถึงคุณส
ความเช่ียวชาญ
องนักศึกษา
ษาวิทยานิพน
รึกษามีการผลิ

กลุม่เรียนให้ได้
ักษะการเรียน
ะการปฏิบัติ ก

ก่นักศึกษา (เช

ระหว่างเรียน

การทํางาน (ค
ด้วยวิธีการห

earning)
อาชีพ (กลไกก

วุฒิภายนอก/

านาญในเน้ือห

าญหลากหลา
สบการณ์ (ในแ

4) ของอาจารย

(มคอ.3 และ 
รายวิชา
 ต้องได้รับกา
บอาจารย์ผู้สอ

ารใหค้ําแนะนํ
สม

านความรู้ ปร

สมบัติของอาจ
ญในหัวข้อวิจัย

นธ์ เป็นไปตาม
ลติผลงานวิชา

ด้มาตรฐานเดี
นรู้ของนักศึกษ
การเรียนรู้จาก

ช่น ความรู้พ้ืน

เพ่ือเพ่ิมประส

ความรับผิดชอ
หลายช่องทาง 

การช่วยเหลือด้

/ผู้ประกอบกา

หาวิชาที่สอน 

ย เพ่ือใหม้ีโอก
แต่ละหลักสูตร

ย์ให้ทันสมัยใน

มคอ.4) ทุกรา

รสอนจากอาจ
อน/อาจารย์ที่

นํา และการปรั

ระสบการณ์ เว

จารย์ที่ปรึกษา
ยที่จะควบคุมก

มหลักเกณฑ์ที่ 
าการอย่างต่อ

ยวกัน 
ษา  
กผู้ทรงคุณวุฒิ

นฐานที่จําเป็น

สบการณ์การเ

อบ ทักษะการ
เช่น การส่งเส

ด้านการหางาน

าร การศึกษาดู

(คํานึงถึง

กาสได้รับการ
ร นักศกึษา

นด้านเนื้อหา 

ายวิชาแจก

จารย์ที่มี
ปรึกษาเท่า

รับปรุงพัฒนา

วลาในการให้

าที่เหมาะสม
การทํา

สกอ. กําหนด
เน่ือง

ฒิภายนอก/

นต้องมีก่อนเข้า

เรียนรู้/การ

รสื่อสารการพู
สริมการเรียนรู

นทํา/การ

ดูงาน

ร

ด

า

ด 
รู้



         ค

19 มี
20 ก
21 ก

พ
22 มี

อ
23 อ

ห
24 ก
ปริญญ
25 ก

ข
26 ก
 ก

เ
27 ก
28 ร
29 มี
30 มี

ส
บัณฑิต
31 ก

ปั
32 มี

ก
33 มี

ส
34 ห
35 มี

ภ
36 มี
37 มี

ที
38 มี

ค
39 ก

ไ
40 ก

ห

คู่มือการประกัน

มกีารควบคุมม
การใช้สื่อเทคโ
การส่งเสริมกา
พัฒนาการเรยี
มกีารประเมิน
อาจารย์ 
อาจารย์อาวุโส
หลักสูตร 
การควบคุมกํา

ญาตรี (ประเด็
การนํากระบว
ของนักศึกษา 
การนํากระบว
การสอดแทรก
เรียนรู้ของนัก
การแต่งต้ังอา
ระบบการกํากั
มรีะบบการคดั
มีระบบการติ
สถานศึกษาแล
ตศึกษา (ประ
การส่งเสริมให้
ปัญหาเป็นฐาน
มรีะบบกํากับ
การปฏิบัติงาน
มรีะบบการกํา
สําเร็จการศึกษ
หัวข้องานวิจยั
มรีะบบและมี
ภาคการศึกษา
มฐีานข้อมูลงา
มกีารให้ความ
ที่ สกอ. รับรอ
มกีารให้ความ
คุณภาพ 
การช้ีแนะแหล
ได้รับทุนสนับ
การสร้างเครือ
หรือให้ประสบ

นคุณภาพการศกึ

มาตรฐานของ
โนโลยีเพ่ือส่ง
ารทําวิจัยเพ่ือ
ยนการสอน) 
นการสอนของ

ส หรืออาจาร

ากับกระบวนก
นเพิ่มเติม) 
วนการบริการ

วนการวิจัยมาใ
กศิลปะและวัฒ
ศึกษา 
จารย์ที่ปรึกษ
กับติดตามควา
ดเลือกสถานป
ติดตามและก
ละสถานประก
เด็นเพิ่มเติม)
หอ้าจารย์ใช้วิธี
น การสอนโด
การทํางานขอ
นของอาจารย์
ากับติดตามคว
ษาได้ทันตามร
ยของนักศึกษา
การติดตามคว
า 
านวิจัยออนไล
มรู้และระดับช้ั
อง และการจด
มรู้เก่ียวกับจรร

ลง่ทุนสนับสนุ
สนุน
อข่ายระหว่างส
บการณ์แก่นัก

กษาภายใน มห

งแหล่งฝึกประ
เสริมความรู้แ

อพัฒนานักศึก

อาจารย์ และ

ย์ที่มีเทคนิคก

การจัดการเรยี

ทางวิชาการเข

ใช้ในการเรียน
ฒนธรรม ภูมิปั

ษาโครงงาน (se
ามก้าวหน้าใน
ประกอบการที
การประเมินผ
กอบการ
 
ธีการสอนใหม
ดยใช้การวิจัยเ
องอาจารย์ผู้ส
์ในการให้คําป
วามก้าวหน้าใ
ระยะเวลาที่กํ
าสอดคล้องหรื
วามก้าวหน้าข

ลน์ที่เก่ียวข้อง
ั้นความสําคัญ
ดสทิธิบัตรหรือ
รยาบรรณนักวิ

นุนการทําวิทย

สถาบันภายใน
ศกึษา และกา
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ะสบการณ์วิชา
และทักษะการ
ษาของอาจาร

ะนําผลมาใช้ใน

การสอนดีเด่น 

ยนการสอนแล

ข้ามามีส่วนร่ว

นการสอนและ
ปัญญาท้องถิน่

enior projec
นการทําโครงง
ที่จะให้นักศึกษ
ผลการปฏิบัติ

ม่ๆ  ที่พัฒนาทั
ป็นฐาน
อนที่เอ้ือประโ
ปรึกษาแก่นักศึ
ในการทําวิทย
ําหนด
รือสัมพันธ์กับ
ของการทําวิท

และนักศึกษา
ญในการตีพิมพ์
ออนุสิทธิบัตร
วิจัย ปัญหากา

ยานิพนธ์และส

นประเทศและ
ารส่งนักศึกษา

ภฏัจันทรเกษม

าชีพ
รเรียนรู้ที่มีประ
รย์ (ประเมินจ

นการส่งเสริมพ

มีการถ่ายทอ

ละการประเมิ

วมในการจัดก

ะส่งผลต่อการ
น ในกระบวน

ct) เหมาะสม
าน (senior p
ษาเข้าไปปฏิบั
ติงานของนัก

ักษะการเรียน

โยชน์ต่อนักศกึ
ศึกษาตามจรร
านิพนธ์/สาระ

ความเช่ียวชา
ทยานิพนธ์ของ

าสามารถเข้าใช
พ์เผยแพร่ผลงา

ารคัดลอกผลง

ส่งเสริมให้นักศึ

ะต่างประเทศ
าไปแลกเปลีย่

ะสิทธิภาพเช่น
จากจํานวนอา

พัฒนาความส

อดประสบการ

นนักศึกษา 

ารเรียนการส

รเรียนรู้ของนัก
การเรียนการ

กับประเด็นทีน่
project) ของ
ัติงานสหกิจศึ
ศึกษาสหกิจ

นรู้ของนักศึกษ

กษาเต็มที่ ให้
รยาบรรณของ
ะนิพนธ์ของนั

าญของอาจาร
งนักศึกษาแต่ล

ช้งานได้อย่าง
านวิจัยในวาร

งานวิจัยและปั

ศึกษาจัดทําข้อ

มี Visiting P
ยนเรยีนรู้ในต่า

น online lea
จารย์ที่มีการท

ามารถด้านกา

รณ์สู่อาจารย์ใน

สอนและส่งผล

กศึกษา 
สอนและส่งผ

นักศึกษาสนใ
งอาจารย์ที่ปรึ
ศึกษา 
จศึกษา โดยมี

ษา โดยเฉพาะ

หค้วามสําคัญกั
งอาจารย์ 
ักศึกษา เพ่ือใ

รย์ที่ปรึกษา 
ละคนอย่างนอ้

สะดวก 
รสารวิชาการต

ปัญหาของวาร

อเสนอโครงกา

Professors ที่
างประเทศ 

arning
ทําวิจัยเพ่ือ

ารสอนของ

นสาขา/

ต่อการเรียนรู้

ลต่อการ

จ (ถ้ามี)
กษา (ถ้ามี)

มีส่วนร่วมขอ

ะการสอนท่ีเน้น

กับพฤติกรรม

ให้นักศึกษา

อยหนึ่งครั้งต่อ

ตามฐานข้อมูล

รสารที่ไม่มี

ารที่มีโอกาส

มาช่วยสอน

รู้

อง

น

อ

ล



         ค

แนวทา
1 ก
2  
3 ก

ข
ว

4 ก
5 ก

วิ
ส
แ

6 ก
7 ก

เ
ต

8 ก
9 ก

บัณฑิต
10 ก
11 ข
12 วิ

ที
วิ

 
แนวทา
ผลการ

1 อ
ด

2 มี
ค

3 มี
อ

4 จ
มี

5 จ
6 มี

อ

คู่มือการประกัน

างในการประเ
การกําหนดเก
นํ้าหนักของอ
การประเมินผ
ข้อสอบปรนัย
วัดทักษะการป
การกํากับใหม้ี
การวิเคราะห/์
วิพากษ์ข้อสอ
สามารถวัดคว
แห่งการทํางา
การควบคุมกา
การตัดเกรดแ
เกณฑ์ที่นักศึก
ตัดเกรดชัดเจน
การส่งเสริมกา
การประเมินก
ตศึกษา (ประ
การกําหนดเก
ข้อมูลที่รองรบั
วิทยานิพนธ์ที่
ที่เหมาะสม เป็
วิชาชีพหรือรบั

างในการประเ
รดําเนินงานห
อาจารย์ประจํ
ดําเนินงานหลั
มรีายละเอียด
คุณวุฒิสาขา /
มรีายละเอียด
อย่างน้อยก่อน
จัดทํารายงาน
ม)ี ตามแบบ ม
จัดทํารายงาน
มีการทวนสอ
อย่างน้อยร้อย

นคุณภาพการศกึ

เมินตัวบ่งช้ีที่ 
กณฑ์การประเ
องค์ประกอบใ
ผลการเรียนรูข้
 อัตนัย การบ้
ปฏิบัติงาน ฯล
มกีารพัฒนาแล
/ตรวจสอบคุณ
บ ปรับปรุงขอ้
วามรู้และการคิ
น) 
ารประเมินผล
และแจ้งให้นักศึ
กษามีส่วนร่วม
น การกระจา
ารสอบ exit e
การจัดการเรีย
เด็นเพิ่มเติม)
กณฑ์การประเ
บการประเมิน
มีคุณภาพระด
ป็นตัวอย่างขอ
บรองโดย สกอ

เมินตัวบ่งช้ีที่ 
หลักสูตรตามก
จาํหลักสูตรอย
ลักสูตร 
ของหลักสูตร
/ สาขาวิชา (ถ
ของรายวิชา 
นการเปิดสอน
นผลการดําเนิน
มคอ.5 และม
นผลการดําเนิน
บผลสัมฤทธ์ิข
ยละ 25 ของร

กษาภายใน มห

5.3 
เมินให้นักศึกษ
ในการประเมนิ
ของโดยใช้การ
บ้าน รายงานที
ลฯเครื่องมือป
ละตรวจสอบเ
ณภาพ/ปรับป
อสอบ สร้างข้
คดิขั้นสูงได้เค

ลการเรียนในร
ศกึษารับรู้ชัดเ
ม หรือรับรู้ร่วม
ยของเกรด ส
exam ตามมา
นการสอน กา
 
เมินชัดเจน มตี
นที่มาโปร่งใส 
ดับดีมาก มีปร
องผลงานที่มคี
อ. 

5.4 
กรอบมาตรฐา
ย่างน้อยร้อยล

รตามแบบ มค
ถ้ามี) 
และรายละเอี
นในแต่ละภาค
นการของราย
คอ. 6 ภายใน
นการของหลัก
ของนักศึกษา
รายวิชาที่เปิดส
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ษามสี่วนร่วม
นสอดคล้องกับ
รประเมินตาม
ที่มอบหมาย ก
ประเมินสะท้อน
เครื่องมือประ
ปรุงพัฒนาเคร่ือ
้อสอบใหม่ ๆ 
รื่องมือประเมิ

รายวิชาที่มีหล
เจน (กําหนดเ
มกันต้ังแต่แรก
ะท้อนความส
าตรฐาน TQF
ารประเมินหลั

ตัวบ่งช้ีคุณภา
ตรวจสอบ แล
ระเด็นวิจัยทีส่
คุณภาพ มีการ

านคุณวุฒิระด
ะ 80 มีส่วนร่

อ.2 ทีส่อดคล้

อียดของประส
คการศึกษาให้
ยวิชาและราย
น 30 วัน หลัง
กสูตรตามแบบ
ตามมาตรฐาน
สอนในแต่ละปี

ภฏัจันทรเกษม

บจุดเน้นของร
สภาพจริง (เค
การสอบปากเ
นสภาพการป
เมินนักศึกษา
องมือที่ใช้ในก
เสมอ มีคลังข้

มนิสะท้อนควา

ายกลุ่มเรียนใ
เกณฑ์การประ
ก มขี้อมูลหลกั
สามารถที่แทจ้ ิ
F 
ลกัสตูรตามรา

พของรายงาน
ละสะท้อนระดั
สะท้อนความคิ
รเผยแพร่ในรปู

ดับอุดมศึกษา
วมในการประ

ลอ้งกับกรอบม

สบการณ์ภาคส
ครบทุกรายวิช
งานผลการดํา
สิ้นสุดภาคกา
บ มคอ.7 ภาย
นผลการเรียน
ปีการศึกษา 

รายวิชา(วิชาท
ครื่องมือประเมิ
ปล่า การสังเก
ฏิบัติงานจริงใ
ที่เหมาะสมกับ
การประเมินคุ
ข้อสอบ ข้อสอ
ามสามารถใน

ให้ได้มาตรฐาน
ะเมิน/การตัด
กฐานหรือที่มา
ริงของนักศึกษ

ยละเอียดใน ม

นวิทยานิพนธ์
ดับคุณภาพขอ
คิดริเริ่ม ร่วมส
ปแบบ/วารสา

าแห่งชาติ 
ะชุมเพ่ือวางแผ

มาตรฐานคุณว

สนาม (ถ้ามี) ต
ชา 
าเนินการของ
ารศึกษาที่เปิด
ยใน 60 วันหลั
นรู้ ที่กําหนดใ

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
มนิมีความหล
กตพฤติกรรมน
ในการประกอ
ับวิชาและผลล
ณภาพนักศึกษ
อบหรือเคร่ืองม
นการปฏิบัติงา

นเดียวกัน 
เกรดชัดเจน ส
าของคะแนนที
ษาและลักษณ

มคอ. 5 มคอ.

และการสอบป
องวิทยานิพนธ
สมัย มกีารออก
ารซึ่งเป็นที่ยอ

ผน ติดตาม แ

วุฒิแหง่ชาติ ห

ตามแบบ มคอ

งประสบการณ
สอนให้ครบทุ
ลงัสิ้นสุดปีการ
ใน มคอ.3 แล

สัมมนา ฯลฯ
ากหลาย เช่น
นักศึกษา การ
อบอาชีพ) 
ลัพธ์การเรียน
ษา (มีการ
มือประเมิน
นได้จริงในโล

สอดคล้องกับ
ที่ใช้ในการกา
ณะของรายวิชา

. 6 และมคอ.

ป้องกัน ชัดเจ
ธ์ สารนิพนธ์ได
กแบบการวิจยั
มรับในสาขา

และทบทวนกา

หรือมาตรฐาน

อ.3 และมคอ.

ณ์ภาคสนาม (
ทกุรายวิชา 
รศึกษา 
ละมคอ.4 (ถ้า

ฯ) 
น 
ร

นรู้

ก

ที่
ร
า)

7

น
ด้ 
ย

าร

น

. 4 

ถ้า

ามี) 



         ค

7 มี
ป

8 อ
9 อ
10 จ

ร้
11 ร

ค
12 ร

 
แนวทา
ความเห

1 ก
2 ก

ว
3 ก
4 มี
5 ส

ส
บัณฑิต

6 ก
ก
ต
ห

7 มี
8 มี
9 มี

ความพึ
  

 
 
 

คู่มือการประกัน

มกีารพัฒนา/ป
ประเมินการดํ
อาจารย์ใหม่ (
อาจารย์ประจํ
จํานวนบุคลา
ร้อยละ 50 ต่อ
ระดับความพึ
คะแนนเต็ม 5
ระดับความพึง

างในการประเ
หมาะสมและ
การเตรียมคว
การจัดสิ่งอําน
วารสารวิชากา
การจัดพ้ืนที่/ส
มบีริการคอมพิ
สําหรับการเรี
สามารถติดต่อ
ตศึกษา (ประ
การเปิดสอนห
กว่าข้อกําหนด
ต่าง ๆ โดยเฉพ
หลักสูตรปรญิ
มกีารจัดสรรง
มหี้องทํางานวิ
มอุีปกรณ์และ
พึงพอใจของอ

นคุณภาพการศกึ

ปรับปรุงการจั
ดําเนินงานที่รา
(ถ้ามี) ทุกคน 
จาํทุกคนได้รับ
กรสนับสนุนก
อปี 
งพอใจของนั

5.0 
งพอใจของผู้ใ

เมินตัวบ่งช้ีที่ 
ะเพยีงพอของ
ามพร้อมทางก

นวยความสะด
ารเพ่ือการสบื
สถานที่สําหรบั
พิวเตอร์ อินเท
ยนการสอนท
อสื่อสารได้ใกล
เด็นเพิ่มเติม)
หลักสูตรบัณฑิ
ดในหลักสูตรป
พาะแหล่งข้อม

ญญาตรี 
บประมาณให้
วิจัย (ซึ่งไมใ่ช่ห
ะเครื่องมือพ้ืน
อาจารย์และนั

กษาภายใน มห

จดัการเรียนกา
ายงานใน มคอ
ได้รับการปฐม

บการพัฒนาทา
การเรียนการ

ักศึกษาปีสุดท

ช้บัณฑิตที่มีต่

6.1 
งสิ่งสนบัสนนุ
กายภาพ (ห้อ
วก และสิ่งสนั

บค้น ฯลฯ เพีย
บนักศึกษาแล
ทอร์เน็ตความ
างไกล ระบบ
ล้ชิด 
 

ฑิตศึกษาควรดํ
ปริญญาตรีที่เป
มูลสารสนเทศ

หนั้กศึกษาเพ่ือ
หอ้งเรียน) เพ่ื
ฐานที่จําเป็นแ
นักศึกษาต่อสิ่
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ารสอน กลยุท
อ.7 ปีที่แล้ว
มนิเทศหรือคาํ
างวิชาการ แล
สอน (ถ้ามี) ไ

ท้าย/บัณฑิตใ

อบัณฑิตใหม่ 

นทางกายภาพ
องเรียนห้องปฏิ
นับสนุนทางกา
ยงพอ ทันสมยั
ละอาจารย์ได้พ
มเร็วสูง 
บการเรียนรู้แบ

ดําเนินการต่อเ
ป็นสาขาเดียว
ศเพ่ือการสืบค้

อทําวิจัย 
อให้นักศึกษา
และเหมาะสม
สิ่งสนับสนนุกา

ภฏัจันทรเกษม

ทธ์การสอน ห

าแนะนําด้านก
ละ/หรือวิชาชีพ
ได้รับการพัฒ

ใหม่ที่มีต่อคุณ

เฉลี่ยไม่น้อย

พและทรัพยาก
ฏิบัติการสภาพ
ารศึกษา เช่น 
ย  
พบปะ สังสรร

บบทางไกลมีป

เมื่อสถาบันมีค
วกัน ทรัพยาก
ค้นและการเรีย

เข้าใช้ได้สะดว
มในการทําวิจัย
ารเรียนรู ้

หรือ การประเ

การจัดการเรีย
พ อย่างน้อยปี
นาวิชาการ แ

ณภาพหลักสูต

กว่า 3.5 จาก

กรการเรียนรู ้
พแวดล้อมด้าน
ห้องสมุดฐาน

ค ์แลกเปลี่ยน

ประสิทธิภาพ 

ความพร้อมแล
กรการเรียนรูแ้
ยนรู้ต้องมีมาก

วกในการทําวิ
ย  

เมินผลการเรีย

ยนการสอน 
ปีละหน่ึงครั้ง 
และ/หรือวิชา

ร เฉลี่ยไม่น้อ

กคะแนนเต็ม 5

นการเรียนรู้) 
นข้อมลูทรัพยา

นสนทนาหรือท

อาจารย์และน

ละกําหนดควา
และสิ่งอํานวย
กกว่าข้อกําหน

วิจัย  

ยนรู้ จากผลก

ชีพ ไม่น้อยก

อยกว่า 3.5 จ

5.0 

ากรการเรียนรู

ทํางานร่วมกัน

นักศึกษา

ามคาดหวังสูง
ความสะดวก
นดที่พึงมีของ

าร

ว่า

าก

รู้ 

น 

ง



         ค

 
สถาบัน
วิชากา
สภาสถ
 
น้อยกว
ละสี่สิบ
พิจารณ
 
สามหน
 
สอนต้อ
สถาบัน
 
ที่กําหน
 
ภาระงา

สถาบัน

ภาระงา

คู่มือการประกัน

เรื่อง มา

อาศัยอํานา
นอุดมศึกษา พ
รติดตามความ
ถาบันอุดมศึกษ

ข้อ 1 ข้ารา
ว่าสามสิบห้าห
บห้าของภาระ
ณากําหนดสัดส

ในกรณีที่เป็
น่วยกิต 

ในกรณีที่เป็
องไม่น้อยกว่า
นอุดมศึกษากาํ

ในกรณีที่มีเ
นดก่อนในวรร

ข้อ 2 ข้ารา
านดังต่อไปน้ี 

(1)  ต้องป
นอุดมศึกษากาํ

(2) มีภาระง
         (ก) 
         (ข) 
         (ค) 
         (ง) บ
ข้อ 3 ข้ารา

านดังต่อไปน้ี 
(1) ต้องปฏิ

สถาบัน
(2) มีภาระ

(ก) งาน
(ข) ตํา
(ค) ผล

นคุณภาพการศกึ

ตรฐานภาระง

าจตามความ
พ.ศ. 2547 ก
มก้าวหน้าทาง
ษานําไปออกข้
าชการพลเรือ
หน่วยช่ัวโมงต
ะงานท้ังหมด
ส่วนของภาระ
ป็นระบบทวิภา

ป็นการสอนรา
าภาระงานสอน
าหนด 
เหตุอันสมควร
รคสองก็ได้ โด
ชการพลเรือน

ปฏิบัติตามภา
าหนด 
งานที่ปรากฏเ
งานวิจัยที่ได้รั
ตํารา หรือหน
ผลงานทางวิช
บทความทางวิ
ชการพลเรือน

ฏิบัติตามมาตร
นอุดมศึกษาทีก่
ะงานที่ปรากฏ
นวิจัย ที่ไดรบั
ารา หรือหนังสื
ลงานทางวิชาก

กษาภายใน มห

ภ

ป
งานทางวิชาก

รองศาสตร
——

มในมาตรา 1
.พ.อ. จึงกําห
งวิชาการและ
ข้อบังคับให้สอ
นในสถาบันอ
ต่อสัปดาห์ต่อภ
ด ส่วนภาระง
ะงานด้านอ่ืนๆ
าค อย่างน้อย

ายวิชาที่มีผู้ส
นตามวรรคสอ

รสภาสถาบันอ
ยให้สอดคล้อ
นในสถาบันอุด

าระงานขั้นตํ

เป็นผลงานทา
รับเผยแพร่ตา
นังสือที่เผยแพ
ชาการในลักษ
วิชาการ ปีละ
นในสถาบันอุ

รฐานภาระงา
กําหนด 
เป็นผลงานทา

บการเผยแพรต่
สอืที่ได้รับการ
การในลักษณะ
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ภาคผนวก
 

ประกาศ ก.พ
ารของผู้ดํารง
ราจารย์ และศ

——————
14 (3) แห่งพ
นดมาตรฐาน

ะพัฒนาองค์คว
อดคล้องกับมา
อุดมศึกษา ซึ่ง
ภาคการศึกษ
านที่เหลือให้
ๆ 
ยต้องมีภาระง

อนร่วมกันหล
อง วิธีการคําน

อุดมศึกษาอาจ
งกับพันธกิจข
ดมศึกษา ซึ่งด

ตํ่าในฐานะอ

างวิชาการ ดัง
ามเกณฑ์ที่ ก.พ
พร่ตามเกณฑ์ที
ษณะอ่ืนที่เทียบ
สองรายการ
ดมศึกษา ซึ่ง

นขั้นตํ่าในฐาน

างวิชาการ ดัง
ตามที่ ก.พ.อ.
รเผยแพร่ตาม
ะอ่ืนที่เทียบได

ภฏัจันทรเกษม

 ค 

พ.อ. 
ตําแหน่งอาจา
ศาสตราจารย์
——— 
พระราชบัญญ
นภาระงานทาง
วามรู้อย่างเห
าตรฐาน ดังต่อ
งดํารงตําแหน
ษาปกติ โดยมีภ
ห้เป็นอํานาจข

านสอนขั้นตํ่า

ลายคน หรือส
นวณภาระงาน

จกําหนดภาระ
ของแต่ละสถา
ดํารงตําแหน่ง

าจารย์ผู้สอน

ต่อไปน้ี 
พ.อ. กําหนด 
ที่ ก.พ.อ. กําห
บได้กับงานวิจั

ดํารงตําแหน่ง

นะอาจารย์ผู้ส

งต่อไปน้ี 
 กําหนด ปีละ
เกณฑ์ที่ ก.พ.
ด้กับงานวิจัยต

ารย์ ผู้ช่วยศา

ญัติระเบียบข้
งวิชาการเพ่ือ
มาะสมต่อกา
อไปน้ี 
น่งอาจารย์ ต้อ
ภาระงานสอน
ของสภาสถาน

าไม่น้อยกว่าส

สอนมากกว่า
นสอนตามวร

ะงานสอนและ
บันอุดมศึกษา
งผู้ช่วยศาสตร

นในสถาบันอ

ปีละหน่ึงราย
หนด ปีละหน่ึง
จยัตาม (ก) ปีล

งรองศาสตรา

สอนในสถาบัน

ะสองรายการ 
อ. กําหนด ปีล
ตาม (ก) ปีละส

สตราจารย์ 

ข้าราชการพล
อให้ผู้ดํารงตําแ
รดํารงตําแหน

องภาระงานทั
นขั้นตํ่าไม่น้อย
นบันอุดมศึกษ

องรายวิชา ร

สองรายวิชาภ
รคนี้ให้เป็นไป

ะภาระงานอ่ืน
าหรือแต่ละสา
ราจารย์อย่างน้

อุดมศึกษาตา

การ หรือ 
งรายการ หรือ
ละหนึ่งรายกา

าจารย์ อย่างน้

ันอุดมศึกษาต

หรือ 
ละสองรายกา
สองรายการ 

ลเรือนใน
แหน่งทาง
น่ง โดยให้

ทั้งหมดไม่
ยกว่าร้อย
ษาในการ

ายวิชาละ

ภาระงาน
ปตามสภา

นน้อยกว่า
าขาวิชา 
น้อยต้องมี

ามที่สภา

อ 
าร หรือ 

น้อยต้องมี

ตามที่สภา

าร หรือ 



         ค

งานดังต

รายการ

สาขาใ
วิชาการ

ตําแหน
เป็นผู้กํ

กําหนด
ตําแหน
สถาบัน
โดยผู้ท
และแจ้

ตําแหน
ข้างต้น

ของผู้ดํ
การกํา
ศาสตร
พิจารณ

ราชมงค
วันที่ 1
กําหนด
ศาสตร

คู่มือการประกัน

ข้อ 4 ข้ารา
ต่อไปน้ี 

(1) ต้องปฏิ
สถาบัน

(2) มีภาระ
(ก) งา

ร หรือ 
(ข) ตํา
(ค) ผล

ดไม่มีวารสา
รเพ่ือเผยแพร่
ข้อ 5 ผลงา

น่งวิชาการแต่ผ
ําหนดให้เหมา
ข้อ 6 การเ

ด ในเอกสาร
น่งผู้ช่วยศาส
นอุดมศึกษาป
ทรงคุณวุฒิ (p
จง้ให้ ก.พ.อ. ท

ข้อ 7 ในกร
น่งประเภทผู้บ
ก็ได้ 
ข้อ 8 ให้สภ

ดํารงตําแหน่งอ
หนดภาระงา
ราจารย์ โดย
ณาให้สอดคล้อ

ข้อ 9 ให้ใช้ภ
คล สถาบันเท
 ตุลาคม 255
ดภาระงานทา
ราจารย์ รองศ

 

นคุณภาพการศกึ

ชการพลเรือน

ฏิบัติตามมาตร
นอุดมศึกษาทีก่
ะงานที่ปรากฏ
นวิจัยที่ได้รับ

ารา หรือหนังสื
ลงานทางวิชาก
รระนานาชา
ร่ 
านทางวิชาก
ผู้เดียว หรือเป็
าะสมกับสภาพ
เผยแพร่ผลงา
แนบท้ายประ
ตราจารย์ รอ

ประกาศรายช่ื
peer review
ทราบ 
รณีที่เหตุอันส
บริหาร และอ

ภาสถาบันอุด
อาจารย์ ผู้ช่ว
นทางวิชากา
คํานึงถึงมาต
องกับสาขาวิช
ภาระงานทาง
ทคโนโลยีปทุม
52 เป็นต้นไป 
างวิชาการว่า
าสตราจารย์ 

กษาภายใน มห

นในสถาบันอุ

รฐานภาระงา
กําหนด 
เป็นผลงานทา

บการเผยแพร

สอืที่ได้รับการ
การในลักษณะ
ติเผยแพร่ผล

ารตามข้อ 2
ป็นผลงานร่วม
พผลงานและส
านทางวิชากา
ะกาศ ก.พ.อ
องศาสตราจา
อวารสารทาง
w) ก่อนเผยแ

สมควร สภาส
าจกําหนดมา

มศึกษาดําเนิ
ยศาสตราจาร
รของผู้ดํารงต
รฐานที่กําหน
าและค่าเฉลีย่
งวิชาการตามป
มวัน มหาวิทย
และให้สภาส
ด้วยการกําห
และศาสตราจ

ประกาศ

รัฐมน

าวิทยาลัยราชภั

153 

ดมศึกษา ซึ่งด

นขั้นตํ่าในฐาน

างวิชาการ ดัง
ร่ในระดับนาน

รเผยแพร่ตาม
ะอ่ืนที่เทียบได
ลงานให้สภาส

 ข้อ 3 และข้
มกับผู้อ่ืนตามส
สาขาวิชา 
ารตามข้อ 2 
. เรื่อง หลักเ
ารย์ และศาส
งวิชาการโดย
แพร่ และเป็นว

สถาบันอุดมศึ
าตรฐานภาระ

นินการออกข้อ
รย์ รองศาสตร
ตําแหน่งอาจา
นดไว้ในประก
ยของผลงานท
ประกาศน้ีบังค
ยาลัยนครพนม
สถาบันอุดมศึก
หนดภาระงาน
จารย์ ให้แล้วเ

ศ ณ วันที่ 29 
ศรีเมือง  

นตรีว่าการกระ
ประธาน 

ภฏัจันทรเกษม

ดํารงตําแหน่ง

นะอาจารย์ผู้ส

งต่อไปน้ี 
นาชาติ ตาม

เกณฑ์ที่ ก.พ.
ด้กับงานวิจัยต
สถาบันอุดมศึ

ข้อ 4 แต่ละร
สัดส่วนที่เหม

ข้อ 3 และข้
เกณฑ์และวิธี
สตราจารย์ (
พิจารณาจาก
วารสารท่ีได้รั

ศึกษาอาจลด
งานทางวิชาก

อบังคับด้วยว่
ราจารย์ และ
ารย์ ผู้ช่วยศา
กาศ ก.พ.อ. 

ทางวิชาการทกุ
คับแก่มหาวิท
ม และมหาวิท
กษาดังกล่าว 
นทางวิชาการ
เสร็จก่อนวันที

ตุลาคม พ.ศ. 
เจริญศิร ิ
ะทรวงศึกษาธิ
ก.พ.อ. 

งศาตราจารย์

สอนในสถาบัน

เกณฑ์ที่ ก.พ

อ. กําหนด ปีล
ตาม (ก) ปีละ
ศึกษาประกา

รายการอาจเ
าะสม โดยให้

อ 4 ให้เป็นไ
การพิจารณา
ฉบับที่ 2) พ
กวารสารที่มีก
รับการยอมรับ

ดหรือยกเว้นภ
การ ฯ ที่แตก

าการกําหนด
ศาสตราจารย์
สตราจารย์ ร
น้ี ทั้งน้ี ให้ส

กประเภท 
ยาลัยราชภัฏ 
ทยาลัยนราธิว
ดําเนินการออ
ของผู้ดํารงตํา

ที่ 1 ตุลาคม 2

2551 

การ 

์ อย่างน้อยต้อ

ันอุดมศึกษาต

.อ. กําหนด 

ละสองรายกา
หน่ึงรายการ 
ศกําหนดวาร

ป็นผลงานขอ
้สภาสถาบันอุ

ปตามเกณฑ์ท
าแต่งต้ังบุคคล
.ศ. 2550 โด
กระบวนการก
บในวงการแต่

ภาระงานให้แ
ต่างไปจากที่ก

ภาระงานทา
ย์ กําหนดหลัก
รองศาสตราจ
สภาสถาบันอุ

มหาวิยาลัยเท
วาสราชนคริน
อกข้อบังคับว่
าแหน่งอาจา
552 

องมีภาระ

ตามที่สภา

ปีละหน่ึง

าร หรือ 
ในกรณีที่
รสารทาง

องผู้ดํารง
อุดมศึกษา

ที่ ก.พ.อ. 
ลให้ดํารง
ดยให้สภา
กลั่นกรอง
สาขาวิชา 

แก่ผู้ดํารง
กําหนดไว้

งวิชาการ
กเกณฑ์ใน
ารย์ และ
ดมศึกษา

ทคโนโลยี
ทร์ ต้ังแต่
าด้วยการ
รย์ ผู้ช่วย



         ค

ในสถา
(กกอ.)
ตําแหน
ได้รับก

เอกชน
กกอ. จึ
ออนไล
เดียวกัน

วิชากา
ระเบียบ

อาจพิจ

ของบท

บทควา
หน่วยง

เก่ียวเนื

ภายนอ
บทควา

ตีพิมพ์เ

และที่อ

คู่มือการประกัน

ว่าด้วย หลกั

ด้วยระเบียบ
บันอุดมศึกเอ
) ได้กําหนดห
น่งทางวิชาการ
ารเผยแพร่ตา
อาศัยอํานา

น พ.ศ. 2556 
จึงกําหนดหลั
ลน์ สําหรับกา
น ไว้ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ให้ใช้ร
ข้อ 2 การเผ

ารที่มีรายช่ืออ
บน้ี 
ข้อ 3 ในกร

จารณายอมรับ
(๑) มีกําหน
(๒) มีการร

ทความท่ีจะรับ
(๓) มีคณะบ
(๔) มีหลักฐ

ามที่ครอบคล
งานที่จัดทําวา

(๕) บทควา
น่ืองกับสาขาข

(๖) วารสา
อก กรณีที่บทค
ามจากหน่วยง

(๗) มีบทคัด
เป็นภาษาต่าง

(๘) มีการตี
อยู่ผู้นิพนธ์ บท

นคุณภาพการศกึ

กเกณฑ์การพิ

บคณะกรรมก
อกชนให้ดํารง
หลักเกณฑ์ผล
ร ว่าจะต้องมี
ามหลักเกณฑ์ท
าจตามความใ
ซึ่งแก้ไขเพ่ิม

ลักเกณฑ์การ
ารเผยแพร่ผล
น้ี 
ระเบียบนี้นับต
ผยแพร่ผลงาน
อยู่ฐานข้อมูล

รณีวารสารทา
บวารสารทางวิ
นดการเผยแพ
ระบุสํานักพิมพ
บตีพิมพ์ 
บรรณาธิการเ
ฐานที่ตรวจสอ
ลุมสาขาวิชา
รสารอยู่ในรา
ามทุกบทควา
องบทความ แ
รทุกฉบับมีก
ความของนิพ
งานภายนอก 
ดย่อของบทค
งประเทศอ่ืนๆ
ตีบทความท่ีมีรู
ทคัดย่อ ตัวบท

กษาภายใน มห

ระเบียบคณ
จารณาวารสา

——
ารการอุดมศึก
งตําแหน่งทา
ลงานทางวิชา
คุณภาพอยู่ใน
ที่ กกอ. กําหน
ในมาตรา 24
มเติมโดยพระ
รพิจารณาวาร
ลงานทางวิชาก

ต้ังแต่วันถัดจา
นทางวิชาการ
ลที่เป็นที่ยอม

างวิชาการที่ไ
วิชาการ สําหรั
ร่ที่แน่นอนชัด
พ์หรือหน่วยง

เป็นผู้ทรงคุณว
อบได้ว่า วารส
ตามวัตถุประ
ายช่ือด้วย 
ามมีการควบ
และไม่เป็นผูม้ี
ารเผยแพร่บ
นธ์ร่วมที่เป็นบ

ความที่เป็นทั้ง
ๆ จะต้องมีบท
รูปแบบการตีพิ
ทความและเอ
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ณะกรรมการก
ารทางวิชาการ

พ.ศ. 2556
——————
กษา ว่าด้วย ม
งวิชาการ (ฉ

าการที่ใช้ประ
นเกณฑ์ กกอ
นด 
4 (4 และมาต
ราชบัญญัติส
รสารทางวิชา
การ เพ่ือให้ส

ากวันประกาศ
ตามระเบียบน
รับในระดับช

ม่อยู่ในฐานข้
รับการเผยแพ
ดเจน และสม่าํ
งานที่ตีพิมพ์ ว

วุฒิที่มาจากห
สารมีการแต่ง
ะสงค์และขอ

คุมคุณภาพโด
มสี่วนได้ส่วนเสี
ทความที่มีผู้น
บุคลจากหน่ว

งภาษาไทยแล
คัดย่อที่เป็นภ
พิมพ์ที่ได้มาต
กสารอ้างอิง

ภฏัจันทรเกษม

การอุดมศึกษา
ร สําหรับการ
6 
——— 
มาตรฐานหลัก
บับที่ 3) พ.ศ
ะกอบในการพ
. กําหนด สําห

ตรา 48 แห่ง
ถาบันอุดมศึก
าการทั้งที่เป็น

สถาบันอุดมศึก

ศเป็นต้นไป 
น้ี ให้สภาสถา
ชาติและระดับ

้อมูลตามข้อ 
พร่ผลงานทางวิ
าเสมอ อย่างน
วัตถุประสงค์ 

หลากหลายหน
งต้ังผู้ทรงคุณว
บเขตของวา

ดยผู้ทรงคุณว
สยีกับผู้นิพนธ์
นิพนธ์จากหล
วยงานภายใน

ละภาษาอังกฤ
ภาษาอังกฤษด้
รฐาน เป็นรูป

า 
เผยแพร่ผลงา

กเกณฑ์และวิ
ศ. 2550 คณ
พิจารณาแต่ง
หรับตําแหน่ง

พระราชบัญญ
กษาเอกชน (
นรูปเล่มสิ่งพิ
กษาเอกชนถื

าบันอุดมศึกษ
บนานาชาติ 

2 ให้สภาสถ
วิชาการ ตามห
น้อยปีละ 2 ฉ
ขอบเขตของ

น่วยงาน 
วุฒิ (peer 
รสาร โดยมีผ

วุฒิ (peer 
ธ์ 
ลากหลายหน
และหน่วยงาน

ฤษทุกบทควา
ด้วย 
แบบเดียวกัน

านทางวิชาการ

ธีการแต่งต้ังค
ะกรรมหารอุ
งต้ังคณาจารย
ที่เสนอขอ แล

ญัติสถาบันอุ
(ฉบับที่ 2) พ
พิมพ์ หรือเป็น
อปฏิบัติเป็นม

ษาเอกชนใช้วา
ตามเอกสาร

าบันอุดมศึกษ
หลักเกณฑ์ดัง
ฉบับ 
งวารสารและ

reviewer) ที
ผู้ทรงคุณวุฒิ

viewer) ที

น่วยงานทั้งภา
นภายนอกให้

าม กรณีที่

นทุกบทความ 

ร 

คณาจารย์
ดมศึกษา 
ย์ให้ดํารง
ละจะต้อง

ดมศึกษา
.ศ. 2550 
นวารสาร
มาตรฐาน

ารสารทาง
แนบท้าย

ษาเอกชน 
น้ี 

สาขาวิชา

ที่พิจารณา
ภายนอก

ที่ตรงหรือ

ายในและ
ถือว่าเป็น

ที่บทความ

ได้แก่ ช่ือ



         ค

แล้ว ให
ประกา

กําหนด
ระเบียบ

 
 
 

คู่มือการประกัน

ข้อ 4 เมื่อส
ห้จัดทําเป็นป
ศ 
ข้อ 5 เพ่ือใ

ดให้หลักเกณฑ
บน้ีมีผลบังคบั

 

นคุณภาพการศกึ

สภาสถาบันอุด
ระกาศให้ทรา

ให้วารสารท
ฑ์การพิจารณ
บใช้ หากพ้นระ

กษาภายใน มห

ดมศึกษาเอก
าบเป็นการทั่ว

างวิชาการต
ณาวารสารทาง
ะยะดังกล่าว ก

ประกาศ
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ชนพิจารณาย
ัวไป และแจ้ง

ตามข้อ 3 ได้
งวิชาการตาม
กกอ. จะไม่รบั

ศ ณ วันที่ 21 

 (รองศา
ปร

ภฏัจันทรเกษม

ยอมรับวารสา
งให้ กกอ. ทร

้มีการพัฒนา
มข้อ 3 มีผลบั
บรองวารสารต

ตุลาคม พ.ศ. 

าสตราจารย์ ค
ระธานคณะกร

ารทางวิชากา
ราบ ภายใน 3

าขึ้นไปเป็นที่
ังคับใช้เป็นเว
ตามข้อ 3  

2556 

คุณหญิงสุมณฑ
รรมการการอุ

ารตามหลักเก
30 วัน นับแต่

ยอมรับตาม
ลา 3 ปี นับต้ั

ฑา  พรหมบุญ
อุดมศึกษา 

ณฑ์ข้อ 3 
วันที่ออก

ข้อ 2 จึง
ต้ังแต่วันที่

ญ) 



         ค

ศาสตร
วิชากา
เกณฑ์ที
กําหนด

ข้าราชก
พลเรือ
วิชากา
สถาบัน

วิชากา
ประกา

พิจารณ

ของบท

คุณภาพ
ผู้ทรงคุ

เก่ียวเนื

ภายนอ
บทควา

เป็นภา

ได้แก่ ชื

จัดทําเป็

คู่มือการประกัน

เรื่อง หลั

 ด้วยประกา
ราจารย์ รองศ
รที่ใช้ประกอ
ที่ ก.พ.อ. กําห
ด 

อาศัยอํานา
การพลเรือนใ
นในสถาบันอุ
รทั้งที่เป็นรูป

นอุดมศึกษาถอื
ข้อ 1 ประก
ข้อ 2 การเ

รที่มีรายช่ืออ
ศน้ี 
ข้อ 3 ในกร

ณายอมรับวาร
(1) มีการกํ
(2) มีการร

ทความท่ีจะตีพิ
(3) มีคณะบ
(4) มีหลักฐ

พบทความที่ค
ุณวุฒิภายนอ
(5) บทควา

น่ืองกับสาขาวิ
(6) วารสา

อก กรณีที่บทค
ามจากหน่วยง

(7) มีบทคัด
ษาต่างประเท
(8) มีการตี

ช่ือและที่อยู่ผู้น
ข้อ 4 เมื่อส

ป็นประกาศให

นคุณภาพการศกึ

ลกัเกณฑ์การพิ

าศ  ก.พ.อ เ ื
ศาสตรา และ
บในการพิจา
หนด สําหรับ

าจตามความใ
นสถาบันอุดม
อุดมศึกษา (ฉบ
ปเล่มสิ่งพิมพ์ห
อปฏิบัติเป็นม
กาศ ก.พ.อ. น้ี
เผยแพร่ผลง
อยู่ในฐานข้อมู

รณีวารสารท
รสารทางวิชาก
กําหนดการเผย
ะบุสํานักพิมพ
พิมพ์ 
บรรณาธิการเ
ฐานที่ตรวจสอ
ครอบคลุมสา
กหน่วยงานที่
ามทุกบทควา
ชาของบทคว
รทุกฉบับมีก
ความมีผู้นิพน
งานภายนอก 
ดย่อของบทค
ทศอ่ืนๆ จะต้อ
ตีพิมพ์บทควา
นิพนธ์ บทคัด
สภาสถาบันอุด
ห้ทราบเป็นกา

กษาภายใน มห

ป
พิจารณาวารส

——
รื่อง หลักเกณ
ะศาตราจารย์
ารณาแต่งต้ังบ
ตําแหน่งที่เสน

ในมาตรา 14
มศึกษา พ.ศ. 
บับที่ 2) พ.ศ
หรือเป็นวารส
าตรฐานเดียว

น้ีให้ใช้บังคับต้ัง
านทางวิชาก
มูลที่เป็นที่ยอ

างวิชาการที่ไ
การ สําหรับกา
ยแพร่ที่แน่นอ
พ์หรือหน่วยง

เป็นผู้ทรงคุณว
อบได้ว่า วารส
ขาวิชาหรือก

ทีจ่ัดทําวารสาร
ามมีการควบค
าม และไม่เป็น
ารเผยแพร่บ

นธ์ร่วมที่เป็นบุ

ความที่เป็นภา
องมีบทคัดย่อเ
มที่มีรูปแบบ

ดย่อ ตัวบทคว
ดมศึกษาพิจา
ารทั่วไป และแ
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ประกาศ ก.พ
สารทางวิชากา

พ.ศ. 2556
——————
ณฑ์และวิธีกา
ย์ (ฉบับที่ 2) 
บุคคลให้ดํารง
นอขอ และจ

 (3) และมาต
2547 ซึ่งแก้ไ
.2551 ก.พ.อ
สารออนไลน์
วกัน ไว้ดังต่อไ
งแต่วันถัดจาก
ารตามประก
มรับในระดับ

ไม่อยู่ในฐาน
ารเผยแพร่ผล
อนชัดเจน และ
านที่ตีพิมพ์ วั

วุฒิที่มาจากห
สารมีการแต่ง
ลุ่มสาขาวิชา
รอยู่ในรายช่ือ
คุมคุณภาพโด
นผู้มีส่วนได้ส่ว
ทความที่มีผู้น
คคลจากหน่ว

าษาไทยและภ
เป็นภาษาอังก
การตีพิมพ์ที่ไ
ามและเอกสา
รณายอมรับว
แจ้งให้ ก.พ.อ

ภฏัจันทรเกษม

.อ. 
าร สําหรับเผย
6 
——— 
ารพิจาณาแต
พ.ศ. 2447 

งตําแหน่งทาง
ะต้องได้รับกา

ตรา 18 วรรค
ไขเพ่ิมเติมตาม
อ. จึงกําหนดห
 สําหรับการ
ไปน้ี 
กวันประกาศใ
กาศน้ี ให้สภา
บชาติและระดั

ข้อมูลตามข้อ
ลงานทางวิชาก
ะสม่ําเสมอ อย
วัตถุประสงค์ 

หลากหลายหน
งต้ังผู้ทรงคุณว
ตามวัตถุประ
ด้วย 
ดยผู้ทรงคุณวุ
วนเสียกับผู้นิพ
นิพนธ์จากหล
วยงานภายใน

ภาษาอังกฤษท
กฤษด้วย 
ได้มาตรฐาน 
ารอ้างอิง 
วารสารทางวิช
. ทราบ ภายใ

ยแพร่ผลงานท

ต่งต้ังบุคคลให
กําหนดหลัก
งวิชาการ ว่าจ
ารเผยแพร่ตา

คสอง แห่งพร
มพระราชบัญ
หลักเกณฑ์กา
เผยแพร่ผลงา

ในราชกิจจานุ
าสถาบันอุดม
ดับนานาชาติ 

อ 2 ให้สภาส
การ ตามหลัก
ย่างน้อยปีละ 
ขอบเขตของว

น่วยงาน 
วุฒิ (peer 
ะสงค์และขอบ

ฒิ (peer 
พนธ์ 
ลากหลายหน
และหน่วยงาน

ทุกบทความ 

เป็นรูปแบบเ

ชาการตามหลั
ใน 30 วัน นับ

ทางวิชาการ 

ห้ดํารงตําแห
เกณฑ์ของผล
จะต้องมีคุณภ
ามหลักเกณฑ์

ระราชบัญญัติ
ญัติระเบียบข้
รพิจารณาวา
านทางวิชาก

เบกษา เป็นต้
มศึกษาใช้วาร
ตามเอกสาร

สถาบันอุดมศึ
เกณฑ์ดังน้ี 
2 ฉบับ 
วารสาร และ

reviewer) ที
บเขตของวารส

reviewer) ที

น่วยงานทั้งภา
นภายนอกให้

กรณีที่บทคว

ดียวกันในทุก

ลักเกณฑ์ข้อ 3
บแต่วันที่ประก

หน่งผู้ช่วย
ลงานทาง
ภาพอยู่ใน
์ที่ ก.พ.อ. 

ติระเบียบ
ข้าราชการ
รสารทาง
ารเพื่อให้

้นไป 
รสารทาง
แนบท้าย

ศึกษาอาจ

สาขาวิชา

ที่พิจารณา
สารโดยมี

ที่ตรงหรือ

ายในและ
ถือว่าเป็น

ามตีพิมพ์

กบทความ 

3 แล้ว ให้
กาศ 



         ค

หลักเก
ก.พ.อ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประกัน

ข้อ 5 เพ่ือใ
กณฑ์การพิจา
น้ีมีผลบังคับใ
 

นคุณภาพการศกึ

ให้วารสารทา
รณาวารสารท
ใช้ หากพ้นระ
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ทางวิชาการต
ะยะเวลาดังกล

ประกาศ 
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มข้อ 3 ได้พัฒ
ตามข้อ 3 มีผ
ล่าว ก.พ.อ. จะ

ณ วันที่ 29 สิ
จาตุรนต์  

ตรีว่าการกระ
ประธาน 

ภฏัจันทรเกษม

ฒนาขึ้นไปเป็
ผลบังคับใช้เป็
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สงิหาคม พ.ศ
ฉายแสง 

ะทรวงศึกษาธิ
ก.พ.อ. 

นที่ยอมรับตา
นเวลา 3 ปี น
รสารตามข้อ 

. 2556 

การ 

ามข้อ 2 จึงกํ
นับต้ังแต่วันที
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กําหนดให้
ที่ประกาศ 
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คู่มือการประกัน
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