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คําชี้แจง
พระราชบัญ ญั ติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 54 วรรคสอง และวรรคสาม
บัญญัติไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะทําการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นใด และในสาขาวิชาใดได้ เมื่อรัฐมนตรี
โดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการได้ รับ รองวิ ท ยฐานะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น แล้ว โดยการขอให้ รับ รองและ
การรั บ รองวิ ท ยฐานะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่อ นไขที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวง ประกอบกั บ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการขอให้ รั บ รองและการรั บ รองวิ ท ยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่กําหนดการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งนี้
ในกฎกระทรวงการขอให้รับ รองและการรับรองวิทยฐานะสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 กําหนดว่า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดประสงค์จะขอรับการรับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทําการสอนเพื่อให้
ปริญญาชั้นใดและในสาขาวิชาใด ให้ยื่นคําขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบที่เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศกําหนด โดยการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทําการสอน
เพื่ อ ให้ ป ริญ ญาชั้ น ใดและในสาขาวิ ชาใดให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานสถาบั น อุ ดมศึ กษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ การ
กําหนดการรับ รองวิท ยฐานะสถาบั น อุ ดมศึก ษาเอกชนตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ระยะเวลาห้ าปี นั บ แต่วัน ที่ ได้ รับ
การรับรอง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ได้เห็นชอบ
ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎกระทรวงการขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 และให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดําเนินการขอให้รับรองวิทยฐานะให้เสร็จสิ้น
ภายใน 2 ปี นั บ จากวั น ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาให้ ค วามเห็ น ชอบระบบการรั บ รองวิ ท ยฐานะของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบกับในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบ
ในหลักการให้ดําเนินการการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎกระทรวงการขอให้รับรองและ
การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับรอง
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาลงนาม
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทําคู่มือการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนสําหรับคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบด้วย ระบบการรับรอง
วิท ยฐานะสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาเอกชนตามกฎกระทรวงฯ ขั้น ตอน แบบรายงานผลการรับ รองวิท ยฐานะของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา รวมทั้ ง กฎ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณารั บ รองวิ ท ยฐานะ
สถาบัน อุดมศึ กษาเอกชนใช้เป็ น แนวทางในการพิ จารณารับรองวิท ยฐานะสถาบั น อุดมศึ กษาเอกชนให้ เป็ น
แนวทางเดียวกัน

(นายสุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามกฎกระทรวงการขอให้รบั รองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2558
หลักการ
1. ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2558 การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทําการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นใดและสาขาวิชาใด ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ซึ่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ประกอบด้วยมาตรฐาน 2 ด้านคือ
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้ า นการดํ า เนิ น การตามภารกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจัย
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
(4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง
ในการกํากับ ตรวจสอบ ประเมินผล และดําเนินการทุกประการเพื่อให้สถาบันมีระดับคุณภาพและมาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะอยู่เสมอและต่อเนื่อง
3. การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะพิจารณาจากระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาในแต่ละระดับชั้นปริญญาและสาขาวิชาตามจุดเน้นหรือพันธกิจหลักของ
แต่ละสถาบัน รวมทั้งพัฒนาการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาของการรับรองวิทยฐานะ โดยจะพิจารณาจากผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน จากระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ CHE QA Online ทั้งนี้ อาจกําหนดให้มีการตรวจเยี่ยม
ได้หากมีเหตุจําเป็น
4. การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นการรับรองว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามมาตรฐานและสามารถประสาทปริญญาบัตรใน
ระดับชั้นและสาขาวิชานั้น ๆ ได้ การให้การรับรองวิทยฐานะจึงพิจารณาตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน
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หลักเกณฑ์การยื่นคําร้องเพือ่ ขอรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ระดับหลักสูตร
1. การขอให้รบั รองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อทําการสอนเพื่อให้ปริญญา
ในสาขาวิชาและชัน้ ปริญญาเดิม ต่อไป
ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ยื่นคําขอให้รับรองวิทยฐานะเพื่อทําการสอนในชั้นปริญญาและ
ในสาขาวิชาเดิมนั้นๆ ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบ รกอ. 05 พร้อมทั้งรายละเอียดที่แสดงศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด บัญชีรายชื่อข้อมูลหลักสูตร
ที่ต้องการขอรับรองวิทยฐานะ ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสถาบัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะ (รับรองฯ ครั้งละไม่เกิน 5 ปี)
2. การขอให้รบั รองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อทําการสอนเพื่อให้ปริญญา
ในระดับชัน้ ปริญญาที่สูงขึ้นในสาขาวิชาใหม่
ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ยื่นคําขอให้รับรองวิทยฐานะเพื่อทําการสอนให้ปริญญาในสาขา
ใหม่ ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบ รกอ. 05 พร้อมทั้งรายละเอียดที่แสดงศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เอกสารหลักสูตรที่ขอเปิดสอน และ
ผลการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับสถาบันในปีที่ผ่านมา และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบปี
ที่ผ่านมา ก่อนเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาอย่างน้อย 120 วัน
3. การขอให้รบั รองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อทําการสอนเพื่อให้ปริญญา
ในกรณีสถาบันที่จัดตั้งใหม่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งใหม่จะเปิดรับนักศึกษาชั้นปริญญาใด และในสาขาวิชาใด
ตามที่ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตแล้ ว ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนนั้ น ยื่ น คํ า ขอให้ รั บ รองวิ ท ยฐานะเพื่ อ ทํ า การสอนใน
ชั้นปริญญา และในสาขาวิชานั้นต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบ รกอ. 05 พร้อมทั้งรายละเอียดที่แสดง
ศั ก ยภาพและความพร้อ มในการจั ด การศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและเกณฑ์ มาตรฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ก่อนเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาอย่างน้อย 120 วัน
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ระดับสถาบัน
ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ยื่นคําขอให้รับรองวิทยฐานะสถาบันเพื่อทําการสอนในชั้นปริญญา
และในสาขาวิชา ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบ รกอ. 05 พร้อมทั้งรายละเอียดที่แสดงศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด บัญชีรายชื่อข้อมูลหลักสูตร ผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการรับรอง
วิทยฐานะ (รับรองฯ ครั้งละไมเกิน 5 ปี)
รอบระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะทั้งระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน
การรับรองวิทยฐานะมีรอบระยะเวลาคราวละไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ด้วยหลักเกณฑ์และเหตุผล
ว่าปัจจัยและเงื่อนไขสําคัญต่อการให้การรับรองนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ การกําหนดกรอบระยะเวลาการรับรองจึง
เท่ากับให้กระทรวงศึกษาธิการมีโอกาสทบทวนว่า สถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันยังคงสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่
การรับรองวิทยฐานะ
การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะเพื่อทําการ
สอนในระดับชั้นปริญญาและในสาขาวิชาต่างๆ และ การรับรองวิทยฐานะในระดับสถาบัน โดยคณะกรรมการ
อุ ด มศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง คณ ะอนุ ก รรมการรั บ รองวิ ท ยฐานะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ตามคํ า แนะนํ า ของ
คณะอนุ ก รรมการด้ า นมาตรฐานอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง จะเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ กิ จ การของ
สถาบันอุดมศึกษาทําหน้าที่พิจารณาและยืนยันผลการประกันคุณภาพที่สถาบันดําเนินการ จากรายงานผ่านระบบ
CHE QA online และรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม (ถ้ามี) เพื่อให้การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนและสามารถนําผลการพิจารณาไปประกอบการขึ้นทะเบียนหลักสูตร
ระดับหลักสูตร
การขอรับรองวิทยฐานะเพื่อให้ปริญญาในระดับชั้นปริญญาและสาขาวิชาเดิม และการขอรับรอง
วิทยฐานะเพื่อให้ปริญญาในระดับชั้นปริญญาที่สูงขึ้นในสาขาวิชาใหม่ พิจารณาจากผลการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม (ถ้ามี) กรณีการขอรับรองวิทยฐานะเพื่อทําการสอนเพื่อให้ปริญญา
ของสถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งใหม่พิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พิจารณา
ดังนี้
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มาตรฐานสถาบัน

ผลการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร

แนวทางการพิจารณารับรองวิทยฐานะ
เพื่อให้ปริญญา เพื่อให้ปริญญา สถาบันอุดมศึกษา
ในระดับชัน้
ในระดับชัน้
จัดตั้งใหม่
ปริญญาและ ปริญญาทีส่ ูงขึน้
สาขาวิชาเดิม ในสาขาวิชาใหม่

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา
ด้านวิชาการ

1. ด้านการกํากับมาตรฐาน

ระดับผ่าน

ระดับผ่าน

2. ด้านบัณฑิต
2.1. จํานวนการมีงานทําของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี
2.2 ผลงานของนักศึกษา
และผู้สําเร็จการศึกษาที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ระดับดีขึ้นไป

ระดับดีขึ้นไป

3. ด้านนักศึกษา
3.1 จํานวนนักศึกษา
4. ด้านอาจารย์
4.1 จํานวนอาจารย์

หลักสูตรที่ขอรับรอง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาที่มี
ผลบังคับใช้ใน
ขณะนั้น
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มาตรฐานสถาบัน

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา
ด้านวิชาการ

ผลการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร

4.2 จํานวนคุณวุฒิอาจารย์
ประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก
4.3 อาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ
4.4 จํานวนบทความของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิง
4.5 จํานวนผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร
5. ด้านหลักสูตรการเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน
6. ด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
7. ข้อร้องเรียน (ถ้ามี)

แนวทางการพิจารณารับรองวิทยฐานะ
เพื่อให้ปริญญา เพื่อให้ปริญญา สถาบันอุดมศึกษา
ในระดับชัน้
ในระดับชัน้
จัดตั้งใหม่
ปริญญาและ ปริญญาทีส่ ูงขึน้
สาขาวิชาเดิม ในสาขาวิชาใหม่
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ระดับสถาบัน พิจารณาจากผลการดําเนินงานในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบัน
แนวทางการพิจารณา
เพื่อให้ปริญญาในระดับชัน้ สถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบัน
เพื่อให้ปริญญาในระดับชั้น ปริญญาทีส่ ูงขึน้ ในสาขาวิชา
จัดตั้งใหม่
ปริญญาและสาขาวิชาเดิม
ใหม่
1. มาตรฐานด้านศักยภาพ พิจารณาจากแบบรายงาน พิจารณาจากแบบรายงาน
และความพร้อมในการจัด
ข้อมูล (รกอ 05)
ข้อมูล (รกอ 05)
ได้รับใบอนุญาต
การศึกษา
1. สถานทีจ่ ัดการเรียนการ 1. สถานทีจ่ ัดการเรียนการ
จัดตั้งแล้ว
1.1. ด้านกายภาพ
สอน
สอน
1.2 ด้านวิชาการ
2. สถานภาพทางการเงิน
2. สถานภาพทางการเงิน
1.2. ด้านการเงิน
3. การบริหารจัดการ
3. การบริหารจัดการ
1.3. ด้านการบริหารจัดการ ข้อร้องเรียน (ธรรมาภิบาล) ข้อร้องเรียน (ธรรมาภิบาล)
2.มาตรฐานด้านการ
พิจารณาจากผลการ
พิจารณาจากผลการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
ดําเนินงานในภาพรวม
ดําเนินงานในภาพรวม
สถาบันอุดมศึกษา
และอาจพิจารณาเพิ่มเติมใน และอาจพิจารณาเพิ่มเติมใน
2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
หัวข้อ ดังนี้
หัวข้อ ดังนี้
2.2 ด้านการวิจัย
1. ผลการประกันคุณภาพ 1. ผลการประกันคุณภาพ
2.3. ด้านการให้บริการทาง ภายใน
ภายใน
วิชาการแก่สังคม
ด้านการกํากับมาตรฐาน
ด้านการกํากับมาตรฐาน
2.4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ 2. ผลการจัดอันดับ
2. ผลการจัดอันดับ
และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
3. ความมั่นคง ยั่งยืน
3. ความมั่นคง ยั่งยืน
(growth rate)
(growth rate)
4. ผลการประเมินคุณภาพ 4. ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก(รอบล่าสุด)
ภายนอก(รอบล่าสุด)

7

เกณฑ์การพิจารณา
การให้การรับรองวิทยฐานะระดับหลักสูตร
1. การขอให้รบั รองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อทําการสอนเพื่อให้ปริญญาใน
สาขาวิชาและชั้นปริญญาเดิม ต่อไป
ผลการดําเนินการด้านการกํากับมาตรฐานอยู่ในระดับผ่าน และผลการดําเนินการในตัวบ่งชี้อื่นอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
การให้การรับรองมี 3 ระดับ
รับรอง เมื่อผลการดําเนินการด้านการกํากับมาตรฐานอยู่ในระดับผ่าน และผลการดําเนินการ
ในตัวบ่งชี้อื่นอยู่ในระดับดีขึ้นไป
รับรองแบบมีเงื่อนไข เมื่อผลการดําเนินการไม่เป็นไปตามที่กําหนด โดยขอให้ปรับปรุงผลดําเนินการ
ให้เป็นไปตามที่กําหนดภายในหนึ่งปีการศึกษา
ไม่ให้การรับรอง เมื่อไม่สามารถปรับปรุงผลดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดในหนึ่งปีการศึกษา
มีผลให้ต้องงดรับนักศึกษา และปิดหลักสูตรต่อไป
2. การขอให้รบั รองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อทําการสอนเพื่อให้ปริญญาใน
ระดับชัน้ ปริญญาทีส่ ูงขึน้ ในสาขาวิชาใหม่
ผลการดําเนินการด้านการกํากับมาตรฐานของหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนมาแล้วอยู่ในระดับผ่าน และ
หลักสูตรที่ขอเปิดสอนในชั้นปริญญาทีส่ ูงขึน้ ในหลักสูตรแรกนั้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น
3. การขอให้รบั รองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อทําการสอนเพื่อให้ปริญญาในกรณี
สถาบันที่จัดตัง้ ใหม่
สถาบันที่ได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งแล้ว ให้เสนอหลักสูตรที่จะขอเปิดสอนในระดับชั้นปริญญาใด
และในสาขาใดนั้นต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น
การให้การรับรองวิทยฐานะในระดับสถาบัน
กรณีสถาบันใหม่
เป็นไปตามเกณฑ์การขอจัดตั้งสถาบันใหม่
กรณีสถาบันเดิม
1. หลักสูตรในสถาบันนั้น ๆ ต้องมีผลการดําเนินการด้านการกํากับมาตรฐานในระดับผ่าน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของหลักสูตรที่สถาบันนั้นเปิดสอน (รวมหลักสูตรที่ให้บริการทุกระดับการศึกษา)
2. ผลการดําเนินงานของสถาบันในภาพรวมทั้งผลการประกันคุณภาพภายใน ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ความมัน่ คง ยั่งยืน (growth rate) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก(รอบล่าสุด) สถานที่
จัดการเรียนการสอน สถานภาพทางการเงิน การบริหารจัดการ ข้อร้องเรียน (ธรรมาภิบาล)
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การรับรองวิทยฐานะในระดับสถาบัน มี 3 ระดับ
รับรอง เมื่อหลักสูตรในสถาบันนั้น ๆ ต้องมีผลการดําเนินการด้านการกํากับมาตรฐานในระดับผ่าน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหลักสูตรที่สถาบันนั้นเปิดให้บริการ และผลการดําเนินงานของสถาบันในภาพรวมทั้งผล
การประกันคุณภาพภายใน ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ความมั่นคง ยั่งยืน (growth rate) ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก(รอบล่าสุด) สถานที่จัดการเรียนการสอน สถานภาพทางการเงิน การบริหารจัดการ ข้อ
ร้องเรียน (ธรรมาภิบาล) โดยการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
รับรองแบบมีเงื่อนไข หากผลการดําเนินงานด้านการกํากับมาตรฐานในระดับผ่านน้อยกว่าร้อยละ 90
ของหลักสูตรทีส่ ถาบันนั้นเปิดให้บริการ โดยขอให้ปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้มผี ลการดําเนินงานด้านการกํากับ
มาตรฐานในระดับผ่าน ภายในหนึ่งปีการศึกษา
ไม่รับรอง หากสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถดําเนินการเป็นไปตามที่กําหนด จะถูกเพิกถอนการรับรอง
วิทยฐานะส่งผลให้สถาบันต้องยุติการรับนักศึกษาใหม่และปิดหลักสูตร
ระยะเวลาในการรับรอง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทําการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นใดแลในสาขาวิชาใด ให้มีระยะเวลา 5 ปี นับ
แต่วันที่ได้รับการรับรอง
ขั้นตอนและระยะเวลาการขอให้รับรองวิทยฐานะ

1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันยื่นคําขอให้การรับรองวิทยฐานะ
สถาบันตามแบบ รกอ. 05 พร้อมข้อมูลรายละเอียดแสดงศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ฯ
และมี ผ ลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในปี ล่ าสุ ด ระดั บ หลั ก สู ต ร และสถาบั น ที่ ข อรั บ รองวิ ท ยฐานะ
จากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพหรือ CHE QA Online
ทั้ งนี้ คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาอาจขอข้ อมู ลประกอบการพิ จารณาเพิ่ มเติ มได้ และอาจ
กําหนดให้มีการตรวจเยี่ยมได้หากจําเป็น
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนสู่สาธารณะ
3. ขั้นตอนการขอให้รับรองวิทยฐานะ
ขั้นตอน
1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยื่นหนังสือขอรับรอง
วิทยฐานะเพื่อทําการสอนเพื่อให้ปริญญาใน
ระดับชั้นปริญญา… สาขาวิชา....
(ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชัน้ สูง
และปริญญาเอก)
หมายเหตุ: ถ้ากรณีเป็นการยืน่ ขอรับรอง
วิทยฐานะเพื่อทําการสอนเพื่อให้ปริญญาชัน้ ใดและ
ในสาขาวิชาใดต่อไป ให้ยื่นคําขอเพื่อพิจารณา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ก่อนครบ
ระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะ (รับรองฯ ครั้งละ
5 ปี)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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2. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบ
(ระยะเวลาภายใน 15 วันทําการ)
3. คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพื่อจัดทําคําแนะนํา
เสนอรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
(ระยะเวลาภายใน 60 วันทําการ กรณีที่มีความจําเป็นให้
ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วันทําการ)
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาคําแนะนําการให้การรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของคณะอนุกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาว่าเห็นควรให้
การรับรองหรือไม่รับรองวิทยฐานะสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนใด หากเห็นชอบให้การรับรอง
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาใด ก็จะลงนามใน
ใบรับรองวิทยฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (รกอ. 06)
5. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผล
1. ใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เพื่อจะทําการสอนเพื่อให้ปริญญาในรดัะบชั้น
ปริญญา… สาขาวิชา...
2. หนังสือแจ้งผลการรับรองวิทยฐานะสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน เพื่อจะทําการสอนเพื่อให้
ปริญญาในระดับชั้นปริญญา... สาขาวิชา...
ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทราบ
(ระยะเวลาภายใน 7 วันทําการ นับจากได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 82 – 112 วันทําการ

สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. หนังสือขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จํานวน
1
ฉบับ
2. คําขอให้รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (รกอ. 05)
จํานวน
1
ชุด
3. สําเนาใบอนุญาตให้จดั ตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จํานวน
1
ฉบับ
4. สําเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เคยได้รับมาแล้ว
จํานวน
1
ฉบับ
(ยกเว้นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เพิง่ ได้รับอนุญาตให้จัดตัง้ ใหม่)
5. สําเนามติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอนุมตั ิให้ขอรับรองวิทยฐานะ
จํานวน
1
ชุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อจะทําการสอนเพื่อให้ปริญญาในระดับชั้นปริญญาที่ต้องการ
6. หลักสูตรการเรียนการสอนในชัน้ ปริญญาและสาขาวิชาทีข่ อรับการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 กรณีขอให้รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเดิมต่อไป
(1) บัญชีรายชื่อข้อมูลหลักสูตรที่ต้องการขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1
ชุด
(2) ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จํานวน
1
ชุด
และระดับสถาบัน ปีล่าสุด
 กรณีขอให้รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหม่
(1) หลักสูตรในชั้นปริญญาและสาขาวิชาที่ขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อจะทําการสอน
เพื่อให้ปริญญา ซึ่งประกอบด้วย
(ก) สําเนามติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่อนุมัติหลักสูตร จํานวน
1
ชุด
(ข) เอกสารหลักสูตร (มคอ 2) ฉบับสมบูรณ์
จํานวน
4
เล่ม
(ค) แผ่นบันทึกข้อมูลเอกสารหลักสูตร (มคอ 2) ฉบับสมบูรณ์ จํานวน
1
แผ่น
(ง) แบบรายงานแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร จํานวน 1
ชุด
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับชั้นปริญญาที่ต้องการ (มคอ. 02 – 06)
7. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
7.1 สําเนาใบเปลี่ยนประเภทและ/หรือใบเปลี่ยนชือ่ สถาบันอุดมศึกษา
จํานวน
1 ฉบับ

ระยะเวลาการพิจารณารับรองวิทยฐานะ
ภายในเวลา 120 วันนับตั้งแต่วันที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยื่นคําขอให้รับรองวิทยฐานะและยื่น
เอกสารต่าง ๆ ครบถ้วน
เงื่อนไข
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่อยู่ภายใต้ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบัน มีพันธะผูกพันต้อง ส่ง
รายงานประจํ าปี ที่ เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่ านทางระบบฐานข้ อมูลด้ านการประกั นคุณภาพของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ CHE QA Online ตรงตามเวลาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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การไม่ยื่นขอให้รับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษา
กรณี สถาบั นอุ ดมศึ กษาเอกชนใดไม่ ยื่ นขอให้ รั บรองวิ ท ยฐานะของสถาบั นอุ ดมศึ กษาเอกชน
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีหนังสือเตือนให้ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด และ
หากพบว่าสถาบันไม่ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะให้คําแนะนํารัฐมนตรีเพื่อให้เพิกถอน
การรับรองวิทยฐานะของสถาบันเพื่อทําการสอนในแต่ละระดับชั้นปริญญาและสาขาวิชา แล้วแต่กรณี
หมายเหตุ
ให้ สถาบั นอุ ดมศึ กษาดํ าเนิ นการขอให้ รั บรองวิ ทยฐานะให้ เสร็ จสิ้ นภายใน 2 ปี นั บจากวั นที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบระบบการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (14 กันยายน 2559)
เฉพาะกรณี ที่ ครบกํ าหนดการรับรองวิทยฐานะแล้ ว (หมายถึงหลั กสูตรที่ เปิ ดดํ าเนิ นการมาแล้วมากกว่า 5 ปี ขึ้ นไป)
เนื่ องจาก กฎกระทรวงการขอให้ รั บรองและการรับรองวิทยฐานสถาบั นอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2558 ข้ อ 6 ระบุ ว่า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดประสงค์จะขอรับการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทําการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้น
ใดและในสาขาวิชาใดต่อไป ให้ยื่นคําขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีแต่
ไม่เกิน 2 ปีก่อนครบระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะตามข้อ 2 วรรคสอง ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดได้ยื่นคําขอ
ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ งแล้ ว แต่ การพิ จารณาไม่ แล้ วเสร็จก่ อนครบระยะเวลาการรั บรองวิ ทยฐานะ ให้ ถื อว่า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได้รับการรับรองวิทยฐานะในชั้นปริญญาและในสาขาวิชาที่เคยได้รับการรับรองแล้วต่อไป
.................................................

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
รับเรื่อง
สงคืน
มหาวิทยาลัย/
สถาบันเอกชน เพื่อ
แกไขและเสนอ
เรื่องเขามาใหม

ครบ/ไมถูกตอง

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลและเอกสาร
ครบ/ถูกตอง

วิเคราะหขอมูลพื้นฐานแตละหลักสูตร เชน
คุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร ตําแหนง
ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และผลการประกันคุณภาพการศึกษา จาก
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (Che QA Online)
จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานตามแนทางการประเมิน
เพื่อเตรียม Site Visit
แตงตั้งคณะอนุกรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ระยะเวลา
ภายใน 60
วันทําการ
กรณีมีความ
จําเปน
ใหขยาย
ระยะเวลา
ออกไปไดอีก
ไมเกิน 30
วันทําการ

ตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สรุปผลและจัดทํารายงานสรุปผลการเบื้องตนเพื่อประกอบการพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
เสนอคณะอนุกรรมการ
ดานมาตรฐานอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบ
เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อจัดทํา
คําแนะนําเสนอรัฐมนตรีฯ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาคําแนะนําฯ และลงนามใน
ใบรับรองวิทยฐานะฯ (รกอ.06)

ภายใน 15
วันทําการ
นับจากวันที่
รัฐมนตรีฯ
ลงนาม

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงผลการรับรองวิทยฐานะ
- ใบรับรองวิทยฐานะฯ - หนังสือแจงผลการรับรองวิทยฐานะฯ เพื่อทําการสอน

สิน้ สุด
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เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1. หนังสือขอรับรองวิทยฐานะ
2. คําขอใหรับรองวิทยฐานะ (รกอ.05)
3. สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้ง
4. สําเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนทีเ่ คยไดรับมาแลว (ยกเวน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีเ่ พิง่ ไดรับอนุญาตให
จัดตั้งใหม)
5. สําเนามติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอนุมัติ
ใหขอรับรองวิทยฐานะ
6. หลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นปริญญาและ
สาขาวิชาทีข่ อรับการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
- กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเดิม
1. บัญชีรายชื่อขอมูลหลักสูตรที่ตองการขอรับ
รอง
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
2. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ปลาสุด
- กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหม
หลักสูตรในชั้นปริญญาและสาขาวิชาที่จะขอ
รับรองวิทยฐานะเพือ่ ทําการสอน
1. สําเนามติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
อนุมัติหลักสูตร
2. เอกสารหลักสูตร (มคอ.02) ฉบับสมบูรณ
3. แผนบันทึกขอมูลเอกสารหลักสูตร (มคอ.2)
ฉบับสมบูรณ
4. แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียด
ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
7. เอกสารอื่นๆ (ถามี)

-

รับรอง
รับรองแบบมีเงื่อนไข
ไมรับรอง
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แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณารับรองวิทยฐานะ
1. การกําหนดระยะเวลาในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ให้พิจารณาจากขนาดของสถาบัน
-สถาบันที่มีหลักสูตรไม่ถึง 30 หลักสูตร อาจกําหนดระยะเวลา 1-3 วัน
-สถาบันที่มีหลักสูตรไม่ถึง 30-50 หลักสูตร อาจกําหนดระยะเวลา 1-5 วัน
-สถาบันที่มีหลักสูตรเกิน 50 หลักสูตร อาจกําหนดระยะเวลา 1-7 วัน
2. การพิจารณาข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาและการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม คณะกรรมการจะใช้ข้อมูลจากผล
การประกันคุณภาพที่สถาบันอุดมศึกษารายงานผ่านระบบ CHE QA Online เท่านั้น จะไม่รับข้อมูลใหม่ที่
สถาบันอุดมศึกษาเสนอในวันตรวจเยี่ยม เพื่อไม่ให้มีความสับสนในข้อมูลที่คณะกรรมการจะต้องพิจารณาก่อน
การลงพื้ น ที่ ดั ง นั้ น ในการรั บ รองวิ ท ยฐานะจะเป็ น การรั บ รองจากข้ อ มู ล ณ วั น ที่ ร ายงานต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
3. การพิ จ ารณาข้ อ มู ล แต่ ล ะหลั ก สู ต รตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นแนวทางการรั บ รองวิ ท ยฐานะ ให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาวิเคราะห์ ข้อ มู ล จากผลการประกัน คุ ณ ภาพภายในทั้ ง 7 ประเด็ น อย่างละเอียด
รอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านการกํากับมาตรฐาน 2) ด้านบัณฑิต 3) ด้านนักศึกษา 4) ด้านอาจารย์ 5) ด้าน
หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ 7) ข้อร้องเรียน(ถ้ามี)
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เกณฑ์การพิจารณารับรองวิทยฐานะ
ความหมายของเกณฑ์การพิจารณารับรองวิทยฐานะ สรุปได้ดังนี้
1. การให้การรับรองวิทยฐานะระดับหลักสูตร
รูปแบบ

การรับรองมี 3 ระดับ
รับรอง

รับรอง
แบบมีเงื่อนไข

1. การขอให้รบั รองวิทย
ฐานะของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนเพื่อทํา
การสอนเพือ่ ให้ปริญญาใน
สาขาวิชาและชั้นปริญญา
เดิม ต่อไป

เมื่อผลการดําเนินการด้านการกํากับ
มาตรฐานอยูใ่ นระดับผ่าน และผลการ
ดําเนินการในตัวบ่งชี้อื่นอยูใ่ นระดับดีขึ้น
ไป

2. การขอให้รับรองวิทย
ฐานะของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเพือ่ ทําการสอน
เพื่อให้ปริญญาในระดับชั้น
ปริญญาทีส่ ูงขึน้ ใน
สาขาวิชาใหม่

ผลการดําเนินการด้านการกํากับ
มาตรฐานของหลักสูตรที่เปิดสอนมาแล้ว
อยู่ในระดับผ่าน และ

3. การขอให้รบั รอง
วิทยฐานะของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนเพื่อทํา
การสอนเพือ่ ให้ปริญญาใน
กรณีสถาบันทีจ่ ัดตั้งใหม่

หลักสูตรที่ขอเปิดสอนในชั้นปริญญาที่
สูงขึ้นในหลักสูตรแรกนั้นเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาที่มีผลบังคับใช้อยู่ใน
ขณะนั้น
สถาบันที่ได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้ง
แล้ว ให้เสนอหลักสูตรที่จะขอเปิดสอนใน
ระดับชั้นปริญญาใด และในสาขาใดนั้น
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้อยู่ใน
ขณะนั้น

เมื่อผลการ
ดําเนินการไม่เป็น
ไปตามที่กําหนด
โดยขอให้ปรับปรุง
ผลดําเนินการให้
เป็นไปตามที่
กําหนดภายใน
หนึ่งปีการศึกษา

ไม่ให้การ
รับรอง
เมื่อไม่สามารถ
ปรับปรุงผล
ดําเนินการให้
เป็นไปตามที่
กําหนดในหนึ่ง
ปีการศึกษา มี
ผลให้ตอ้ งงดรับ
นักศึกษา และ
ปิดหลักสูตร
ต่อไป

หมายเหตุ:
ทั้งสองกรณีเป็นการขอดําเนินการ
แรกเริ่ม จึงต้องได้รับการรับรอง
เท่านั้น
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การให้การรับรองวิทยฐานะในระดับสถาบัน
กรณีสถาบันใหม่
เป็นไปตามเกณฑ์การขอจัดตั้งสถาบันใหม่ (โดยได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันใหม่แล้ว แล้วจึงมาขอ
รับรองวิทยฐานะฯ)
กรณีสถาบันเดิม
1. หลักสูตรในสถาบันนั้น ๆ ต้องมีผลการดําเนินการด้านการกํากับมาตรฐานในระดับผ่าน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของหลักสูตรที่สถาบันนั้นเปิดสอน (รวมหลักสูตรทีใ่ ห้บริการทุกระดับการศึกษา)
2. ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ทั้งผลการประกันคุณภาพภายใน ผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ความมั่นคง ยั่งยืน (growth rate) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบล่าสุด)
สถานที่จดั การเรียนการสอน สถานภาพทางการเงิน การบริหารจัดการ ข้อร้องเรียน (ธรรมาภิบาล)
การรับรองวิทยฐานะในระดับสถาบัน มี 3 ระดับ
รับรอง

รับรองแบบมีเงื่อนไข

ไม่ให้การรับรอง

เมื่อหลักสูตรในสถาบันนั้น ๆ ต้องมีผลการ
ดําเนินการด้านการกํากับมาตรฐานในระดับ
ผ่าน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของหลักสูตรที่
สถาบันนั้นเปิดให้บริการ และผลการ
ดําเนินงานของสถาบันในภาพรวมทั้งผลการ
ประกันคุณภาพภายใน ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ความมัน่ คง ยั่งยืน
(growth rate) ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก(รอบล่าสุด) สถานทีจ่ ัดการเรียนการ
สอน สถานภาพทางการเงิน การบริหาร
จัดการ ข้อร้องเรียน (ธรรมาภิบาล) โดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เมื่อผลการดําเนินงานด้านการ
กํากับมาตรฐานในระดับผ่าน
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
หลักสูตรทีส่ ถาบันนั้นเปิด
ให้บริการ โดยขอให้ปรับปรุง
หลักสูตรต่างๆ ให้มผี ลการ
ดําเนินงานด้านการกํากับ
มาตรฐานในระดับผ่าน ภายใน
หนึ่งปีการศึกษา

เมื่อสถาบันอุดมศึกษาไม่
สามารถดําเนินการเป็นไป
ตามที่กําหนด จะถูกเพิก
ถอนการรับรอง
วิทยฐานะ ส่งผลให้
สถาบันฯ ต้องยุติการรับ
นักศึกษาใหม่และปิด
หลักสูตร

*การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทําการสอนเพื่อให้ปริญญา
ชั้นใดและในสาขาวิชาใด ให้มีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันทีไ่ ด้รับการรับรอง
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รายงานผลการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ระดับหลักสูตร
หลักสูตร...................................................สาขาวิชา.........................................................................
(หลักสูตร.................................................)
มหาวิทยาลัย......................................................................................
รายชื่อคณะอนุกรรมการรับรองวิทยฐานะ
1. .............................................................................................
2. .............................................................................................
3. .............................................................................................
3. .............................................................................................
4. .............................................................................................
5. .............................................................................................
6. .............................................................................................
7. .............................................................................................
มาตรฐานสถาบัน
1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา
ด้านวิชาการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผลการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

1. ด้านการกํากับมาตรฐาน
2. ด้านบัณฑิต
2.1. จํานวนการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
2.2. ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
3. ด้านนักศึกษา
3.1. จํานวนนักศึกษา
4. ด้านอาจารย์
4.1. จํานวนอาจารย์
4.2. จํานวนคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก
4.3. อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
4.4. จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
4.5. จํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร

ผลการพิจารณา
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มาตรฐานสถาบัน

ผลการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
5. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ข้อร้องเรียน (ถ้ามี)
มีการพิจารณาจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างไร.............................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

ผลการพิจารณา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากการวิเคราะห์ข้อมูลใน
CHE QA Online การตรวจเยี่ยม (Site visit) การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง สามารถสรุปผลได้ คือ
 รับรอง
 รับรองแบบมีเงื่อนไข
 ไม่รับรอง
เหตุผลประกอบ........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ลงชื่อ.................................................................................ประธานกรรมการ
(...............................................................................)
ลงชื่อ................................................................................กรรมการ
(...............................................................................)
ลงชื่อ................................................................................กรรมการ
(...............................................................................)
ลงชื่อ................................................................................กรรมการ
(...............................................................................)
ลงชื่อ................................................................................กรรมการ
(...............................................................................)
ลงชื่อ...........................................................................กรรมการและเลขานุการ
(...............................................................................)
ลงชื่อ...........................................................................ผู้ช่วยเลขานุการ
(...............................................................................)
ลงชื่อ...........................................................................ผู้ช่วยเลขานุการ
(...............................................................................)
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ภาคผนวก
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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

กฎกระทรวง
การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ยกเลิ กกฎกระทรวงว่ าด้ วยการขอให้ รั บรองและการรั บรองวิ ทยฐานะของสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒ การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทําการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นใด
และในสาขาวิชาใด ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให้มีระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่
ได้รับการรับรอง
ข้อ ๓ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใดประสงค์ จ ะขอรั บ การรั บ รองวิ ท ยฐานะ สถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ ทํ า การสอนเพื่ อ ให้ ป ริ ญ ญาชั้ น ใดและในสาขาวิ ช าใด ให้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาตามแบบที่ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาประกาศกํ า หนด
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) สําเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เคยได้รับมาแล้ว
(๓) หนังสือแสดงมติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เห็นชอบให้ขอรับการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๔) หลั ก สู ตรการเรี ย นการสอนในชั้ น ปริญ ญาและสาขาวิ ช าที่ ข อรั บ การรั บ รองวิ ท ยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้อ ๔ เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับคําขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามข้อ ๓ แล้ว ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอ
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าคําขอหรือเอกสารและหลักฐาน
ไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว น ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ส ถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ ยื่ น คํ า ขอแก้ ไ ขคํ า ขอหรื อ จั ด ส่ ง เอกสารและหลั ก ฐานให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ยื่นคําขอไม่ดําเนินการตามที่ได้รับแจ้งภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้คําขอนั้นตกไป แล้วให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนนั้นทราบ
ในกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าคําขอพร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคําขอพร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว
ข้อ ๕ เมื่ อ คณะกรรมการได้ รั บ คํ า ขอพร้ อ มด้ ว ยเอกสารและหลั ก ฐานตามข้ อ ๔ แล้ ว
ให้คณะกรรมการพิจารณาคําขอและจัดทําคําแนะนําเสนอต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
คําขอ และในกรณีที่มีความจําเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนด
ในกรณี ที่ รั ฐ มนตรี ไ ด้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรให้ ก ารรั บ รองหรื อ ไม่ รั บ รองวิ ท ยฐานะสถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใด ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาเป็ น หนั ง สื อ
ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของรัฐมนตรี
โดยในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่าไม่สมควรรับรองให้แจ้งเหตุผลพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย
ข้อ ๖ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดประสงค์จะขอรับการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ทําการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นใดและในสาขาวิชาใดต่อไป ให้ยื่นคําขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปีก่อนครบระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะ
ตามข้อ ๒ วรรคสอง
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดได้ยื่นคําขอภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่การพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จก่อนครบระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะ ให้ถือว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได้รับการรับรอง
วิทยฐานะในชั้นปริญญาและในสาขาวิชาที่เคยได้รับการรับรองแล้วต่อไป
ข้อ ๗ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ใน
วันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับการรับรองวิทยฐานะในชั้นปริญญาและในสาขาวิชาที่ทําการสอน
อยู่จนครบระยะเวลาตามที่ได้รับการรับรอง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
ว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังไม่เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ เมษายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามที่มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเป็ น อิ ส ระและความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการของ
สถาบัน อุดมศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้ว ยการจัด ตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการการอุด มศึกษา จึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อนําไปสู่
การพั ฒ นาสถาบั น อุด มศึ ก ษาตามกลุ่ มสถาบั น ที่ มีป รั ชญา วัต ถุป ระสงค์ และพัน ธกิจ ในการจัด ตั้ ง
ที่แตกต่างกัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
๑. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน ๒ ด้าน ดังนี้
๑.๑ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อยด้านต่าง ๆ ๔ ด้าน
(๑) ด้านกายภาพ
สถาบันอุด มศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี
มีห้องครบทุกประเภท พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัด กิจกรรมทุกประเภทมีจํานวน
เพีย งพอ และเหมาะสมกับจํานวนอาจารย์ประจํา จํานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูต ร และจํานวน
นักศึกษาตามแผนการรับ นักศึกษา ตามเกณฑ์พื้น ที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัด ให้ มี
ห้องสมุด ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณ ฑ์ประจําอาคาร ครุภัณ ฑ์การศึกษา และคอมพิว เตอร์จํานวน
เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
หรือความจําเป็นอย่างอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ด้านวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและแผนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ต อบสนอง
ความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี
สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การประเมินผล การเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ
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๒๔ เมษายน ๒๕๕๔

(๓) ด้านการเงิน
สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนก
ตามกองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจ
และเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรีย นและผู้ใช้บริการอุด มศึกษา สถาบัน มีการจัดทํารายงานการเงิน ที่แ สดงถึงการได้มาของรายได้
รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการนํารายได้
ไปลงทุนภายใต้ก ารประเมิน และวิ เคราะห์ความเสี่ ย ง มีร ะบบการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล
การปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรทุกระดับ
(๔) ด้านการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจ
ที่กําหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันทําหน้าที่กํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริหารบุคคล
การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ
รวมทั้งกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็น ไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่กําหนดไว้ มีการเผยแพร่ผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหาร
จัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ที่ประกอบด้วย หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่ว ม
และหลักความคุ้มค่า
๑.๒ มาตรฐานด้านการดําเนิ น การตามภารกิจของสถาบัน อุ ด มศึกษา ประกอบด้ว ย
มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ ๔ ด้าน
(๑) ด้านการผลิตบัณฑิต
สถาบัน อุด มศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณ สมบัติแ ละจํานวน
ตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิต
ได้ตามคุณ ลักษณะ จุดเน้น ของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่กําหนด และจัด ให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน
เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
(๒) ด้านการวิจัย
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารดํ า เนิ น พั น ธกิ จ ด้ า นการวิ จั ย อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ และภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการ
บริหารจัด การเพื่อ ส่งเสริ มและสนับสนุน คณาจารย์ นัก วิจัย บุคลากรให้ มีสมรรถนะในการทําวิจั ย
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์
และงานริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ท่ีมีคุ ณ ภาพ มีป ระโยชน์ สนองยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาประเทศ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
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(๓) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งใน
วงกว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คําปรึกษา การศึกษาวิจัย
การค้นคว้าเพื่อแสวงหาคําตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มี
การศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการ
ให้บริ การแบบให้ เปล่า หรือ เป็น การให้ บริการเชิ ง พาณิ ชย์ที่ใ ห้ผลตอบแทนเป็ น รายได้หรื อเป็น ข้อมู ล
ย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
(๔) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบัน อุด มศึกษามีการดําเนิน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรมของชาติ
ทั้ง ในระดั บ หน่ ว ยงานและระดั บ สถาบั น มี ร ะบบและกลไกในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากร
ของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ
มีวิถีชีวิต ที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการ
ควบคุ ม การดํ า เนิ น งานด้า นนี้ อ ย่า งมี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพตามเป้ า หมายของแผนยุ ท ธศาสตร์
การดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
๒. ประเภทหรือ กลุ่ มสถาบัน ที่กํ าหนดไว้ ภายใต้ม าตรฐานสถาบั น อุ ด มศึก ษานี้ แบ่ง เป็ น
๔ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาแต่ ละแห่ งจะเป็น ผู้ เ ลือ กประเภทหรื อกลุ่ ม สถาบัน เองตามปรั ช ญา
วัตถุประสงค์ และพันธกิจที่ได้กําหนดไว้ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงกลุ่มที่เลือกไว้ได้
กลุ่มสถาบันต่าง ๆ จะเน้นหนักในมาตรฐานหลักและมาตรฐานย่อยทั้ง ๑.๑ และ ๑.๒
ที่แตกต่างกันในด้านปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจที่กําหนด
กลุ่มสถาบัน ที่กําหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็น ไปตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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การดําเนินการขั้นที่ 1
ของเจ้าหน้าที่
กต้อง (Checklist)
ครบถ้วนของข้
อมูลกและเอกสารหลั
กฐานที
นอุดมศึกาษาเอกชน
คําชี้แการตรวจสอบความถู
จง
ตารางตรวจสอบ
ความถู
ต้อง ครบถ้วนของข้
อมู่สลถาบั
และเอกสารต่
งๆ ที่สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนยื่นขอรับรองวิทยฐานะฉบั
ป็นเครืทยฐานะของสถาบั
่องมือทีจ่ ะอํานวยความสะดวกในเบื
้องต้นให้เจ้าหน้าที่ สกอ. ที่
ยื่นขอให้บรนีับ้เรองวิ
นฯ
จะใช้ในการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยืน่
ต่อ สกอ. เพือ่ ขอให้รับรองวิทยฐานะเพือ่ ทําการสอน เพือ่ ให้ปริญญาในระดับชั้นปริญญา...... สาขาวิชา....... ก่อนทีจ่ ะ
ดําเนินการในขัน้ ตอนต่อไป
ตารางการตรวจสอบข้อมูลนีจ้ ะยึดรายการเอกสารประกอบการยื่นขอรับรองวิทยฐานะในประเด็นต่างๆ
ตามที่ปรากฏในคู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถเติมข้อมูลในช่องการพิจารณาได้ตามข้อมูลที่ได้จาก
เอกสารทีส่ ถาบันอุดมศึกษาส่งมา พร้อมทําเครื่องหมาย √ ลงในกล่อง
ในช่อง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”
- หากมีการทําเครื่องหมาย √ ในช่อง “ใช่” ครบทุกข้อ ก็สามารถนําไปสรุปได้ว่า เอกสาร/หลักฐาน
ครบถ้วน เห็นสมควรดําเนินการขั้นที่ 2 ต่อไป
- หากมีการทําเครื่องหมาย √ ในช่อง “ไม่ใช่” ให้ระบุเอกสารที่ขาดในช่อง “ข้อสังเกต”
- ทําเครื่องหมาย √ ในกล่องสรุปผลการพิจารณาจากการตรวจสอบข้างต้น พร้อมลงนามและวันเดือนปีที่
ดําเนินการเสร็จสิ้น ซึ่งจะช่วยกํากับเวลาการทํางาน และช่วยต้ดสินการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ตอ่ ไป

ระยะเวลาดําเนินการ 15 วันทําการ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันฯ ยืน่ ขอ
(วัน เดือน ปี)

สกอ. รับเรื่อง
(วัน เดือน ปี)

การดําเนินการให้แล้ว
เสร็จ
(วัน เดือน ปี)

……………………………….

……………………………….

…………………………………

………………………………..
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ยื่นขอรับรองวิทยฐานะ.........................................................
การตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน

จํานวน

การพิจารณา

1. หนังสือขอรับรองวิทยฐานะ 1 ฉบับ - วันที่ยื่นคําขอเพื่อพิจารณาล่วงหน้าอยู่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในระยะไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
(หนังสือนํา)
ก่อนครบระยะการรับรองวิทยฐานะ
- อธิการบดีลงนาม
2. คําขอให้รับรองวิทยฐานะ 1 ชุด - กรอกข้อมูลครบถ้วนทั้ง 6 ข้อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
- อธิการบดีลงนาม
(รกอ. 05)
3. สําเนาใบอนุญาตให้จดั ตั้ง 1 ฉบับ - มีสําเนาใบอนุญาตให้จดั ตั้ง ระบุวันให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จัดตั้ง เมือ่ วันที่ .....
4. สําเนาใบรับรองวิทยฐานะ 1 ฉบับ - ได้รับการรับรองวิทยฐานะครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ ............
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
..................... ยังอยู่ภายในระยะการ
เคยได้รับมาแล้ว (ยกเว้น
รับรองครั้งละ 5 ปี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เพิ่งได้รับอนุญาตให้จดั ตั้งใหม่)
5. สําเนามติสภา
1 ชุด - มีรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอนุมัติ
ครั้งที่....... เมื่อวันที่.......................... ที่มี
ให้ขอรับรองวิทยฐานะ
มติอนุมตั ิให้ขอรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อ
จะทําการสอนเพื่อให้ปริญญาใน
ระดับชั้นปริญญาที่ต้องการ

(โดยมีรายชื่อกรรมการผู้เข้าประชุม และผู้
รับรองรายงานการประชุม)

ผลการ
ตรวจสอบ
มี ไม่มี

หมายเหตุ
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การตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน

จํานวน

6. หลักสูตรการเรียนการสอน
ในชั้นปริญญาและสาขาวิชาที่
ขอรับการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
6.1 กรณีขอให้รับรองวิทย
ฐานะของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเพื่อทําการสอนเพื่อให้
ปริญญาในสาขาวิชาและชั้น
1 ชุด
ปริญญาเดิมต่อไป
(1) บัญชีรายชื่อข้อมูล
หลักสูตรที่ต้องการขอรับรอง
1 ชุด
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
(2) ผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน ปีล่าสุด
6.2 กรณีขอให้รับรองวิทย
ฐานะของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเพื่อทําการสอนเพื่อให้
ปริญญาในระดับชั้นที่สูงขึ้นใน
สาขาวิชาใหม่

(1) เอกสารหลักสูตร
ที่เปิดสอน
(2) ผลการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ทุกหลักสูตรในรอบปีผ่านมา
ทั้งหมด
(3) ผลการประกัน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน
ในรอบปีผ่านมา

การพิจารณา
- มีบัญชีรายชื่อหลักสูตรที่ต้องการขอรับ
รองวิทยฐานะ จํานวน...........หลักสูตร
-มีผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษาล่าสุด
จํานวน ....... หลักสูตร
-มีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ปีการศึกษาล่าสุด จํานวน

- เอกสารหลักสูตรที่เปิดสอน
- ผลการประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรทุกหลักสูตรในรอบปีผ่านมา
ทั้งหมด
- ผลการประกันคุณภาพภายในระดับ
สถาบันในรอบปีผ่านมา

ผลการ
ตรวจสอบ
มี ไม่มี

หมายเหตุ
-ถ้าข้อมูล
หลักสูตรที่
ส่งมา
มากกว่า
CHE ให้
ส่งคืน
ทั้งหมด
-ให้ ม/ส ทํา
ตาราง
เปรียบเทียบ
บัญชีรายชือ่
กับผล QA
ระดับ
หลักสูตร

30
4

การตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน

จํานวน

6.3 กรณีขอให้รับรองวิทย
ฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหม่
(1) หลักสูตรในชั้น
ปริญญาและสาขาวิชาที่ขอรับรอง
วิ ท ยฐานะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เอกชนเพื่อจะทําการสอนเพื่อให้
ปริญญา ซึ่งประกอบด้วย
(ก) สําเนามติ
1 ชุด
สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
อนุมัติหลักสูตร
(ข) เอกสารหลักสูตร
(มคอ 2) ฉบับสมบูรณ์

4 เล่ม

(ค) แผ่นบันทึกข้อมูล
เอกสารหลักสูตร (มคอ 2)
ฉบับสมบูรณ์

1 แผ่น

(มคอ. 02 – 06)

1 ชุด

7. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น
7.1 สําเนาใบเปลี่ยน
ประเภทและ/หรือใบเปลี่ยนชื่อ
สถาบันอุดมศึกษา

การพิจารณา

ผลการ
ตรวจสอบ
มี ไม่มี

หมายเหตุ
เข้าประชุม
อนุกรรมการ
มาตรฐานฯ

- มีบันทึกมติสภาอนุมัติให้เปิดดําเนินการ
หลักสูตร อยู่ในรายงานการประชุมสภา
สถาบันฯ ครั้งที่ ..............
วันที่ .................................
- มีเอกสารหลักสูตร
(มคอ 2) ฉบับสมบูรณ์ ที่ สกอ. ให้การ
รับทราบ เมื่อวันที่ .........................
- มีแผ่น CD ของหลักสูตรข้างต้น

- มีแบบรายงาน มคอ. ..........
ของหลักสูตรเดียวกัน
ลงนามโดย..............................

1 ฉบับ - มีสําเนาใบเปลี่ยนประเภท
- มีสําเนาใบเปลี่ยนชือ่
สถาบันอุดมศึกษา
- มีเอกสารอื่นๆ ได้แก่........................
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สรุ ปผลการพิจารณาความถูกต้ องครบถ้ วนของเอกสารการขอรับรองวิทยฐานะ
เอกสาร/หลักฐานครบถ้ วน เห็นสมควรดําเนินการขัน้ ที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานของ
หลักสูตรต่ อไป
ขาดเอกสาร/หลักฐานตามรายการในช่ องข้ อสังเกต เห็นสมควรส่ งคืนภายใน 15 วันทําการ
นับตัง้ แต่ รับเรื่ องโดยแจ้ งให้ สถาบันอุดมศึกษายื่นขอรั บรองวิทยฐานะใหม่ พร้ อมเอกสารที่ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน และทําหนังสิอแจ้ ง
ลงนาม ........................................................................
(..........................................................)
ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
.........../..................../..............
วัน/เดือน/ปี

32 ้นที่ 2
การดําเนินการขั
ของเจ้าหน้าที่

การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐานของหลักสูตร ทีข่ อรับรองวิทยฐานะ*
ชื่อสถาบัน ....................................................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อหลักสูตร .................................................................................................................................................................................................................................................................
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี ......................... ผลคะแนนประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร.................................
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลองค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร**

1. การกํากับ
มาตรฐาน**

2. บัณฑิต***

ผ่าน
 ไม่ผ่าน


คะแนน

หมายเหตุ -*ข้อมูลจาก CHE QA Online
-** ดูข้อมูลหลังจากเลือกมหาวิทยาลัย (หน้าแรก)
-***ดูจากผลการประเมินโดยคณะกรรมการ (CAR)

3. นักศึกษา***

4. อาจารย์***

5 หลักสูตรการเรียนการ 6. สิ่งสนับสนุนการ
สอนการประเมิน
เรียนรู้***
ผู้เรียน***

เฉลี่ยรวม***
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ/ประจําหลักสูตร (ดูข้อมูลจากหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หรรือคลิกที่ more info, หมวดที่ 2 อาจารย์)
ข้อมูลตามแบบ มคอ.02
ข้อมูล ณ ปัจจุบนั
1. ชื่อ – สกุล.................................................................................................
1. ชื่อ – สกุล.................................................................................................
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี................................................................................
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี................................................................................
 ปริญญาโท................................................................................
 ปริญญาโท................................................................................
 ปริญญาเอก..............................................................................
 ปริญญาเอก..............................................................................
 อืน่ ๆ ........................................................................................
 อืน่ ๆ ........................................................................................
ตําแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์
ตําแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์
2.  ศาสตราจารย์
ด้าน............................................
2.  ศาสตราจารย์
ด้าน............................................
3.  รองศาสตราจารย์ ด้าน............................................
3.  รองศาสตราจารย์ ด้าน............................................
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้าน............................................
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้าน............................................
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. ชื่อ – สกุล.................................................................................................
2. ชื่อ – สกุล.................................................................................................
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี................................................................................
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี................................................................................
 ปริญญาโท................................................................................
 ปริญญาโท................................................................................
 ปริญญาเอก..............................................................................
 ปริญญาเอก..............................................................................
 อืน่ ๆ ........................................................................................
 อืน่ ๆ ........................................................................................
ตําแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์
ตําแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์
2.  ศาสตราจารย์
ด้าน............................................
2.  ศาสตราจารย์
ด้าน............................................
3.  รองศาสตราจารย์ ด้าน............................................
3.  รองศาสตราจารย์ ด้าน............................................
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้าน............................................
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้าน............................................
*ดูข้อมูลจาก http://www.nap.mua.go.th/FacultyRecord/index.aspx กรณีข้อมูลใน มคอ 2 กับปัจจุบันไม่ตรงกัน ให้ใช้ข้อมูล มคอ 2 ที่ สกอ.รับทราบล่าสุด
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ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. ชื่อ – สกุล.................................................................................................
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี................................................................................
 ปริญญาโท................................................................................
 ปริญญาเอก..............................................................................
 อืน่ ๆ ........................................................................................
ตําแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์
2.  ศาสตราจารย์
ด้าน............................................
3.  รองศาสตราจารย์ ด้าน............................................
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้าน............................................
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. ชื่อ – สกุล.................................................................................................
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี................................................................................
 ปริญญาโท................................................................................
 ปริญญาเอก..............................................................................
 อืน่ ๆ ........................................................................................

ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. ชื่อ – สกุล.................................................................................................
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี................................................................................
 ปริญญาโท................................................................................
 ปริญญาเอก..............................................................................
 อืน่ ๆ ........................................................................................
ตําแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์
2.  ศาสตราจารย์
ด้าน............................................
3.  รองศาสตราจารย์ ด้าน............................................
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้าน............................................
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. ชื่อ – สกุล.................................................................................................
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี................................................................................
 ปริญญาโท................................................................................
 ปริญญาเอก..............................................................................
 อืน่ ๆ ........................................................................................

*ดูข้อมูลจาก http://www.nap.mua.go.th/FacultyRecord/index.aspx กรณีข้อมูลใน มคอ 2 กับปัจจุบันไม่ตรงกัน ให้ใช้ข้อมูล มคอ 2 ที่ สกอ.รับทราบล่าสุด
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ตําแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์
2.  ศาสตราจารย์
ด้าน............................................
3.  รองศาสตราจารย์ ด้าน............................................
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้าน............................................
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

ตําแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์
2.  ศาสตราจารย์
ด้าน............................................
3.  รองศาสตราจารย์ ด้าน............................................
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้าน............................................
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

5. ชื่อ – สกุล.................................................................................................
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี................................................................................
 ปริญญาโท................................................................................
 ปริญญาเอก..............................................................................
 อืน่ ๆ ........................................................................................
ตําแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์
2.  ศาสตราจารย์
ด้าน............................................
3.  รองศาสตราจารย์ ด้าน............................................
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้าน............................................
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

5. ชื่อ – สกุล.................................................................................................
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี................................................................................
 ปริญญาโท................................................................................
 ปริญญาเอก..............................................................................
 อืน่ ๆ ........................................................................................
ตําแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์
2.  ศาสตราจารย์
ด้าน............................................
3.  รองศาสตราจารย์ ด้าน............................................
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้าน............................................
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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ผลการวิเคราะห์

1.
2.
3.
4.
5.

ผลงานทางวิชาการ
จํานวนผลงานวิจัย......................................เรื่อง
จํานวนผลงานวิชาการ................................เรื่อง
จํานวนบทความ/ตํารา................................เรื่อง

ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร ณ ปัจจุบัน
สัดส่วนการคุม
คุณวุฒิ
ผลงานทาง

ไม่สอดคล้อง

วิทยานิพนธ์
(ระดับ
บัณฑิตศึกษา

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

วิชาการ
ผลงานวิจัย
สอดคล้อง

สัมพันธ์

ปริญญาเอก

ตรง

สัมพันธ์

ปริญญาโท

ตรง

สัมพันธ์

ปริญญาตรี

ตรง

ไม่มี

ไม่สอดคล้อง

วิทยานิพนธ์
(ระดับ
บัณฑิตศึกษา)
สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

สอดคล้อง

สัมพันธ์

ปริญญาเอก

ตรง

สัมพันธ์

ปริญญาโท

ตรง

สัมพันธ์

ปริญญาตรี

วิชาการ/
ผลงานวิจัย

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

มี

ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตรตาม มคอ.2
ผลงานทาง
สัดส่วนการคุม
คุณวุฒิ

ตรง

ไม่มี

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

มี

ชื่อ-สกุล
ของ
อาจารย์
ผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์
ประจําหลักสูตร

ความเห็นของ
เจ้าหน้าที่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลผูส้ ําเร็จการศึกษา (ดูข้อมูลจาก หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต)
3.1 ข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี.........................................คน
- จํานวนของผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน.............................คน
- จํานวนของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา คิดเป็นร้อยละ...........................ของผู้สําเร็จการศึกษา
ตรงกับสาขาที่เรียน
คิดเป็นร้อยละ...............................ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา
ไม่ตรงกับสาขาที่เรียน คิดเป็นร้อยละ...............................ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา
3.2 ข้อมูลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี............................................คน
- จํานวนของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท.....................................คน
- จํานวนของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ป.บัณฑิต .....................................คน
- จํานวนของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ..................................คน
- จํานวนของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง.............................คน
- ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา
- ระดับปริญญาโท
1. แผน ก แบบ ก 1
วารสารระดับชาติ
จํานวน............................เรื่อง
วารสารระดับนานาชาติ
จํานวน............................เรื่อง
2. แผน ก แบบ ก 2
วารสารระดับชาติ
จํานวน............................เรื่อง
วารสารระดับนานาชาติ
จํานวน............................เรื่อง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) จํานวน.................................เรื่อง
3. แผน ข
รายงานการค้นคว้าอิสระ
จํานวน...........................เรื่อง
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- ระดับปริญญาเอก
1. แบบ 1
วารสารระดับชาติ (อย่างน้อย 2 เรื่อง)
วารสารระดับนานาชาติ (อย่างน้อย 2 เรื่อง)
2. แบบ 2
วารสารระดับชาติ
วารสารระดับนานาชาติ

จํานวน............................เรื่อง
จํานวน............................เรื่อง
จํานวน............................เรื่อง
จํานวน............................เรื่อง

ส่วนที่ 4 : การจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ดูขอ้ มูลและคัดลอกจากหมวดที่ 5-หมวดที่ 6)
................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

