คู่มือ
การเตรียมความพร้อม
การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามกฎกระทรวงการขอให้รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2558
หลักการ
1. ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2558
การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทาการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นใดและสาขาวิชาใดให้เป็นตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ซึ่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2554 ประกอบด้วยมาตรฐาน 2 ด้านคือ
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจัย
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการ
กากับ ตรวจสอบ ประเมินผล และดาเนินการทุกประการเพื่อให้สถาบันมีระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์
การรับรอง
วิทยฐานะอยู่เสมอและต่อเนื่อง
3. การรับ รองวิท ยฐานะของสถาบั นอุ ดมศึกษาเอกชนจะพิ จารณาจากระดับ คุณ ภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษาในแต่ ละระดับชั้นปริญ ญาและสาขาวิชาตามจุดเน้นหรือพัน ธกิจหลักของแต่ละสถาบัน รวมทั้ ง
พัฒนาการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาของการรับรองวิทยฐานะ โดยจะพิจารณาจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทั้ ง ในระดั บ หลั ก สู ต ร และระดั บ สถาบั น จากระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ CHE QA Online ทั้งนี้ อาจกาหนดให้มีการตรวจเยี่ยมได้หากมีเหตุจาเป็น
4. การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นการรับรองว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถ
จัด การเรีย นการสอนได้ถูกต้ องตามวัต ถุป ระสงค์และเป็ น ไปตามมาตรฐานและสามารถประสาทปริญ ญาบั ต รใน
ระดับชั้นและสาขาวิชานั้นๆ ได้ การให้การรับรองวิทยฐานะจึงพิจารณาตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน
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หลักเกณฑ์การยื่นคาร้องเพื่อขอรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ระดับหลักสูตร
1. การขอให้รับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อทาการสอนเพื่อให้ปริญญาและในสาขาวิชาชัน้
ปริญญาเดิม ต่อไป
ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ยืนคาขอให้รับรองวิทยฐานะเพื่อทาการสอนในชั้นปริญญาและในสาขาวิชา
เดิมนั้นๆ ต่อคณะกรรมการอุดมศึกษาตามแบบ รกอ.05 พร้อมทั้งรายละเอียดที่แสดงศักยภาพ และความพร้อมในการ
จั ด การศึ กษาตามเกณฑ์ ม าตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ กษาและเกณฑ์ ม าตรฐานอื่ น ๆ ที่ เกี่ย วข้องกับ การจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด บัญชีรายชื่อข้อมูลหลักสูตรที่ต้องการ
รับรองวิทยฐานะ ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสถาบัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2
ปี ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะ (รับรองฯ ครั้งละไม่เกิน 5 ปี)
2. การขอให้ รับ รองวิ ท ยฐานะของสถาบั น อุด มศึกษาเอกชนเพื่ อท าการสอนเพื่ อให้ ป ริญ ญาในระดั บ ชั้ น
ปริญญาที่สูงขึ้นในสาขาวิชาใหม่
ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึก ษาเอกชนนั้ น ยื่ น ค าให้ รับ รองวิ ท ยฐานะเพื่ อท าการสอนให้ ป ริญ ญาในสาขาวิ ช าใหม่
ต่อคณะกรรมการการอุดมศึก ษาตามแบบ รกอ.05 พร้อมทั้งรายละเอียดที่แสดงศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและเกณฑ์ ม าตรฐานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด เอกสารหลักสูตรที่ขอเปิดสอน และ
ผลการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับสถาบันในปีที่ผ่านมา และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
ปีที่ผ่านมา ก่อนเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาอย่างน้อย 120 วัน
3. การขอให้ รับ รองวิ ท ยฐานะของสถาบั น อุ ดมศึกษาเอกชนเพื่ อท าการสอนเพื่ อให้ ป ริญ ญาในระดั บ ชั้ น
ปริญญาในกรณีสถาบันใหม่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งใหม่จะเปิดรับนักศึกษาชั้นปริญญาใด และในสาขาวิชาใดตามที่ได้รับอนุญาต
แล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ยื่นคาขอให้รับรองวิทยฐานะเพื่อทาการสอนในชั้นปริญญา และในสาขาวิชานั้น
ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบ รกอ.05 พร้อมทั้งรายละเอียดที่แสดงศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและเกณฑ์ ม าตรฐานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ก่อนเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา
อย่างน้อย 120 วัน
ระดับสถาบัน
ให้สถาบันศึกษาเอกชนนั้น ยื่นคาขอให้รับรองวิทยฐานะเพื่อทาการสอนในชั้นปริญญา และในสาขาวิชานัน้ ต่อ
คณะกรรมการการอุด มศึกษาตามแบบ รกอ.05 พร้อมทั้งรายละเอียดที่แสดงศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและเกณฑ์ ม าตรฐานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดบัญชีรายชื่อข้อมูลหลักสูตรที่ต้องการ
รับรองวิทยฐานะ ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ก่อนครบ
กาหนดระยะเวลาการรับรอง วิทยฐานะ (รับรองฯ ครั้งละไม่เกิน 5 ปี)
รอบระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะทั้งระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน
การรับรองวิทยฐานะมีรอบระยะเวลาคราวละไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ด้วยหลักเกณฑ์และเหตุผลว่าปัจจัยและ
เงื่ อ นไขส าคั ญ ต่ อ การรั บ รองนั้ น อาจเปลี่ ย นแปลงได้ การก าหนดรอบระยะเวลาก ารรั บ รองจึ ง เท่ า กั บ ให้
กระทรวงศึกษาธิการมีโอกาสทบทวนว่า สถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันยังคงสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพมาตรฐานหรือไม่
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การรับรองวิทยฐานะ
การรับรองวิทยฐานะของสถาบันเอกชน เป็นเกณฑ์การรับวิทยฐานะเพื่อทาการสอนในระดับชัน้ ปริญญาและ
ในสาขาวิชาต่างๆ และการรับรองวิทยฐานะในระดับสถาบัน โดยคณะกรรมการอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามคาแนะนาของ คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทไี่ ม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาทาหน้าที่พิจารณาและยืนยันผลการประกันคุณภาพ
ที่สถาบันดาเนินการจากรายงานผ่านระบบ CHA QA Online และรวบรวมทั้งข้อมูลทีไ่ ด้จากการตรวจเยี่ยม (ถ้ามี)
เพื่อให้การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสามารถนาผลการพิจารณาไปประกอบการขึ้นทะเบียน
หลักสูตร

4
กาหนดการการเตรียมความพร้อมการขอรับรองวิทยฐานะ มีแนวทางพิจารณา มีการกาหนดผู้กากับดูแล และผู้รับผิดชอบงานทีเ่ กี่ยวข้องในการเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้
มาตรฐาน
วัน/เดือน/ปี
แนวทางพิจารณา
ผู้กากับดูแล
ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง
(หลักสูตร/สถาบัน)
ในการประชุมเตรียมความพร้อม
1. ด้านการกากับมาตรฐาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ คณบดี/ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร/สานักประกันฯ
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
ระดับหลักสูตร
ประกันคุณภาพการศึกษา
/สานักวิจัยฯ/สานักอธิการบดี/สานักวิชาการ/
เวลา 10.00 น.-12.00 น.
1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
สานักกิจการนิสิต
และความพร้อมในการจัด
2.
ด้
า
นการผลิ
ต
บั
ณ
ฑิ
ต
รองอธิ
ก
ารบดี
ฝ
า
่
ยวิ
ช
าการ/
คณบดี/ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร/สานักประกันฯ
การศึกษา
2.1 จานวนการมีงานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
/สานักวิจัยฯ/สานักวิชาการ
(ด้านวิชาการ)
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาทีไ่ ด้รบั
และประกันคุณภาพการศึกษา
การตีพิมพ์เผยแพร่
3. ด้านนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/
คณบดี/ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
3.1 จานวนนักศึกษา
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคณะวิชา/สานักประกันฯ/สานักเทคโนโลยี
เวลา 14.00 น.-16.00 น.
สารสนเทศ
4. ด้านอาจารย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/สานัก คณบดี/ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร
4.1 จานวนอาจารย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคณะวิชา/สานักวิจัยฯ/สานักวิชาการ/สานัก
4.2 จานวนคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับ ป.เอก
ประกันฯ/สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ/
4.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์
4.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
4.5 จานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
5. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ คณบดี/ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
สานักวิชาการ/
และคณะวิชา/สานักวิจัยฯ/สานักวิชาการ/สานัก
เวลา 09.00 น.-12.00 น.
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/สานัก คณบดี/ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร
บริหารทรัพย์สิน แต่ละวิทยา
และคณะวิชา/สานักบริหารทรัพย์สิน แต่ละ
เขต/สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาเขต/สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ข้อร้องเรียน (ถ้ามี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/สานัก ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร และ
อธิการบดี/สานักเทคโนโลยีฯ
คณะวิชา/สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิจารณาแบบรายงานข้อมูล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/
สานักอธิการบดี/สานักวิชาการ/สานักประกันฯ/
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
ระดับสถาบัน
(รกอ.05)
สานักบริหารทรัพย์สิน/คณบดี
เวลา 09.00 น.-12.00 น.
1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
และความพร้อมในการจัด
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มาตรฐาน
(หลักสูตร/สถาบัน)
การศึกษา
1.1 ด้านกายภาพ
1.2 ด้านวิชาการ
1.3 ด้านการเงิน
1.4 ด้านการบริหารจัดการ
2. มาตรฐานด้านการ
ดาเนินการตามภารกิจขอ
สถาบันอุดมศึกษา
2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
2.2 ด้านวิจัย
2.3 ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
2.4 ด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางพิจารณา

ผู้กากับดูแล

ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/

สานักอธิการบดี/สานักวิชาการ/สานักประกันฯ/
สานักบริหารทรัพย์สิน/คณบดี

2. สถานภาพทางการเงิน
3. การบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ธรรมาภิบาล)

พิจารณาจากผลการดาเนินงานในภาพรวมและอาจ
พิจารณาเพิ่มเติมในหัวข้อ ดังนี้
1. ผลการประกันคุณภาพภายในด้านการกากับ
มาตรฐาน
2. ผลการจัดลาดับมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
3. ความมั่นคง ยั่งยืน (Growth Rate)
4. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก(รอบล่าสุด)

วัน/เดือน/ปี
ในการประชุมเตรียมความพร้อม
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ระดับหลักสูตร
การขอรับรองวิทยฐานะเพื่อให้ปริญญาในระดับชั้นปริญญาและสาขาวิชาเดิม และการขอรับรองวิทยฐานะเพื่อให้ปริญญาในระดับชั้นปริญญาที่สูงขึ้นในสาขาวิชาใหม่ พิจารณาจากผลการประกัน
คุณภาพภายในหลักสูตร กรณีการขอรับรองวิทยฐานะเพื่อทาการสอนเพื่อให้ปริญญาของสภาบันอุดมศึกษา พิจารณา ดังนี้
แนวทางการพิจารณารับรองวิทยฐานะ
เพื่อให้ปริญญาใน เพื่อให้ปริญญาใน
ผลการประกันคุณภาพ
สถาบันจัดตั้ง
มาตรฐานสถาบัน
ระดับชั้นปริญญา ระดับชั้นปริญญา
การเตรียมเอกสารอ้างอิง
ภายในระดับหลักสูตร
ใหม่
การกาหนดผู้รับผิดชอบ
และสาขาวิชา
ที่สูงขึ้นและ
ข้อมูลปีการศึกษา 2559-2560
เดิม
สาขาวิชาใหม่
1. มาตรฐานด้าน 1. ด้านการกากับมาตรฐาน
ระดับผ่าน
ระดับผ่าน
1.1 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร 37 หลักสูตร 1.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละ
ศักยภาพและ
1.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ย้อนหลัง 2 ปี หลักสูตร และคณะวิชา/สานักประกันฯ
ความพร้อมใน
1.3 ระเบียบการเทียบโอนผลการเรียน
/สานักวิจัย
การจัดการศึกษา
1.2 สานักอธิการบดี
1.3 สานักวิชาการ
ด้านวิชาการ
2. ด้านการผลิตบัณฑิต
ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีขึ้นไป
2.1 จานวนการมีงานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
2.1.1-2.1.3 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่
หลั
ก
สู
ต
รที
่
2.1 จานวนการมีงานทาของ
2.1.1 ผลการประเมินตัวบ่งชี้การมีงานทาของบัณฑิต ละหลักสูตร และคณะวิชา
ขอรับรอง
บัณฑิตระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี ตามที่ตรวจประเมิน
2.2.1-2.2.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่
เป็นไปตาม
2.2 ผลงานของนักศึกษา
2.1.2 แบบประเมินการมีงานทาที่นิสิตประเมิน และ ละหลักสูตร และคณะวิชา
เกณฑ์
และผูส้ าเร็จการศึกษาที่
แบบประเมินที่นิสิตประเมิน
มาตรฐาน
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2.1.3 ตารางแสดงและสรุปการวิเคราะห์ผลการ
หลักสูตร
ประเมิน
ระดับอุดม
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาทีไ่ ด้รบั
ศึกษาที่มีผล การตีพิมพ์เผยแพร่
บังคับใช้ใน
2.2.1 ผลการประเมินตัวบ่งชี้ผลงานของนิสิตและ
ขณะนั้น
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามที่ตรวจ
ประเมิน
2.2.2 เล่มผลงานของนิสิตที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร
3.ด้านนักศึกษา
3.1.1 ข้อมูลจานวนนิสิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2560 3.1.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละ
3.1 จานวนนักศึกษา
ตามที่ตรวจประเมิน
หลักสูตร และคณะวิชา/สานักประกันฯ/
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ด้านอาจารย์
ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีขึ้นไป
4.1 จานวนอาจารย์
4.1.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละ
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แนวทางการพิจารณารับรองวิทยฐานะ
มาตรฐานสถาบัน

ผลการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร
4.1 จานวนอาจารย์
4.2 จานวนคุณวุฒิอาจารย์
ประจาหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก
4.3 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
4.4 จานวนบทความของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิง
4.5 จานวนผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร

5. ด้านหลักสูตรการเรียน
การสอน การประเมินผูเ้ รียน

เพื่อให้ปริญญาใน เพื่อให้ปริญญาใน
สถาบันจัดตั้ง
ระดับชั้นปริญญา ระดับชั้นปริญญา
ใหม่
และสาขาวิชา
ที่สงู ขึ้นและ
เดิม
สาขาวิชาใหม่

การเตรียมเอกสารอ้างอิง
ข้อมูลปีการศึกษา 2559-2560
4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังอาจารย์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนา
อาจารย์ที่มีอยูเ่ ดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความ
เข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทางาน
ตามความชานาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตร มีจานวน มีวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ
ประสบการณ์ทางาน และผลงานวิชาการ ในจานวนที่ไม่
ต่ากว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
4.2.1 ผลการประเมินตัวบ่งชี้ผลงานของนิสิตและ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามที่ตรวจ
ประเมิน
4.2.2 เล่มผลงานของนิสิตที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร
4.2.3 บทความที่ได้รับการอ้างอิงของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร ปริญญาเอก
5.1 เล่มหลักสูตรก่อนปรับปรุง
5.2 เล่มหลักสูตรที่ครบรอบปีการปรับปรุงหลักสูตร
5.3 มคอ.3,4 และมคอ.5,6 รายวิชาเดียวกัน
5.4 การวางระบบผูส้ อน มีประเด็นดาเนินการ ดังนี้
5.4.1 ผู้สอนมีคณ
ุ สมบัติกับรายวิชาที่สอน
5.4.2 กาหนดผู้สอนให้นสิ ิตได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มี
ความชานาญหลากหลาย (ในแต่ละหลักสูตร นิสิตควรได้
เรียนกับผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา)

การกาหนดผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และคณะวิชา/สานักประกันฯ/
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1-5.6 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจาของแต่ละหลักสูตร และคณะวิชา
/สานักวิชาการ/สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ/สานักวิจัยและบริการวิชาการ
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แนวทางการพิจารณารับรองวิทยฐานะ
มาตรฐานสถาบัน

ผลการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร

เพื่อให้ปริญญาใน เพื่อให้ปริญญาใน
สถาบันจัดตั้ง
ระดับชั้นปริญญา ระดับชั้นปริญญา
ใหม่
และสาขาวิชา
ที่สงู ขึ้นและ
เดิม
สาขาวิชาใหม่

การเตรียมเอกสารอ้างอิง
ข้อมูลปีการศึกษา 2559-2560
5.4.3 การกากับมาตรฐานการทาประมวลการสอน
(แผนการสอน) มคอ.3 และมคอ.4
5.4.4 นิสิตที่เรียนระบบปกติ/ระบบทางไกลได้รับ
การสอนจากอาจารย์ที่มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่คุณภาพมาตรฐาน
เดียวกัน และมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผสู้ อน
และที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน
5.4.5 หลักสูตรใดมีผู้ช่วยสอน (TA) และผู้ช่วยวิจัย
(RA) ต้องมีการจัดอบรมให้บุคลากร
ระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)
5.4.6 ต้องมีอาจารย์เต็มเวลาที่เพียงพอ มีคุณสมบัติ
ด้านความรู้ ประสบการณ์ มีการจัดตารางเวลาในการให้
คาปรึกษานิสติ
5.4.7 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระ
นิพนธ์ ต้องคานึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญ ในหัวข้อวิจัย
5.4.8 การควบคุมกากับจานวนนิสิตต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ สกอ. กาหนด
5.4.9 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจา
หลักสูตร และอาจารย์พิเศษที่ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา มี
ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
5.5 กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
ผู้เรียน
5.5.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มี
หลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

การกาหนดผู้รับผิดชอบ
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แนวทางการพิจารณารับรองวิทยฐานะ
มาตรฐานสถาบัน

ผลการประกันคุณภาพ
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5.5.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต
5.5.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้น
ทฤษฎี และปฏิบตั ิ การเรียนรูจ้ ากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ
5.5.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการ
เรียนแก่นสิ ิต (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จาเป็น)
5.5.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพ
นิสิตระหว่างเรียน เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู/้ การ
ทางาน/การประกอบอาชีพ
5.5.6 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่
เอื้อต่อการทางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร
การพูด ฟัง อ่าน เขียน ICT และการแก้ปัญหา ฯลฯ)
5.5.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทางาน/
ประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทา/
การเผยแพร่ผลงาน)
5.5.8 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
5.5.9 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้ และ
ทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น online
learning
5.5.10 การส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของ
อาจารย์ (ประเมินจากจานวนอาจารย์ที่มีการทาวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
5.5.11 อาจารย์อาวุสโส หรืออาจารย์ที่มเี ทคนิคการ
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บริการวิชาการ
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สอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ใน
สาขา/หลักสูตร
5.5.12 การควบคุมกากับกระบวนการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินนิสติ
5.5.12 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม)
ประจาของแต่ละหลักสูตร/สานักวิชาการ
5.5.13 การนากระบวนการวิจยั การบริการวิชาการ
การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของนิสติ
5.5.14 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
(senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใจ
(ถ้ามี)
5.5.15 ระบบการกากับติดตามความก้าวหน้าในการ
ทาโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา
(ถ้ามี)
5.5.16 ระบบการคัดเลือสถานประกอบการที่จะให้
นิสิตเข้าไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.5.17 ระบบการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ
ระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)
5.5.18 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ
โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน
5.5.19 มีระบบกากับการทางานของอาจารย์ผสู้ อน
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ที่เอื้อประโยชน์ต่อนิสิตเต็มที่ ให้ความสาคัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ในการให้
คาปรึกษาแก่นิสติ ามจรรยาบรรณของอาจารย์
5.5.20 มีระบบการกากับติดตามความก้าวหน้าใน
การทาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนิสิต แต่ละคนอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา เพือ่ ให้นิสิตสาเร็จ
การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
5.5.21 หัวข้องานวิจัยของนิสิตสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.22 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและ
นิสิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก
5.5.23 มีการให้ความรู้ และระดับชั้นความสาคัญใน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการตาม
ฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง การจดสิทธิบัตร และอนุ
สิทธิบัตร
5.5.24 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย
ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่
ไม่มีคณ
ุ ภาพ
5.5.25 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทา
วิทยานิพนธ์ และส่งเสริมให้นสิ ิตจัดทาข้อเสนอโครงการ
ที่มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน
5.5.26 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน
ภายในประเทศ และต่างประเทศมี Visiting Professors
ที่มาช่วยสอน หรือให้ประสบการณ์แก่นิสติ และการส่ง
นิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ

การกาหนดผู้รับผิดชอบ
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5.6 การประเมินผู้เรียน
5.6.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินให้นสิ ิตมีส่วน
ร่วม
5.6.2 น้าหนักขององค์ประกอบในการประเมิน
สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ
สัมมนา ฯลฯ)
5.6.3 การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมิน
ตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น
ข้อสอบปรนัย อัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปาก
เปล่า การสังเกตพฤติกรรมนิสติ การวัทักษะการ
ปฏิบัติงาน)
5.6.4 การกากับให้มีการพัฒนา และตรวจสอบ
เครื่องมือประเมินที่เหมาะสมกับวิชา และผลลัพธการ
เรียนรู้
5.6.5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสิต (มีการ
วิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ
เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบ/เครื่องมือประเมินสามารถ
วัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้ สะท้อนความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทางาน)
5.6.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนใน
รายวิชาที่มีหลายกลุม่ เรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
5.6.7 การตัดเกรด และแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน
(กาหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดสินเกรดชัดเจน
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่นสิ ิตมีส่วนร่วม หรือรับรูร้ ่วมกัน
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6. ด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
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ตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือทีม่ าของคะแนนที่ใช้ใน
การตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อน
ความสามารถที่แท้จริงของนิสิและลักษณะของรายวิชา)
5.6.8 การส่งเสริมการการสอบ exit exam ตาม
มาตรฐาน TQF
5.6.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5, มคอ.6
และมคอ.7
5.6.10 มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในการ
จัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)
5.6.11 การกาหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัว
บ่งชี้คุณภาพรายงานวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกัน
ชัดเจน
5.6.12 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส
ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ได้
5.6.13 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มี
ประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริม ร่วมสมัย มีการ
ออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่
มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ.
6.1 ระบบและกลไกการดาเนินงานเรื่องสิ่งสนับสนุนการ 6.1-6.4 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละ
เรียนรู้
หลักสูตรและคณะวิชา/สานักบริหาร
6.2 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน
ทรัพย์สินแต่ละวิทยาเขต
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ทั้ งห้ อ งเรีย น และอุ ป กรณ์ /เครื่ อ งมื อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร)
ตามสัดส่วนของนิสิต แต่ละหลักสูตร
6.3 สิ่งสนั บ สนุ น ทางการศึก ษา (ห้ อ งสมุ ด ฐานข้อ มู ล
ทรัพยากร การจัดเตรียมตารา/หนังสือ/วารสารวิชาการ
เพื่อการสืบค้น) ให้พอเพียงตามเกณฑ์ แต่ละหลักสูตร
6.4 การเตรียมพื้นที่/สถานที่สาหรับนิสิตและอาจารย์ได้
พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทางานร่วมกัน
6.5 การบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
6.6 ระบบทางไกล มี ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพอาจารย์ และนิ สิ ต สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ ได้
ใกล้ชิด
6.7 แบบประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ แต่ละหลักสูตร
6.8 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ แต่ละหลักสูตร
7.1 ระบบและกลไกการดาเนินงานเรื่องการรับข้อ
ร้องเรียนของนิสิต
7.2 แบบข้อร้องเรียน/ช่องทางการร้องเรียน
7.3 สรุปผลการรวบรวมเรื่องที่มีการร้องเรียน
7.4 สรุปผลการขจัดปัญาหาข้อร้องเรียน

การกาหนดผู้รับผิดชอบ
6.5 สานักบริหารทรัพย์สิน แต่ละวิทยา
เขต
6.6 สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.7-6.9 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละ
หลักสูตร และคณะวิชา/สานักบริหาร
ทรัพย์สิน แต่ละวิทยาเขต

7.1-7.4 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละ
หลักสูตร และคณะวิชา/ สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ระดับสถาบัน พิจารณาผลการดาเนินงานในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบัน
แนวทางการพิจารณา
มาตรฐานสถาบัน
1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา
1.1 ด้านกายภาพ
1.2 ด้านวิชาการ
1.3 ด้านการเงิน
1.4 ด้านการบริหารจัดการ
2. มาตรฐานด้านการ
ดาเนินการตามภารกิจขอ
สถาบันอุดมศึกษา
2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
2.2 ด้านวิจัย
2.3 ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
2.4 ด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อให้ปริญญาในระดับ
ชั้นปริญญาและสาขาวิชา
เดิม
พิจารณาแบบรายงานข้อมูล
(รกอ.05)
1. สถานที่จัดการเรียนการ
สอน
2. สถานภาพทางการเงิน
3. การบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียน (ธรรมาภิบาล)
พิจารณาจากผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมและ
อาจพิจารณาเพิ่มเติมใน
หัวข้อ ดังนี้
1. ผลการประกันคุณภาพ
ภายในด้านการกากับ
มาตรฐาน
2. ผลการจัดลาดับ
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
3. ความมั่นคง ยั่งยืน
(Growth Rate)
4. ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก(รอบล่าสุด)

เพื่อให้ปริญญาในระดับชั้น
ปริญญาที่สูงขึ้นและ
สาขาวิชาใหม่
พิจารณาแบบรายงานข้อมูล
(รกอ.05)
1. สถานที่จัดการเรียนการ
สอน
2. สถานภาพทางการเงิน
3. การบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียน (ธรรมาภิบาล)
พิจารณาจากผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมและ
อาจพิจารณาเพิ่มเติมใน
หัวข้อ ดังนี้
1. ผลการประกันคุณภาพ
ภายในด้านการกากับ
มาตรฐาน
2. ผลการจัดลาดับ
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
3. ความมั่นคง ยั่งยืน
(Growth Rate)
4. ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก(รอบล่าสุด)

สถาบัน
จัดตั้งใหม่

ได้รับ
ใบอนุญาต
จัดตั้งแล้ว

การเตรียมเอกสารอ้างอิง
ข้อมูลปีการศึกษา 2559-2560

การกาหนดผู้รับผิดชอบ

1.1 สถานที่จัดการเรียนการสอน เอกสารหลักฐาน
เจ้าของสถานที่ ทั้ง 3 วิทยาเขต
1.2 สถานภาพทางการเงิน
1.3 การบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ธรรมาภิบาล) การ
ประเมินผู้บริหาร

1.1 สานักอธิการบดี/สานักบริหาร
ทรัพย์สิน
1.2 สานักอธิการบดี/สานักบริหาร
ทรัพย์สิน
1.3 สานักอธิการบดี/สานักวิชาการ/สานัก
ประกันฯ

1.1 ผลการประกันคุณภาพภายในด้านการกากับ
มาตรฐาน รายงานผลการประเมินระดับสถาบัน
1.2 ผลการจัดลาดับมหาวิทยาลัย(ถ้ามี) ไม่มีการ
จัดลาดับ
1.3 ความมั่นคง ยั่งยืน (Growth Rate) อัตราการ
เปลี่ยนแปลงปีต่อปี
1.4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก(รอบล่าสุด)
รายงานผลการประเมิน สมศ. รอบสาม

1.1 สานักประกันฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละองค์ประกอบ(สานักกิจการนิสิต/
สานักวิจัยและบริการวิชาการ)
1.2 1.3 สานักอธิการบดี
1.4 สานักประกันฯ

