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พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 54 วรรคสอง และวรรคสาม 
บัญญัติไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะทําการสอนเพ่ือให้ปริญญาช้ันใด และในสาขาวิชาใดได้ เมื่อรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการได้รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาน้ันแล้ว โดยการขอให้รับรองและ 
การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ประกอบกับหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่กําหนดการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งน้ี 
ในกฎกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 กําหนดว่า 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดประสงค์จะขอรับการรับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทําการสอนเพ่ือให้
ปริญญาช้ันใดและในสาขาวิชาใด ให้ย่ืนคําขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบท่ีเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศกําหนด โดยการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทําการสอน
เพ่ือให้ปริญญาช้ันใดและในสาขาวิชาใดให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหน่ึง ให้มีระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ได้รับ 
การรับรอง 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ได้เห็นชอบ
ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎกระทรวงการขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 และให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดําเนินการขอให้รับรองวิทยฐานะให้เสร็จสิ้น
ภายใน 2 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบระบบการรับรองวิทยฐานะของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบกับในการประชุมคร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบ
ในหลักการให้ดําเนินการการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎกระทรวงการขอให้รับรองและ
การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 และเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณารับรอง
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาลงนาม
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทําคู่มือการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนสําหรับคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบด้วย ระบบการรับรอง
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎกระทรวงฯ ขั้นตอน แบบรายงานผลการรับรองวิทยฐานะของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ งกฎ  ระเบียบที่ เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใช้เป็นแนวทางในการพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็น
แนวทางเดียวกัน  
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ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
ตามกฎกระทรวงการขอใหร้บัรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2558 

 
หลักการ 

1. ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ.ศ. 2558 การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทําการสอนเพ่ือให้ปริญญาช้ันใดและสาขาวิชาใด ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ซึ่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ประกอบด้วยมาตรฐาน 2 ด้านคือ 
                           มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ดังน้ี 
                           (1)  ด้านกายภาพ 
                            (2)  ด้านวิชาการ 
                            (3)  ด้านการเงิน 
                            (4)  ด้านการบริหารจัดการ 
                           มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา    
ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ  4 ด้าน ดังน้ี 
                            (1)  ด้านการผลิตบัณฑิต 
                            (2)  ด้านการวิจัย 
                            (3)  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
                            (4)  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  2. สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง
ในการกํากับ ตรวจสอบ ประเมินผล และดําเนินการทุกประการเพ่ือให้สถาบันมีระดับคุณภาพและมาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะอยู่เสมอและต่อเน่ือง 
  3. การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะพิจารณาจากระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาในแต่ละระดับช้ันปริญญาและสาขาวิชาตามจุดเน้นหรือพันธกิจหลักของ  
แต่ละสถาบัน รวมท้ังพัฒนาการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาของการรับรองวิทยฐานะ โดยจะพิจารณาจากผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน จากระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ CHE QA Online  ทั้งน้ี อาจกําหนดให้มีการตรวจเย่ียม
ได้หากมีเหตุจําเป็น 

4. การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นการรับรองว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามมาตรฐานและสามารถประสาทปริญญาบัตรใน
ระดับช้ันและสาขาวิชาน้ัน ๆ ได้ การให้การรับรองวิทยฐานะจึงพิจารณาตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน 
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หลักเกณฑ์การย่ืนคาํร้องเพ่ือขอรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ระดับหลักสูตร 

1. การขอให้รบัรองวิทยฐานะของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเพื่อทําการสอนเพื่อให้ปรญิญา
ในสาขาวิชาและชัน้ปรญิญาเดิม ต่อไป 

     ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ัน ย่ืนคําขอให้รับรองวิทยฐานะเพ่ือทําการสอนในช้ันปริญญาและ 
ในสาขาวิชาเดิมน้ันๆ ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบ รกอ. 05 พร้อมทั้งรายละเอียดที่แสดงศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด บัญชีรายช่ือข้อมูลหลักสูตร
ที่ต้องการขอรับรองวิทยฐานะ ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสถาบัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 2 ปี ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะ (รับรองฯ ครั้งละไม่เกิน 5 ปี) 

2. การขอให้รบัรองวิทยฐานะของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเพื่อทําการสอนเพื่อให้ปรญิญา
ในระดับชัน้ปริญญาที่สูงขึ้นในสาขาวิชาใหม่  

     ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ัน ย่ืนคําขอให้รับรองวิทยฐานะเพ่ือทําการสอนให้ปริญญาในสาขา 
ใหม่ ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบ รกอ. 05 พร้อมทั้งรายละเอียดที่แสดงศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เอกสารหลักสูตรที่ขอเปิดสอน และ
ผลการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับสถาบันในปีที่ผ่านมา และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบปี
ที่ผ่านมา ก่อนเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาอย่างน้อย 120 วัน  

3. การขอให้รบัรองวิทยฐานะของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเพื่อทําการสอนเพื่อให้ปรญิญา
ในกรณสีถาบนัที่จัดต้ังใหม่ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดต้ังใหม่จะเปิดรับนักศึกษาช้ันปริญญาใด และในสาขาวิชาใด 

ตามที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ัน ย่ืนคําขอให้รับรองวิทยฐานะเพ่ือทําการสอนใน              
ช้ันปริญญา และในสาขาวิชาน้ันต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบ รกอ. 05 พร้อมทั้งรายละเอียดที่แสดง
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ              
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด              
ก่อนเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาอย่างน้อย 120 วัน  
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ระดับสถาบัน 
ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ัน ย่ืนคําขอให้รับรองวิทยฐานะสถาบันเพ่ือทําการสอนในช้ันปริญญา

และในสาขาวิชา  ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบ รกอ. 05 พร้อมทั้งรายละเอียดที่แสดงศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด บัญชีรายช่ือข้อมูลหลักสูตร ผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน   ในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการรับรอง
วิทยฐานะ (รับรองฯ คร้ังละไมเกิน 5 ปี) 
 
รอบระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะท้ังระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 

การรับรองวิทยฐานะมีรอบระยะเวลาคราวละไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ด้วยหลักเกณฑ์และเหตุผล
ว่าปัจจัยและเง่ือนไขสําคัญต่อการให้การรับรองน้ันอาจเปลี่ยนแปลงได้ การกําหนดกรอบระยะเวลาการรับรองจึง
เท่ากับให้กระทรวงศึกษาธิการมีโอกาสทบทวนว่า สถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันยังคงสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ 
 

 
การรับรองวิทยฐานะ 
 การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะเพ่ือทําการ
สอนในระดับช้ันปริญญาและในสาขาวิชาต่างๆ และ การรับรองวิทยฐานะในระดับสถาบัน โดยคณะกรรมการ
อุดมศึกษาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ตามคําแนะนําของ
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานอุดมศึกษา  ซึ่ งจะเป็นผู้ทรงคุณ วุฒิที่ ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของ
สถาบันอุดมศึกษาทําหน้าที่พิจารณาและยืนยันผลการประกันคุณภาพที่สถาบันดําเนินการ จากรายงานผ่านระบบ 
CHE QA online และรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม (ถ้ามี) เพ่ือให้การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนและสามารถนําผลการพิจารณาไปประกอบการข้ึนทะเบียนหลักสูตร   

 
 

ระดับหลักสูตร    
การขอรับรองวิทยฐานะเพ่ือให้ปริญญาในระดับช้ันปริญญาและสาขาวิชาเดิม และการขอรับรอง

วิทยฐานะเพ่ือให้ปริญญาในระดับช้ันปริญญาที่สูงขึ้นในสาขาวิชาใหม่ พิจารณาจากผลการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ข้อมูลที่ได้จากการตรวจเย่ียม (ถ้ามี) กรณีการขอรับรองวิทยฐานะเพ่ือทําการสอนเพ่ือให้ปริญญา
ของสถาบันอุดมศึกษาจัดต้ังใหม่พิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พิจารณา 
ดังน้ี 
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มาตรฐานสถาบัน 

 
ผลการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 

แนวทางการพจิารณารับรองวิทยฐานะ 
เพื่อใหป้ริญญา
ในระดับชัน้
ปริญญาและ
สาขาวิชาเดิม 

เพื่อใหป้ริญญา
ในระดับชัน้

ปริญญาท่ีสูงขึน้
ในสาขาวิชาใหม่ 

สถาบนัอุดมศกึษา
จัดต้ังใหม่ 

1.  มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

    

ด้านวิชาการ        1. ด้านการกํากับมาตรฐาน ระดับผ่าน ระดับผ่าน หลักสูตรท่ีขอรับรอง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาท่ีมี
ผลบังคับใช้ใน
ขณะนั้น 

  2. ด้านบัณฑิต 
2.1. จํานวนการมีงานทําของ
บัณฑิตระดับปริญญาตร ี
2.2 ผลงานของนักศึกษา
และผู้สําเร็จการศึกษาที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่
   

ระดับดีขึ้นไป ระดับดีขึ้นไป  

 3. ด้านนักศึกษา  
    3.1 จํานวนนักศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. ด้านอาจารย์  
   4.1 จํานวนอาจารย์ 
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มาตรฐานสถาบัน 

 
ผลการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 

แนวทางการพจิารณารับรองวิทยฐานะ 
เพื่อใหป้ริญญา
ในระดับชัน้
ปริญญาและ
สาขาวิชาเดิม 

เพื่อใหป้ริญญา
ในระดับชัน้

ปริญญาท่ีสูงขึน้
ในสาขาวิชาใหม่ 

สถาบนัอุดมศกึษา
จัดต้ังใหม่ 

1.  มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 
 
ด้านวิชาการ 

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)    
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ระดับสถาบนั  พิจารณาจากผลการดําเนินงานในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบัน 

มาตรฐานสถาบัน 

แนวทางการพจิารณา 

เพื่อให้ปริญญาในระดับชั้น
ปริญญาและสาขาวิชาเดิม 

  เพื่อให้ปริญญาในระดับชัน้
ปริญญาท่ีสูงขึน้ในสาขาวิชา

ใหม่ 

สถาบนัอุดมศกึษา
จัดต้ังใหม่ 

1.  มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 
  1.1. ด้านกายภาพ 
  1.2  ด้านวิชาการ 
  1.2. ด้านการเงิน 
  1.3. ด้านการบริหารจัดการ 

พิจารณาจากแบบรายงาน
ข้อมูล (รกอ 05) 
1. สถานทีจ่ัดการเรียนการ
สอน  
2. สถานภาพทางการเงิน  
3. การบริหารจัดการ   
ข้อร้องเรียน (ธรรมาภิบาล) 

พิจารณาจากแบบรายงาน
ข้อมูล (รกอ 05) 
1. สถานทีจ่ัดการเรียนการ
สอน  
2. สถานภาพทางการเงิน  
3. การบริหารจัดการ   
ข้อร้องเรียน (ธรรมาภิบาล) 

 
ได้รับใบอนุญาต
จัดต้ังแล้ว 

2.มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 
  2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
  2.2 ด้านการวิจัย 
  2.3. ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
  2.4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

พิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม  
และอาจพิจารณาเพ่ิมเติมใน
หัวข้อ ดังน้ี  
1. ผลการประกันคุณภาพ
ภายใน 
ด้านการกํากับมาตรฐาน 
2. ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
3. ความมั่นคง ย่ังยืน 
(growth rate) 
4. ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก(รอบล่าสุด) 

พิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม  
และอาจพิจารณาเพ่ิมเติมใน
หัวข้อ ดังน้ี  
1. ผลการประกันคุณภาพ
ภายใน 
ด้านการกํากับมาตรฐาน 
2. ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
3. ความมั่นคง ย่ังยืน 
(growth rate) 
 4. ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก(รอบล่าสุด) 
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เกณฑ์การพิจารณา  
การให้การรับรองวิทยฐานะระดับหลักสูตร 
 

1. การขอให้รบัรองวิทยฐานะของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเพื่อทําการสอนเพื่อให้ปรญิญาใน
สาขาวิชาและชั้นปรญิญาเดมิ ต่อไป 
ผลการดําเนินการด้านการกํากับมาตรฐานอยู่ในระดับผ่าน และผลการดําเนินการในตัวบ่งช้ีอ่ืนอยู่ใน 

ระดับดีขึ้นไป 
 

การให้การรับรองมี 3 ระดับ 
รับรอง  เมื่อผลการดําเนินการด้านการกํากับมาตรฐานอยู่ในระดับผ่าน และผลการดําเนินการ 

ในตัวบ่งช้ีอ่ืนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
รับรองแบบมีเง่ือนไข เมื่อผลการดําเนินการไม่เป็นไปตามที่กําหนด  โดยขอให้ปรับปรุงผลดําเนินการ

ให้เป็นไปตามที่กําหนดภายในหน่ึงปีการศึกษา  
ไม่ให้การรับรอง เมื่อไม่สามารถปรับปรุงผลดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดในหน่ึงปีการศึกษา  

มีผลให้ต้องงดรับนักศึกษา และปิดหลักสูตรต่อไป 
 

2. การขอให้รบัรองวิทยฐานะของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเพื่อทําการสอนเพื่อให้ปรญิญาใน
ระดับชัน้ปรญิญาท่ีสูงขึน้ในสาขาวิชาใหม่  
ผลการดําเนินการด้านการกํากับมาตรฐานของหลักสูตรทีเ่ปิดสอนมาแล้วอยู่ในระดับผ่าน และ 

หลักสูตรที่ขอเปิดสอนในช้ันปริญญาทีสู่งขึน้ในหลักสูตรแรกน้ันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคบัใช้อยู่ในขณะน้ัน 
 

3. การขอให้รบัรองวิทยฐานะของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเพื่อทําการสอนเพื่อให้ปรญิญาในกรณี
สถาบนัที่จัดต้ังใหม่ 
สถาบันที่ได้รับใบอนุญาตในการจัดต้ังแล้ว ให้เสนอหลักสูตรที่จะขอเปิดสอนในระดับช้ันปริญญาใด 

และในสาขาใดนั้นต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคบัใช้อยู่ในขณะน้ัน 
 
การให้การรับรองวิทยฐานะในระดับสถาบนั 
 กรณีสถาบันใหม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์การขอจัดต้ังสถาบันใหม ่ 
 กรณีสถาบันเดิม 

1. หลักสูตรในสถาบันน้ัน ๆ ต้องมีผลการดําเนินการด้านการกํากับมาตรฐานในระดับผ่าน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 ของหลักสูตรที่สถาบันน้ันเปิดสอน (รวมหลกัสตูรที่ให้บริการทุกระดับการศึกษา) 

2.   ผลการดําเนินงานของสถาบันในภาพรวมท้ังผลการประกันคุณภาพภายใน  ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  ความมัน่คง ย่ังยืน (growth rate) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก(รอบล่าสุด) สถานที่
จัดการเรียนการสอน สถานภาพทางการเงิน การบริหารจัดการ ข้อร้องเรียน (ธรรมาภิบาล) 
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การรับรองวิทยฐานะในระดับสถาบนั มี 3 ระดับ 
 รับรอง  เมื่อหลักสูตรในสถาบันน้ัน ๆ ต้องมีผลการดําเนินการด้านการกํากับมาตรฐานในระดับผ่าน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหลักสูตรที่สถาบันน้ันเปิดให้บริการ และผลการดําเนินงานของสถาบันในภาพรวมท้ังผล
การประกันคุณภาพภายใน  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  ความมั่นคง ย่ังยืน (growth rate) ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก(รอบล่าสุด) สถานที่จัดการเรียนการสอน สถานภาพทางการเงิน การบริหารจัดการ ข้อ
ร้องเรียน (ธรรมาภิบาล) โดยการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
           รับรองแบบมีเง่ือนไข  หากผลการดําเนินงานด้านการกํากับมาตรฐานในระดับผ่านน้อยกว่าร้อยละ 90 
ของหลักสูตรทีส่ถาบันน้ันเปิดให้บริการ โดยขอให้ปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้มผีลการดําเนินงานด้านการกํากับ
มาตรฐานในระดับผ่าน ภายในหน่ึงปีการศึกษา 
           ไม่รับรอง  หากสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถดําเนินการเป็นไปตามท่ีกําหนด จะถูกเพิกถอนการรับรอง 
วิทยฐานะส่งผลให้สถาบันต้องยุติการรับนักศึกษาใหมแ่ละปิดหลักสูตร 
 
ระยะเวลาในการรับรอง 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทําการสอนเพ่ือให้ปริญญาช้ันใดแลในสาขาวิชาใด ให้มีระยะเวลา 5 ปี นับ
แต่วันที่ได้รับการรับรอง   
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการขอให้รับรองวิทยฐานะ 
  1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันย่ืนคําขอให้การรับรองวิทยฐานะ 
สถาบันตามแบบ รกอ. 05 พร้อมข้อมูลรายละเอียดแสดงศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ฯ
และมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีล่าสุด ระดับหลักสูตร และสถาบันที่ขอรับรองวิทยฐานะ                 
จากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพหรือ CHE QA Online   
                        ทั้งน้ี คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมได้ และอาจ
กําหนดให้มีการตรวจเย่ียมได้หากจําเป็น 
 2.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนสู่สาธารณะ 
  3. ขั้นตอนการขอให้รับรองวิทยฐานะ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1.  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยื่นหนังสือขอรับรอง 
 วิทยฐานะเพื่อทาํการสอนเพื่อให้ปริญญาใน    
     ระดับชั้นปริญญา…  สาขาวิชา....  
 (ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชัน้สูง 
 และปริญญาเอก) 
 หมายเหต:ุ   ถ้ากรณเีป็นการยืน่ขอรับรอง 
     วิทยฐานะเพื่อทําการสอนเพื่อให้ปรญิญาช้ันใดและ    
     ในสาขาวิชาใดต่อไป  ให้ยื่นคําขอเพื่อพิจารณา 
     ล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ก่อนครบ 
     ระยะเวลาการรับรองวทิยฐานะ (รับรองฯ ครั้งละ   
     5 ปี) 
 
 

 สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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2. เจ้าหน้าทีต่รวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบ 
 (ระยะเวลาภายใน 15 วันทําการ) 

 สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

3.  คณะกรรมการการอดุมศึกษาพิจารณา 
 ให้ความเห็นชอบเพ่ือจัดทําคําแนะนํา 
 เสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธกิาร 
 (ระยะเวลาภายใน 60 วันทําการ กรณทีี่มีความจาํเป็นให้
ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วนัทาํการ) 

 สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

4.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 พิจารณาคําแนะนําการให้การรับรองวทิยฐานะ 
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของคณะอนุกรรมการ 
 การอดุมศึกษา  เพื่อพิจารณาวา่เห็นควรให้ 
 การรับรองหรือไม่รับรองวทิยฐานะสถาบัน 
 อุดมศึกษาเอกชนใด  หากเห็นชอบให้การรับรอง 
 วิทยฐานะสถาบนัอุดมศึกษาใด  ก็จะลงนามใน 
 ใบรับรองวิทยฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (รกอ. 06) 

 สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 

5.  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจง้ผล 
 1.  ใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  เพื่อจะทําการสอนเพื่อให้ปรญิญาในรดัะบช้ัน 
  ปริญญา…  สาขาวิชา... 
 2.  หนังสือแจ้งผลการรับรองวทิยฐานะสถาบัน 
  อุดมศึกษาเอกชน เพื่อจะทําการสอนเพื่อให ้
  ปริญญาในระดบัชั้นปริญญา... สาขาวิชา... 
  ให้สถาบันอดุมศึกษาเอกชนทราบ 
 (ระยะเวลาภายใน 7 วันทําการ นับจากไดร้ับแจ้งผลการ
พิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

 สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งส้ิน 82 – 112 วันทําการ  
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานที่ต้องใช ้
1. หนังสือขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน                                  จํานวน 1 ฉบับ 
2. คําขอใหร้ับรองวิทยฐานะสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (รกอ. 05)                        จํานวน 1 ชุด 
3.  สําเนาใบอนุญาตให้จดัตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน                                     จํานวน 1 ฉบับ 
4. สําเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนที่เคยได้รับมาแล้ว               จํานวน 1 ฉบับ 
 (ยกเว้นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เพิง่ได้รับอนญุาตใหจ้ัดตัง้ใหม่) 
5. สําเนามติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอนุมตัิให้ขอรับรองวทิยฐานะ                จํานวน 1 ชุด 
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อจะทําการสอนเพื่อให้ปริญญาในระดับชั้นปริญญาที่ต้องการ  
6. หลักสูตรการเรยีนการสอนในช้ันปริญญาและสาขาวิชาทีข่อรับการรับรองวทิยฐานะสถาบันอดุมศึกษาเอกชน 
  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 (ถา้มี) 
 7.1 สําเนาใบเปล่ียนประเภทและ/หรือใบเปล่ียนชือ่สถาบันอุดมศึกษา                         จํานวน 1  ฉบับ 
 

ระยะเวลาการพิจารณารับรองวิทยฐานะ 
  ภายในเวลา 120 วันนับต้ังแต่วันที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนย่ืนคําขอให้รับรองวิทยฐานะและยื่น
เอกสารต่าง ๆ ครบถ้วน  
 

เงื่อนไข    
    สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่อยู่ภายใต้ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบัน มีพันธะผูกพันต้อง ส่ง
รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ CHE QA Online ตรงตามเวลาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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การไม่ยื่นขอให้รับรองวิทยฐานะของสถาบนัอุดมศึกษา 
                          กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ ย่ืนขอให้รับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน                  
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีหนังสือเตือนให้ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด และ
หากพบว่าสถาบันไม่ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะให้คําแนะนํารัฐมนตรีเพ่ือให้เพิกถอน
การรับรองวิทยฐานะของสถาบันเพ่ือทําการสอนในแต่ละระดับช้ันปริญญาและสาขาวิชา แล้วแต่กรณี 
 
หมายเหตุ 
 ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการขอให้รับรองวิทยฐานะให้ เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี นับจากวันที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบระบบการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (14 กันยายน 2559) 
เฉพาะกรณีที่ครบกําหนดการรับรองวิทยฐานะแล้ว (หมายถึงหลักสูตรที่เปิดดําเนินการมาแล้วมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป)  
เน่ืองจาก กฎกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 ข้อ 6 ระบุว่า 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดประสงค์จะขอรับการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทําการสอนเพื่อให้ปริญญาช้ัน
ใดและในสาขาวิชาใดต่อไป ให้ย่ืนคําขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีแต่
ไม่เกิน 2 ปีก่อนครบระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะตามข้อ 2 วรรคสอง ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดได้ย่ืนคําขอ
ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่การพิจารณาไม่แล้วเสร็จก่อนครบระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะ ให้ถือว่า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ันได้รับการรับรองวิทยฐานะในช้ันปริญญาและในสาขาวิชาที่เคยได้รับการรับรองแล้วต่อไป 
    

................................................. 
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ภายใน 15 

วันทําการ 

นับจากวันท่ี

รัฐมนตรีฯ 

ลงนาม

ระยะเวลา

ภายใน 60 

วันทําการ 

กรณีมีความ

จําเปน

ใหขยาย

ระยะเวลา

ออกไปไดอีก

ไมเกิน 30 

วันทําการ

ครบ/ถูกตอง 

ครบ/ไมถูกตอง เจาหนาท่ีตรวจสอบความ

ถูกตองและครบถวนของ

ขอมูลและเอกสาร 

รบัเรื่อง

สงคืน

มหาวิทยาลัย/

สถาบันเอกชน เพ่ือ

แกไขและเสนอ

เร่ืองเขามาใหม

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช

1. หนังสือขอรับรองวทิยฐานะ

2. คําขอใหรับรองวิทยฐานะ (รกอ.05) 

3. สําเนาใบอนุญาตใหจัดต้ัง

4. สําเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชนทีเ่คยไดรับมาแลว (ยกเวน

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนทีเ่พ่ิงไดรับอนุญาตให

จัดต้ังใหม)

5. สําเนามติสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอนมุัติ

ใหขอรับรองวิทยฐานะ

6. หลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นปริญญาและ

สาขาวชิาทีข่อรับการรับรองวิทยฐานะ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

  - กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเดิม

    1. บัญชีรายชื่อขอมูลหลักสูตรที่ตองการขอรับ

รอง

วิทยฐานะสถาบนัอุดมศึกษา

    2. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตรและระดับสถาบนั ปลาสุด

  - กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหม

    หลักสูตรในชั้นปริญญาและสาขาวชิาที่จะขอ

รับรองวิทยฐานะเพ่ือทําการสอน

    1. สําเนามติสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนที่

อนุมัติหลักสูตร

    2. เอกสารหลักสูตร (มคอ.02) ฉบับสมบูรณ

    3. แผนบันทึกขอมูลเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) 

ฉบับสมบูรณ

    4. แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียด

ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

7. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี)

                                                                                                                             

วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานแตละหลักสูตร เชน

คุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร ตําแหนง

ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และผลการประกันคุณภาพการศกึษา จาก

ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (Che QA Online)

จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานตามแนทางการประเมิน

เพ่ือเตรียม Site Visit

แตงต้ังคณะอนุกรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

ตรวจเย่ียมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

สรุปผลและจัดทํารายงานสรุปผลการเบื้องตนเพ่ือประกอบการพิจารณา

ใหความเห็นชอบ

เสนอคณะอนุกรรมการ

ดานมาตรฐานอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือเสนอตอ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือจัดทํา

คําแนะนาํเสนอรัฐมนตรีฯ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาคาํแนะนําฯ และลงนามใน

ใบรับรองวิทยฐานะฯ (รกอ.06)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงผลการรับรองวิทยฐานะ
- ใบรับรองวิทยฐานะฯ  - หนังสือแจงผลการรับรองวิทยฐานะฯ เพื่อทําการสอน

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับรองวิทยฐานะสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

- รับรอง

- รับรองแบบมีเงื่อนไข

- ไมรับรอง

สิน้สุด
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แนวปฏิบัติและเกณฑก์ารพจิารณารับรองวิทยฐานะ 
 

1. การกําหนดระยะเวลาในการลงพื้นท่ีเพ่ือตรวจเย่ียม ให้พิจารณาจากขนาดของสถาบัน  
-สถาบันที่มีหลักสูตรไม่ถึง 30 หลักสูตร อาจกําหนดระยะเวลา 1-3 วัน 
-สถาบันที่มีหลักสูตรไม่ถึง 30-50 หลักสูตร อาจกําหนดระยะเวลา 1-5 วัน 
-สถาบันที่มีหลักสูตรเกิน 50 หลักสูตร อาจกําหนดระยะเวลา 1-7 วัน 

 
2. การพิจารณาข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาและการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเย่ียม คณะกรรมการจะใช้ข้อมูลจากผล

การประกันคุณภาพที่สถาบันอุดมศึกษารายงานผ่านระบบ CHE QA Online เท่านั้น จะไม่รับข้อมูลใหม่ที่
สถาบันอุดมศึกษาเสนอในวันตรวจเยี่ยม เพ่ือไม่ให้มีความสับสนในข้อมูลที่คณะกรรมการจะต้องพิจารณาก่อน
การลงพ้ืนท่ี ดังน้ัน ในการรับรองวิทยฐานะจะเป็นการรับรองจากข้อมูล ณ  วันท่ีรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ 

 
3. การพิจารณาข้อมูลแต่ละหลักสูตรตามที่ กําหนดไว้ในแนวทางการรับรองวิทยฐานะ ให้สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประกันคุณภาพภายในท้ัง 7 ประเด็นอย่างละเอียด 
รอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านการกํากับมาตรฐาน 2) ด้านบัณฑิต 3) ด้านนักศึกษา 4) ด้านอาจารย์ 5) ด้าน
หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และ 7) ข้อร้องเรียน(ถ้ามี)   
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เกณฑก์ารพิจารณารับรองวทิยฐานะ 
 
ความหมายของเกณฑ์การพิจารณารับรองวิทยฐานะ สรุปไดด้ังน้ี 
 

1. การใหก้ารรับรองวทิยฐานะระดับหลกัสูตร 
 

รูปแบบ 
 

การรับรองมี 3 ระดับ 
รับรอง รับรอง 

แบบมีเงื่อนไข 
ไม่ใหก้าร
รับรอง 

1. การขอให้รับรองวิทย
ฐานะของสถาบัน 
อดุมศึกษาเอกชนเพ่ือทํา
การสอนเพือ่ให้ปริญญาใน
สาขาวิชาและช้ันปริญญา
เดิม ตอ่ไป 

 
 

เมื่อผลการดําเนินการด้านการกํากับ
มาตรฐานอยู่ในระดับผ่าน และผลการ
ดําเนินการในตวับ่งชี้อื่นอยู่ในระดับดข้ึีน
ไป 

เมื่อผลการ
ดําเนินการไม่เป็น 
ไปตามที่กําหนด  
โดยขอให้ปรับปรุง
ผลดําเนินการให้
เป็นไปตามที่
กําหนดภายใน
หน่ึงปีการศึกษา  

 

เมื่อไมส่ามารถ
ปรับปรุงผล
ดําเนินการให้
เป็นไปตามที่
กําหนดในหน่ึง
ปีการศึกษา มี
ผลใหต้อ้งงดรบั
นักศึกษา และ
ปิดหลักสูตร
ตอ่ไป 

 

2. การขอให้รับรองวิทย
ฐานะของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเพ่ือทําการสอน
เพ่ือให้ปรญิญาในระดับชั้น
ปริญญาท่ีสูงขึน้ใน
สาขาวิชาใหม่ 

 

ผลการดําเนินการด้านการกํากับ
มาตรฐานของหลักสูตรท่ีเปิดสอนมาแล้ว
อยู่ในระดับผ่าน และ 

หลักสูตรที่ขอเปิดสอนในชั้นปริญญาท่ี
สูงข้ึนในหลักสตูรแรกนั้นเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอดุมศึกษาท่ีมีผลบังคับใชอ้ยู่ใน
ขณะน้ัน 

 

 

หมายเหตุ:  
 
ทั้งสองกรณีเป็นการขอดําเนินการ
แรกเร่ิม จึงตอ้งได้รับการรับรอง
เท่าน้ัน 

 

 

 

 

 

3. การขอให้รับรอง 
วิทยฐานะของสถาบัน 
อดุมศึกษาเอกชนเพ่ือทํา
การสอนเพือ่ให้ปริญญาใน
กรณีสถาบันทีจั่ดตั้งใหม ่

สถาบันที่ได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้ง
แล้ว ให้เสนอหลักสูตรที่จะขอเปิดสอนใน
ระดับชั้นปรญิญาใด และในสาขาใดน้ัน
ตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอดุมศึกษา ที่มีผลบังคับใชอ้ยู่ใน
ขณะน้ัน 
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การใหก้ารรับรองวทิยฐานะในระดับสถาบนั 
 กรณสีถาบันใหม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์การขอจัดตั้งสถาบันใหม ่(โดยได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันใหมแ่ล้ว แล้วจึงมาขอ
รับรองวิทยฐานะฯ)  
 กรณสีถาบันเดิม 

1. หลักสตูรในสถาบันน้ัน ๆ ตอ้งมีผลการดําเนินการด้านการกํากับมาตรฐานในระดับผ่าน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 ของหลักสูตรท่ีสถาบันน้ันเปิดสอน (รวมหลักสูตรทีใ่ห้บริการทุกระดับการศกึษา) 

2. ผลการดําเนินงานของสถาบันอดุมศึกษาในภาพรวม ทั้งผลการประกันคุณภาพภายใน ผลการจดั 
อันดับมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ความมั่นคง ยั่งยืน (growth rate) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบล่าสุด) 
สถานที่จัดการเรียนการสอน สถานภาพทางการเงิน การบริหารจัดการ ข้อรอ้งเรียน (ธรรมาภิบาล) 
 

การรับรองวทิยฐานะในระดับสถาบัน มี 3 ระดับ 
รับรอง รับรองแบบมีเงื่อนไข ไม่ใหก้ารรับรอง 

เมื่อหลักสูตรในสถาบันน้ัน ๆ ตอ้งมีผลการ
ดําเนินการด้านการกํากับมาตรฐานในระดบั
ผ่าน ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของหลักสูตรที่
สถาบันน้ันเปิดให้บริการ และผลการ
ดําเนินงานของสถาบันในภาพรวมท้ังผลการ
ประกันคุณภาพภายใน  ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  ความมัน่คง ย่ังยืน 
(growth rate) ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก(รอบล่าสุด) สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน สถานภาพทางการเงิน การบริหาร
จัดการ ขอ้ร้องเรียน (ธรรมาภิบาล) โดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอดุมศึกษาเอกชน 

 

เมื่อผลการดําเนินงานด้านการ
กํากับมาตรฐานในระดับผ่าน
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
หลักสตูรท่ีสถาบันน้ันเปิด
ให้บริการ โดยขอให้ปรับปรุง
หลักสตูรต่างๆ ให้มผีลการ
ดําเนินงานด้านการกํากับ
มาตรฐานในระดับผ่าน ภายใน
หน่ึงปีการศึกษา 

เมื่อสถาบันอดุมศึกษาไม่
สามารถดําเนินการเป็นไป
ตามท่ีกําหนด จะถูกเพิก
ถอนการรับรอง 

วิทยฐานะ ส่งผลให้
สถาบันฯ ตอ้งยุติการรับ
นักศึกษาใหม่และปิด
หลักสตูร 

 

 
 
 

 
 

 

*การรับรองวิทยฐานะสถาบันอดุมศึกษาเอกชนที่ทําการสอนเพ่ือให้ปริญญา
ชั้นใดและในสาขาวิชาใด ใหม้ีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันท่ีได้รับการรับรอง   
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รายงานผลการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ระดับหลักสูตร 

 
หลักสูตร...................................................สาขาวิชา......................................................................... 

 
(หลักสูตร.................................................) 

มหาวิทยาลัย...................................................................................... 
 

รายชื่อคณะอนุกรรมการรับรองวิทยฐานะ 
1. ............................................................................................. ประธานกรรมการ 
2. ............................................................................................. กรรมการ 
3. ............................................................................................. กรรมการ 
3. ............................................................................................. กรรมการ 
4. ............................................................................................. กรรมการ 
5. ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ 
6. ............................................................................................. ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. ............................................................................................. ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรฐานสถาบัน ผลการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสตูร ผลการพิจารณา 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

 
 
 
 

 

ด้านวิชาการ 1. ด้านการกํากับมาตรฐาน  
2. ด้านบัณฑิต 
     2.1. จํานวนการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
     2.2. ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่

 

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 
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มาตรฐานสถาบัน ผลการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสตูร ผลการพิจารณา 
5. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
6. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
7. ข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 
มีการพิจารณาจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างไร............................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 

 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากการวิเคราะห์ข้อมูลใน 
CHE QA Online การตรวจเย่ียม (Site visit) การสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง สามารถสรุปผลได้ คือ  

  รับรอง 

  รับรองแบบมีเง่ือนไข 

  ไม่รับรอง 

เหตุผลประกอบ........................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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               ลงช่ือ.................................................................................ประธานกรรมการ 

(...............................................................................) 

 

    ลงช่ือ................................................................................กรรมการ 

(...............................................................................) 

 

    ลงช่ือ................................................................................กรรมการ 

(...............................................................................) 

 

    ลงช่ือ................................................................................กรรมการ 

(...............................................................................) 

 

    ลงช่ือ................................................................................กรรมการ 

(...............................................................................) 

 

                   ลงช่ือ...........................................................................กรรมการและเลขานุการ 

(...............................................................................) 

 

         ลงช่ือ...........................................................................ผู้ช่วยเลขานุการ 

(...............................................................................)                                                        

 

         ลงช่ือ...........................................................................ผู้ช่วยเลขานุการ 

(...............................................................................)                     
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ภาคผนวก 
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หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

  
 

 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๕๔  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒ การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทําการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นใด 
และในสาขาวิชาใด  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหน่ึง  ให้มีระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่
ได้รับการรับรอง 

ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดประสงค์จะขอรับการรับรองวิทยฐานะ  สถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนที่ทําการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นใดและในสาขาวิชาใด  ให้ยื่นคําขอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศกําหนด   
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๒) สําเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เคยได้รับมาแล้ว 
(๓) หนังสือแสดงมติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เห็นชอบให้ขอรับการรับรองวิทยฐานะ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๔) หลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นปริญญาและสาขาวิชาที่ขอรับการรับรองวิทยฐานะ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ข้อ ๔ เม่ือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับคําขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน 

ตามข้อ  ๓  แล้ว  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอ
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังกล่าว  ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 
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หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

เม่ือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าคําขอหรือเอกสารและหลักฐาน
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้สถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนที่ยื่นคําขอแก้ไขคําขอหรือจัดส่งเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  หากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ยื่นคําขอไม่ดําเนินการตามที่ได้รับแจ้งภายในระยะเวลา
ดังกล่าว  ให้คําขอนั้นตกไป  แล้วให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้สถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนนั้นทราบ 

ในกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าคําขอพร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคําขอพร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานตามวรรคหน่ึงให้คณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว 

ข้อ ๕ เม่ือคณะกรรมการได้รับคําขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๔  แล้ว   
ให้คณะกรรมการพิจารณาคําขอและจัดทําคําแนะนําเสนอต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
คําขอ  และในกรณีที่มีความจําเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนด 

ในกรณีที่รัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้การรับรองหรือไม่รับรองวิทยฐานะสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนใด  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ 
ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ันทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของรัฐมนตรี  
โดยในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่าไม่สมควรรับรองให้แจ้งเหตุผลพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๖ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดประสงค์จะขอรับการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ทําการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นใดและในสาขาวิชาใดต่อไป  ให้ยื่นคําขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปีก่อนครบระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะ
ตามข้อ  ๒  วรรคสอง 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดได้ยื่นคําขอภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึงแล้ว  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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หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๕๔  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  บัญญัติให้การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  ประกอบกับหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง
ว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ยังไม่เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน  สมควรปรับปรุงเพ่ือให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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  หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ตามที่มาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และแผนการศึกษาแห่งชาติ   โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อนําไปสู่ 
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา  วัตถุประสงค์  และพันธกิจในการจัดตั้ง 
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 
   สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี   

มีห้องครบทุกประเภท  พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวน
เพียงพอ  และเหมาะสมกับจํานวนอาจารย์ประจํา  จํานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร  และจํานวน
นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา  ตามเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ  รวมทั้งต้องจัดให้มี
ห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีครุภัณฑ์ประจําอาคาร  ครุภัณฑ์การศึกษา  และคอมพิวเตอร์จํานวน
เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

   ทั้งนี้  อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความม่ันคง  ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ
หรือความจําเป็นอย่างอ่ืน ๆ  ตามที่กฎหมายกําหนด 

  (๒) ด้านวิชาการ 
   สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ  

สอดคล้องกับวิ สัยทัศน์  พันธกิจ  ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง 
ความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม  มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี  
สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การประเมินผล  การเรียนรู้  การประกันคุณภาพการเรียนการสอน  และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
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  หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

  (๓) ด้านการเงิน 
   สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนก  

ตามกองทุน  มีแผนการเงินที่ม่ันคง  เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจ
และเป้าหมายที่กําหนดไว้  รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา  สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้  
รายรับ  การจัดสรร  การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ  และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน  รวมทั้งการนํารายได้
ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง  มีระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล 
การปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท  และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรทุกระดับ 

  (๔) ด้านการบริหารจัดการ   
   สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด

วิสัยทัศน์  ค่านิยม  ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจ 
ที่กําหนดไว้  โดยมีสภาสถาบันทําหน้าที่กํากับ  นโยบาย  การดําเนินการตามแผน  การบริหารบุคคล  
การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน  การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ  
รวมทั้งกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
และกฎหมายที่กําหนดไว้  มีการเผยแพร่ผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหาร
จัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ประกอบด้วย  หลักความโปร่งใส  หลักความรับผิดชอบ  หลักการตรวจสอบได้  หลักการมีส่วนร่วม  
และหลักความคุ้มค่า   

 ๑.๒ มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ  ๔  ดา้น 

  (๑) ด้านการผลิตบัณฑิต 
   สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวน 

ตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ  สถาบันผลิตบัณฑิต 
ได้ตามคุณลักษณะ  จุดเน้นของสถาบัน  ตรงตามเป้าหมายที่กําหนด  และจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน  
เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  คณาจารย์  ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม  
การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร  และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 

  (๒) ด้านการวิจัย 
   สถาบันอุดมศึกษามีการดํา เนินพันธกิจด้ านการวิ จัยอย่าง มีคุณภาพ  

ประสิทธิภาพ  และภายใต้จุดเน้นเฉพาะ  โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย  แผน  งบประมาณ  มีการ
บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์  นักวิจัย  บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทําวิจัย  
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย  ผลงานประดิษฐ์  
และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  มีประโยชน์  สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
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  หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

  (๓) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
   สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งใน

วงกว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ  ซ่ึงอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ  อาทิ  การให้คําปรึกษา  การศึกษาวิจัย  
การค้นคว้าเพื่อแสวงหาคําตอบให้กับสังคม  การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ  การจัดให้มี
การศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป  การให้บริการทางวิชาการนี้  สามารถจัดในรูปแบบของการ
ให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

  (๔) ดา้นการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะ 
และวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม  เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากร
ของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้  ตระหนักถึงคุณค่า  เกิดความซาบซ้ึงและมีสุนทรียะต่อศิลปะ 
และวัฒนธรรมของชาติ  สามารถนําไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ  
มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้  สถาบันมีการ
ควบคุมการดําเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
การดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง  ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

๒. ประเภทหรือกลุ่มสถาบันที่กําหนดไว้ภายใต้มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษานี้  แบ่งเป็น   
๔  กลุ่ม  ดังนี้ 

 กลุ่ม  ก  วิทยาลัยชุมชน 
 กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 กลุ่ม  ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 กลุ่ม  ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะเป็นผู้เลือกประเภทหรือกลุ่มสถาบันเองตามปรัชญา  

วัตถุประสงค์  และพันธกิจที่ได้กําหนดไว้  ทั้งนี้  สถาบันอุดมศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงกลุ่มที่เลือกไว้ได้ 
 กลุ่มสถาบันต่าง ๆ  จะเน้นหนักในมาตรฐานหลักและมาตรฐานย่อยทั้ง  ๑.๑  และ  ๑.๒  

ที่แตกต่างกันในด้านปรัชญา  วัตถุประสงค์  และพันธกิจที่กําหนด 
 กลุ่มสถาบันที่กําหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ชินวรณ์  บุณยเกียรต ิ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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การตรวจสอบความถกูต้อง ครบถว้นของข้อมูลและเอกสารหลกัฐานที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ย่ืนขอใหรั้บรองวิทยฐานะของสถาบันฯ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 15 วนัทําการ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบนัฯ ยืน่ขอ 
(วัน เดือน ปี) 

สกอ. รับเรื่อง 
(วัน เดือน ปี) 

การดําเนินการให้แลว้
เสร็จ 

(วัน เดือน ปี) 
 

………………………………. 
 

………………………………. 
 

…………………………………
 

……………………………….. 
 

 

 

 

 

คําช้ีแจง  ตารางตรวจสอบ (Checklist) ความถูกตอ้ง ครบถ้วนของขอ้มลูและเอกสารต่างๆ ท่ีสถาบัน 
อดุมศึกษาเอกชนย่ืนขอรับรองวิทยฐานะฉบับน้ีเป็นเครื่องมือทีจ่ะอํานวยความสะดวกในเบ้ืองต้นให้เจา้หน้าที่ สกอ. ที่
จะใชใ้นการพิจารณาและตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่สถาบันอดุมศึกษาเอกชนย่ืน
ตอ่ สกอ. เพ่ือขอให้รับรองวิทยฐานะเพ่ือทําการสอน เพ่ือให้ปริญญาในระดับชั้นปริญญา...... สาขาวิชา.......  ก่อนท่ีจะ
ดําเนินการในขัน้ตอนตอ่ไป  

ตารางการตรวจสอบขอ้มูลน้ีจะยึดรายการเอกสารประกอบการย่ืนขอรับรองวิทยฐานะในประเด็นต่างๆ 
ตามที่ปรากฏในคู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีสามารถเติมข้อมูลในช่องการพิจารณาไดต้ามข้อมูลที่ได้จาก
เอกสารทีส่ถาบันอุดมศึกษาส่งมา พร้อมทําเคร่ืองหมาย √  ลงในกล่อง         ในชอ่ง “ใช”่ หรือ “ไม่ใช”่  

- หากมีการทําเครื่องหมาย  √  ในชอ่ง “ใช”่ ครบทุกขอ้ ก็สามารถนําไปสรุปได้ว่า เอกสาร/หลักฐาน
ครบถ้วน เห็นสมควรดําเนินการข้ันที่ 2 ต่อไป 

- หากมีการทําเครื่องหมาย √  ในช่อง “ไม่ใช”่ ให้ระบุเอกสารที่ขาดในชอ่ง “ข้อสังเกต” 
- ทําเครื่องหมาย √ ในกล่องสรุปผลการพิจารณาจากการตรวจสอบข้างตน้ พร้อมลงนามและวันเดอืนปีท่ี

ดําเนินการเสรจ็สิ้น ซึ่งจะช่วยกํากับเวลาการทํางาน และชว่ยต้ดสินการดาํเนินการของเจ้าหน้าที่ตอ่ไป  

การดําเนินการขั้นที ่1  
ของเจ้าหน้าที ่
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ย่ืนขอรับรองวิทยฐานะ......................................................... 

 
การตรวจสอบ 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

 
จํานวน 

 
การพิจารณา 

ผลการ
ตรวจสอบ 

 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี 

1. หนังสอืขอรบัรองวิทยฐานะ
สถาบันอดุมศึกษาเอกชน 
(หนังสือนํา)                       

1 ฉบับ - วันที่ย่ืนคําขอเพ่ือพิจารณาล่วงหน้าอยู่
ในระยะไม่น้อยกว่า 1 ปี แตไ่ม่เกิน 2 ปี 
ก่อนครบระยะการรับรองวิทยฐานะ 
-  อธิการบดลีงนาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

2. คําขอให้รับรองวิทยฐานะ
สถาบันอดุมศึกษาเอกชน  
(รกอ. 05)  

1 ชุด - กรอกข้อมลูครบถ้วนท้ัง 6 ข้อ 
- อธิการบดีลงนาม 
 

 
 
 

 
 
 

 

3. สําเนาใบอนุญาตให้จัดตั้ง
สถาบันอดุมศึกษาเอกชน        

1 ฉบับ - มสีําเนาใบอนุญาตให้จัดตั้ง ระบุวันให้
จัดตั้ง เม่ือวันที ่..... 

   

4. สําเนาใบรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอดุมศึกษาเอกชนที่
เคยได้รับมาแลว้ (ยกเว้น
สถาบันอดุมศึกษาเอกชนที่
เพ่ิงได้รับอนุญาตให้จัดตั้งใหม่) 

1 ฉบับ - ไดรั้บการรับรองวิทยฐานะครั้งล่าสุด 
เมื่อวันที่ ............ 
..................... ยังอยู่ภายในระยะการ
รับรองครั้งละ 5 ปี  

   

5. สําเนามติสภา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอนุมัติ
ให้ขอรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อ
จะทําการสอนเพื่อให้ปริญญาใน
ระดับช้ันปริญญาท่ีต้องการ        
 

1 ชุด - มีรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ 
คร้ังที่....... เมื่อวันที่.......................... ที่มี
มตอินุมตัิให้ขอรับรองวิทยฐานะ  
(โดยมีรายช่ือกรรมการผู้เข้าประชุม และผู้
รับรองรายงานการประชุม) 
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การตรวจสอบ 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

 
จํานวน 

 
การพิจารณา 

ผลการ
ตรวจสอบ 

 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี 

6. หลกัสตูรการเรียนการสอน
ในชั้นปริญญาและสาขาวิชาท่ี
ขอรับการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  6.1 กรณีขอให้รับรองวิทย
ฐานะของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนเพื่อทําการสอนเพื่อให้
ปริญญาในสาขาวิชาและช้ัน
ปริญญาเดิมต่อไป 
  (1) บัญชีรายช่ือข้อมลู
หลกัสตูรท่ีต้องการขอรับรอง
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา       
  (2) ผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลกัสตูร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน ปีล่าสุด           

 
 
 
 
 
 
 
1 ชุด 
 
 
1 ชุด 

 - มีบัญชีรายชื่อหลกัสูตรท่ีต้องการขอรับ
รองวิทยฐานะ จํานวน...........หลักสูตร 
 -มีผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษาล่าสุด 
จํานวน ....... หลักสูตร 

-มีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ปีการศึกษาล่าสดุ จํานวน  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ถ้าข้อมูล
หลักสตูรที่
ส่งมา
มากกว่า 
CHE ให้
ส่งคืน
ทั้งหมด 
-ให้ ม/ส ทํา
ตาราง
เปรียบเทียบ
บัญชีรายชือ่
กับผล QA 
ระดับ
หลักสตูร 
 

6.2 กรณีขอให้รับรองวิทย
ฐานะของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนเพื่อทําการสอนเพื่อให้
ปริญญาในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นใน
สาขาวิชาใหม่ 

(1) เอกสารหลักสูตร
ที่เปิดสอน 

(2) ผลการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ทุกหลักสตูรในรอบปีผ่านมา
ทั้งหมด 

(3) ผลการประกัน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน
ในรอบปผี่านมา 

 
 
 

 - เอกสารหลักสูตรที่เปิดสอน 
- ผลการประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรทุกหลักสูตรในรอบปีผ่านมา
ท้ังหมด 
- ผลการประกันคุณภาพภายในระดับ
สถาบันในรอบปีผ่านมา 
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การตรวจสอบ 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

 
จํานวน 

 
การพิจารณา 

ผลการ
ตรวจสอบ 

 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี 

6.3 กรณีขอให้รับรองวิทย
ฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหม ่

(1) หลักสูตรในช้ัน 
ปริญญาและสาขาวิชาท่ีขอรับรอง 
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเพื่อจะทําการสอนเพื่อให้
ปริญญา ซ่ึงประกอบด้วย 

(ก)  สําเนามติ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ี
อนุมัติหลักสูตร   
                                        

(ข) เอกสารหลกัสูตร  
(มคอ 2)  ฉบับสมบูรณ์   
    
     (ค) แผ่นบันทึกข้อมูล
เอกสารหลกัสูตร (มคอ 2)    
ฉบับสมบูรณ์                         
   
(มคอ. 02 – 06)                     

 
 
 
 
 
 
 
 
1 ชุด 
 
 
 
4 เล่ม 
 
 
1 แผ่น 
 
 
 
1 ชุด     

 
 
 
 
 
 
 
 

- มีบันทึกมติสภาอนุมัติให้เปิดดาํเนินการ
หลกัสตูร อยู่ในรายงานการประชุมสภา
สถาบันฯ คร้ังท่ี .............. 
วันที่ ................................. 
- มีเอกสารหลกัสูตร  
(มคอ 2)  ฉบับสมบูรณ์ ท่ี สกอ. ให้การ
รับทราบ เมื่อวันท่ี .........................   
- มีแผ่น CD ของหลักสูตรข้างตน้ 
 
 
 
- มีแบบรายงาน มคอ. .......... 
ของหลกัสูตรเดียวกัน 
ลงนามโดย..............................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าประชมุ
อนุกรรมการ
มาตรฐานฯ 

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

 
1 ฉบับ 

 
- มสีําเนาใบเปลี่ยนประเภท 
- มสีําเนาใบเปลี่ยนชือ่
สถาบันอดุมศึกษา 
- มีเอกสารอื่นๆ ได้แก่........................ 
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ลงนาม ........................................................................ 

(..........................................................) 

ผู้ตรวจสอบความถกูต้อง ครบถว้นของขอ้มูล 
                                                                                        .........../..................../..............                    

                                                                                  วนั/เดือน/ป ี

สรุปผลการพจิารณาความถกูต้องครบถ้วนของเอกสารการขอรับรองวทิยฐานะ 

             เอกสาร/หลักฐานครบถ้วน เหน็สมควรดาํเนินการขัน้ที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของ
หลักสูตรต่อไป 

             ขาดเอกสาร/หลักฐานตามรายการในช่องข้อสังเกต เหน็สมควรส่งคืนภายใน 15 วันทาํการ 
นับตัง้แต่รับเร่ืองโดยแจ้งให้สถาบนัอุดมศึกษายื่นขอรับรองวทิยฐานะใหม่ พร้อมเอกสารที่ถกูต้อง
ครบถ้วน และทาํหนังสิอแจ้ง  
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การวิเคราะหข์้อมูลพืน้ฐานของหลกัสตูร ทีข่อรบัรองวิทยฐานะ* 
 

ชื่อสถาบนั .................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ชื่อหลกัสตูร ................................................................................................................................................................................................................................................................. 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรป ี......................... ผลคะแนนประกนัคณุภาพภายในระดบัหลักสตูร................................. 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลองคป์ระกอบการประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูร 

องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร** 

1. การกํากับ
มาตรฐาน** 

2. บัณฑิต*** 3. นักศึกษา*** 4. อาจารย์*** 5 หลักสูตรการเรียนการ
สอนการประเมิน

ผู้เรียน*** 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้*** 

เฉลี่ยรวม*** 

คะแนน 
 ผ่าน  
 ไม่ผ่าน 

      

 

 
หมายเหตุ -*ขอ้มูลจาก CHE QA Online  

-** ดูข้อมูลหลงัจากเลือกมหาวิทยาลัย (หน้าแรก) 
-***ดูจากผลการประเมินโดยคณะกรรมการ (CAR) 

 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินการขั้นที่ 2 
ของเจ้าหน้าที่ 
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลอาจารย์ผู้รบัผดิชอบ/ประจําหลักสตูร (ดูข้อมูลจากหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หรรือคลกิที่ more info, หมวดที ่2 อาจารย์) 
ข้อมูลตามแบบ มคอ.02 ข้อมูล ณ ปัจจุบนั 

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

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

2. ชื่อ – สกลุ................................................................................................. 
คุณวุฒิ   ปริญญาตรี................................................................................ 
           ปริญญาโท................................................................................ 
           ปริญญาเอก.............................................................................. 
           อื่นๆ ........................................................................................ 
ตําแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์ 
                          2.  ศาสตราจารย์         ด้าน............................................ 
                          3.  รองศาสตราจารย์    ด้าน............................................ 
                          4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด้าน............................................ 
 

2. ชื่อ – สกลุ................................................................................................. 
คุณวุฒิ   ปริญญาตรี................................................................................ 
           ปริญญาโท................................................................................ 
           ปริญญาเอก.............................................................................. 
           อื่นๆ ........................................................................................ 
ตําแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์ 
                          2.  ศาสตราจารย์         ด้าน............................................ 
                          3.  รองศาสตราจารย์    ด้าน............................................ 
                          4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด้าน............................................ 
 

*ดูข้อมูลจาก http://www.nap.mua.go.th/FacultyRecord/index.aspx  กรณีขอ้มูลใน มคอ 2 กับปัจจุบันไม่ตรงกัน ให้ใช้ข้อมูล มคอ 2 ที่ สกอ.รับทราบล่าสุด
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ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

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

3. ชื่อ – สกลุ................................................................................................. 
คุณวุฒิ   ปริญญาตรี................................................................................ 
           ปริญญาโท................................................................................ 
           ปริญญาเอก.............................................................................. 
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ตําแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์ 
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                          4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด้าน............................................ 
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

4. ชื่อ – สกลุ................................................................................................. 
คุณวุฒิ   ปริญญาตรี................................................................................ 
           ปริญญาโท................................................................................ 
           ปริญญาเอก.............................................................................. 
           อื่นๆ ........................................................................................ 
 

4. ชื่อ – สกลุ................................................................................................. 
คุณวุฒิ   ปริญญาตรี................................................................................ 
           ปริญญาโท................................................................................ 
           ปริญญาเอก.............................................................................. 
           อื่นๆ ........................................................................................ 
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5. ชื่อ – สกลุ................................................................................................. 
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................................................................................................................................. 
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ผลการวิเคราะห ์
ชื่อ-สกลุ 
ของ 

อาจารย์
ผู้รบัผดิชอบ

หลกัสตูร/อาจารย์
ประจําหลกัสตูร 

ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตรตาม มคอ.2 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร ณ ปัจจุบัน 
ความเห็นของ

เจ้าหน้าที่ 
ตําแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ ผลงานทาง
วิชาการ/

ผลงานวิจัย 

สัดส่วนการคุม
วิทยานิพนธ์  

(ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ตําแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ ผลงานทาง
วิชาการ

ผลงานวิจัย 

สัดส่วนการคุม
วิทยานิพนธ์ 

(ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
มี ไม่
มี ตร
ง 

สัม
พัน

ธ์ 

ตร
ง 

สัม
พัน

ธ์ 

ตร
ง 

สัม
พัน

ธ์ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 

มี ไม่
มี 

ตร
ง 

สัม
พัน

ธ์ 

ตร
ง 

สัม
พัน

ธ์ 

ตร
ง 

สัม
พัน

ธ์ 

สอ
ดค

ล้อ
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ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง  

1.  
 
 

                         

2. 
 
 

                         

3.  
 
 

                         

4.  
 
 

                         

5.  
 
 

                         

 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 จํานวนผลงานวิจัย......................................เรื่อง 
 จํานวนผลงานวิชาการ................................เรื่อง 
 จํานวนบทความ/ตํารา................................เรื่อง 
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลผูส้ําเร็จการศกึษา (ดูข้อมูลจาก หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 
 3.1  ข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี.........................................คน 

- จํานวนของผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน.............................คน 
- จํานวนของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา คิดเป็นร้อยละ...........................ของผู้สําเร็จการศึกษา 

   ตรงกับสาขาที่เรียน คิดเป็นร้อยละ...............................ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 
   ไม่ตรงกับสาขาที่เรียน คิดเป็นร้อยละ...............................ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 
 
 3.2 ข้อมลูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี............................................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 
  

37



 
   - ระดับปริญญาเอก 
    1. แบบ 1  
     วารสารระดับชาติ (อย่างน้อย 2 เรื่อง)   จํานวน............................เรื่อง 
     วารสารระดับนานาชาติ (อย่างน้อย 2 เรื่อง) จํานวน............................เรื่อง 
    2. แบบ 2 
     วารสารระดับชาติ    จํานวน............................เรื่อง 
     วารสารระดับนานาชาติ    จํานวน............................เรื่อง 
 
ส่วนที่ 4 : การจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ (ดูขอ้มูลและคัดลอกจากหมวดที่ 5-หมวดที่ 6) 
  ................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 
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