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เกี่ยวกับการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค ำชี้แจง 

  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 54 วรรคสอง และวรรคสาม 
บัญญัติไว้ว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะท าการสอนเพ่ือให้ปริญญาชั้นใด และในสาขาวิชาใดได้เมื่อรัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการได้รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษานั้นแล้ว โดยการขอให้รับรองและการรับรอง
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ประกอบกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกเอกชนตามที่
ก าหนดการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบอ านาจให้เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 445/2549 สั่ง 
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2549  

  กฎกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 
ก าหนดว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดประสงค์จะขอรับการรับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ท าการ
สอนเพ่ือให้ปริญญาชั้นใดและในสาขาวิชาใด ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบที่
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศก าหนด โดยการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ท า
การสอนเพ่ือให้ปริญญาชั้นใดและในสาขาวิชาใดให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให้มีระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ได้รับการ
รับรอง 

  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท าคู่มือการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะอนุกรรมการการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใช้เป็น
แนวทางในการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งเนื้อหาจะประกอบด้วยตารางตรวจสอบ 
(Checklist) ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลและเอกสาร แบบการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตรที่ขอ 
รับรองวิทยฐานะ ตลอดจนกระบวนการรับรองวิทยฐานะ  

 

  

  



ค ำน ำ 

  พระราชบัญญัติสถาบันอุมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
บัญญัติไว้ในวรรคสอง และวรรคสามว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะท าการสอนเพ่ือให้ได้ปริญญาชั้นใด ใน
สาขาวิชาใดได้  เมื่อรัฐสภาโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นแล้ว การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในการนี้ จึงได้ออกกฎกระทรวงการขอให้รับรอง
และการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
21 พฤษภาคม 2558 และได้มีการก าหนดระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม
กฎกระทรวงการขอให้รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2558 ขึ้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระบบการรับรองวิทยฐานะฯ จึงได้มี
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการ
ท างานให้ประสบผลส าเร็จตามที่มุ่งหวัง 

  คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ฉบับนี้ มีแผนภูมิการด าเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการรับรองวิทยฐานะ และแสดงรายละเอียดของกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอน
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการต่อไป จึงหวังว่าจะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจในภาพรวมของระบบ
การรับรองวิทยฐานะและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการรับรองวิทยฐานะได้รับข้อมูลที่สามารถใช้
ประกอบการตัดสินใจ และแม่นย าในการให้การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อไป 



สารบัญ 

เรื่อง                  หน้า 

บทน า           1 

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    2 

ความหมายของเกณฑ์การพิจารณารับรองวิทยฐานะ       

- การให้การรับรองวิทยฐานะระดับหลักสูตร      3 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการเพ่ือขอให้รับรองวิทยฐานะ     

- ขั้นตอนที่ 1           5 

- ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบ  6 

- ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ สกอ. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานแต่ละหลักสูตร     7 

  จากฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 

- ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  8 

- ขั้นตอนที่ 5 การจัดท าวาระเสนอคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา  9 

  และคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ 

- ขั้นตอนที่ 6 การด าเนินการตามค าสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  10 

ภาคผนวก 

 

 



บทน ำ 
 

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 54 วรรคสอง และวรรคสาม 
บัญญัติไว้ว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะท าการสอนเพ่ือให้ปริญญาชั้นใด และในสาขาวิชาใดได้เมื่อรัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการได้รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นแล้ว โดยการขอให้รับรองและการ
รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบอ านาจให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาปฏิบัติ
ราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 445/2549 สั่ง  ณ วันที่ 15 
ธันวาคม 2549 

กฎกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 
ก าหนดว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดประสงค์จะขอรับการรับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ท าการ
สอนเพ่ือให้ปริญญาชั้นใดและในสาขาวิชาใด ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบที่
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ท าการสอน
เพ่ือให้ปริญญาชั้นใดและในสาขาวิชาใด ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให้มีระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ได้รับการรับรอง 
  การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นการรับรองว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์  จุดเน้น หรือพันธกิจหลัก และเอกลักษณ์ของแต่ละ
สถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถประสาทปริญญาบัตรในระดับชั้น
และสาขาวิชานั้น ๆ ได้ โดยจะพิจารณาระดับคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาใน
แต่ละระดับชั้นปริญญาและสาขาวิชาจากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับ
สถาบันตามที่ปรากฏในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(CHE QA Online) รวมทั้งพัฒนาการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาของการรับรองวิทยฐานะ ทั้งนี้ อาจก าหนดให้มี
การตรวจเยี่ยมได้หากมีเหตุจ าเป็น 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องตามขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการให้
การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการด าเนินงานตามกระบวนการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้อย่างชัดเจน สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการให้กับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
และเป็นผู้ประสานงานระหว่าง สกอ. และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามข้ันตอนการรับรองวิทยฐานะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
ควำมหมำยของเกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองวิทยฐำนะ สรุปได้ดังนี้ 
 

1. กำรให้กำรรับรองวิทยฐำนะระดับหลักสูตร 
 

รูปแบบ 
 

กำรรับรองมี 3 ระดับ 
รับรอง รับรอง 

แบบมีเงื่อนไข 
ไม่ให้กำร
รับรอง 

1. การขอให้รับรองวิทย
ฐานะของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนเพื่อท า
การสอนเพ่ือให้ปริญญาใน
สาขาวิชาและชั้นปริญญา
เดิม ต่อไป 
 
 

เมื่อผลการด าเนินการด้านการก ากับ
มาตรฐานอยู่ในระดับผ่าน และผลการ
ด าเนินการในตัวบ่งชี้อ่ืนอยู่ในระดับดีข้ึน
ไป 

เมื่อผลการ
ด าเนินการไม่เป็น 
ไปตามที่ก าหนด  
โดยขอให้ปรับปรุง
ผลด าเนินการให้
เป็นไปตามที่
ก าหนดภายใน
หนึ่งปีการศึกษา  

 

เมื่อไม่สามารถ
ปรับปรุงผล
ด าเนินการให้
เป็นไปตามที่
ก าหนดในหนึ่ง
ปีการศึกษา มี
ผลให้ต้องงดรับ
นักศึกษา และ
ปิดหลักสูตร
ต่อไป 
 

2. การขอให้รับรองวิทย
ฐานะของสถาบันดมศึกษา
เอกชนเพื่อท าการสอน
เพ่ือให้ปริญญาในระดับชั้น
ปริญญาที่สูงขึ้นใน
สาขาวิชาใหม่ 
 

ผลการด าเนินการด้านการก ากับ
มาตรฐานของหลักสูตรที่เปิดสอนมาแล้ว
อยู่ในระดับผ่าน และ 
หลักสูตรที่ขอเปิดสอนในชั้นปริญญาที่
สูงขึ้นในหลักสูตรแรกนั้นเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาที่มีผลบังคับใช้อยู่ใน
ขณะนั้น 

 
 
หมำยเหตุ:  
 
ทั้งสองกรณีเป็นการขอด าเนินการ
แรกเริ่ม จึงต้องได้รับการรับรอง
เท่านั้น 
 
 
 
 

 

3. การขอให้รับรองวิทย
ฐานะของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนเพื่อท า
การสอนเพ่ือให้ปริญญาใน
กรณีสถาบันที่จัดตั้งใหม่ 

สถาบันที่ได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้ง
แล้ว ให้เสนอหลักสูตรที่จะขอเปิดสอนใน
ระดับชั้นปริญญาใด และในสาขาใดนั้น
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้อยู่ใน
ขณะนั้น 
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กำรให้กำรรับรองวิทยฐำนะในระดับสถำบัน 
 กรณีสถำบันใหม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์การขอจัดตั้งสถาบันใหม่ (โดยได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันใหม่แล้ว แล้วจึงมาขอ
รับรองวิทยฐานะฯ)  
 กรณีสถำบันเดิม 

1. หลักสูตรในสถาบันนั้น ๆ ต้องมีผลการด าเนินการด้านการก ากับมาตรฐานในระดับผ่าน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 ของหลักสูตรที่สถาบันนั้นเปิดสอน (รวมหลักสูตรที่ให้บริการทุกระดับการศึกษา) 

2. ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ทั้งผลการประกันคุณภาพภายใน ผลการจัด 
อันดับมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ความมั่นคง ยั่งยืน (growth rate) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบล่าสุด) 
สถานที่จัดการเรียนการสอน สถานภาพทางการเงิน การบริหารจัดการ ข้อร้องเรียน (ธรรมาภิบาล) 
 

กำรรับรองวิทยฐำนะในระดับสถำบัน มี 3 ระดับ 
รับรอง รับรองแบบมีเงื่อนไข ไม่ให้กำรรับรอง 

เมื่อหลักสูตรในสถาบันนั้น ๆ ต้องมีผลการ
ด าเนินการด้านการก ากับมาตรฐานในระดับ
ผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหลักสูตรที่
สถาบันนั้นเปิดให้บริการ และผลการ
ด าเนินงานของสถาบันในภาพรวมทั้งผลการ
ประกันคุณภาพภายใน  ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  ความมั่นคง ยั่งยืน 
(growth rate) ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก(รอบล่าสุด) สถานที่จัดการเรียนการ
สอน สถานภาพทางการเงิน การบริหาร
จัดการ ข้อร้องเรียน (ธรรมาภิบาล) โดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

เมื่อผลการด าเนินงานด้านการ
ก ากับมาตรฐานในระดับผ่าน
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
หลักสูตรที่สถาบันนั้นเปิด
ให้บริการ โดยขอให้ปรับปรุง
หลักสูตรต่างๆ ให้มีผลการ
ด าเนินงานด้านการก ากับ
มาตรฐานในระดับผ่าน ภายใน
หนึ่งปีการศึกษา 

เมื่อสถาบันอุดมศึกษาไม่
สามารถด าเนินการเป็นไป
ตามที่ก าหนด จะถูกเพิก
ถอนการรับรอง 
วิทยฐานะ ส่งผลให้
สถาบันฯ ต้องยุติการรับ
นักศึกษาใหม่และปิด
หลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ท าการสอนเพื่อให้ปริญญา
ชั้นใดและในสาขาวิชาใด ให้มีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการรับรอง   
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ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเพ่ือขอให้รับรองวิทยฐำนะ 
 ในการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบด้วยขั้นตอนด าเนินการทั้งหมด 11 
ขั้นตอน ได้แก่ 
  1. รับเรื่องการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน                                           
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลและเอกสาร 

 3. เจ้าหน้าที่ สกอ.วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานแต่ละหลักสูตร จากฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) 
 4. จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานตามแนวทางการประเมิน เพื่อเตรียม site 
visit  
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 7. ตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 8. สรุปผลและจัดท ารายงานสรุปผลการประชุมเบื้องต้นเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
 9. เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อจัดท าค าแนะน าเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาค าแนะน าฯ และลงนามในใบรับรองวิทยฐานะฯ 
(รกอ.06) 
 11. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการรับรองวิทยฐานะไปยังสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 
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ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่อง 
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันยื่นค าขอให้การรับรองวิทยฐานะ สถาบันเพ่ือ
ท าการสอนเพ่ือให้ปริญญา........... สาขาวชิา.......... ตามแบบ รกอ. 05 พร้อมข้อมูลรายละเอียดอ่ืนๆ  

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องมี (ดูแบบฟอร์มต่ำงๆ ในภำคผนวก ก. ) 
1. หนังสือขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน                                  จ านวน 1 ฉบับ 
2. ค าขอให้รับรองวิทยฐานะสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (รกอ. 05)                        จ านวน 1 ชุด 
3.  ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน                                     จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนที่เคยได้รับมาแล้ว               จ านวน 1 ฉบับ 
 (ยกเว้นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนที่เพิ่งได้รบัอนุญาตให้จัดตั้งใหม่) 
5. ส าเนามติสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอนุมัติให้ขอรับรองวิทยฐานะ                จ านวน 1 ชุด 
 สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพื่อจะท าการสอนเพื่อให้ปริญญาในระดับชัน้ปริญญาที่ต้องการ  
6. หลักสูตรการเรียนการสอนในชัน้ปริญญาและสาขาวชิาที่ขอรับการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  กรณีขอให้รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเดิมต่อไป 
  (1) บัญชีรายชื่อข้อมูลหลักสูตรที่ต้องการขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา  จ านวน 1 ชุด 
  (2) ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ านวน 1 ชุด 
   และระดับสถาบัน ปีล่าสุด 
  กรณีขอให้รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหม่ 

(1) หลักสูตรในชั้นปริญญาและสาขาวิชาที่ขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อจะท าการสอน 
เพื่อให้ปริญญา  ซึ่งประกอบด้วย 

   (ก) ส าเนามติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่อนุมัติหลักสูตร      จ านวน 1 ชุด 
   (ข) เอกสารหลักสูตร (มคอ 2)  ฉบับสมบูรณ์                        จ านวน 4 เล่ม 
   (ค) แผ่นบันทึกข้อมูลเอกสารหลักสูตร (มคอ 2)  ฉบับสมบูรณ์    จ านวน 1         แผ่น 
   (ง) แบบรายงานแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร จ านวน 1 ชุด 
    ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับชั้นปริญญาที่ต้องการ  (มคอ. 02 – 06) 
7. เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนประเภทและ/หรือใบเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 1         ฉบับ 

 
  เมื่อกลุ่มบริหารหารงานกลางได้รับเรื่อง และลงทะเบียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 
ให้เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือจะได้ส่งเรื่องให้กับเจ้าของเรื่องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*กรณีเป็นการยื่นขอรับรองวิทยฐานะเพ่ือท าการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นใด และในสาขาวิชาใด
ต่อไป ให้ยื่นค าขอเพ่ือพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ก่อนครบระยะเวลา  
การรับรองวิทยฐานะ (รับรองฯ ครั้งละ 5 ปี) 

*ระยะเวลาการพิจารณารับรองวิทยฐานะภายในเวลา 120 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยื่นค าขอให้รับรองวิทยฐานะและยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วน 



7 
 

ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
 
กำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลและเอกสารประกอบ
ตามที่ก าหนดในขั้นตอนที่ 1  
(ดูแบบฟอร์มต่ำงๆ ในภำคผนวก ก.) 
 
(ใช้แบบ checklist ขั้นตอนที่ 1ใน
ภาคผนวก) 
 
 
 

*  ครบถ้วน ด าเนินการในขั้นตอน 
   ต่อไป 
** ไม่ครบถ้วน สกอ. ท าหนังสือ 
    ส่งคืนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ 
    ปรับปรุง และยื่นขอรับรอง 
    วิทยฐานะเข้ามาใหม่ ในระยะ 
    เวลาที่ก าหนด 

ภำคผนวก ข 
ค1. แบบ checklist ขั้นตอนที่ 1 
 
**หากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ 
   ยื่นค าขอไม่ด าเนินการตามที่ 
   ได้รับแจ้งภายในระยะเวลา 
   ดังกล่าว ให้ถือว่าค าขอนั้น      
   ตกไป แล้วให้เลขาธิการ 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   แจ้งเป็นหนังสือให้สถาบัน   
   อุดมศึกษาเอกชนนั้นทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรบันทึกวันที่รับเรื่อง และนับวันด าเนินการ    
ในขั้นนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันที่

ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษารับเรื่อง 

เจ้าหน้าที่ สกอ. ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานกุารให้แก่คณะกรรมการฯ ท่ีเก่ียวข้องทกุชดุ รวมทัง้ช่วยประสาน

ข้อมลูและติดตอ่สือ่สารกบัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในการด าเนินการขอรับรองวิทยฐานะ เช่น 

1. วางแผนการด าเนินการตามขัน้ตอนของกระบวนการรับรองวิทยฐานะตามแผนภมูิ เช่น การตรวจสอบ 

    ความครบถ้วนของข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู การจดัประชมุคณะกรรมการ 
2. ให้ค าแนะน าและการประสานงานกบัสถาบนัอดุมศกึษา ตามกระบวนการรับรองวิทยฐานะได้อยา่งม ี

    ประสทิธิภาพ 

3. ให้การสนบัสนนุคณะกรรมการทกุชดุที่เก่ียวข้องกบัการขอรับรองวิทยฐานะของสถาบนัอดุมศกึษา 

    เอกชน ทัง้ในด้านข้อมลู หลกัเกณฑ์ เอกสาร/แบบฟอร์ม ตลอดจนกรอบระยะเวลาการท างานตาม 

    กระบวนการ 
4. ติดตามผลการด าเนินการในแตล่ะขัน้ตอนของการขอรับรองวิทยฐานะ ฯ ได้อยา่งเป็นปัจจบุนั สามารถให้    
   ให้ข้อมลู และด าเนินการตามกระบวนการรับรองวิทยฐานะฯ ได้ อยา่งถกูต้อง และทนัเวลา 
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ขั้นตอนที่ 3   วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนแต่ละหลักสูตร 
 

กำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 
2. วิ เคราะห์ข้ อมูลพ้ืนฐาน โดย
พิจารณาจากผลการประกันคุณภาพ
ภายใน จากระบบ CHE QA Online 
โดย 
2.1 ระดับหลักสูตร พิจารณาจาก
มาตรฐานสถาบัน 
      - มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา (ด้าน
วิชาการ) 
         2.1.1 ด้านการก ากับมาตรฐาน 
         2.1.2 ด้านบัณฑิต 
         2.1.3 ด้านนักศึกษา 
         2.1.4 ด้านอาจารย์ 
         2.1.5 ด้านหลักสูตรการเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน 
         2.1.6 ด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
         2.1.7 ข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 
2.2 ระดับสถาบัน พิจารณาจาก 
         2.2.1 มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัดการศึกษา
ในด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้าน
การเงิน ด้านการบริหารจัดการโดย
พิจารณาจากแบบรายงานข้อมูล 
(รกอ 05) เกี่ยวกับสถานที่จัดการ
เรียนการสอน สถานภาพทางการเงิน
และการบริหารจัดการ ข้อร้องเรียน 
(ธรรมาภิบาล) 
       2 . 2 . 2  ม าต ร ฐ า นด้ า ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ภ า ร กิ จ ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา ในด้านการผลิต
บัณฑิต ด้ านการวิ จั ย ด้ านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ด้ านการท านุ บ า รุ งศิ ลปะ และ
วัฒนธรรม โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม และอาจ
พิจารณาเพ่ิมเติมในหัวข้อ ผลการ
ประกันคุณภาพภายในด้านการก ากับ

*จัดท ารายงานสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน และ
ตรวจสอบความสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
และมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
   - สรุปข้อมูลส่วนที่ตรงกัน  
   - สรุปข้อมูลส่วนที่ต่าง 
     ออกไป  
 
    
  
 
 

ภำคผนวก ค 
ค2. แบบวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานหลักสูตร ที่ขอรับรอง
วิทยฐานะ  
 
*ควรมีคู่มือการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล CHE QA Online 
ส าหรับเจ้ าหน้ าที่ ในการ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน  (ค3.) 
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กำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 
ม า ต ร ฐ า น  ผ ล ก า ร จั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี ) ความมั่นคง
ยั่ งยืน (Growth rate) และผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (รอบ
ล่าสุด) 
2.3 น าข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาส่ง
มา ได้แก่ ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
และระดับสถาบัน มาเทียบเคียงกับ
ข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูล CHE 
QA Online ว่าตรงกันหรือไม่ 
2.4 ท าเครื่องหมาย/กรอกข้อความลง
ในแบบ checklist ขั้นตอนที่ 2* 
2.5 จัดท ารายงานสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานตามแนว
ทางการประเมิน เพ่ือเตรียม site 
visit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค4. แบบฟอร์มการรายงาน
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานตามแนวทางประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน สิ่งส าคัญคือการตรวจสอบข้อมูลจาก
เอกสารที่สถาบันฯ ส่งมาเทียบเคียงกับข้อมูลในฐานข้อมูล 
CHE QA Online ว่าตรงกันหรือไม่ 
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      ขั้นตอนที่ 4  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับรองวิทยฐำนะสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 
 

กำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 
1. สรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อ
คณะอนุกรรมการฯ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. ยกร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 
3. จัดท าบันทึกเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาลงนาม
ในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรอง
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
4. จัดท าหนังสือแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ให้ผู้ที่มีรายชื่อทราบ 
5. จัดส่งหนังสือแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ให้ผู้ที่มีรายชื่อทราบ 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เสร็จสิ้น ด าเนินการ
ในขั้นตอนถัดไป 

ภำคผนวก ง 
* รูปแบบค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับรองวิทย
ฐานะ 
 
* บันทึกเสนอเลขาธิการฯ 
เพ่ือลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 
 
* หนังสือแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับรองวิทย
ฐานะ 
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 ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรรับรองวิทยฐำนะสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 
 

กำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 
1. จัดท าหนังสือเรื่องที่ต้องหารือ
เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือก าหนดนัด
หมาย วันเวลา สถานที่ประชุม 
2. ขออนุมัตจิัดประชุม เตรียม
สถานที่ งบประมาณ พร้อมสิ่ง
อ านวยความสะดวก และเตรียมยืม
งบประมาณในการจัดประชุมต่อไป 
3. จัดท าระเบียบวาระการประชุม/
ผลิตเอกสารประกอบการประชุม 
และจัดท าไฟล์เอกสารน าเสนอวาระ
การประชุม 
4. จัดท าหนังสือเชิญประชุม
คณะอนุกรรมการฯ  พร้อมบันทึก
เสนอวาระการประชุมต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
5. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งใน
รูปแบบจดหมายและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
7. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ  
8. รวบรวมและจัดท ารายงานการ
ประชุม เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
พร้อมทั้งเวียนแจ้งคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะท างาน/
หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม 

 
*กรณีคณะอนุกรรมกำรมีมติให้ตรวจเยี่ยม 
ให้ด าเนินการต่อในขั้นตอนที่ 6 ต่อไป 
 
*กรณีคณะอนุกรรมกำรฯ ไม่ระบุให้มีกำร
ตรวจเยี่ยม  ข้ามไปด าเนินการในขั้นตอนที่ 7 
ต่อไป 
 
 

ภำคผนวก ง 
 
* บันทึกขอยืม/คืนเงิน
ทดรองจ่าย พร้อม
เอกสารหรือหลักฐาน
แนบ 
* รูปแบบหนังสือเชิญ
ประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ระยะเวลาในขั้นตอนนี้ ใช้เวลา  
............................. วันท าการ 

การได้รับอนุมัติให้จัดประชุมเป็นสิ่งส าคัญ 
ต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะมีหนังสือเชิญ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
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ขั้นตอนที่ 5    ตรวจเยี่ยมสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 
  

กำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 
1. ประสานคณะกรรมการฯ 
เพ่ือก าหนดวัน เวลา ตรวจ
เยี่ยม 
2. จัดท าประมาณการรายจ่าย
พร้อมจัดท าหนังสือขอนุมัติ
คณะกรรมการฯ เดินทางตรวจ
เยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
และขออนุมติค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางตรวจเยี่ยม 
3.จัดท าหนังสือขอยืมเงินทด
รองจ่าย 
4. จัดท าหนังสือเชิญ
คณะกรรมการฯ เดินทางตรวจ
เยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
5. ประสานและจัดท าหนังสือ
เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือแจ้ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือตรวจ
เยี่ยม 
6. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรับตรวจเยี่ยม 
7. จัดเตรียม/ผลิตเอกสารที่ใช้
ส าหรับการประชุม 
8. ประสานงานกับ
คณะกรรมการเพ่ือยืนยันการ
เดินทาง ความพร้อมของ

* หลังการตรวจเยียม ให้คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม
จัดท าสรุปผลการตรวจเยี่ยมในขั้นตอนถัดไป 
 
 

ภำคผนวก จ 
* ร่าง ก าหนดการตรวจ
เยี่ยม 
* รูปแบบหนังสืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการ 
และอนุมัติค่าใช้จ่าย 
* รูปแบบหนังสือเชิญ
คณะกรรมการฯ เดินทาง
ตรวจเยี่ยม 
* รูปแบบหนังสือแจ้ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
ตรวจเยี่ยม 
* แบบฟอร์มรายงานผล
การรับรองวิทยฐานะ
ของสถาบันอุดมศึกษา 
 

บทบาทของคณะอนกุรรมการฯ 

1. เตรียมวางแผนการตรวจเยีย่ม และท าความเข้าใจแบบ Check list ที่ต้องใช้ในการตรวจเยี่ยม 

2. เข้าใจหลกัเกณฑ์ ตวับง่ชีแ้ละข้อมลูที่ต้องการในการรับรองวิทยฐานะ 

3. สามารถสือ่สารและตรวจสอบข้อมลูได้อยา่งชดัเจน ถกูต้อง 
4. ด าเนินการตรวจเยี่ยมได้ครบทกุขัน้ตอนตามวตัถปุระสงค์อยา่งมีประสทิธิภาพ 

5. สามารถให้ข้อสงัเกตเก่ียวกบั หลกัสตูร กระบวนการสอน และการพฒันาคณุภาพได้เป็นอยา่งดี 
6. สรุปผลการตรวจเยี่ยมได้อยา่งชดัเจน ตรงไปตรงมา และน าเสนอผลการด าเนินงานได้อยา่งมี 
    ประสทิธิภาพ สามารถสรุปข้อมลูให้ผู้ที่เก่ียวข้องน าไปด าเนินการตอ่ได้  
7. เก็บรักษาเอกสารส าคญัที่เก่ียวข้องกบัการตรวจเยี่ยมได้อยา่งเป็นระบบ 
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กำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 
สถาบันอุดมศึกษาที่จะตรวจ
เยี่ยม 
9. ประชุมคณะอนุกรรมการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
การตรวจเยี่ยม 
10. จัดท ารายงานสรุปผลการ
ตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลและจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประชุมเบื้องต้นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
 

กำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 
1. จัดท ารายงานสรุปผลการ
ประชุมเบื้องต้นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
2. ประสานฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้าน
มาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือ
บรรจุเป็นวาระการประชุม 
3. จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระ
การประชุมและเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา  
4. เข้าร่วมประชุม และท า
หน้าที่ร่วมกับฝ่ายเลขานุการ 
เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อ
คณะอนุกรรมการ 
5. จัดท า ร่างรายงานการ
ประชุมและเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
6. ส่งรายงานการประชุมให้ฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา
เพ่ือรวบรวมต่อไป 

จัดท าวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือจัดท า
ค าแนะน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ต่อไป 
 

 

สกอ. จัดท าเอกสารค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอต่อ
รัฐมนตรีภายใน 60 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอ และในกรณีท่ีมีความ
จ าเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ครบ
ก าหนด 
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ขั้นตอนที่ 7 เสนอคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพื่อจัดท ำค ำแนะน ำเสนอ 
                รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

กำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 
1. จัดท าบันทึก เสนอ
เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพ่ือขออนุมัติบรรจุ
วาระการประชุม 
2. ประสานฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพ่ือบรรจุวาระการประชุม 
3. จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระ
การประชุมและเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
4. เข้าร่วมประชุม และท า
หน้าที่ร่วมกับฝ่ายเลขานุการ 
เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อ
คณะอนุกรรมการ 
5. จัดท าบันทึกเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพ่ือลงนามถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
ค าแนะน าฯ และลงนามใน
ใบรับรองวิทยฐานะฯ (รกอ.06) 

1. กรณีที่ กกอ. เห็นชอบใหร้ับรอง ให้สกอ.เสนอ
ค าแนะน าดังกล่าวต่อรัฐมนตรีในขั้นตอนต่อไป  
 

2. กรณีที่ กกอ. เห็นชอบให้รับรองแบบมีเงื่อนไข 
ให้ สกอ. เสนอแนะน าต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทราบเหตุผล
และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา 1 ปี
การศึกษา และยื่นขอรับรองวิทยฐานะมาใหม่ตาม
กระบวนการดังกล่าวข้างต้นตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

3. กรณีไม่รับรอง กล่าวคือ สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนดังกล่าวไม่สามารถปรับปรุงผลการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน 1 ปีการศึกษา 
ให้ สกอ.เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาให้ค าแนะน ารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาไม่รับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสั่งการให้สถาบัน ฯ 
ดังกล่าวต้องงดรับนักศึกษา และปิดหลักสูตรต่อไป 

ภำคผนวก ฉ 
* หนังสืออนุมัติให้บรรจุ
วาระ 
*รูปแบบของหนังสือ
เสนอค าแนะน าของ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
* แบบ รกอ.06 

 
 
ขั้นตอนที่ 8 กำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งกำรของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล้วแจ้ง
ความเห็นต่อ สกอ. ดังต่อไปนี้ 
 
ค ำแนะน ำ
ของ กกอ. 

ควำมเห็น 
รมว. ศธ. 

กำรด ำเนินกำรต่อไป หมำยเหตุ 

รับรองวิทย
ฐานะ 

 

 

        เห็นด้วย 

 

- รัฐมนตรีวา่การ ฯ จะลงนามในใบรับรองวิทยฐานะ รกอ.06 และ  
  สง่กลบัมายงั สกอ.  
- สกอ. แจ้งสถาบนัอดุมศกึษาทราบตอ่ไป 

 

 

 

     ไมเ่ห็นด้วย 
- รัฐมนตรีวา่การ ฯ จะไมล่งนามในใบรับรองวิทยฐานะ รกอ.06 
และแจ้งกลบัมายงั สกอ. พร้อมเหตผุล  
- สกอ. จดัท าหนงัสอืแจ้งสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทราบ และ
จดัท าวาระเสนอคณะกรรมการการอดุมศกึษาทราบตอ่ไป 

   

 
 

รูปแบบในการ
ตอบสถาบนั 
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ค ำแนะน ำ
ของ กกอ. 

ควำมเห็น 
รมว. ศธ. 

กำรด ำเนินกำรต่อไป หมำยเหตุ 

รับรองวิทย
ฐานะแบบมี
เง่ือนไข 

 
 

       
        เห็นด้วย 

- รัฐมนตรีวา่การ ฯ สัง่การให้ สกอ. มีหนงัสอืแจ้งสถาบนัฯ ทราบ 
พร้อมทัง้เหตผุล  
- สกอ. แจ้งให้สถาบนัฯ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา 
1 ปีการศกึษา และให้สถาบนัฯ ยืน่ขอรับรองวิทยฐานะมาใหมต่าม 

  กระบวนการดงักลา่วข้างต้นตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 
 
 

รูปแบบในการ
ตอบสถาบนั 

 

       ไมเ่ห็นด้วย 
- รัฐมนตรีวา่การ ฯ แจ้งให้ สกอ. ทราบพร้อมเหตผุล  
- สกอ. เสนอคณะกรรมการการอดุมศกึษาทราบและพิจารณา
พร้อมให้แนวทางในการด าเนินการตอ่ไป  

 

 

ไมรั่บรอง 
วิทยฐานะ 

 
 
 

 

        เห็นด้วย 
- รัฐมนตรีวา่การฯ แจ้งกลบัมายงั สกอ. พร้อมเหตผุล โดยจะมีผล
ให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนดงักลา่วต้องงดรับนกัศกึษา และปิด
หลกัสตูรตอ่ไป 

- สกอ. แจ้งสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนให้ทราบ และด าเนินการ
ตามที่รัฐมนตรีสัง่การ   

 
 

รูปแบบในการ
ตอบสถาบนั 

 

        
       ไมเ่ห็นด้วย 

- รัฐมนตรีวา่การ ฯ แจ้งกลบัมายงั สกอ. พร้อมเหตผุล และอาจขอ
ข้อมลูหรือสัง่การให้ด าเนินการเพิม่เติม 

- สกอ. เสนอคณะกรรมการการอดุมศกึษาทราบและพิจารณา
พร้อมให้แนวทางในการด าเนินการตอ่ไป 

 

รูปแบบในการ
ตอบสถาบนั 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 

  

  

 

*สกอ. ด าเนินการตามการพิจารณาและการสัง่การของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ

ดงักลา่วในขัน้ตอนท่ี 6 ตอ่สถาบนัอดุมศกึษา    

*สกอ. เผยแพร่ข้อมลูผลการรับรองวิทยฐานะตอ่สาธารณะ  
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ภำคผนวก ก 



 

 

การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารหลักฐานทีส่ถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ยื่นขอให้รับรองวิทยฐานะของสถาบันฯ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 15 วันท าการ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันฯ ยื่นขอ 
(วัน เดือน ปี) 

สกอ. รับเรื่อง 
(วัน เดือน ปี) 

การด าเนินการให้แล้ว
เสร็จ 

(วัน เดือน ปี) 
 

………………………………. 
 

………………………………. 
 

………………………………… 
 

……………………………….. 
 

 

 

 

 

ค าชี้แจง  ตารางตรวจสอบ (Checklist) ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารต่างๆ ทีส่ถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนยื่นขอรับรองวิทยฐานะฉบับนี้เป็นเครื่องมือที่จะอ านวยความสะดวกในเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ สกอ. ที่
จะใช้ในการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยื่น
ต่อ สกอ. เพื่อขอให้รับรองวิทยฐานะเพ่ือท าการสอน เพ่ือให้ปริญญาในระดับชั้นปริญญา...... สาขาวิชา.......  ก่อนที่จะ
ด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป  

ตารางการตรวจสอบข้อมูลนี้จะยึดรายการเอกสารประกอบการยื่นขอรับรองวิทยฐานะในประเด็นต่างๆ 
ตามท่ีปรากฏในคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถเติมข้อมูลในช่องการพิจารณาได้ตามข้อมูลที่ได้จาก
เอกสารทีส่ถาบันอุดมศึกษาส่งมา พร้อมท าเครื่องหมาย √  ลงในกล่อง         ในช่อง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”  

- หากมีการท าเครื่องหมาย  √  ในช่อง “ใช่” ครบทุกข้อ ก็สามารถน าไปสรุปได้ว่า เอกสาร/หลักฐาน
ครบถ้วน เห็นสมควรด าเนินการขั้นที่ 2 ต่อไป 

- หากมีการท าเครื่องหมาย √  ในช่อง “ไมใ่ช่” ให้ระบุเอกสารที่ขาดในช่อง “ข้อสังเกต” 
- ท าเครื่องหมาย √ ในกล่องสรุปผลการพิจารณาจากการตรวจสอบข้างต้น พร้อมลงนามและวันเดือนปีที่

ด าเนินการเสร็จสิ้น ซึ่งจะช่วยก ากับเวลาการท างาน และช่วยต้ดสินการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ต่อไป  

การด าเนินการขั้นที่ 1  
ของเจ้าหน้าที่ 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ย่ืนขอรับรองวิทยฐานะ......................................................... 

 
การตรวจสอบ 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

 
จ านวน 

 
การพิจารณา 

ผลการ
ตรวจสอบ 

 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี 

1. หนังสือขอรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(หนังสือน า)                       

1 ฉบับ - วันที่ยื่นค าขอเพ่ือพิจารณาล่วงหน้าอยู่
ในระยะไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 
ก่อนครบระยะการรับรองวิทยฐานะ 

-  อธิการบดีลงนาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

2. ค าขอให้รับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
(รกอ. 05)  

1 ชุด - กรอกข้อมูลครบถ้วนทั้ง 6 ข้อ 

- อธิการบดีลงนาม 
 

 
 
 

 
 
 

 

3. ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน          

1 ฉบับ - มีส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้ง ระบุวันให้
จัดตั้ง เมื่อวันที่ ..... 

   

4. ส าเนาใบรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เคยได้รับมาแล้ว (ยกเว้น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เพ่ิงได้รับอนุญาตให้จัดตั้งใหม่) 

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

   

5. ส าเนามติสภา
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอนุมัติ
ให้ขอรับรองวิทยฐานะ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพื่อ
จะท าการสอนเพื่อให้ปริญญาใน
ระดับชัน้ปริญญาที่ต้องการ                                 
 

1 ชุด - มีรายงานการประชุมสภาสถาบันฯ 
ครั้งที่....... เมื่อวันที่.......................... ที่มี
มตอินุมัติให้ขอรับรองวิทยฐานะ  
(โดยมรีายชื่อกรรมการผู้เข้าประชุม และผู้
รับรองรายงานการประชุม) 
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การตรวจสอบ 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

 
จ านวน 

 
การพิจารณา 

ผลการ
ตรวจสอบ 

 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี 

6. หลักสูตรการเรียนการสอน
ในชั้นปริญญาและสาขาวชิาที่
ขอรับการรับรองวิทยฐานะ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
  6.1 กรณีขอให้รับรองวิทย
ฐานะของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนเพื่อท าการสอนเพื่อให้
ปริญญาในสาขาวชิาและชั้น
ปริญญาเดิมต่อไป 
  (1) บัญชีรายชื่อข้อมูล
หลักสูตรที่ต้องการขอรับรอง
วิทยฐานะสถาบนัอุดมศึกษา                                   
  (2) ผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบนั ปีลา่สุด           

 
 
 
 
 
 
 
1 ชุด 
 
 
1 ชุด 

 - มีบัญชีรายชื่อหลักสูตรที่ต้องการขอรับ
รองวิทยฐานะ จ านวน...........หลักสูตร 

 -มีผลการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศกึษาล่าสุด 
จ านวน ....... หลักสูตร 

-มีผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 
ระดับสถาบัน ปีการศึกษาล่าสดุ จ านวน  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ถ้าข้อมูล
หลักสูตรที่
ส่งมา
มากกว่า 
CHE ให้
ส่งคืน
ทั้งหมด 
-ให้ ม/ส ท า
ตาราง
เปรียบเทียบ
บัญชีรายชื่อ
กับผล QA 
ระดับ
หลักสูตร 
 

6.2 กรณีขอให้รับรองวิทย
ฐานะของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนเพื่อท าการสอนเพื่อให้
ปริญญาในระดบัชัน้ทีสู่งขึ้นใน
สาขาวชิาใหม ่

(1) เอกสารหลักสูตร
ที่เปิดสอน 

(2) ผลการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ทุกหลักสูตรในรอบปีผ่านมา
ทั้งหมด 

(3) ผลการประกัน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน
ในรอบปีผ่านมา 

 
 
 

 - เอกสารหลักสูตรที่เปิดสอน 

- ผลการประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรทุกหลักสูตรในรอบปีผ่านมา
ทั้งหมด 

- ผลการประกันคุณภาพภายในระดับ
สถาบันในรอบปีผ่านมา 
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การตรวจสอบ 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

 
จ านวน 

 
การพิจารณา 

ผลการ
ตรวจสอบ 

 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี 

6.3 กรณีขอให้รับรองวิทย
ฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหม่ 

(1) หลักสูตรในชั้น 
ปริญญาและสาขาวิชาที่ขอรับรอง 
วิทยฐานะสถาบั นอุดมศึกษา
เอกชนเพื่อจะท าการสอนเพื่อให้
ปริญญา ซึ่งประกอบด้วย 

(ก)  ส าเนามต ิ
สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
อนุมัติหลักสูตร   
                                                  

(ข) เอกสารหลักสูตร  
(มคอ 2)  ฉบบัสมบูรณ์   
    
     (ค) แผ่นบนัทึกข้อมูล
เอกสารหลักสูตร (มคอ 2)    
ฉบับสมบูรณ์                                             
   (ง)แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัชัน้ปริญญาที่ต้องการ 
(มคอ. 02 – 06)                              

 
 
 
 
 
 
 
 
1 ชุด 
 
 
 
4 เล่ม 
 
 
1 แผ่น 
 
 
 
1 ชุด     

 
 
 
 
 
 
 
 

- มีบันทึกมติสภาอนุมัติให้เปิดด าเนินการ
หลักสูตร อยู่ในรายงานการประชุมสภา
สถาบนัฯ ครั้งที่ .............. 
วันที่ ................................. 
- มีเอกสารหลักสูตร  
(มคอ 2)  ฉบับสมบูรณ์ ที่ สกอ. ให้การ
รับทราบ เม่ือวันที่ .........................   
- มีแผ่น CD ของหลักสูตรข้างต้น 
 
 
 
- มีแบบรายงาน มคอ. .......... 
ของหลักสูตรเดียวกัน 
ลงนามโดย.............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าประชุม
อนุกรรมการ
มาตรฐานฯ 

7. เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เชน่ 
     7.1 ส าเนาใบเปลีย่น
ประเภทและ/หรือใบเปลี่ยนชื่อ
สถาบนัอุดมศึกษา 
 

 
1 ฉบับ 

 
- มีส าเนาใบเปลี่ยนประเภท 
- มีส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ
สถาบันอุดมศึกษา 
- มีเอกสารอ่ืนๆ ได้แก่........................ 
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ลงนาม ........................................................................ 

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

ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล 
                                                                                        .........../..................../..............                                                                                                                                   

                                                                                  วัน/เดือน/ปี 

สรุปผลการพจิารณาความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการขอรับรองวิทยฐานะ 

             เอกสาร/หลักฐานครบถ้วน เหน็สมควรด าเนินการขัน้ท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของ
หลักสูตรต่อไป 

             ขาดเอกสาร/หลักฐานตามรายการในช่องข้อสังเกต เหน็สมควรส่งคืนภายใน 15 วันท าการ 
นับตัง้แต่รับเร่ืองโดยแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษายื่นขอรับรองวิทยฐานะใหม่ พร้อมเอกสารท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน และท าหนังสิอแจ้ง  
             สถาบันอุดมศึกษาแล้ว ตามหนังสือเลขที่ ......................ลงวันท่ี ..........................               



 

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ที่ขอรับรองวิทยฐานะ* 
 

ชื่อสถาบัน ............................................................. ................................................................................................... ............................................................................................... ..... 

ชื่อหลักสูตร ................................................................................................................................................... ..............................................................................................................  

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี ......................... ผลคะแนนประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร................................. 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลองค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร** 

1. การก ากับ
มาตรฐาน** 

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

ผู้เรียน*** 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้*** 

เฉลี่ยรวม*** 

คะแนน 
 ผ่าน  
 ไม่ผ่าน 

      

 

 
 
 
หมายเหตุ -*ข้อมูลจาก CHE QA Online  

-** ดูข้อมูลหลังจากเลือกมหาวิทยาลัย (หน้าแรก) 
-***ดูจากผลการประเมินโดยคณะกรรมการ (CAR) 

 
 
 
 
 

การด าเนินการขั้นที่ 2 

ของเจ้าหน้าที ่

รายงานผล > รายงานผลการวเิคราะห์คณุภาพระดบัหลกัสตูร(CAR) 



 
 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจ าหลักสูตร (ดูข้อมูลจากหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หรรือคลิกที่ more info, หมวดที่ 2 อาจารย์) 

ข้อมูลตามแบบ มคอ.02 ข้อมูล ณ ปัจจุบัน 
1. ชื่อ – สกุล.................................................................................................  
คุณวุฒิ   ปริญญาตรี................................................................................ 
           ปริญญาโท................................................................................ 
           ปริญญาเอก.............................................................................. 
           อ่ืนๆ ........................................................................................  
ต าแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์ 
                          2.  ศาสตราจารย์         ด้าน............................................ 
                          3.  รองศาสตราจารย์    ด้าน............................................ 
                          4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด้าน............................................ 
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
...................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. .... 

1. ชื่อ – สกุล.................................................................................................  
คุณวุฒิ   ปริญญาตรี................................................................................ 
           ปริญญาโท................................................................................ 
           ปริญญาเอก.............................................................................. 
           อ่ืนๆ ........................................................................................  
ต าแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์ 
                          2.  ศาสตราจารย์         ด้าน............................................ 
                          3.  รองศาสตราจารย์    ด้าน............................................ 
                          4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด้าน............................................ 
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. .... 

2. ชื่อ – สกุล.................................................................................................  
คุณวุฒิ   ปริญญาตรี................................................................................ 
           ปริญญาโท................................................................................ 
           ปริญญาเอก.............................................................................. 
           อ่ืนๆ ........................................................................................  
ต าแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์ 
                          2.  ศาสตราจารย์         ด้าน............................................ 
                          3.  รองศาสตราจารย์    ด้าน............................................ 

2. ชื่อ – สกุล.................................................................................................  
คุณวุฒิ   ปริญญาตรี................................................................................ 
           ปริญญาโท................................................................................ 
           ปริญญาเอก.............................................................................. 
           อ่ืนๆ ........................................................................................  
ต าแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์ 
                          2.  ศาสตราจารย์         ด้าน............................................ 
                          3.  รองศาสตราจารย์    ด้าน............................................ 
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                          4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด้าน............................................ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .... 
........................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ..... 

                          4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด้าน............................................ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .... 
........................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. .... 

3. ชื่อ – สกุล.................................................................................................  
คุณวุฒิ   ปริญญาตรี................................................................................ 
           ปริญญาโท................................................................................ 
           ปริญญาเอก.............................................................................. 
           อ่ืนๆ ........................................................................................ 
ต าแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์ 
                          2.  ศาสตราจารย์         ด้าน............................................ 
                          3.  รองศาสตราจารย์    ด้าน............................................ 
                          4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด้าน............................................ 
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)  
.................................................................................................................... ............. 
............................................................................................................................. ... 
................................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. .... 

3. ชื่อ – สกุล.................................................................................................  
คุณวุฒิ   ปริญญาตรี................................................................................ 
           ปริญญาโท................................................................................ 
           ปริญญาเอก.............................................................................. 
           อ่ืนๆ ........................................................................................  
ต าแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์ 
                          2.  ศาสตราจารย์         ด้าน............................................ 
                          3.  รองศาสตราจารย์    ด้าน............................................ 
                          4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด้าน............................................ 
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ... 
.................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .... 
.................................................................................................................................  

4. ชื่อ – สกุล.................................................................................................  
คุณวุฒิ   ปริญญาตรี................................................................................ 
           ปริญญาโท................................................................................ 
           ปริญญาเอก.............................................................................. 

4. ชื่อ – สกุล.................................................................................................  
คุณวุฒิ   ปริญญาตรี................................................................................ 
           ปริญญาโท................................................................................ 
           ปริญญาเอก.............................................................................. 
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           อ่ืนๆ ........................................................................................  
 
ต าแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์ 
                          2.  ศาสตราจารย์         ด้าน............................................ 
                          3.  รองศาสตราจารย์    ด้าน............................................ 
                          4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด้าน............................................ 
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .... 
.......................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. .... 
....................................................................................... .......................................... 

           อ่ืนๆ ........................................................................................ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์ 
                          2.  ศาสตราจารย์         ด้าน............................................ 
                          3.  รองศาสตราจารย์    ด้าน............................................ 
                          4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด้าน............................................ 
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. .... 
 

5. ชื่อ – สกุล.................................................................................................  
คุณวุฒิ   ปริญญาตรี................................................................................ 
           ปริญญาโท................................................................................ 
           ปริญญาเอก.............................................................................. 
           อ่ืนๆ ........................................................................................  
ต าแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์ 
                          2.  ศาสตราจารย์         ด้าน............................................ 
                          3.  รองศาสตราจารย์    ด้าน............................................ 
                          4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด้าน............................................ 
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .... 
........................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. .... 

5. ชื่อ – สกุล.................................................................................................  
คุณวุฒิ   ปริญญาตรี................................................................................ 
           ปริญญาโท................................................................................ 
           ปริญญาเอก.............................................................................. 
           อ่ืนๆ ........................................................................................  
ต าแหน่งทางวิชาการ* 1.  อาจารย์ 
                          2.  ศาสตราจารย์         ด้าน............................................ 
                          3.  รองศาสตราจารย์    ด้าน............................................ 
                          4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด้าน............................................ 
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .... 
........................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. .... 

*ดูข้อมูลจาก http://www.nap.mua.go.th/FacultyRecord/index.aspx  กรณขี้อมูลใน มคอ 2 กับปัจจุบันไมต่รงกัน ให้ใชข้้อมูล มคอ 2 ท่ี สกอ.รับทราบลา่สุด 

 

หมวดที่ 1 > Input > อาจารย์ประจ าหลกัสตูร > เลือกช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสตูร > more info 
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ผลการวิเคราะห์ 

ชื่อ-สกุล 
ของ 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร/อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ข้อมูลอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตรตาม มคอ.2 ข้อมูลอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร ณ ปัจจบุัน 

ความเห็นของ
เจ้าหน้าที ่

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ ผลงานทาง
วิชาการ/

ผลงานวิจยั 

สัดส่วนการคุม
วิทยานิพนธ์  

(ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ ผลงานทาง
วิชาการ

ผลงานวิจยั 

สัดส่วนการคุม
วิทยานิพนธ์ 

(ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาตร ี 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
ง 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง  

1.  
 
 

                         

2. 
 
 

                         

3.  
 
 

                         

4.  
 
 

                         

5.  
 
 

                         

 

 
 
 
 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 จ านวนผลงานวิจัย......................................เรื่อง 
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 จ านวนผลงานวิชาการ............................... .เรื่อง 
 จ านวนบทความ/ต ารา................. ........ .......เรื่อง 
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา (ดูข้อมูลจาก หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต)  

 3.1  ข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี..................... ....................คน 
- จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน.............................คน 
- จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า คิดเป็นร้อยละ...........................ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

   ตรงกับสาขาที่เรียน คิดเป็นร้อยละ.................. .............ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 
   ไม่ตรงกับสาขาท่ีเรียน คิดเป็นร้อยละ...............................ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 
 
 3.2 ข้อมูลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี............................................คน 
  - จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท.....................................คน 
  - จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.บัณฑิต ......... ................ ............คน 
  - จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ..................................คน 
  - จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง.............................คน 

- ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา  
 - ระดับปริญญาโท  
  1. แผน ก แบบ ก 1 

     วารสารระดับชาติ    จ านวน............................เรื่อง 
     วารสารระดับนานาชาติ  จ านวน............................เรื่อง 
    2. แผน ก แบบ ก 2 
     วารสารระดับชาติ    จ านวน............................เรื่อง 
     วารสารระดับนานาชาติ  จ านวน............................เรื่อง 
     รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) จ านวน.................................เรื่อง 
    3. แผน ข 
     รายงานการค้นคว้าอิสระ  จ านวน...........................เรื่อง 

หมวดที่ 3 > Input > ข้อมลูนกัศกุษา 

หมวดที่ 3 > Input > จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 

หมวดที่ 3 > ประเมินตวับง่ชี ้> ตบช.2.2 

หมวดที่ 3 > Input > ข้อมลูนกัศกุษา 

หมวดที่ 3 > Input > จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 

หมวดที่ 3 > Input > ผลงานของนกัศกึษาและผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาโทที่ได้รับการตพีิมพ์และเผยแพร่ 



   - ระดับปริญญาเอก 

    1. แบบ 1  
     วารสารระดับชาติ (อย่างน้อย 2 เรื่อง)   จ านวน............................เรื่อง 
     วารสารระดับนานาชาติ (อย่างน้อย 2 เรื่อง) จ านวน............................เรื่อง 
    2. แบบ 2 
     วารสารระดับชาติ    จ านวน............................เรื่อง 
     วารสารระดับนานาชาติ    จ านวน............................เรื่อง 
 
ส่วนที่ 4 : การจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ดูข้อมูลและคัดลอกจากหมวดที่ ๔ - 5) 
  ............................................................................................................................................................................. ................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมวดที่ 3 > Input > ผลงานของนกัศกึษาและผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 

หมวดท่ี 5 > ประเมินตวับง่ชี ้6.1 

หมวดท่ี 4 > ประเมินตวับ่งชี ้> ตบช 5.1,5.2,5.3,5.4 


