
คู่มือสำหรับผู้รับบริการ : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
กระทรวง : การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานมาตรฐานการศึกษา  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : การประเมินคุณภาพการศึกษา  
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 1) กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561  2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 3) แนวทางการนำ
มาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล 4) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  บริการทั่วไป 
7. พ้ืนที่ให้บริการ ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ) : 1) กฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
2561 3) แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล 4) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐาน
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ : ทุกวัน วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.30 
– 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. (หมายเหตุ: มีพักเที่ยง) หน่วย 1 วัน (ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทาง
ราชการกำหนด และตามประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)  
 จำนวนคำขอที่มากท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)  
 จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  
 

ส่วนของคู่มือสำหรับผู้รับบริการ  
10.หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
11.ช่องทางการให้บริการ : ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน / E-Mail  
สถานที่ให้บริการ :   
  สถานที่ให้บริการ : งานมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น  1  

อาคาร  28  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  
  ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ 
      เวลา 10.00 น. - 14.00 น. 
      มีพักเที่ยง 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการประเมินระดับหลักสูตร  
เงื่อนไข ของการเลือกกลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 ขอรับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Register : TQR) 

1. คุณสมบัติของหลักสูตร 
1.1 หลักสูตรต้องเปิดสอนมาแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร       
1.2 หลักสูตรดำเนินการประเมินตนเอง และมีผลการประเมินคุณภาพตนเองคะแนนเฉลี่ย

ระดับดี (คะแนน 3.01) ขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปี นับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตร     
1.3 หลักสูตรต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดในระบบ CHE QA Online 
1.4 เป็นหลักสูตรที่คณะพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความพร้อมในการรับการ

ประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Register: TQR)  

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน  
1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 3 คน ต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ กับ

สาขาที่ขอรับการประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอย่างน้อย 1 คน ต้องมี
คุณวุฒติรงกับสาขา วิชาที่ขอรับการประเมิน     

2 ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน     
3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกคนต้องขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน

ระดับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อการ

เผยแพร่หลักสูตร TQR แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้          
ระดับปริญญาตรี        
คณะกรรมการต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป     
ระดับปริญญาโท        
คณะกรรมการต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรอง

ศาสตราจารย์ขึ้นไป     
ระดับปริญญาเอก        
คณะกรรมการต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ

ศาสตราจารย์  
กลุ่มที่ 2 ขอรับการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 

1. คุณสมบัติของหลักสูตรที่จะเลือก 
เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 และ ไม่เป็นหลักสูตรที่อยู่ระหว่าง

ขอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข หรือได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข หรือ
หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ ภายในปีการศึกษา 2562 ซึ่งยังมี
ผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2562  
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2. องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน  
2.1 จำนวนคณะกรรมการประเมินฯ 3 คน ประกอบไปด้วย ประธานกรรมการ จำนวน 1 คน  

กรรมการ จำนวน 1 คน  กรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน 
2.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินฯ  

1) ประธานกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตร จาก 
สกอ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ที ่มาจากภายนอกมหาวิทยาลัย  และมีความเชี ่ยวชาญหรือจบ
การศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน 

2) กรรมการ มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
2.1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการอบรมหลักสูตร

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น หรือ สกอ. จัดขึ้น  
2.2) กรรมการจากภายในสถาบันต้องไม่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร หรือ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน  
2.3) กรรมการ และ กรรมการและเลขานุการ ที ่เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิภายใน

มหาวิทยาลัย ให้ประเมินได้ไม่เกิน 5 หลักสูตร 
 
ทั ้งนี ้หากมีความจำเป็นเพื ่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาจแต่งตั้ง

ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน 1 คน ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือสถาบันอื่น หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จัดขึ้น    
 2.3 คุณสมบัติเฉพาะของประธาน และกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของ
แต่ละระดับการศึกษาเป็นดังนี้ 

1)  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือ ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป 

2)  หลักสูตรระดับปริญญาโท  ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ขึ้นไป 

3)  หลักสูตรระดับปริญญาเอก  ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการระดับศาสตราจารย์  
 

กลุ่มที่ 3 หลักสูตรที่ขอปิดแบบมีเงื่อนไข และหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์แล้วแต่ยัง
มีผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2562 

1. คุณสมบัติของหลักสูตร 
 1.1 เป็นหลักสูตรที่อยู่ระหว่างขอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข หรือได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข หรือ 
 1.2 หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ ภายในปีการศึกษา 
2562 ซึ่งยังมีผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2562 
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2. องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน  
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน ที่อยู่บัญชี

รายชื่อผู้ประเมินของสถาบัน   
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่  ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

1 หลักสูตรจัดทำ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.
7) ในระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จ  

7 วัน 
(ภายใน 45 วัน นับ
จากสิ้นปีการศึกษา) 

 

2 หล ักส ูตรกำหนดว ันร ับการประเม ิน และเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินไปยังงานมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน   

7 วัน 
(ภายใน 45 วัน นับ
จากสิ้นปีการศึกษา) 

หลักสูตร  
คณะ  

3 ง านมาตรฐ านการศ ึ กษาตรวจสอบค ุณสมบ ั ติ ข อ ง
คณะกรรมการประเมิน และจัดทำคำสั ่งแต ่งต ั ้ง  เสนอ
อธิการบดีลงนาม  

3 วัน 
 

งานมาตรฐาน
การศึกษา  

4 หลักสูตรรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online 

1 วัน หลักสูตร  

5 คณะกรรมการรายงานผลการประเมิน ผ่านระบบ CHE QA 
Online  

7 วัน 
(นับจากวันประเมิน) 

หลักสูตร  
คณะ  

6 หลักสูตรจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และเสนอ
คณะเพ่ือพิจารณาดำเนินการ ตามข้ันตอนของคณะ   

14 วัน 
(นับจากวันประเมิน) 

หลักสูตร  
คณะ  

7 คณะจัดส่งผลการประเมินระดับหลักสูตร และแผนพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำคณะมายังงานมาตรฐานการศึกษา 

21 วัน 
(นับจากวันประเมิน) 

หลักสูตร  
คณะ  

8 งานมาตรฐานการศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เสนอสภามหาวิทยาลัย  

15 วัน  
(ภายใน 120 วัน 
นับจากวันสิ้นปี

การศึกษา) 

งานมาตรฐาน
การศึกษา  
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1. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน  

ที ่ รายการเอกสาร 
ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 
แบบฟอร์มเสนอชื่อ
กรรมการ ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

1 0 ฉบับ  

2 
แบบฟอร์ม รายงานผล
การดำเนินการ (มคอ.7) 

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

1 0 ฉบับ  

3 
แบบฟอร์ม รายงานผล
การประเมิน ระดับ
หลักสูตร 

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

1 0 ฉบับ  

4 
แบบฟอร์ม รายงาน
แผนพัฒนาคุณภาพระดับ
หลักสูตร 

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

1 0 ฉบับ  

 
2. ช่องทางการร้องเรียน 
   งานมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น  1  อาคาร  28  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์  ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
 
3. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 

ชื่อเอกสาร  1) แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  2) แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินการ (มคอ.7)  
  3) แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมิน ระดับหลักสูตร 
  4) แบบฟอร์ม รายงานแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร 
อัพโหลดไฟล์เอกสาร   ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร www.qa.srru.ac.th   
 

4. หมายเหตุ 
1. กรณีหลักสูตรที่เลือกกลุ่มที่ 2 และ 3 งบประมาณที่เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร งานมาตรฐาน

การศึกษา ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณลงสู่คณะ ในอัตราหลักสูตรละ 7,500 บาท  
2. กรณีหลักสูตรเลือกกลุ่มที่ 1 งบประมาณที่เกี ่ยวข้องกับการประเมินหลักสู ตร งานมาตรฐาน

การศึกษา จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก หลักสูตรละ 7,500 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 
บาท  ทั้งนี้จะสนับสนุนไม่เกินจำนวนร้อยละ 15 ของหลักสูตรทั้งหมดที่สังกัดคณะ   

 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล นายธนภัทร  พิศเพ็ง  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  
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ไม่ผ่าน 

  ผ่าน 

แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรจัดทำ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) ในระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จ 

หลักสูตรกำหนดวันรับการประเมิน และเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินไปยัง
งานมาตรฐานการศึกษาเพ่ือจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน   

งานมาตรฐานการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน และ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เสนออธิการบดีลงนาม 

หลักสูตรรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online 

คณะกรรมการรายงานผลการประเมิน ผ่านระบบ 
CHE QA Online 

หลักสูตรจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และเสนอคณะเพ่ือพิจารณาดำเนินการ ตามข้ันตอนของคณะ   

คณะจัดส่งผลการประเมินระดับหลักสูตร และแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ที่ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะมายังงานมาตรฐานการศึกษา 

เริ่มต้น 

สิ้นสุด  

งานมาตรฐานการศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร เสนอสภามหาวิทยาลัย 


