
 
กฎกระทรวง 

มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.  2565 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าว่า  “มาตรฐานการอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๔  มาตรา  ๖  
วรรคหนึ่ง   และมาตรา  ๑๗  (๖)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และบทนิยามค าว่า  
“มาตรฐานการอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๓  และมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง   แห่งพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาออกกฎกระทรวงไว้    
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงวนัที่  

๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที ่ 

๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(๓) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  แนวทางการน ามาตรฐานการอุดมศึกษา 

สู่การปฏิบัติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้   
“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับ 

ต่ ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 
“มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดขั้นต่ าเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา  การด าเนินการ  ผลลัพธ์  คุณภาพ  และเกณฑ์อื่นในการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



“มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา”  หมายความว่า  มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาระดับอุดมศกึษา 

“ผลลัพธ์การเรียนรู้”  หมายความว่า  ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จาก
การศึกษา  ฝึกอบรม  หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ   หรือการเรียนรู้จริงในที่ท างาน
ระหว่างการศึกษา 

“หลักสูตรการศึกษา”  หมายความว่า  หลักสูตรระดับปริญญาและต่ ากว่าปริญญาตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ 

“แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  แผนระยะห้าปีซึ่งก าหนดทิศทาง  เป้าหมาย  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ  เพ่ือใช้ใน 
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา   

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ข้อ ๔ ให้ใช้มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนี้  ในการส่งเสริม  

การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล  และการประกันคุณภาพการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง่ 

ข้อ ๕ มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐานศักยภาพ  
และความพร้อม  มาตรฐานการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐาน
การด าเนินการเพ่ือให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาทีมี่คุณภาพ 

หมวด  ๑ 
มาตรฐานศักยภาพและความพร้อม 

 
 

ข้อ ๖ มาตรฐานศักยภาพและความพร้อม  เป็นมาตรฐานเพ่ือใช้ในการพิจารณาการจัดตั้ง
และการประเมินสถานภาพการด ารงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วย   

(๑) ด้านกายกาพ   
(๒) ด้านวิชาการ   
(๓) ด้านการเงินและการบัญชี   
(๔) ด้านการบริหารจัดการ 
ข้อ ๗ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความพร้อมด้านกายภาพ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ท าเลที่ตั้งและบริเวณใกล้เคียง 
 (ก) เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (ข) เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกบัสถานที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบันอุดมศึกษา 
 (ค) อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะสามารถสร้างบรรยากาศทางวิชาการได้ดี 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



(๒) พ้ืนที่ด าเนินการ 
 มีพ้ืนที่ด าเนินการรองรับความเป็นสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนตามพันธกิ จ    

และเพียงพอส าหรับการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล  โดยให้มีมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
(๓) โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ก) มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เหมาะสม  และเพียงพอ 

ต่อการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา   
 (ข) มีสาธารณูปโภคที่เพียงพอ  โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
 (ค) มีอุปกรณ์และระบบความปลอดภัย   ระบบป้องกันอัคคีภัย   โดยให้เป็นไป 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (ง) มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ เรียนทุกกลุ่ม  โดยเฉพาะผู้ที่ต้องได้รับ 

ความช่วยเหลือเปน็พิเศษ 
 (จ) มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอและสอดคล้องกับ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริบทของสงัคมดิจิทัลทีท่ันสมัย 
ข้อ ๘ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความพร้อมด้านวิชาการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีบุคลากรสายวิชาการที่มีความรู้   ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชา 

และรายวิชาที่เปิดสอน  โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุ ดมศึก ษา    
และมีจ านวนที่เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน 

(๒) มีระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  เ พ่ือให้บุคลากรสายวิชาการ 
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(๓) มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับสาขาวิชาและรายวิชาที่เปิดสอน   
มีการบ ารุงรักษาและพัฒนาให้มีความทันสมัยอยา่งต่อเนื่อง 

(๔) มีระบบและเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  
กับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม 

ข้อ ๙ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความพร้อมด้านการเงินและการบัญชี  ดังต่อไปนี ้
(๑) มีเงินทุนและทรัพย์สินอื่น  รวมทั้งแหล่งทุนเพียงพอส าหรับการด าเนนิการตามพันธกิจ 
(๒) มีการวิเคราะห์รายรับ  รายจ่าย  ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรการศึกษา  และความคุ้มคา่

ของการด าเนินงาน   
(๓) มีการประมาณการสถานะการเงินที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต  

และมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางการเงินส าหรับการด ารงอยู่  
ของสถาบันอุดมศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 

(๔) มีระบบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและระบบตรวจสอบที่มีมาตรฐาน 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๐ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความพร้อมด้านการบริหารจัดการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 

ในเชิงบริหารด้านต่าง ๆ   ที่หลากหลาย  สามารถชี้น าและก ากับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา   
(๒) มีผู้บริหารซึ่งมีความซื่อสัตย์และประสบการณ์ในด้านการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
(๓) มีบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมีความรู้  ความช านาญในการบริหารจัดการ  โดยมีระบบ 

การบริหารและการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวเพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(๔) มีระบบการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับสภาสถาบันอุดมศึกษา   ผู้บริหาร   

และคณาจารย์ในทุกระดับให้มีการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

(๕) มีระบบการรับฟัง  การวิเคราะห์  และการตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน  ผู้ใช้บณัฑติ  
ท้องถิ่น  และสังคมในการจัดท าแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา  การเปิดหลักสูตรการศึกษา  การจัด 
การศึกษา  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  การประกันคุณภาพการศึกษา  และการประเมินผล  ทั้งนี ้  
โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนและกลุ่มตา่ง ๆ   จะได้รับ 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

ข้อ ๑๑ มาตรฐานการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของสถาบันอุดมศึกษา  เป็นมาตรฐาน
เพ่ือให้การด าเนินการตามภาระหน้าที่หลักเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ  
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ประกอบด้วย 

(๑) ด้านการจัดการเรียนการสอน   
(๒) ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม   
(๓) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
(๔) ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ ๑๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน  ดังต่อไปนี ้
(๑) ก าหนดนโยบายและทิศทางในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ 

แนวทางการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ความต้องการของชุมชน  สังคมและประเทศ  ทั้งนี ้ 
ตามความเชี่ยวชาญและอัตลกัษณ์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา   

(๒) จัดให้มีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายไม่ว่าแบบให้ปริญญาหรือแบบไม่ให้ปริญญา   
เพ่ือส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวติ   

(๓) จัดท าและบริหารหลักสูตรการศึกษาเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   

้หนา   ๖
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(๔) มีการพัฒนาคณาจารย์ในเ ร่ืองการจัดกระบวนการเรียนรู้   ทั้งในระบบชั้นเรียนและ 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  รวมทั้งการให้ค าปรึกษาและการดูแลผู้เรียนให้ประสบ
ความส าเร็จในการศึกษา 

(๕) ก ากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทีก่ าหนดไว้ในแต่ละหลักสตูรการศึกษา   

ข้อ ๑๓ สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและทิศทางการวิ จัยที่ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประ เทศ    

และเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปะและวัฒนธรรม  หรือสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้  ตามความเชี่ยวชาญ 
และอัตลักษณ์ของกลุ่มสถาบันอดุมศึกษา   

(๒) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสน องต่อการพัฒนาและ 
ความต้องการของประเทศหรือพ้ืนที่ 

(๓) พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์  นักวิจัย  และผู้เรียน  ให้มีความสามารถในการสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุน  การจัดสรรงบประมาณ  
และทรัพยากรให้เพียงพอในการสร้างผลงานวจัิยและนวัตกรรม 

(๔) ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัย 
แก่ผู้เรียน 

(๕) จัดให้มีระบบบริหารจัดการงานวิจัย   นวัตกรรม  และทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมี
ประสิทธิภ าพ  ส ามารถ เ ข้ าถึ ง ฐ านข้ อ มูลด้ านการวิ จัย และนวั ตกรรมตามศักยภาพของ 
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา   

(๖) ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมในการวิจัย   การประกันคุณภาพการวิจัยและ 
การสร้างนวัตกรรม  และมีการประเมินผลกระทบของผลงานวจัิยและนวตักรรมของสถาบันอุดมศึกษา 

(๗) ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวตักรรมไปใช้ประโยชนเ์ชงิพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ 
ข้อ ๑๔ สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและทิศทางการบ ริการวิชาการและการพัฒนาเชิงพ้ืนที่   ทั้งนี้    

ตามความเชี่ยวชาญและอัตลกัษณ์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
(๒) ก ากับดูแลกระบวนการบริการวิชาการให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้   ทั้งที่เป็น 

การบริการของหน่วยงานและของคณาจารย์  โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตอบสนองและสร้างประโยชน์แก่ชุ มชน    
สังคม  และประเทศ  ตามความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของกลุม่สถาบนัอุดมศึกษา 

(๓) ส่งเสริมให้คณาจารย์  ผู้เรียน  และชุมชน  ร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาชุมชนในพ้ืนทีเ่พ่ือสร้าง
ประสบการณ์จริงให้เกิดขึ้นในการเรียนรู้และเพ่ือใหเ้กิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

้หนา   ๗
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(๔) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้ เ รียน  
มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ 

(๕) ก ากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการบริการวิชาการและมีการก ากับติดตามการให้บริการ
วิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง 

ข้อ ๑๕ สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการด้านการทะนบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ    

เ พ่ือการธ ารงรักษา  สืบสาน  เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยหรือการพัฒนา  ต่อยอด  และ 
สร้างคุณค่าใหม่  ทั้งนี้  ตามความเชี่ยวชาญและอัตลกัษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

(๒) จัดให้มีรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมที่สร้างความรู้ควา มเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์  ศิลปะและวัฒนธรรม  และประเพณีที่หลากหลายของทอ้งถิน่และของชาติ   

หมวด  ๓ 
มาตรฐานการด าเนินการเพ่ือให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
 

ข้อ ๑๖ เ พ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้สถาบันอุดมศึกษามีมาตรฐานตามหมวด   ๑  
มาตรฐานศักยภาพและความพร้อม  และหมวด  ๒  มาตรฐานการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
ของสถาบันอุดมศึกษา  อย่างครบถ้วน  และเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพและมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล  สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนนิการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท ากลยุทธ์เ พ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้   โดยมีการจัดท า 
และด าเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิต
และพัฒนาก าลังคนของประเทศ  และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
ตามกลยุทธ์และการด าเนินงานตามพันธกิจ  และมีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  ทั้งนี้  โดยมีตัวชี้วัดที่ประเมินผลได้อย่างแท้จริง 

(๒) จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือน าความคิดเห็นไปใช้ 
ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  ให้สอดคล้องกับความต้องการและ 
สร้างความพึงพอใจให้ผู้เรียนและผู้มีสว่นได้เสยีอย่างต่อเนื่อง 

(๓) ติดตาม  ทบทวน  และปรับปรุงแผนตาม  (๑)  และผลการด าเนินการให้สอดคล้องกับ  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยมีการรวบรวม  วิเคราะห์  และจัดการข้อมูล 
อย่างเหมาะสม  สามารถน ามาใช้สนับสนุนการตัดสนิใจ   

(๔) ประเมินความต้องการด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร   มีการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการท างานที่เพียงพอและเหมาะสมส าหรับการด าเนินการตามพันธกิจให้ประสบ
ความส าเร็จ  มีระบบบริหารงานบุคคลที่ส่งเสริมการน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่    
และท าให้บุคลากรมีความม่ันคงในอาชพี   

้หนา   ๘
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(๕) มีการติดตามและรายงานผลลัพธ์  รวมทั้งมีการจัดท าและด าเนินการตามแผนการปรับปรุง
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์ในด้านที่ส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ผลลัพธ์ ด้านการเรียนรู้ของผู้เ รียน   ด้ านการวิ จัยและการสร้างนวัตกรรม 
ด้านการบริการวิชาการ  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  และผลลัพธ์ตามพันธกิจที่สถาบันอุดมศึกษาประกาศ 
ต่อสาธารณะ   

 (ข) ผลลัพธ์ด้านการท าประโยชน์ให้ทอ้งถิน่และสังคม 
 (ค) ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความผูกพันของผูเ้รียนและผู้มีส่วนได้เสีย 
 (ง) ผลลัพธ์ด้านบุคลากร  ทั้งด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร  

ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน  ด้านความม่ันคงในอาชีพ  ด้านสวัสดิการและผลประโยชนต์อบแทน 
 (จ) ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร  การก ากับดูแล  และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ
 (ฉ) ผลลัพธ์ด้านการเงิน  การงบประมาณ  และความคงอยู่หรือเพ่ิมขึ้นของผูรั้บบริการ 
ให้คณะกรรมการเผยแพร่รายงานผลลัพธ์ตาม  (๕)  (ก)  (ข)  และ  (ค)  ให้ประชาชนทราบ  

เป็นการทั่วไป 

หมวด  ๔ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก าหนด 

ข้อ ๑๘ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
มีหน้าที่ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการปฏิบตัิตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๑๙ คณะกรรมการอาจออกประกาศหรือแนวปฏิบัติอื่น  ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษานี้ได้ 

การออกประกาศหรือแนวปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง   ต้องค านึงถึงความแตกต่างหลากหลาย 
ของประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวา่ด้วยการอุดมศึกษา 

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลและทบทวนข้อก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 
ทุกห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  โดยรับฟังความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษา  ผู้เรียน  คณาจารย์    
และผู้ใช้บัณฑิตอย่างกว้างขวาง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๑ ในวาระเร่ิมแรก  การใด ๆ  ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศว่าด้วยมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา   บรรดาที่ถูกยกเลิก 
โดยกฎกระทรวงนี้   ซึ่งด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และสถาบันอุดมศึกษา 

้หนา   ๙
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ได้แจ้งให้ส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมทราบภายในหกสบิวนั
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให้ด าเนินการต่อไปตามประกาศดังกล่าวจนกวา่
จะแล้วเสร็จ  เว้นแต่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะก าหนดเป็นอยา่งอื่น 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



หมายเหตุ  :-   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๔  มาตรา  ๑๗  และ 
มาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติร ะเบี ยบบริหารรา ชการกร ะทร วงการ อุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์    
วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม  โดยข้อเสนอแนะ 
และความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาด้วย  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕


