
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

   
 

  ตามที่พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลอง
กับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ  โดยคํานึงถึง
ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษาระดับปริญญา  ตามกฎหมายวาดวย
การจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันทีมี่ปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้ง 
ที่แตกตางกัน  เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงประกาศมาตรฐานสถาบัน 
อุดมศึกษา ไวดังตอไปน้ี 

  ๑. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษาประกอบดวยมาตรฐาน ๒ ดาน ดังนี้ 

      ๑.๑ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา  ประกอบดวย
มาตรฐานยอยดานตาง ๆ ๔ ดาน 

   (๑)  ดานกายภาพ 
         สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียน 
ที่ดี มีหองครบทุกประเภท พ้ืนที่ใชสอยทีใ่ชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวน
เพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนอาจารยประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษา
ตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑพ้ืนที่ใชสอยอาคารโดยประมาณ  รวมทั้งตองจัดใหมีหองสมุดตาม
เกณฑมาตรฐาน มีครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา และคอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการ 
จัดการศึกษา 
          ทั้งน้ี อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
หรือความจําเปนอยางอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

   (๒)  ดานวิชาการ 
                                    สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดาน
วิชาการสอดคลองกับวิสัยทศัน พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบณัฑิตทีต่อบสนองความ
ตองการของประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม  มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริการการศึกษาที่ดี 
สามารถแสวงหาความรูไดอยางมีคุณภาพ สถาบันตองมีการบริหารวชิาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
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ประสิทธผิลทัง้ในดานการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การประเมินผล การเรียนรู  การประกันคณุภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
วิชาการ 
   (๓)  ดานการเงิน 
                                   สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที ่
จําแนกตามกองทุน มีแผนการเงินที่ม่ันคง เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาไดตาม
พันธกิจและเปาหมายที่กําหนดไว รวมทัง้สอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูเรียนและผูใชบรกิารอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการไดมาของ
รายได รายรับ การจัดสรร การใชจายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเปนธรรมอยางชัดเจน รวมทั้งการนํา
รายไดไปลงทนุภายใตการประเมินและวเิคราะหความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิบัติงานควบคูไปกับการใชเงินทุกประเภท และมีระบบการตดิตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอน
ของบุคลากรทุกระดับ 
   (๔)  ดานการบริหารจัดการ     
         สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการ 
ถายทอดวิสัยทัศน คานิยม ไปสูการปฏิบตัิที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลวุัตถปุระสงค
และพันธกิจทีก่ําหนดไว โดยมีสภาสถาบนัทําหนาที่กํากับนโยบาย การดําเนินการตามแผน  การบริหาร
บุคคล การบรหิารงบประมาณและทรัพยสนิ การบริหารสวัสดิการที่จัดใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุก
ระดับ รวมทั้งกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และกฎหมายที่กําหนดไว  มีการเผยแพรผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหาร
จัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน  ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
ที่ประกอบดวย หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได หลกัการมีสวนรวม และ
หลักความคุมคา  
      ๑.๒  มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบ 
ดวย มาตรฐานยอยดานตางๆ ๔ ดาน 

(๑)  ดานการผลิตบัณฑติ 
         สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่มีคุณสมบตัิและจํานวน
ตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ  สถาบันผลติ
บัณฑิตไดตามคุณลักษณะ จุดเนนของสถาบัน ตรงตามเปาหมายที่กําหนด และจัดใหมีขอสนเทศทีช่ัดเจน 
เผยแพรตอสาธารณะในเรื่องหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  คณาจารย  ที่สงเสริมการจัดกิจกรรม   
การพัฒนาการเรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความตองการของนักศึกษา 

   (๒)  ดานการวิจัย 
                                     สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพ  
ประสิทธิภาพ และภายใตจุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหาร 
จัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสราง
เครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบันเพือ่ใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ และงานริเริ่ม 
สรางสรรคที่มีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความตองการ 
ของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน 
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   (๓)  ดานการใหบริการทางวชิาการแกสังคม 
      สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

ทั้งในวงกวางและกลุมเปาหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ ซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากร
รวมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลกัษณะ  อาทิ  การใหคําปรึกษา  การศึกษาวิจัย  
การคนควาเพือ่แสวงหาคําตอบใหกับสังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ การจัดใหมี
การศึกษาตอเนื่องบริการแกประชาชนทัว่ไป การใหบรกิารทางวิชาการนี้  สามารถจัดในรูปแบบของการ
ใหบริการแบบใหเปลาหรือเปนการใหบรกิารเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปนขอมูลยอน 
กลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม 

   (๔)  ดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
      สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาต ิ

ทั้งในระดับหนวยงานและระดับสถาบัน  มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและ
วัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรยีนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพ่ือใหผูเรียนและบุคลากรของ
สถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู  ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสนุทรียะตอศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ  สามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ  
มีวิถีชวีิตที่ปรารถนาและเรยีนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถชีีวติที่ไมพึงปรารถนาได สถาบนัมีการ
ควบคุมการดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพและประสทิธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

  ๒. ประเภทหรือกลุมสถาบนัที่กําหนดไวภายใตมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษานี้  แบงเปน  
๔ กลุม ดังนี้ 
       กลุม ก วิทยาลัยชุมชน 
       กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 
       กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง 
       กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลติบัณฑติระดับบัณฑติศึกษา โดยเฉพาะ 
                                   ระดับปริญญาเอก 
 

  สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจะเปนผูเลือกประเภทหรือกลุมสถาบันเองตามปรัชญา 
วัตถุประสงค และพันธกิจที่ไดกําหนดไว ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงกลุมที่เลือกไวได 
  กลุมสถาบันตาง ๆ จะเนนหนักในมาตรฐานหลักและมาตรฐานยอยทั้ง ๑.๑ และ ๑.๒ ที่
แตกตางกันในดานปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจที่กําหนด 
  กลุมสถาบันที่กําหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ใหเปนไปตามเอกสารแนบทาย
ประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                   ลงชื่อ   ศรีเมือง  เจริญศิริ 
        (นายศรีเมือง  เจริญศิริ) 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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 ประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา  
 

กลุมสถาบันที่กําหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา แบงเปน ๔ กลุม ดังน้ี  
 
กลุม ก   วิทยาลัยชุมชน 
หมายความถึง   สถาบันที่เนนการผลติบัณฑติระดับต่ํากวาปริญญาตรี จัดฝกอบรมสนองตอบความ
ตองการของทองถิ่น  เพ่ือเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลติจริงในชุมชน สถาบันสนบัสนุน
รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมให
ประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวติอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
กลุม ข   สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ี
หมายความถึง  สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพ่ือใหไดบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ
เปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  สถาบันมีบทบาทในการสราง
ความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค  เพ่ือรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัด 
การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 
 
กลุม ค    สถาบันเฉพาะทาง  
หมายความถึง   สถาบันที่เนนการผลติบัณฑติเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทาง
วิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  
สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย  หรือเนนการผลิตบณัฑิตที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการ
พัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันในกลุมน้ีอาจจําแนกไดเปน ๒ ลักษณะ 
  ลักษณะที่ ๑ เปนสถาบันทีเ่นนระดับบัณฑิตศึกษา 
  ลักษณะที่ ๒ เปนสถาบันทีเ่นนระดับปริญญาตรี 
 
กลุม ง    สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ 
              ปริญญาเอก  
หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และ 
เนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถงึการวิจัยหลังปริญญาเอก  สถาบันเนนการผลิตบัณฑติที่เปน 
ผูนําทางความคิดของประเทศ  สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับ 
สากล  มุงสรางองคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ  
 

------------------------- 


