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 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง   มาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 

ตามที่  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
มาตรา  ๓๔  กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ 
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และสอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ  
โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา   

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกลไก 
ระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับหนวยงานเพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบาย 
ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาตอไป   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
ในคราวประชุมคร้ังที่  ๗/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  จึงประกาศมาตรฐานการอดุมศกึษาไว  
ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา  ประกอบดวย  มาตรฐาน  ๓  ดาน  ๑๒  ตัวบงชี้  ดังนี้ 
๑. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
 บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการเรยีนรู 

และพัฒนาตนเอง  สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกาย 
และจิตใจ  มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 

 ตัวบงชี้ 
 ๑.๑ บัณฑิตมีความรู  ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน   สามารถเรียนรู  สรางและ

ประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง  สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล 

 ๑.๒ บัณฑิตมีจิตสํานึก  ดํารงชีวิต  และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ  โดยยึดหลัก
คุณธรรม  จริยธรรม 
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 ๑.๓ บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ  มีการดูแล  เอาใจใส  รักษาสุขภาพ 
ของตนเองอยางถูกตอง  เหมาะสม 

๒. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
 มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  และพันธกิจของการอุดมศึกษา

อยางมีดุลยภาพ 
 ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 
  มีการบริหารจัดการการอดุมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  โดยคํานึงถึงความหลากหลาย  

และความเปนอิสระทางวิชาการ 
  ตัวบงชี้ 
  (๑) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความยืดหยุน  

สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพใน 
การปฏิบัติงานอยางมีอิสระทางวิชาการ 

  (๒) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คลองตัว  โปรงใสและตรวจสอบได  มีการจัดการศึกษาผานระบบ
และวิธีการตาง ๆ  อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน 

  (๓) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง   

 ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 
  การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง  ๔  ดาน  อยางมีดุลยภาพ  โดยมี 

การประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชน  และสังคมในการจัดการความรู 
  ตัวบงชี้ 
  (๑) มีหลักสูตรและการเรียน  การสอนที่ทันสมัย  ยืดหยุน  สอดคลองกับความตองการ 

ที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม  โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบผูเรียน 
เปนสําคัญ  เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง  ใชการวิจัยเปนฐาน  มีการประเมนิ 
และใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน  และการบริหารจัดการหลักสูตร  ตลอดจนมีการบริหารกิจการ
นิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม  สอดคลองกับหลักสูตรและการเรียน  การสอน 
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  (๒) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรู 
และทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตามศักยภาพ 
ของประเภทสถาบัน  มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ  

  (๓) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย  เหมาะสม  สอดคลองกับความตองการของสังคม
ตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน  มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคม
และประเทศชาติ 

  (๔) มีการอนุรักษ  ฟนฟู  สืบสาน  พัฒนา  เผยแพร  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  
เพื่อเสริมสรางความรู  ความเขาใจและความภาคภูมิใจในความเปนไทย  มีการปรับใชศิลปะ  วัฒนธรรม 
ตางประเทศอยางเหมาะสม  เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

๓. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู  และสังคมแหงการเรียนรู 
 การแสวงหา  การสรางและการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการอันนําไปสูสังคม

ฐานความรู  และสังคมแหงการเรียนรู 
 ตัวบงชี้ 
 ๓.๑ มีการแสวงหา  การสราง  และการใชประโยชนความรู  ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น

และเทศ  เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู   
 ๓.๒ มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ  โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ  

หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู  หลักการสรางเครือขาย  และหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง   
อันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

จาตุรนต  ฉายแสง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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