




ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๖1 
 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  ๒๐  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  และมาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.  2561  มุ่งเน้นการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ  มีความพร้อมทางกาย  ใจ  สติปัญญา  และทักษะ
ศตวรรษที่  ๒๑  มีคุณธรรมจริยธรรม  เคารพกฎหมาย  มีภาวะผู้น า  รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและ 
รู้บริบทสากล  โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต  สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทย  
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้อง 
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และระดับหน่วยงาน  ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น   
โดยมีการก ากับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา 
จะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  การวิจัยและนวัตกรรม  การบริการวิชาการแก่สังคม  ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย  และการบริหารจัดการ  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน   
โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ  คือ   
การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  16  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่  8/2561  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2561  จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้  เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  
มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา  ลงวันที่  

7  สิงหาคม  2549 
ข้อ 4 มาตรฐานการอุดมศึกษา  ประกอบด้วย  มาตรฐาน  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
(1) มาตรฐานที่  ๑  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑



 (๑.๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ  ในการสร้างสัมมาอาชีพ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม  ความเพียร  มุ่งมั่น  มานะ  บากบั่น  และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 (๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีทักษะศตวรรษที่  ๒๑  มีความสามารถในการ 
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ   
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก  สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง  ชุมชน  
สังคม  และประเทศ 

 (๑.๓) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  ยึดมั่นในความถูกต้อง  
รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย  ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข  
อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประชาคมโลก 

(2) มาตรฐานที่  ๒  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่  สร้างสรรค์

นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา  ที่ เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม   
หรือสิ่งแวดล้อม  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา  องค์กรภาครัฐและเอกชนทัง้ในและตา่งประเทศ  ผลงานวิจัยและนวตักรรมตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ  ความต้องการจ าเป็นของสังคม  ชุมชน  ภาครัฐและเอกชน  และประเทศ  ผลลัพธ์ของ
การวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน  การสร้างคุณภาพชีวิต  หรือการสร้างโอกาส  
มูลค่าเพ่ิม  และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ   

(3) มาตรฐานที่  ๓  ด้านการบริการวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม  สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่น  ชุมชน  และสังคม  ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  โดยมี  
การบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  ภาครัฐและภาคเอกชน  ทั้งในและ
ต่างประเทศ  และมีความโปร่งใส  ชัดเจน  และตรวจสอบได้  ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ   

(4) มาตรฐานที่  ๔  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้  การวิจัย  หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน  

การสรางความรู้  ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม  การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย  
และต่างประเทศอย่างเหมาะสม  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  ผลลัพธ์ของ 
การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑



(5) มาตรฐานที่  ๕  ด้านการบริหารจัดการ 
 (๕.๑) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการพัฒนาผู้ เรียน 

แบบบูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการ  
ที่หลากหลายของประเทศ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
สังคม  สถานประกอบการ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   

 (๕.๒) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ค านึงถึง
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยืดหยุ่นคล่องตัว  
โปร่งใสและตรวจสอบได้   

 (5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมิน  
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร  คณะ  และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
มีการก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง  สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานอื่น ๆ  ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑












