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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ตามที่มาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และแผนการศึกษาแห่งชาติ   โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อนําไปสู่ 
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา  วัตถุประสงค์  และพันธกิจในการจัดตั้ง 
ที่แตกต่างกัน  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  จึงประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน  ๒  ด้าน  ดังนี้ 
 ๑.๑ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วยมาตรฐาน

ย่อยด้านต่าง ๆ  ๔  ด้าน 
  (๑) ด้านกายภาพ 
   สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี   

มีห้องครบทุกประเภท  พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวน
เพียงพอ  และเหมาะสมกับจํานวนอาจารย์ประจํา  จํานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร  และจํานวน
นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา  ตามเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ  รวมทั้งต้องจัดให้มี
ห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีครุภัณฑ์ประจําอาคาร  ครุภัณฑ์การศึกษา  และคอมพิวเตอร์จํานวน
เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

   ทั้งนี้  อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความม่ันคง  ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ
หรือความจําเป็นอย่างอ่ืน ๆ  ตามที่กฎหมายกําหนด 

  (๒) ด้านวิชาการ 
   สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ  

สอดคล้องกับวิ สัยทัศน์  พันธกิจ  ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง 
ความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม  มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี  
สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การประเมินผล  การเรียนรู้  การประกันคุณภาพการเรียนการสอน  และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
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  (๓) ด้านการเงิน 
   สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนก  

ตามกองทุน  มีแผนการเงินที่ม่ันคง  เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจ
และเป้าหมายที่กําหนดไว้  รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา  สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้  
รายรับ  การจัดสรร  การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ  และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน  รวมทั้งการนํารายได้
ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง  มีระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล 
การปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท  และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรทุกระดับ 

  (๔) ด้านการบริหารจัดการ   
   สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด

วิสัยทัศน์  ค่านิยม  ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจ 
ที่กําหนดไว้  โดยมีสภาสถาบันทําหน้าที่กํากับ  นโยบาย  การดําเนินการตามแผน  การบริหารบุคคล  
การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน  การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ  
รวมทั้งกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
และกฎหมายที่กําหนดไว้  มีการเผยแพร่ผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหาร
จัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ประกอบด้วย  หลักความโปร่งใส  หลักความรับผิดชอบ  หลักการตรวจสอบได้  หลักการมีส่วนร่วม  
และหลักความคุ้มค่า   

 ๑.๒ มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ  ๔  ดา้น 

  (๑) ด้านการผลิตบัณฑิต 
   สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวน 

ตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ  สถาบันผลิตบัณฑิต 
ได้ตามคุณลักษณะ  จุดเน้นของสถาบัน  ตรงตามเป้าหมายที่กําหนด  และจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน  
เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  คณาจารย์  ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม  
การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร  และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 

  (๒) ด้านการวิจัย 
   สถาบันอุดมศึกษามีการดํา เนินพันธกิจด้ านการวิ จัยอย่าง มีคุณภาพ  

ประสิทธิภาพ  และภายใต้จุดเน้นเฉพาะ  โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย  แผน  งบประมาณ  มีการ
บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์  นักวิจัย  บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทําวิจัย  
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย  ผลงานประดิษฐ์  
และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  มีประโยชน์  สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
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  (๓) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
   สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งใน

วงกว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ  ซ่ึงอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ  อาทิ  การให้คําปรึกษา  การศึกษาวิจัย  
การค้นคว้าเพื่อแสวงหาคําตอบให้กับสังคม  การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ  การจัดให้มี
การศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป  การให้บริการทางวิชาการนี้  สามารถจัดในรูปแบบของการ
ให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

  (๔) ดา้นการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะ 
และวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม  เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากร
ของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้  ตระหนักถึงคุณค่า  เกิดความซาบซ้ึงและมีสุนทรียะต่อศิลปะ 
และวัฒนธรรมของชาติ  สามารถนําไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ  
มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้  สถาบันมีการ
ควบคุมการดําเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
การดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง  ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

๒. ประเภทหรือกลุ่มสถาบันที่กําหนดไว้ภายใต้มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษานี้  แบ่งเป็น   
๔  กลุ่ม  ดังนี้ 

 กลุ่ม  ก  วิทยาลัยชุมชน 
 กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 กลุ่ม  ค  สถาบันเฉพาะทาง 
 กลุ่ม  ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะเป็นผู้เลือกประเภทหรือกลุ่มสถาบันเองตามปรัชญา  

วัตถุประสงค์  และพันธกิจที่ได้กําหนดไว้  ทั้งนี้  สถาบันอุดมศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงกลุ่มที่เลือกไว้ได้ 
 กลุ่มสถาบันต่าง ๆ  จะเน้นหนักในมาตรฐานหลักและมาตรฐานย่อยทั้ง  ๑.๑  และ  ๑.๒  

ที่แตกต่างกันในด้านปรัชญา  วัตถุประสงค์  และพันธกิจที่กําหนด 
 กลุ่มสถาบันที่กําหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ชินวรณ์  บุณยเกียรต ิ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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