
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562:
การประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษว์ิทยากร  รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  



ประเด็นส าคัญ

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 :  

1. กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง

2. การประกันคุณภาพการศึกษา

3. การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา



โครงสร้างส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 



ชุดคณะกรรมการในกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(กกอ.) 

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
(กมอ.) 

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  ประธาน กกอ. ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร ประธาน กมอ. 



มาตรา 21 หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

1. ก าหนดแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา แผนปฏิบัติการการพัฒนาก าลังคนของประเทศและการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 

2. เสนอแนะและให้ความเห็นเชิงนโยบายต่อรัฐมนตรีเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุน
3. เสนอแนะการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
4. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของ

กระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามหลักการอุดมศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ก ากับส านักงานปลัดกระทรวงในการจัดท าฐานข้อมูลการอุดมศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล

6. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษาตามหน้าที่และอ านาจต่อรัฐมนตรี



มาตรา 26 หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.)

1. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง และ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยค านึงถึงประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การอุดมศึกษา ตลอดจนความเป็นอิสระและความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งด้วย

2. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอต่อสภานโยบายให้ก าหนดมาตรการทางการเงินการคลังและสิทธิประโยชน์
อื่น เพื่อให้มีการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา

3. ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
4. ก ากับส านักงานปลัดกระทรวงในการจัดท าฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา
5. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษาตามหน้าที่และอ านาจต่อรัฐมนตรี



อยู่ในระหว่างด าเนินการ

1. กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการจัดการศึกษา                                
ระดับุอดมศึกษา

2. กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานเกณฑ์ในการขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ
4. กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จ านวน 5 ฉบับ
ประกาศวันท่ี 2 มีนาคม 2564

2. กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2564 ประกาศวันท่ี 25 มีนาคม 2564

กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

ประกาศแล้ว



1. คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. คณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร
3. คณะอนุกรรมการด้านการประกันและยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา
4. คณะอนุกรรมการด้านการพิจารณาคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
5. คณะอนุกรรมการกฎหมายด้านมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
6. คณะอนุกรรมการจัดท าฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา

คณะอนุกรรมการในชุดคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา







การประกันคุณภาพ
การศึกษา
ตามพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา
พ.ศ. 2562



การประกันคุณภาพการศึกษา ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

การบริหารคุณภาพ
การศึกษา

การประกันคุณภาพ
การศึกษา

การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา

การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

การประเมิน
คุณภาพภายใน                       

โดยสถาบันอุดมศึกษา

การประเมินคุณภาพภายนอก                                   
โดยหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก



มาตราที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน

มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนทีเ่กี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด

มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62 เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อ
สภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้แจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบเพือ่เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าไม่อาจด าเนินการปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งได้ เพราะ
การขาดแคลนงบประมาณหรือก าลังคน ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษารายงานเหตุ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อเสนอแนะตอ่รัฐมนตรีเพือ่พิจารณาด าเนินการตอ่ไป





ร่างประกาศการประเมินคุณภาพภายใน ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษาฯ 2562

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในสวนที่เกีย่วกับ 

การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยยึดหลักความเป็นอิสระของสถาบัน
อุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและ ตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบัน
ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก

2

1



ร่างประกาศการประเมินคุณภาพภายใน ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษาฯ 2562

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562  คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้
“ส านักงานปลัดกระทรวง” หมายความว่า ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ     

นวัตกรรม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ ากว่าปริญญาทั้งที่เป็น 

ของรัฐและของเอกชน



ร่างประกาศการประเมินคุณภาพภายใน ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษาฯ 2562

“ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า ระบบและกลไกในการก ากับบริหารคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือควบคุมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามพันธกิจ
หลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบ การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชน 

“การติดตามตรวจสอบ” หมายความว่า การติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษา ซึ่งกระท าโดยสถาบันอุดม 
ศึกษา ว่าเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 



ร่างประกาศการประเมินคุณภาพภายใน ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษาฯ 2562
“การประเมินคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินการจัดการศึกษาและผลการจัดการศึกษา ซึ่งกระท าโดย
สถาบันอุดมศึกษา ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้อง
กับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

“การประเมินคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินคุณภาพระดับสถาบันเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกระท าโดยหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาที่คณะกรรมการประกาศก าหนด

“การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การด าเนินการให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษา    
ซึ่งกระท าโดยสถาบันอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาให้อย่าง 
น้อยเป็นตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดค้องกับการจัดกลุ่ม 
สถาบันอุดมศึกษา
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ข้อ 2 ให้สถาบันอุดมศึกษา มีหน้าที่ ดังนี้ 
(1) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามบริบทของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาโดยความ

เห็นชอบของสภาสถาบัน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าสถาบันอุดมศึกษาได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่าง
น้อยเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

(2) ก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
โดยน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพร้อมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องทุกปี
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(3) ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษารับไป
ด าเนินการ และแจ้งผลการประเมินระดับสถาบันพร้อมแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ส านักงานปลัดกระทรวง เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยอาจแจ้ง
เป็นรายปี หรือรวบรวมแจ้งส านักงานปลัดกระทรวงอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนปีที่จะรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

(4) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่อาจด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ เพราะ
ขาดแคลนงบประมาณหรือก าลังคน ให้รายงานต่อคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
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ข้อ 3 ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพราะการขาดแคลนงบประมาณหรือก าลังคน ทั้งนี้เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งมีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนด

ข้อ 4 ให้ส านักงานปลัดกระทรวงด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันและ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
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ข้อ 5 ในประกาศฉบับนี้ มาตรฐานการอุดมศึกษา หมายถึงมาตรฐานการอุดมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ทั้งนี้จนกว่าจะมีการก าหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษาขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  เมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานการ
อุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 แล้ว สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกใช้มาตรฐาน
การอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ต่อไปอีกสองปีการศึกษา

ข้อ 6 ในประกาศฉบับนี้ พันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
หมายถึงพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันนั้นๆ ทั้งนี้จนกว่าจะมีการประกาศใช้พันธกิจหลักและ
ยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ก าหนดในข้อ 24 และ 25 ของกฎกระทรวง
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564



กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 (25 มีนาคม 2564)
หมวด 3 การประเมินคุณภาพ

ข้อ 24 นอกจากมาตรฐานการอุดมศึกษาทั่วไปที่รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ก าหนดแล้ว ให้ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ในการประเมิน
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนี้

ข้อ 25 นอกจากการประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาแล้ว ให้คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลัก และยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานการอุดม
ศึกษาที่ก าหนดในข้อ 24 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศ
ก าหนด

หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ผ่านการประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาให้ค าแนะน าและให้ความ
ช่วยเหลือแก่สถาบันอุดมศึกษานั้น เพื่อปรับปรุงการด าเนินการให้เป็นไปตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสองปี โดยอาจมอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินการก็ได้ หากสถาบันอุดมศึกษานั้นไม่สามารถปรับปรุงได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดม
ศึกษาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีต่อไป 







การประเมินคุณภาพภายนอก



มาตราที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก

มาตรา 64 การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ไดร้ับการยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจ
ประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประกาศก าหนดก็ได้ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานอื่นนอกจากที่ 
ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกกไ็ด้ 

มาตรา 65 เมื่อหน่วยงานตามมาตรา 64 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้นแลว้ ให้แจ้งผลการประเมินตอ่
สถาบันอุดมศึกษาและส านักงานปลัดกระทรวงเพือ่ทราบ 

ในกรณีที่หน่วยงานต่างประเทศเป็นผู้ประเมิน ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งผลการประเมินต่อส านักงานปลัดกระทรวง
เพื่อทราบ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าผลการประเมินที่ได้รบัแจ้งตามวรรคหนึ่ง คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงต่อความเป็น
จริง สถาบันอุดมศึกษาอาจทักท้วงไปยังหน่วยงานผู้ประเมินได ้และให้แจ้งส านักงานปลัดกระทรวงทราบดว้ย 

ให้ถือว่าการประเมินคุณภาพภายนอกตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการประเมินตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ



มาตราที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก

มาตรา 66 ถ้าผลการประเมินตามมาตรา 65 ปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดมีการจัดการศกึษาไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบัน 
อุดมศึกษานั้นด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศกึษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด และให้น า
ความในมาตรา 56 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 56 ในการตรวจสอบหรือพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามมาตรา 55 ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
หรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา มีหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ในกรณทีี่ปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาไม่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาที่ได้แจ้งตามมาตรา 55 ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดม 
ศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาหยุดการด าเนินการ หรือด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็น
ต่อไป ในกรณีที่เห็นสมควรจะสั่งไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตรการศึกษาก็ได้ แต่การไม่รับรองมาตรฐานดังกล่าวไม่กระทบผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปก่อนแล้ว



หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก

แบบที่ 1 หน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 

แบบที่ 2 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนดก็ได้ 

แบบที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบ
ให้หน่วยงานอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้







ข้อค าถาม
การประกันคุณภาพ



ข้อค าถาม
Q1: มหาวิทยาลัยจะพัฒนาระบบการประกันคุณภาพขึ้นเองได้อย่างอิสระใช่ไหม
A1: ได้เลย โดยการน าเสนอระบบและกลไกการตามค านิยามของระบบการประกันคุณภาพตามที่ก าหนดให้ครบถ้วน 
โดยเฉพาะความสอดคล้อง (1) ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และ (2) ตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันที่
สอดคล้องกับการจัดกลุม่สถาบันอุดมศึกษา  

Q2: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ต้องท าให้ครอบคลุมในทุกระดับคือ หลักสูตร คณะ และสถาบัน 
ใช่ไหม
A2: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ให้ปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ
........ ที่จะระบุว่ามีการประเมินอย่างไร  ระดับสถาบันใช้ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ส่วนระดับคณะนั้นให้
เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ว่าก าหนดให้ประเมินหรือไม่



ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการอุดมศึกษา
พันธกิจหลักและยุทธศาสตรของสถาบันที่สอดคลองกับ                   

การจัดกลมุสถาบันอุดมศึกษา

ปีการศึกษา 2564 ในกรณีที่มีการประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษาในเดือนกันยายน 2564
ใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 หรือ พ.ศ. 2564

X
สถาบันต้องด าเนินการรับการประเมินว่าอยู่ในกลุ่มใด ตาม

ประกาศกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2565 ใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 หรือ พ.ศ. 2564

ปีการศึกษา 2566 ใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 √
ถ้าได้รับการประกาศจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

Q3: มาตรฐานการอุดมศึกษา และพันธกิจหลักและยุทธศาสตรของสถาบันที่สอดคลองกับการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา ประกาศใช้
เมื่อไหร่ และมหาวิทยาลัยจะเริ่มอย่างไร  
A3: เริ่มได้ทันที โดยยึดตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ไปก่อน และ (1) ถ้า อว. ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจะเลือกใช้ทันทีหรือใช้มาตรฐานเดิมต่อไปได้อีก 2 ปี (2) ในส่วนของปฏิบัติตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์
ของสถาบันที่สอดคลองกับการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา นั้นต้องรอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับผลการประเมินตนเองของ
สถาบันอุดมศึกษาและได้เลือกสังกัดกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
และข้อ 24 ก าหนดให้มีมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ในการประเมินคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนี้จะแล้วเสร็จ  คาดว่าจะพร้อมในปีการศึกษา 2566



Q4: การประเมินคุณภาพภายในแต่ละระดับต้องท าทุกปีหรือไม่
A4: ประกาศฉบับนี้ระบุให้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ การ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ท าโดยสถาบันอุดมศึกษา โดยน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในตอสภาสถาบันอุดม 
ศึกษาพรอมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกป

Q5: การจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันให้ สป.อว. ต้องท าทุกปีด้วยหรือไม่
A5: ณ ขณะนี้ให้จัดส่งผลการประเมินระดับสถาบันพรอมแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
ส านักงานปลัดกระทรวง เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยอาจแจงเป็นรายป หรือรวบรวมแจง 
ส านักงานปลัดกระทรวงอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนปีทีจ่ะรับการประเมินคุณภาพภายนอก 



Q6: การประเมินคุณภาพภายในต้องใช้ชุดกรรมการที่ขึ้นทะเบียนกับ สป.อว. ในระบบ IQA เดิมหรือไม่
A6: ไม่จ าเป็นค่ะ ดูจากนิยามการประเมินคุณภาพภายในหมายถึงการประเมินการจัดการศึกษาและผลการจัดการศึกษา 
ซึ่งกระท าโดยสถาบันอุดมศึกษาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบัน
ที่สอดคลองกับการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ดังนั้นกรรมการที่ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายใน จะเป็นใครเป็นข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาที่ก าหนดเอง หรือ
ก าหนดตามการเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพนั้นๆ

Q7: การจัดส่งข้อมูลใน CHE QA ต้องด าเนินการอย่างไร
A7: การจัดส่งข้อมูลประจ าปีที่ไม่ใช่ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในจะมีความเชื่อมโยงกับคณะอนุกรรมการข้อมูล 
ของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ที่จะออกแบบให้ครอบคลุมข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการจัดการศึกษา เพ่ือให้เป็น
ข้อมูลชุดเดียวกัน ลดภาระของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่ง สป.อว.จะประกาศการจัดส่งข้อมูลให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่ง
ต่อไป  ทั้งนี้การจัดส่งข้อมูลที่เป็น Common data set ของ สป.อว. ก็ให้มีการด าเนินการไปตามเดิมก่อน  หรือรอ
ประกาศการจัดส่งข้อมูลจาก สป.อว.ต่อไป



Q8: สถาบันอุดมศึกษาจะขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอ้งด าเนนิการอย่างไร
A8: ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาต ิก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุก 5 ปี ถ้า
สถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้ด าเนินการ

เลือกหน่วยงานที่จะท าหน้าท่ีประเมินคุณภาพ
ภายนอก ถ้าเสนอชื่อหน่วยงานนอกจากที่ประกาศ
ก าหนด ต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้ กมอ. รับทราบ

และประกาศก าหนด

จัดส่งผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอก และ

แจ้งชื่อหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก ให้ 
ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ

ให้ประสานหน่วยงานประเมิน
ภายนอกในการจัดส่งข้อมูลผล
การประเมินคุณภาพภายใน

ประสานหน่วยงานที่ท าหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายนอก                               
ก าหนดวันประเมิน รูปแบบการประเมิน คณะผู้ประเมิน                                                             
โดยให้ประเมินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.......และพันธกิจหลักและ
ยุทธศาสตร์การจัดกลุ่มอุดมศึกษา (ถ้าประกาศกลุ่มให้แล้ว)  

แจ้งผลการประเมินพร้อมข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพของ

สถาบันอุดมศึกษา ให้ส านักงานปลัดกระทรวง 
เพื่อทราบ 





มาตราในพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับ SANDBOX

มาตรา 69 เพื่อประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการอุดมศึกษา รัฐมนตรีอาจเสนอสภานโยบายเพือ่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มี
มติให้สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาทีแ่ตกตา่งไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาได ้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภานโยบายก าหนดซึ่งอย่างน้อยตอ้งก าหนดเรือ่ง ดังต่อไปนี้

(1) ระยะเวลาด าเนินการ
(2) ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแกผู่้เรียน
(3) การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ
(4) กลไกและมาตรการในการก ากับ และการประกันคุณภาพการศึกษา
(5) การตรวจสอบและติดตามประเมินผลโดยคณะผู้ประเมินผลอิสระ
(6) การด าเนินการในส่วนที่เกีย่วข้องเมื่อครบระยะเวลาตาม (1) แล้ว

ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มิให้น ามาตรฐานการ
อุดมศึกษามาใช้บังคับแก่การจัดการศึกษาดงักล่าว และให้ถือว่าการจัดการศึกษานัน้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
เกี่ยวข้องแล้ว



การส่งเสริมการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

1. หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก
มาตรฐานการอุดมศึกษา

▪ เป็นการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญา 
อนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

▪ ผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์นโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

▪ การด าเนินการตามกระทวง อว. หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเสนอเรื่องขอเข้ามา

2. เงื่อนไขการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการ
อุดมศึกษา
▪ การผลิตบัณฑิตที่ไม่สามารถท าตาม

ข้อก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา
▪ ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธ์ิเชิงสมรรถนะ
▪ สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมทั้งทรัพยากร 

และงบประมาณ
▪ มีการติดตามประเมินผลโดยคณะผู้

ประเมินผลอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
จัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

▪ ประกาศให้สาธารณชนทราบ



การส่งเสริมเชิงนโยบายจากกระทรวง อว.

1. เป็นการจัดการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดการศึกษา
2. เป็นการจัดการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษารวมกลุ่มกันจัดการศึกษา
3. เป็นการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับชุมชนหรือท้องถิ่น

แผนการด าเนินงาน

เมษายน – กรกฎาคม 2564 จัดท าร่างประกาศ ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ของ Sandbox
แจ้งสถาบันอุดมศึกษา

กรกฎาคม – กันยายน 2564 เปิดรับข้อเสนอจากสถาบันอุดมศึกษา



การด าเนินการ SANDBOX เมื่อครบระยะเวลาแล้ว

1. ให้ระบุมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ต้องการเสนอแก้ไข
ปรับปรุง

2. เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ที่มีความหมาะสม
3. อาจเสนอแผนการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามรูปแบบที่ได้

ทดลองด าเนินการ
4. เสนอแนวทางขยายผลไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น

▪ กรณีที่บรรลุผลลัพธ์ ▪ กรณีที่ไม่บรรลุผลลัพธ์

1. ให้ยุติการด าเนินงาน
2. ให้ถอกบทเรียน เป็นข้อเสนอแนะแก่

สถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการในแบบ
เดียวกัน




