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การเปลยีนแปลงสําคญัด้านการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 
วจิัย และนวตักรรม

“ขบัเคลอืนยุทธศาสตรเ์ชงิพนืท ี
เชอืมโยงยุทธศาสตรช์าต ิเพอือดุมศกึษาไทย”

เครอืข่ายภาคกลางตอนลา่ง

วันที 30 พฤษภาคม 2562
ณ บ้านอัมพวา จ. สมุทรสงคราม
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ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท

รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประธานคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ทปอ
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http://www.pos2u.com/2015/11/05/cloud-
computing-ดีอย่างไร

http://divasanddorks.com/the-power-of-
the-mobile-consumer/ 

http://jamsessiontopics.blogspot.com/

2014/08/social-networking.html 

http://www.sas.com/en_us/insights/

analytics/big-data-analytics.html

http://techspirit.in/internet-things-iot-

patent-system/ 

http://www.govtech.com/blogs/lohrmann-
on-cybersecurity/can-blockchain-
technology-secure-your-vote.html
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อาชีพที่จะหายไป และอาชีพอนาคตที่ไมรู
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https://www.weforum.org/agenda/2016/05/5-charts-that-explain-the-future-of-
education/
The new research shows 
that as the digital 
economy transforms the 
workplace, Social and 
Emotional Learning (SEL) 
skills such as 
collaboration, 
communication and 
problem solving will 
become ever more 
important as more 
traditional roles are 
mechanized.

With more than half of 
children now entering 
school expected to work 
in jobs that don’t yet exist, 
adaptability is becoming a 
core skill.



https://

The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution



ข้อมูลจาก TCAS 2561 (@181224)

• TCAS 2561 รอบ 4 

•  จาํนวนมหาวิทยาลัย 62 แห่ง

•  จาํนวนทีต้องการรับ 119,484 คน

•  จาํนวนสมัคร 52,535 คน

•  จาํนวนส่ง Clearing House 44,371 คน

•  ยนืยนัสิทธิ 33,554 คน 

• สรุป TCAS 2561 ถงึรอบ 4 

• จาํนวนทต้ีองการรับ 300,382 คน

•  จาํนวนทีรับ 214,452 คน

• รอบ 5 มีรายงานแจ้งจากมหาวทิยาลัย 36 แห่ง 20,618 คน 
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ข้อมูลจาก TCAS 2562
•จาํนวนสถาบนัเข้าร่วม = 92 แห่ง (@181223)

•จาํนวนประกาศรับ 5 รอบ = 390,120 คน (รับเผือ
สละสทิธิ @181223)

•จาํนวนนักเรียนม.6 หรือปวช. หรือเทยีบเท่า = 
696,387 คน (@190421)

•จาํนวนนักเรียนลงทะเบยีน TCAS62 = 301,721 คน 
เข้าใช้งาน 248,693 คน (@190424)

•จาํนวนนักเรียนสอบ GAT/PAT  = 256,229 คน 
(@190124)
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ข้อมูลจาก TCAS 2562
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Speed is very important.



19.1 % 26.6 %13.2 % 32.1 %
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Speed is very important.



ร่าง พรบ ทีเกียวข้องกับ กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร์ วจัิย และนวัตกรรม (1)

• มาตรา ๕ (๑) พฒันาทรัพยากรบคุคลให้มีความเชียวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ ทีตนถนดั 
สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนั ในระดบัโลก
ได้

• มาตรา ๕ (๒) พฒันาบคุคลให้เป็นมนษุย์ทีสมบรูณ์……สามารถปรับเปลยีนตนเองเพือรองรับสงัคม
โลกทีจะเปลยีนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบ ….. ร่วมกนัแก้ปัญหาสงัคม และสามารถอยูร่่วมกบั
ผู้อืน ได้อยา่งมีความสขุ 

•  มาตรา ๕ (๓) ตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติ แผนแมบ่ท แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
แผนการศกึษาแหง่ชาติ และแผนด้านการอดุมศกึษา และต้องเชือมโยงกบัการศกึษาในระดบัทีตํากวา่ 
เพือเตรียมความพร้อมให้กบัทรัพยากรบคุคลของประเทศในการเข้ารับการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 
รวมทงัสง่เสริมให้มีการศกึษาอบรมเพือเสริมสร้างทกัษะในการประกอบอาชีพของบคุคล และ
การศกึษาตลอดชีวิต 
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ร่าง พรบ ทีเกียวข้องกับ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจัิย และนวัตกรรม (2)

•มาตรา ๑๒ สถาบนัอดุมศกึษามีหน้าทีพฒันาความรู้ให้ทนัสมยั จดัการศกึษาให้
ตอบสนองความต้องการกาลงัคนของประเทศ จดัให้มีการวิจยั การสร้างสรรค์และ
พฒันานวตักรรม รวมทงัให้บริการทางวิชาการอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชมุชน 
สงัคม และประเทศโดยรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ทีถกูต้องตามหลกัวิชาการใน
เรืองต่าง ๆ ต่อสาธารณะ 

• เปลียนระบบการจัดสรรงบประมาณจาก Function Base เป็น Agenda Base

•สนับสนุนให้มหาวทิยาลัยเป็น Sandbox เพือพัฒนาการเรียนการสอน การ
วจัิย และการสร้างนวัตกรรม
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ปส.

MHESI: โครงสรางภารกิจงานดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Vertical Alignment) 

คณะรัฐมนตรี

สกสว.

1. Policy

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

สอวช.

กสว.

สป.

วศ.

กกอ.

กมอ.2. Policy

Deployment

3. Funding

4. Operation
ม.รัฐ 9 แหง

ม.ราชภัฏ 38 แหง

ม.ในกํากับ 25 แหง

ม.เทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง

วิทยาชุมชน 1 แหง

สนง.การวิจัยแหงชาติ

สวทช. สทน. สซ. วว.

มว. สดร. ศลช. อพวช.

สทอภ. สนช. สสนก.

สวก. สวรส.

กษ. สธ. คค. พณ. พม.

เอกชน ชุมชน

สวนราชการ

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ

ม.เอกชน 75 แหง

ก.อ่ืนๆ

คณะกรรมการ
องคการมหาชน/

รัฐวิสาหกิจ
เอกชน/ภาคสวนอื่น

Funding

(นอกกระทรวง)

Operation

(นอกกระทรวง)

กํากับนโยบาย
ฝายเลขานุการฯ
สายการบังคับบัญชา
จัดสรร งปม. ดานวิจัยฯ
จัดสรร งปม. ดานอุดมฯ
กํากับมาตรฐาน
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Speed is very important.MHESI: Horizontal Alignment

Area Base/Agenda Base



(1) นโยบาย ยุทธศาสตร 

และแผนการอุดมศึกษา
นโยบายและยุทธศาสตรด์า้นการอุดมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
(นโยบายและยุทธศาสตร ์อววน.) 

แผนดา้นวทิยาศาสตร ์
วจัิยและนวัตกรรมของประเทศ 

แผนดา้นการอดุมศกึษาเพอืผลติและ
พัฒนากําลังคนของประเทศ

แผนปฏบัิตกิารการ
อดุมศกึษา

แผนปฏบัิตกิารการพัฒนา
กําลังคนของประเทศและ

การจัดการศกึษาตลอดชวีติ
แผน ววน.ดา้นตา่ง ๆ

แผนปฏบิตักิารแตล่ะมหาวทิยาลยั แผนปฏบิตักิารหน่วย
งานวจิยัแตล่ะหน่วยงาน

ทศิทาง 
นโยบาย
กรอบใหญ่ของ

ประเทศ

(สภานโยบาย)

แผนแมบ่ท/
แผนพฒันา
ดา้น ววน./ 
แผนปฏบิตักิาร
แต่ละดา้น
และ งปม. ตามแผนแต่

ละด้าน (กสว. & กกอ.)

แผนปฏบิตัิ
การราย
หน่วยงาน

แผนดา้น อววน. 

Top-down

Bottom-up
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(2) กลไกการแปลง

นโยบาย ยุทธศาสตร 

และแผน ไปสูการ

ขับเคล่ือน 

(Deployment) -

กลไกงบประมาณ/

กลไกธรรมาภิบาล

/การจัดกลุมประเภท

สถาบันอุดมฯ/กลไก

มาตรฐาน/ ระบบ

ขอมูล

(3) ความเชื่อมโยง/

บูรณาการกับระบบ

วิจัยและนวัตกรรม

ความสมัพนัธข์องนโยบายและแผนดา้น อววน
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(1)
Graduate 
Quality 

(2)
Research & 
Innovation 

(4)
Digital 

University

(3)
Management 

System

(5)
Good

Governance

21st Century 
skills

Entrepreneurial
/

Social & Env
Mindset

Life Long 
Learning

/Personalized 
Education

Equity & 
Accessibility

• จดัประเภท

สถาบนัอดุมศกึษา

• Public Private and 

Community Partnership

• การเปิดเผยข้อมลู

สถาบนัอดุมศกึษา

• สนบัสนนุด้านการเงินเพอื

การประกอบธุรกิจใหม่

• ร่วมวิจยักบัผู้ประกอบการ

• บรูณาการการดําเนิน

งานวิจยัและนวตักรรมกบั

สถาบนัวิจยัของรัฐ

• นําผลงานวิจยัเพือสร้าง

ผู้ประกอบการใหม่

• ผลติกําลงัคนวิจยัและ

นวตักรรม

• ยกระดบัมาตรฐานการ

อดุมศกึษา

• ปรับ/สร้างหลกัสตูรทีมีความ

ยืดหยุ่นและบรูณาการข้าม

ศาสตร์

• Sandbox การศกึษา

• สง่เสริมการจดัการเรียนการ

สอนทีทีบรูณาการการเรียนรู้

กบัการทํางาน (Work-

Integrated Learning) 

• ปฏิรูปงบประมาณอดุมศกึษา

• พฒันาระบบสารสนเทศเพือการ

บริหารและกํากบัดแูลอดุมศกึษา

• พฒันาระบบประกนัคณุภาพ

การศกึษา

• ติดตามประเมินผลการบริหาร

จดัการสถาบนั

• วางแผนการพฒันากําลงัคนให้

สอดคล้องกบัความต้องการ

ประเทศ

• การยบุ/ควบรวมสถาบนั

• พฒันาระบบสารสนเทศทาง

การศกึษาเพือสนบัสนนุการ

จดัการเรียนการสอน

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตฯิ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร ์

ประเดน็
สําคญั

(สอดคล้องกบั

เจตนารมณ์ของ

กฎหมาย)

ยุทธศา
สตร ์
ระดบับน

Governance/ 
University 

System 
Restructuring

**Internationalization



https://
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Speed is very important.
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Speed is very important.

แผนความต้องการกาํลงัคนประเทศ
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Speed is very important.
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Speed is very important.
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Speed is very important.
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Speed is very important.
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Speed is very important.
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@15/05/2562

charles-darwin-quotes.jpg
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Speed is very important.

https://www.dek-d.com/tcas/2736// https://www.nxtgenhe.com/



พระราชบญัญตักิารอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๒
 มาตรา ๓๕ สถาบันอดุมศกึษาพงึสรา้งความร่วมมอืกบัหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอตุสาหกรรมเพอืสนับสนุนการจัดการ
เรยีนการสอนของสถาบันอดุมศกึษา เพอืใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูโ้ดย
การปฏบิัตงิานจรงิ และเพอืพัฒนาผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้ทักษะ 
สมรรถนะ และคณุลักษณะอนืใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประเทศ

 สถาบันอดุมศกึษาอาจจัดทําขอ้ตกลงร่วมกบัหน่วยงานตามวรรค
หนงึ ในการจัดหลักสตูรการศกึษาการเรยีนการสอน การวดัและ
การประเมนิผล โดยผูเ้รยีนใชเ้วลาสว่นหนงึในสถาบันอดุมศกึษา
และอกีสว่นหนงึในสถานประกอบการของหน่วยงานดงักลา่ว

 ในการดําเนนิการตามวรรคหนงึและวรรคสอง สถาบันอดุมศกึษา
อาจอนุญาตใหบ้คุลากรและผูเ้รยีนไปปฏบิัตงิานในหน่วยงาน
ดงักลา่วได ้ตามระเบยีบทสีภาสถาบันอดุมศกึษากําหนด

                       โครงการบณัฑติพนัธุใ์หม่



ร่าง พรบ ทีเกียวข้องกับ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจัิย และนวัตกรรม (3)
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•มาตรา ๕๘ ภายใต้บงัคบัมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ สถาบนัอดุมศกึษาอาจจดัให้มี
การเรียนการสอนนอกสถานทีตงัของสถาบนัอดุมศกึษาได้ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเงือนไขทีคณะกรรมการการอดุมศกึษาประกาศกําหนด

•การจดัให้มีสถานทีตงัของสถาบนัอดุมศกึษามากกว่าหนงึแห่งให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเงือนไขทีคณะกรรมการการอดุมศกึษาประกาศกําหนด และแจ้งให้
สํานกังานปลดักระทรวงทราบ

•การจดัการเรียนการสอนนอกสถานทีตงัตามวรรคหนงึให้หมายความรวมถงึการ
จดัตงัศนูย์บริการในการเรียนการสอนหรือการดําเนินการอยา่งหนงึอยา่งใดทีเป็นการ
จดัให้มีการเรียนการสอนนอกสถานทีตงัของสถาบนัอดุมศกึษาด้วย



https://

Think out of the box for Curriculum Design

Module + Micro-Subject + WIL + Coaching



Examples of Transformation Models
• รูปแบบที 1 การอุดมศึกษาเพือเพิมสมรรถนะและความเชียวชาญเฉพาะด้านทีตอบโจทย์

กาํลังคนเร่งด่วนทีสาํคัญในการขับเคลือนเศรษฐกจิ(New Growth Engines) ของประเทศ

• รูปแบบที 2 การอุดมศึกษาเพือบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทลักับความรู้หลักในศาสตร์

สาขาวิชาชีพ

– พัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทวัไป และทกัษะชีวิตของสังคมดิจิทลั ในลักษณะบูรณาการ

สอดแทรกผสมผสานเป็นเนือเดียวกับรายวิชาหลัก และหรือ รายวิชาเฉพาะ ทกีลมกลืนและมี

ความสัมพันธ์เชือมโยงองค์ความรู้หลัก สอดรับต่อเนืองกันอย่างเป็นระบบ สามารถจัดการเรียนการสอน

ได้ทุกชันปี

• รูปแบบที 3 การอุดมศึกษาเพือสร้างสมรรถนะ และหรือความรู้พืนฐานใหม่ทีต้องบูรณาการ

ข้ามศาสตร์สาขาวิชาชีพเดิมทีมีอยู่ของศตวรรษที 20 ตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่  New S-Curve

• รูปแบบที 4 การอุดมศึกษาเพือตอบสนองการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนเป็น

รายบุคคล (Personalized Based Education)



https://

การประกันคุณภาพการอุดมศึกษา

Quality Management System



พระราชบญัญตักิารอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๒

 มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันิี
   “มาตรฐานการอดุมศกึษา” หมายความวา่ ขอ้กําหนดขันตํา 
   เกยีวกับคณุลักษณะ คณุภาพ และเกณฑอ์นืในการจัด
   การศกึษาระดับอดุมศกึษา ขอ้กําหนดขันตําของหลักสตูร
   การศกึษา และขอ้กําหนดขันตําของเกณฑใ์นการขอตําแหน่ง 
   ทางวชิาการในสถาบันอดุมศกึษา และมาตรฐานอนืตามที
   กําหนดในกฎกระทรวง เพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการสง่เสรมิ   
   การกํากับดแูล การตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผลและการ
   ประกันคณุภาพการศกึษาระดับอดุมศกึษา



 มาตรา ๒๕ ใหม้ ีคณะกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษา    
เรยีกโดยยอ่วา่ “กมอ.” มหีนา้ทแีละอํานาจ ดังตอ่ไปนี

 (๑) สง่เสรมิ สนับสนุน ตดิตาม ตรวจสอบการจัดการศกึษาและการ
ประกนัคณุภาพการศกึษารวมทังการประเมนิผลการจัดการศกึษา
ระดับอดุมศกึษาของสถาบันอดุมศกึษาของรัฐในสงักดัของกระทรวง
และสถาบันอดุมศกึษาเอกชน โดยคํานงึถงึประเภทและกลุม่ของ
สถาบันอดุมศกึษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการอดุมศกึษา ตลอดจนความ
เป็นอสิระและความเป็นเลศิของสถาบันอดุมศกึษาตามกฎหมายวา่ดว้ย
การจัดตังสถาบันอดุมศกึษาแตล่ะแหง่ดว้ย

 (๒) ใหคํ้าแนะนําและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการอดุมศกึษา
ของสถาบันอดุมศกึษาของรัฐในสงักดัของกระทรวงอยา่งตอ่เนือง 
เพอืยกระดบัคณุภาพการศกึษาของประเทศ

 (๓) ................................................................................

     พระราชบญัญตั ิ
         ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงการอดุมศกึษา
           วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๒



กกอ.
(สป.อววน.เป็นฝ่ายเลขานุการ)

สภานโยบาย อววน.

กมอ.
(สป.อววน.เป็นฝ่ายเลขานุการ)

บทบาทหน้าทขีองคณะกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษา (กมอ.)
ตามมาตรา 26 และ 27 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง อววน.

สถาบนัอุดมศกึษา

สภาสถาบนัฯ

รฐัมนตรี
แต่งตงัประธานและกรรมการ

ตามข้อเสนอของ กกอ. 
• ให้ข้อเสนอแนะและความเหน็ชอบต่อ รมต. ในเรืองเกียวกบัมาตรฐาน/ประกนั

คุณภาพ/การรับรองเพิกถอนวิทยฐานะและมาตรฐานของสถาบนัอดุมศกึษา

รวมทงัเรืองการจดัตงั ยบุเลิก ปรับปรุง สถาบนัอดุมศึกษาฯ 

• เสนอแนะ รมต.เพือนําเสนอต่อสภานโยบายให้กําหนดมาตรการฯ 

• ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และความเหน็

ให้คําปรึกษา คําแนะนํา 

และความเหน็

• สง่เสริม สนบัสนนุ ติดตาม ตรวจสอบการจดัการศึกษาและการประกนัคุณภาพ รวมทงัการ

ประเมินผลการจดัการศึกษาฯ 

• ให้คําแนะนําและสนบัสนนุการพฒันามาตรฐานการอดุมศกึษาของสถาลนัอดุมศกึษา
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 มาตรา ๒๗ ในการกาํหนดมาตรฐานการอดุมศกึษา กมอ. ตอ้งยดึหลกัการ 
ดงัตอ่ไปนี

 (๑) มาตรฐานการอดุมศกึษาตอ้งกําหนดใหทั้นสมัยตามพัฒนาการของโลกและสงัคม
 (๒) มาตรฐานการอดุมศกึษาตอ้งกําหนดโดยคํานงึถงึความหลากหลายของประเภท

และกลุม่ของสถาบันอดุมศกึษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการอดุมศกึษา
 (๓) มาตรฐานการอดุมศกึษาตอ้งใหค้วามสาคัญกบัความรู ้สมรรถนะ ทักษะ เจตคต ิ

ซงึเป็นผลลัพธแ์ละผลสมัฤทธซิงึเกดิขนึแกผู่เ้รยีนและสามารถวดัได ้การกําหนด
วธิกีารจัดการศกึษาตอ้งกระทําเพยีงเท่าทจํีาเป็นตามมาตรฐานสากล เพอืเป็นการ
ประกนัคณุภาพขันตา่ โดยไมก่ระทบตอ่ความเป็นอสิระของสถาบันอดุมศกึษาในการ
จัดการศกึษา

 (๔) ตอ้งรบัฟงัความคดิเห็นของสถาบนัอดุมศกึษา ผูเ้รยีน คณาจารย ์และ
ผูใ้ชบ้ณัฑติอยา่งกวา้งขวาง

 (๕) มรีะบบใหต้ดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิการปฏบิัตติามมาตรฐานการอดุมศกึษา
ของสถาบันอดุมศกึษาเป็นระยะ และมรีะบบการใหส้ถาบันอดุมศกึษาอทุธรณ์คํา
วนิจิฉัยหรอืคําสงั กมอ. ได ้

     พระราชบญัญตั ิ
         ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงการอดุมศกึษา
           วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๒



กลไกการกาํกบัมาตรฐานและประกนัคุณภาพอดุมศกึษา
ตามมาตรา 60-79 พรบ.การอดุมศึกษา

กมอ.
(สป.อววน.เป็นฝ่ายเลขานกุาร)

สถาบนัอุดมศกึษา

สภาสถาบนัฯ

รฐัมนตรี

สํานกังานปลดั อววน.

ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ

มาตรฐานการอดุมศกึษา  โดยคํานงึถีงบริ

บทของมหาวิทยาลยั (ม.63)

รมต.กําหนด

มาตรฐานการ

อดุมศกึษา

(ม.63)

สภาสถาบนัอนุมตัหิลกัสูตรและแจ้ง

หลกัสูตรฯตอ่ สป.อววน (ม.64)

ตรวจสอบ

หลกัสตูร

(ม.64-65)

1

2

4

5

(1)กลไกการกํากบัมาตรฐานระดบัหลกัสูตร

กมอ.
(สป.อววน.เป็นฝ่ายเลขานกุาร)

สถาบนัอุดมศกึษา

สภาสถาบนัฯ

สํานกังานปลดั อววน.

• สถาบนัอดุมศกึษาจดัให้มี
ระบบการประกนัคณุภาพ
การศกึษา (ม.71)

• จดัให้มีการประเมิน
คณุภาพภายในตาม
หลกัเกณฑ์ที กมอ.กําหนด 
(ม.71)

• รายงานผลการประเมิน
คณุภาพภายในต่อสภา
มหาวิทยาลยั (ม.72)

(2) กลไกการประกนัคุณภาพระดบัสถาบนัอุดมศกึษา

แจ้งผลการ

ประเมินคณุภาพภายใน (ม.72)

ทําการ

ประเมินคณุภาพ

ภายนอก (ม.73)

หน่วยงาน
ประเมิน
ภายนอก

แจ้งผลการ

ประเมินคณุภาพ

ภายนอก (ม.74)

กมอ.ประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์

การประกนัคณุภาพ / การประเมิน

คณุภาพภายใน (ม.72)

1

24 3

5
***

***
หน่วยงานประเมินคณุภาพ

ภายนอกอาจเป็นหน่วยงาน 

ตปท.ทีได้รับการยอมรับ

กว้างขวาง หรือหน่วยงานรัฐ 

เอกชน หรือ หน่วยงานใดที 

กมอ.ประกาศกําหนด

สถาบนัอดุมศกึษาจดัทําหลกัสตูร

ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการอดุมศกึษา3
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พระราชบญัญตักิารอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๒
 มาตรา ๕๔ หลักสตูรการศกึษาทสีภาสถาบนัอดุมศกึษาจะอนุมตัเิพอืให ้

สถาบนัอดุมศกึษาเปิดสอนได ้จะตอ้งเป็นหลักสตูรการศกึษาทมีี
มาตรฐานไมตํ่ากวา่มาตรฐานการอดุมศกึษาทรัีฐมนตรกํีาหนดโดย
ขอ้เสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการ
อดุมศกึษา

 มาตรา ๖๑ เมอืคณะกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษาไดใ้หก้ารรับรอง
มาตรฐานการอดุมศกึษาตามมาตรา ๖๐ แลว้ ใหแ้จง้เรอืงดังกลา่วตอ่
องคก์รกลางบรหิารงานบคุคลและสภาวชิาชพีทเีกยีวขอ้งเพอืทราบ

 มาตรา ๖๒ ใหส้ถาบนัอดุมศกึษา จัดใหม้รีะบบการประกนัคณุภาพ
การศกึษาเพอืพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการอดุมศกึษาของ
สถาบนัอดุมศกึษา การประกนัคณุภาพของสถาบนัอดุมศกึษาในสว่นที
เกยีวกบัการประเมนิคณุภาพภายใน การตดิตามตรวจสอบคณุภาพ
การศกึษาและการพัฒนาคณุภาพการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษา ให ้
เป็นไปตามหลักเกณฑท์คีณะกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษาประกาศ
กําหนด



พระราชบญัญตักิารอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๒

 มาตรา ๖๓ เมอืสถาบนัอดุมศกึษาดําเนนิการประเมนิคณุภาพภายใน
ตามมาตรา ๖๒เสร็จสนิแลว้ ใหร้ายงานผลการประเมนิตอ่สภา
สถาบนัอดุมศกึษา และใหส้ภาสถาบนัอดุมศกึษานําผลการประเมนิ
ดังกลา่วไปพจิารณาเพอืกําหนดแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนา
คณุภาพการศกึษาและใหแ้จง้ใหสํ้านักงานปลัดกระทรวงทราบเพอืเป็น
ขอ้มลูสําหรับการประเมนิคณุภาพภายนอก

 มาตรา ๖๔ การประเมนิคณุภาพภายนอกอาจประเมนิโดยหน่วยงาน
ตา่งประเทศทไีดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง หรอือาจประเมนิโดย
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรอืหน่วยงานในตา่งประเทศ 
ทคีณะกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษาประกาศกําหนดก็ได ้

สถาบนัอดุมศกึษาอาจเสนอใหค้ณะกรรมการมาตรฐานการ 
    อดุมศกึษา ใหค้วามเห็นชอบใหห้น่วยงานอนืนอกจากทกํีาหนดไว ้ 
    ตามวรรคหนงึ ทําหนา้ทปีระเมนิคณุภาพภายนอกก็ได ้
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สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

กมอ. กกอ.

กระทรวง
โดย สํานักปลัดกระทรวง อววน.

ฐานขอมูลการอุดมศึกษา
ฐานขอมูลมาตรฐาน

การอุดมศึกษา

ฐานขอมูลวิทยาศาสตร 

การวิจัยและนวัตกรรม

สถาบันอุดมศึกษา
(ม.สวนราชการท้ังในและนอก

กระทรวง ม.ในกํากับ และ ม.เอกชน

หนวยงานของรัฐและหนวยงาน
ภาคเอกชน

*ฝาฝนไมสง หัวหนาหนวยงาน มีโทษทางปกครอง (ม.83 รางการอุดมฯ)

หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
(หนวยงานของรัฐและเอกชน สถาบันอุดมศึกษาท่ี

ดําเนินการเก่ียวกับการวิจัย)

*ฝาฝนไมสง (ม.35 รางสงเสริมการวิจัยฯ)
หนวยงาน : มีโทษทางปกครองโดยใหไดรับสภาพบังคับท่ีเปนผลราย

หัวหนาหนวยงาน : มีโทษทางอาญากรณีฝาฝนหนังสือเตือน

สอวช.

สํานักงาน
การวิจัยแหงชาติ สกสว.

กสว.
บูรณาการ

ขอมูลเพื่อ

จัดทํานโยบาย

กํากับ เรงรัด ติดตาม 
(ม.27(5))รางระเบียบฯ

จัดทํา (ม.14 ราง
ระเบียบฯ)

จัดทํา (ม.32 รางระเบียบฯ
ม.43 รางการอุดมฯ)

ประสานและเชื่อมโยง
(ม.22(6) รางสภา)

สงขอมูลการอุดม (ม.42 
รางการอุดมฯ)

สงขอมูลการอุดม (ม.41 
ว.สอง รางการอุดมฯ)

สถาบันอุดมศึกษาสงขอมูลเก่ียวกับ
การวิจัย/วิทยานิพนธ ม.41 ว.2 ราง
การอุดมฯ (ม.23 รางสงเสริมฯ

กํากับ เรงรัด ติดตาม
การจัดทําท้ัง 3 
ฐานขอมูล (ม.11(7))
รางสภาฯ

กํากับ เรงรัด ติดตาม
 (ม.41(14)) รางสภาฯ

กํากับ เรงรัด ติดตาม (ม.24) รางสภาฯ

สงขอมูล ววน
 (ม.22 รางสงเสริมฯ



ร่าง พรบ ทีเกียวข้องกับ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจัิย และนวัตกรรม (4)

• มาตรา ๔๓ ให้หนว่ยงานของรัฐทกุหนว่ยงานและหนว่ยงานภาคเอกชนตามลกัษณะทีสภานโยบาย
ประกาศกาหนด สง่ข้อมลูเกียวกบัการอดุมศกึษาและการอืนทีเกียวข้องให้แก่กระทรวงตามทีได้รับการร้อง
ขอ ทงันี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาทีกําหนดในกฎกระทรวง

สภานโยบายโดยข้อเสนอของกระทรวงอาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้เชือมโยงระบบข้อมลูสารสนเทศ
ของหนว่ยงานของรัฐกบัฐานข้อมลูการอดุมศกึษาเพือประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนงึได้

• มาตรา ๗๔ หนว่ยงานของรัฐหรือหนว่ยงานภาคเอกชนใดไมป่ฏิบตัิตามหรือปฏิบตัิไมถ่กูต้องตามมาตรา 
๔๓ โดยไมม่ีเหตอุนัสมควร ให้กระทรวงมีหนงัสอืเตือนไปยงัหวัหน้าหนว่ยงานนนัให้ดาเนินการให้ถกูต้อง
ภายในเวลาทีกําหนด

หนว่ยงานของรัฐหรือหนว่ยงานภาคเอกชนทีไมป่ฏิบตัิตามหนงัสอืเตือนตามวรรคหนงึภายในเวลาที
กําหนด ให้ได้รับสภาพบงัคบัทีเป็นผลร้ายตามทีสภานโยบายประกาศกําหนด โดยข้อเสนอของ
กระทรวง
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ประเด็นปฏิรูปเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษา

• การปฏิรูประบบงบประมาณเพอืการอุดมศึกษาของประเทศ

• ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System)

• มาตรฐานการอดุมศึกษา (หลกัสูตร ภาระงาน ตาํแหน่งวชิาการ)

• ระบบข้อมูล
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Higher Education Journey Scenarios
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http://strathconabeekeepers.blogspot.com/2012/12/charles-darwin-and-bumblebee-humble-bee.html
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Speed is very important.



ขอขอบคุณ

• ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร
• คณะทํางานพฒันาระบบและแนวทางการเพมิประสิทธิภาพ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
• รศ. ดร. บวร ปภัสราทร, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.
• อ. ธนิตสรณ์ จิระพรชัย, รองอธิการฝ่ายแผนและสารสนเทศ มจธ.

ทเีอือเฟือเอกสารประกอบการเสวนานี
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