
โครงการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์รา่งกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วันอังคารที่ ๒๘ และวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน 2564 
ณ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 

__________________________________ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 
ก่าหนดให้มาตรฐานการอุดมศึกษาซึ่งเป็นข้อก่าหนดขั้นต่่าเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และเกณฑ์อ่ืนในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ข้อก่าหนดขั้นต่่าของหลักสูตรการศึกษา และข้อก่าหนดขั้นต่่าของเกณฑ์ในการ 
ขอต่าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืนตามที่ก่าหนดในกฎกระทรวง เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์  
ในการส่งเสริม การก่ากับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยการก่านดมาตรฐานการอุดมศึกษาต้องยึดหลักการส่าคัญ คือ มีความทันสมัยตาม
พัฒนาการของโลกและสังคม ค่านึงถึงความหลากหลายของประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา ให้ความส่าคัญกับความรู้ สมรรถนะ ทักษะ เจตคติ ซึ่งเป็นผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์
ซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ เรียนและสามารถวัดได้ การก่าหนดวิธีการจัดการศึกษาต้องกระท่าเพียงเท่าที่จ่าเป็นตาม
มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่่า ไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษาในการ  
จัดการศึกษา ต้องรับฟังความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษา ผู้เรียน คณาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิตอย่างกว้างขวาง  
มีระบบให้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็น
ระยะ และมีระบบการให้สถาบันอุดมศึกษาอุทธรณ์ค่าวินิจฉัยหรือค่าสั่งของคณะกรรมการมาตรฐาน  
การอุดมศึกษาได้  
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้างต้น ปัจจุบัน ส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ได้จัดท่าร่างกฎกระทรวงเก่ียวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมจ่านวน 
5 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่างกฎกระทรวงมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานต่าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ร่างกฎกระทรวง
ก่าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอ่ืน และร่างกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ซึ่ งขณะนี้ 
ร่างกฎกระทรวงทั้ง ๕ ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาของส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 พร้อมกันนี้ สป.อว. ได้จัดท่าร่างกฎหมายล่าดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
อีกจ่านวน ๗ ฉบับ ดังนี้ 
 (1) ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ....  
 (2) ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....  
 (3) ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....  
 (4) ร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทาง  
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ....  
 (5) ร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทาง  
การปฏิบัติสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ....  
 



 (6) ร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทาง  
การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ....  
 (7) ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการด่าเนินการจัดการศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
 ดังนั้น ส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
จึงเห็นสมควรจัดโครงการประชุมประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายล่าดับรองทั้ง 7 ฉบับดังกล่าวข้างต้น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้เรียน คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภาวิชาชีพ และผู้สนใจ
ทั่วไป เพื่อน่ามาเป็นข้อมลูในการด่าเนินการจัดท่าฎหมายล่าดับรองว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายล่าดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา ๗ ฉบับ  

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะ ที่เป็น
ประโยชน์ เพ่ือน่าไปใช้ในการด่าเนินการจัดท่ากฎหมายล่าดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 
๓. วัน เวลา และสถานที่ 
 3.1 วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ส่านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 
 3.2 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ส่านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 
 
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม  จ่านวนประมาณ 5๐0 คน ประกอบด้วย 

4.1 คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4.2 คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
4.3 คณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง 
4.4 วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.5 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
4.6 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สป.อว. 
4.7 ผู้แทนสภาวิชาชีพ 
4.8 ผู้ใช้บัณฑิต 

 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
 
 



6. งบประมาณ 
 จากแผนงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน : พื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา กิจกรรม : 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน : ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับ
ความรู้ความเข้าใจและทราบถึงเจตนารมณ์ของการจัดท่ากฎหมายล่าดับรองที่ เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

7.2 ส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับทราบ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ
ทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางส่าหรับปรับปรุงร่างกฎหมายล่าดับรองที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
โครงการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ณ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 

.........................................................  
 

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 
 
08.30 – 09.30  น. ลงทะเบียน 
 
09.30 – 09.45 น. กล่าวเปิดและชี้แจงกรอบแนวคิด หลักการในการจัดท่ากฎกระทรวงและกฎหมายล่าดับรอง 

ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตตชิัย วัฒนานิกร 

(ประธานกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา) 
    
09.45 – 12.00 น.  - ชี้แจงสาระส่าคัญของร่างกฎหมายล่าดับรอง 3 ฉบับ คือ  
     1. ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

              เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ....   
       2. ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
           เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....  
       3. ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

               เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....  
     โดย  ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล (ประธานอนุกรรมการจัดท่า  

           กฎหมายล่าดับรองเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่ม 
            สถาบันอุดมศึกษา)  
    ด่าเนินรายการโดย นายวันนี นนท์ศิริ (ผู้อ่านวยการกองยกระดับคุณภาพ 
  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา)  
 
- รับฟังความคิดเห็น อภิปราย ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ  
 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
    

13.00 – 16.00 น.  - ชี้แจงสาระส่าคัญของร่างกฎหมายล่าดับรอง 2 ฉบับ คือ 
   1. ร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

      เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
     2. ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

      เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

 



   โดย  - ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล (ประธานอนุกรรมการจัดท่ากฎหมาย  
           ล่าดับรองเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่ม  
           สถาบันอุดมศึกษา) 

- รองศาสตราจารย์สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ (ประธานอนุกรรมการจัดท่า 
            กฎหมายล่าดับรองด้านมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา)  
- รับฟังความคิดเห็น อภิปราย ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ 
 

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 
 
13.00 – 16.00 น. - ชี้แจงสาระส่าคัญของร่างกฎหมายล่าดับรอง 2 ฉบับ คือ 
   1. ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

      เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
  ๒. ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  
     และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการ 
     ด่าเนินการจัดการศกึษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
 

   โดย รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร (ประธานอนุกรรมการด้านการตรวจสอบและ   
        รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา) 

 
  ด่าเนินรายการโดย นายวันนี นนท์ศิริ (ผู้อ่านวยการกองยกระดับคุณภาพ 
  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา) 
 
- รับฟังความคิดเห็น อภิปราย ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ 

 
16.00 น. ปิดประชุม 
 
 

…………………………………. 


