การวิเคราะห์ภาระงานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)
มาตรา 7 (1)
ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่ากัน
การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและ
การบริหารจัดการ ให้มีการพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ และให้ดาเนินการวิจัยและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศทั้ง
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสห
วิทยาการ

หน่วยงาน

กระบวนงาน

หมวด 1 บททั่วไป
สนผ. สสอ. สมอ. สนผ.
สพบ สยต สพน.
- การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (policy making)
สอ. (ศทอ)
- แผนปฏิบัติการอุดมศึกษา (policy making)
UniNet TCU
- แผนปฏิบัติการสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (policy making)
- ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (policy
making)
- การจัดทาแผนงาน/โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนรายสาขาเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ (funding)
สสอ.
- ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายอุดมศึกษา 9 เครือข่ายทั่วประเทศให้เป็นปัจจัยหลักใน
กระบวนการกากับ นโยบายและพัฒนาความเข้มแข็งของการอุดมศึกษา ชุมชน สังคมและ
ประเทศ
- จัดทาแผน ข้อกาหนด เกณฑ์ และกรอบงบประมาณ เพื่อการ
ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนและนโยบายอุดมศึกษาและ
แผนการศึกษาของชาติให้เกิดเชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับ
- กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานเครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง

กรุ๊ปรวมเป็นแผน (Policy Deployment)
As of 01 Feb 2019
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พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)

หน่วยงาน

กระบวนงาน

สพบ.
- ให้คัดลอกข้อความใน ม.22 มาใส่
สอ. (ศทอ) TCU UniNet
- จัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการอุดมศึกษา
สพน.
- จัดทานโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา (Policy Making)
สยต.
- จัดทานโยบายด้านอุดมศึกษาต่างประเทศ (Policy Making)
ม.7 (2)
มาตรา 7 (3) จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ
เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลิตกาลังคนระบบสูงเฉพาะ
ทางและความร่วมมือในด้านการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ

สภานโยบาย
สนผ สพบ สอ
(ศทอ) TCU UniNet
สสอ.

สนผ.
- การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (policy making)
- ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (policy
making)
สสอ.
- ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการในมิติ
ต่างๆทั้งด้านการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของรัฐ
ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัด
เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมที่เป็นนวัตกรรมสู่การปฏิบัติในพื้นที่และ
ขยายผลในวงกว้าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา จั ด การศึ ก ษาเชิ งบู รณาการกั บ การท างานใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยให้เกิดการเชื่อมโยงการศึกษากับ ทุกภาคส่วนทั้งผู้ใช้บัณฑิต สังคม
ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ
As of 01 Feb 2019
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พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)

หน่วยงาน

กระบวนงาน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเพิ่มขีดความสมารถในการแข่งขันของ
ประเทศรวมทั้งเป็ นการสร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลก สามารถเคลื่อนย้ายไปเรียนและ
ทางานได้ทั่วโลก
- สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชาติเพื่อให้เกิดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
สหกิจศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งประเทศ
สพบ.
Copy มาตรา 33 วรรคแรก
สพน.
ระบบบริการสวัสดิการนักศึกษา
สอ(ศทอ) + TCU + UniNet
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย และเชื่อมโยงโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลจัดการศึกษาวิจยั
ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
- จัดให้มีช่องทางการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อใช้สาหรับการศึกษาวิจัย ด้วยเส้นทางเฉพาะ
ด้านการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ (TEIN , JGN)
- บริหารจัดการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ดา้ น
การศึกษาวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดสรรช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้กับสถาบันอุดมศึกษา
- + Content
As of 01 Feb 2019
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พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)
มาตรา 7(4) ปฏิบัติการอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และ
อานาจของกระทรวง
มาตรา 18(15)
มาตรา 20(1)
มาตรา 22(11)

หน่วยงาน
สพบ.เสนอเพิ่ม

กระบวนงาน

สพบ.
- ตรวจสอบ กลั่ น กรอง และเสนอขอโปรดเกล้ า ฯ แต่ งตั้ งอธิ ก ารบดี นายกสภาสถาบั น
หากสานักอื่นมีเรื่องที่
กรรมการสภาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ศาสตราจารย์ (พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา) และ
ต้องดาเนินการตาม
ศาสตราจารย์พิเศษ
กฎหมายให้ใส่เพิ่ม
- ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรและผูท้ า
คุณประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษา
- ดาเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนอื่น สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่น
- ตรวจสอบ กลั่ น กรองการขอแก้ ไ ขวั น เดื อ น ปี เ กิ ด ของข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา
- ออกระเบียบว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ ด ารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
- ตรวจสอบ กลั่นกรองการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ
- เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตาแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
- ตรวจสอบ กลั่นกรองการเทียบตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
หมวด 2 การแบ่งส่วนราชการ
มาตรา 13 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทาข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิต
และพัฒนากาลังคนของประเทศ และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต จัดทาฐานข้อมูลการอุดมศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
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พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)
หน่วยงาน
กระบวนงาน
อุดมศึกษา และทาหน้าทีเ่ ป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเลขาธิการคนหนึ่งซึง่ มีฐานะเทียบเท่าอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัตริ าชการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัตริ าชการของกระทรวง (ข้อความเต็ม)
มาตรา 13 จัดและส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทา สนผ. สมอ. สพน.
สนผ.
ข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนา สพบ. TCU UniNet - แผนปฏิบัติการการผลิตกาลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ (policy making)
กาลังคนของประเทศ และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
สพบ.
- จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและการวิจัย
สยต.
- ก ากั บ ดู แ ลนโยบายการต่ า งประเทศระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในภาพรวม ให้ ค าปรึ ก ษาและ
ข้ อ เสนอแนะเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละขั บ เคลื่ อ นนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนพั ฒ นาการ
อุดมศึกษาของประเทศ
- เสนอมาตรการ/กรอบแนวทางการส่งเสริมความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทย
TCU UniNet
1 จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาที่จาเป็นสาหรับการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้และบริการบนเครือข่าย ประกอบด้วย
1) โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
2) โครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)
3) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
4) โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติสาหรับสถาบันอุดมศึกษา
5) โครงการพัฒนาระบบกากับคุณภาพมาตรฐานการจัดทาและบริหารจั ดการวิทยานิพนธ์
งานวิจัย
As of 01 Feb 2019
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พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)

- จัดทาฐานข้อมูลการอุดมศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล

หน่วยงาน

ศทอ. TCU UniNet
++

กระบวนงาน
2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา พัฒนาและใช้แหล่งทรัพยากรทางการศึกษา
แบบดิจิทัลร่วมกัน
3. กระบวนงานพัฒนา บริหารจัดการแฟลทฟอร์มกลางเพื่อการเรียนรู้ในอุดมศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
4. การพัฒนาและบริหารจัดการระบบธนาคารหน่วยกิต
สอ. (ศทอ.) TCU UniNet
- จัดทาฐานข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา
- ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศอุดมศึกษา
สมอ.
- จัดทาฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา อาทิ ตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ คุณวุฒิอาจารย์ การมีงานทาของบัณฑิต ฯลฯ เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สพบ.
- จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา เช่น ฐานข้อมูลทุน
พัฒนาอาจารย์, ฐานข้อมูลทาเนียบผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ เป็นต้น
- จัดทาฐานข้อมูลการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูลผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
นายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ, ฐานข้อมูลคณาจารย์ที่
มีความเชี่ยวชาญตามความต้องการของประเทศ (10 อุตสาหกรรม) เป็นต้น
สสอ.
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษา และฐานข้อมูลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานเพื่อนาไปใช้
ในการคาดการณ์ แ ละวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในมุ ม มองต่ า งๆทั้ งด้ า นความต้ อ งการของสถาน
As of 01 Feb 2019

พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงฯ หน้า 6

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)

หน่วยงาน

กระบวนงาน
ประกอบการ แนวทางการพัฒนากาลังคนและการพัฒนาตอบสนองต่อความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
สอ.(สตป.)
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง และข้อสั่งการ
- รายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและแผนอุดมศึกษาระยะยาว
TCU /UniNet
- ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
- เป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สอ.(สตป)
- งานเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(กกอ.)
- การจัดประชุม กกอ.
- จัดทามติ รายงานการประชุม คาสัง่ ประกาศ ระเบียบ กกอ.
- วิเคราะห์ สนับสนุน และติดตามข้อมูลและผลการดาเนินงานเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจและการดาเนินงานของ กกอ.
- การสรรหาและแต่งตั้ง กกอ.
มาตรา 14 สานักงานคณะกรรมการกมาตรฐานการอุดมศึกษามีหน้าที่และอานาจเกีย่ วกับการจัดทามาตรฐานการอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา การกากับ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา มีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งมีฐานะเทียบเท่าอธิบดีเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัตริ าชการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบตั ิราชการของกระทรวง (ข้อความเต็ม)
มาตรา 14
สมอ. สพบ. สพน.
สพน.
- จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษา
จัดทามาตรฐานด้านกิจการนักศึกษา
จัดทามาตรฐานด้านหอพักนักศึกษา
สพบ.
จัดทามาตรฐานบริหารงานบุคคล (มาตรา 31)
สอ.(ศทอ)
As of 01 Feb 2019
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พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)

หน่วยงาน

กระบวนงาน
จัดทามาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา
สมอ.

การประกันคุณภาพการศึกษา
- กากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
- เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรา 17 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัตริ าชการของกระทรวง กาหนดนโยบาย
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนด้านการอุดมศึกษา แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และแผนอื่น และ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ตอ่ รัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรี
กาหนดหรืออนุมตั ิ โดยจะให้มรี ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็น
ผู้ช่วยสั่ง และปฏิบัตริ าชการได้
ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 18 นอกจากหน้าที่และอานาจตามมาตรา 17 ให้
รัฐมนตรีมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้

สมอ.
สมอ. / สนผ.
สมอ.
หมวด 3 การจัดระเบียบราชการ
(ส่วนที่ 1 รัฐมนตรี)
ทุกสานัก
ทุกสานัก
จัดทาแผนปฏิบัติราชการอุดมศึกษา (รวมทุกด้าน)... เน้นตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ
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พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)
มาตรา 18 (1) เสนอแนะต่อสภาในการจัดทานโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา
กาลังคนของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
และแผนอื่น รวมทั้งนโยบาย
มาตรา 18 (2) เสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจาปีด้าน
การอุดมศึกษาต่อสภา รวมทั้งเสนอระบบการจัดสรร และบริหาร
งบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงิน
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการ
อุดมศึกษา

หน่วยงาน
สนผ. สพบ. สมอ.
สสอ สพน

มาตรา 18 (3) ให้คาแนะนาในการพิจารณาคาของบประมาณ
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงและ
งบประมาณของกองทุน ต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ด้านการอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
มาตรา 18 (4) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาคาขอ
งบประมาณและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนให้แก่
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
มาตรา 18 (6) กาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา และการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
สถาบันอุดมศึกษาด้วย

สนผ

กระบวนงาน
จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายของสานักที่เกี่ยวข้อง
เน้นการผลิตและพัฒนากาลังคน

สนผ

- จัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ (policy making)
- วิเคราะห์และกลั่นกรองการขอรับจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
และในกากับ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ (operation)
- ศึกษาวิเคราะห์เพื่อกาหนดเกณฑ์ในการชี้วัดผลผลิตในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอน
การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น (policy making)
- จัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี (operation)
จัดทาข้อเสนอ

สานักงานบริหาร
กองทุน

ตามอานาจหน้าที่ของสานักงานบริหารกองทุน

สมอ สพบ. สพน.
สอ.(ศทอ)

สมอ.
- จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
As of 01 Feb 2019
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พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)

หน่วยงาน

มาตรา 18 (7) รับรองและเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สมอ

มาตรา 18 (8) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และ
เลิกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงต่อ
คณะรัฐมนตรี
มาตรา 18 (9) เสนอแนะและให้ความเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงต่อ
คณะรัฐมนตรี

สนผ

สนผ

มาตรา 18 (10) เสนอแนะให้สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
สมอ สพบ(สนก)
สังกัดของกระทรวง และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดาเนินการตาม สสอ.
หน้าที่และอานาจ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถบริหารจัดการ

กระบวนงาน
- ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กระทรวง
กาหนด เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากล
- ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเพื่อประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่กระทรวงกาหนด
สพบ
copy มาตรา 31 ข้อแรก
สมอ.
- พัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
- พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงที่เทียบเคียงได้ในระดับ
มาตรฐานสากลเพื่อยอมรับการเคลื่อนย้ายกาลังแรงงาน
- จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และเลิกสถาบันอุดมศึกษา
(policy making)
- การพิจารณาโครงสร้างหน่วยงาน/ส่วนราชการ (policy making)
- จัดตั้ง/เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (policy making) (ย้ายไป พรบ.อุดม ม.
30 61)
สสอ.
- กากับดูแลส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามมาตราในพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ.2546 และการดาเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)

หน่วยงาน

ได้อย่างมี
ธรรมาภิบาล

มาตรา 18 (11) วินิจฉัยสั่งการเพือ่ ยับยั้งหรือยุติการดาเนินการ
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงหรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย
หรือศิลธรรมอันดีของประชาชน หารือการไม่ปฏิบัติตามหลักธรร
มาภิบาลอย่างร้ายแรง
มาตรา 18 (12) วินิจฉัยสั่งการเพือ่ ยับยั้งหรือยุติการดาเนินการ
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงหรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
อย่างร้ายแรง
มาตรา 18 (13) วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจการต่างๆ ร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
สังกัดกระทรวง อันมิใช่กิจการของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง
แห่งใดโดยเฉพาะ และกาหนดแนวทางการสนับสนุน ส่งเสริมและ
พัฒนาให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงสามารถ
บริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

กระบวนงาน
(ยกเว้นการดาเนินการเกีย่ วกับขออนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การเปลี่ยน
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การรับรองวิทยฐานะ การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
และการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ ั้ง)
สมอ
สพบ(สนก)

สพบ(สนก)

สพบ(สนก) เป็น
เจ้าภาพ
สมอ. สสอ สพบ.
สพบ. (สนก) เจ้าภาพ
+สานักที่เกี่ยวข้อง

- ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา
- จัดทาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา
- เสนอร่างกฎหมายหรือกฎที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา
ให้สานักที่เกี่ยวข้องไปพิจารณากระบวนการเกี่ยวกับการจัดทาระเบียบ ประกาศ ฯลฯ เพิ่มเติม
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พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)
มาตรา 18 (14) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการ
อุดมศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีและสภา

หน่วยงาน
สนผ.(สตป)

กระบวนงาน
จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนด้านการอุดมศึกษา

หมวด 3 การจัดระเบียบราชการ
(ส่วนที่ 2 ปลัดกระทรวง)
มาตรา 20 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมมีปลัดกระทรวงคนหนึ่ง มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
มาตรา 20 (3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ

สพบ.(สนก.)
ทุกสานัก

- การตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา
- ให้คาปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมายที่เกีย่ วกับการอุดมศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานราชการอื่น
- งานประสานการนิติบญ
ั ญัติเกี่ยวกับร่างกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษา
หมวด 4 คณะกรรมการ
(ส่วนที่ 1 คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

มาตรา 22 นอกจากการให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบแก่
รัฐมนตรีตามมาตรา 18(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) และ (11)
แล้ว กกอ. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
มาตรา 22 (1) กาหนดแผนปฏิบตั ิการการอุดมศึกษา แผนปฏิบัติ สนผ สพบ สสอ.
การการพัฒนากาลังคนของประเทศและการจัดการศึกษาตลอด
TCU UniNet
ชีวิต ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการ

สนผ.
- แผนปฏิบัติการอุดมศึกษา (policy making)
- แผนปฏิบัติการสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (policy making)
As of 01 Feb 2019
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พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)
อุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ และแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ที่สภากาหนด

หน่วยงาน

กระบวนงาน
สพบ
- จัดทาแผนปฏิบัติการ/โครงการเพื่อการผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและการวิจยั
สสอ.
TCU UniNet

มาตรา 22 (2) เสนอแนะและให้ความเห็นเชิงนโยบายต่อ
สานักบริหารกองทุน
รัฐมนตรีเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตามข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษาซึ่งกระทากับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา 22 (3) กากับ เร่งรัด ติดตาม และจัดให้มีการประเมินผล สนผ (สตป)
การปฏิบัตติ ามแผนด้านการอุดมศึกษาและการใช้งบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง

มาตรา 22 (4) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการให้ ทุกสานัก
สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดของกระทรวงและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ ตาม
หลักการอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรา 22 (5) เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อให้ดาเนินการตามมาตรา 7 สานักที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรา 7

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมอุดมศึกษา (สกอ.
และสถาบันอุดมศึกษา)
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใน สกอ.
- ติดตามการดาเนินการด้านงบประมาณตามมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลกาหนด
- ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
+การจัดทารายงาน ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน
ให้แต่ละสานักไปพิจารณากระบวนงานเพิ่มเติม
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พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)
มาตรา 22 (6) เสนอแนะการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและนวัตกรรม แก่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
มาตรา 22 (7) กากับ เร่งรัด ติดตาม และให้คาแนะนาแก่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการจัดทาฐานข้อมูลการ
อุดมศึกษา โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
ทุกประเภท ผู้เรียน คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิตและสถิติอื่นที่ถูกต้อง
และทันสมัย รวมทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และการพัฒนาประเทศบนฐานความรูไ้ ด้ ตลอดจน
เปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ต่อสาธารณชนตาม
กฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรมแห่งชาติ
มาตรา 22 (8) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษา
ตามหน้าที่และอานาจต่อรัฐมนตรี

หน่วยงาน
สพบ สสอ TCU
UniNet สอ.(ศทอ)

มาตรา 22 (9) ให้คาปรึกษา คาแนะนา และความเห็นต่อ
รัฐมนตรี หรือสภาตามที่รัฐมนตรี หรือสภามอบหมาย
มาตรา 24 กกอ.อาจขอให้สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐ
หรือของเอกชน หรือบุคคล ส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน สถิติ
รายงานการเงิน หรือเชิญบุคคลมาให้ข้อเท็จจริงและแสดงความ

สอ(สตป)

สอ.(ศทอ) TCU
UniNet สสอ สพบ
สมอ.

สนผ(สตป)

กระบวนงาน
สสอ.
- เสนอแนะยุทธศาสตร์และแนวทางสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใช้นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
สอ.(ศทอ) TCU UniNet
- จัดทาแผนพัฒนาดิจิทัล
- ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทารายงานสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา
- BI
- UniCAD
- ThaiLis
สมอ.
CHE CO
สนผ(สตป)
- การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง และข้อสั่งการ

สอ (สตป)
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พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)
คิดเห็นได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อประกอบการดาเนินการตาม
หน้าที่และอานาจ

มาตรา 26 ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรียกโดย
ย่อว่า “กมอ.” ...
(๑) .......
(๒) ......
ให้เลขาธิการคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเป็น
กรรมการและเลขานุการ
มาตรา 27 นอกจากการให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบแก่
รัฐมนตรีตามมาตรา 18 (6) (7) และ (12) และให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีตามตามมาตรา 18 (8) และ
(9) แล้ว กมอ. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
มาตรา 27 (1) ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบการจัด
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยคานึงถึงประเภทและกลุ่มของ
สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา ตลอดจน
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งด้วย

หน่วยงาน

กระบวนงาน

หมวด 4 คณะกรรมการ
(ส่วนที่ 2 คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา)
สมอ
งานเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

สมอ. สตป.

สมอ.
- กาหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากล
- ดาเนินการกากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งการประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรฐาน
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พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)

มาตรา 27 (2) จัดลาดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศตาม
ประสิทธิผลการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และประกาศ
ผลดังกล่าวให้สาธารณชนทราบตามระยะเวลาที่สภากาหนด
(ยกเลิก)
มาตรา 27 (3) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อนาเสนอต่อสภาให้
กาหนดมาตรการทางการเงินการคลังและสิทธิประโยชน์อื่น
เพื่อให้มีการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรา 27 (4) ให้คาแนะนาและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน
การอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
มาตรา 27 (5) กากับ เร่งรัด ติดตาม และให้คาแนะนาแก่
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาในการจัดทา
ฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา

หน่วยงาน

กระบวนงาน
การอุดมศึกษาโดยคานึงถึงประเภทและกลุม่ ของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการ
อุดมศึกษา ตลอดจนความเป็นอิสระและความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งด้วย
สตป.
- การติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
- การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
- การติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ปรับ)
หากไม่ยกเลิก สมอ.จะทา

สมอ สานักงาน
บริหารกองทุน

กาหนดมาตรการทางการเงิน การคลัง และสิทธิประโยชน์อื่น
เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มมี าตรฐานระดับสากล

สมอ

ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กระทรวง
กาหนดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากล

สมอ สอ(ศทอ)

สมอ.
จัดทาฐานข้อมูลที่เกีย่ วกับมาตรฐานการอุดมศึกษา อาทิ ตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ คุณวุฒิอาจารย์ การมีงานทาของบัณฑิต ฯลฯ เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สอ(ศทอ)
As of 01 Feb 2019
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พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)

หน่วยงาน

กระบวนงาน
ฐานข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา....

มาตรา 27 (6) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษา สมอ
ตามหน้าที่และอานาจต่อรัฐมนตรี
มาตรา 27 (7) ให้คาปรึกษา คาแนะนา และความเห็นต่อ
สมอ
รัฐมนตรีหรือสภาตามที่รัฐมนตรีหรือสภามอบหมาย
หมวด 5 การจัดระเบียบบริหารราชการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงที่เป็นนิติบุคคล
มาตรา 30 ระเบียบปฏิบตั ริ าชการหรือระเบียบปฏิบัติงานของ
สนผ
- การแบ่งส่วนราชการ (policy making)
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงที่เป็นนิติบุคคลให้
- การแบ่งส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในฯ (policy making)
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้
**สนับสนุน ประสาน หรือช่วย กกอ. กลั่นกรองเรื่อง การแบ่งส่วนราชการและการแบ่งส่วนงาน
การแบ่งส่วนราชการและการแบ่งส่วนงานภายใน
ภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงตามวรรคหนึ่งให้
สถาบันอุดมศึกษานั้น
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น
ปรับ
มาตรา 31 ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สพบ/สมอ
สพบ.
สถาบันอุดมศึกษาเรียกโดยย่อว่า “ก.พ.อ.” ทาหน้าที่เป็นองค์กร
- จัดทาข้อเสนอเกีย่ วกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
บริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.พ.อ.
ของรัฐในสังกัดของกระทรวงตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วย
- จัดทามาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เช่น
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งวิชาการ
ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ,
มาตรฐานเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตัง้ โอน ย้าย, มาตรฐานการกาหนดตาแหน่งและการ
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น, มาตรฐานการพิจารณาตาแหน่งวิชาการ, มาตรฐาน
ภาระงานตาแหน่งวิชาการ, มาตรฐานหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารทัง้ สายวิชาการและสาย
สนับสนุน ฯลฯ
As of 01 Feb 2019
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พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)

หน่วยงาน

มาตรา 32 กระทรวงอาจขอให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด สอ (ศทอ.) TCU
ของกระทรวงให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและแผนงานเกี่ยวกับการ UniNet
จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้น ตลอดจนรายละเอียดทาง
วิชาการ การเงิน สถิติ และข้อมูลอื่นเพื่อประโยชน์ในการจัดทา

กระบวนงาน
- การวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอเกีย่ วกับการกาหนดกรอบอัตรากาลังและอัตราส่วนสูงสุด
ของวงเงินที่จะพึงใช้เพื่อการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา
- ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ และตาแหน่งระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
- ตรวจสอบ กลั่นกรองการเสนอขอกาหนดตาแหน่งและจานวนตาแหน่งของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะให้ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
- กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
- จัดทาข้อเสนอการกาหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลอื่นให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
- จัดทาหลักสูตร และดาเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
- จัดทากรอบสมรรถนะอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ
สมอ.
รับรองคุณวุฒิ รับรองสถาบัน
สอ (ศทอ.)
จัดทามาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา
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พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ (มาตรา)
ฐานข้อมูลการอุดมศึกษาและการปฏิบัติราชการในหน้าที่และ
อานาจได้
ความในวรรคหนึ่งให้นามาใช้บังคับแก่สถาบันอุดมศึกษา
ที่ไม่อยู่ในสังกัดของกระทรวง และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วย
โดยอนุโลม

มาตรา 33 ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี
ข้อตกลงการพัฒนากับสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ผลิตกาลังคนในสาขาที่ประเทศมีความต้องการหรือเพื่อพัฒนาใน
ด้านอื่นที่สภากาหนดตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษา
อาจขอรับการส่งเสริมด้านการเงินจากกองทุนเพื่อพัฒนาการ
อุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาได้

หน่วยงาน

กระบวนงาน

หมวด 6 การส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา
สานักงานบริหาร
สพบ.
กองทุน
- ดาเนินโครงการจัดสรรทุนพัฒนาคณาจารย์ตามความต้องการของประเทศ เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
สพบ.ขอเพิ่มข้อมูล
- ดาเนินโครงการจัดสรรทุนพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ของคณาจารย์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
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การวิเคราะห์ภาระงานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
พ.ร.บ.การอุดมศึกษา (มาตรา)
หน่วยงาน
กระบวนงาน
หมวด 1 หมวดทั่วไป
มาตรา 5 (2) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
สพน. ขอเพิ่มข้อมูล 1. จัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบาย และกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา
สติปัญญา ความรู้และทักษะที่จาเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ
1) โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนานิสติ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และโครงการ
เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถปรับเปลี่ยนตนเอง
หลักตามยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบัน -อุดมศึกษา (Flagship Projects)
เพื่อรองรับสังคมโลกที่จะเปลีย่ นแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อ
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อกาหนดรูปแบบการพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม และ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3) การดาเนินงานจัดทามาตรฐานหอพักนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
4) จัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบายเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา เช่น การรับน้อง การพนัน การทะเลาะวิวาท ยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮล์
5) ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา คุณธรรม (มหาวิทยาลัยสีขาว)
7) จัดทาข้อเสนอแนะด้านการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนานักศึกษา
8) จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรือ่ ง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษา, การปรับปฏิทนิ การเปิดปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา
9) ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย สมรรถภาพร่างกายและสุขภาพของ
นักศึกษา เพื่อกาหนด/จัดทาเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพของนักศึกษาในการเป็นตัวแทน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ
10) กาหนดเกณฑ์มาตรฐานการจัดสนามกีฬาและสถานที่ออกกาลังกายใน
สถาบันอุดมศึกษา
As of 01 Feb 2019
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พ.ร.บ.การอุดมศึกษา (มาตรา)

หน่วยงาน

กระบวนงาน
11) จัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบายการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และกีฬาของนักศึกษา
12) จัดทาแผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการพัฒนากาลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา
2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา
1) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา และคุณธรรม เช่น โครงการพระราชดาริ (พอเพียง วินัย สุจริต และ
จิตอาสา)
2) พัฒนาบุคลากรระดับสูงด้านการบริหารกิจการนักศึกษา
3) ส่งเสริมการดาเนินการด้านศิลปวัฒนธรรม และดนตรีไทยในสถาบันอุดมศึกษา
4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้และการดูแล
รักษาสุขภาพของนักศึกษาบุคลากร และประชาชนในชุมชน
5) เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตในการร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เช่น ค่ายพหุ
วัฒนธรรม
6) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นสากล เช่น ค่ายอาเซียน ,
APSSA
7) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ
และนานาชาติ
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หน่วยงาน
กระบวนงาน
หมวด 2 หลักการของการจัดการอุดมศึกษา
(ส่วนที่ 5 หลักความเสมอภาค)
มาตรา 17 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่
สพน. ขอเพิ่มข้อมูล - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้และการดูแลรักษา
และเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าด้วยเหตุความ
สุขภาพของนักศึกษาบุคลากร และประชาชนในชุมชน
แตกต่างเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
- เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตในการร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เช่น ค่ายพหุวัฒนธรรม
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด
มาตรการทีส่ ถาบันอุดมศึกษากาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค ส่งเสริม
หรืออานวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับ
ผู้อื่น ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคหนึ่ง
หมวด 3 ประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกากับ รัฐมนตรีจะประกาศ
สมอ
กาหนดประเภทของสถาบันอุดมศึกษาก็ได้
มาตรา 24 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ
กากับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะ
ประกาศกาหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้
มาตรา 25 การกาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาต้องกาหนดให้
สอดคล้องกับประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา

สนผ. สมอ.

สมอ สพบ
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มาตรา 33 เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษา ให้รัฐสนับสนุนระบบสารสนเทศทางการศึกษาขัน้
พื้นฐานให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน
เพื่อความเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศทางการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน
หมวด 4 หน้าที่และอานาจของสถาบันอุดมศึกษา
(ส่วนที่ 2 การจัดการศึกษา)
TCU UniNet

กระบวนงาน

(ส่วนที่ 3 การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม)
มาตรา 37 ส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อการสร้างนวัตกรรม เพื่อใช้ในการ
สสอ. สพบ.
สสอ.
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
- พัฒนาระบบ จัดสรรทุนวิจัย พร้อมกากับติดตาม เพื่อให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ทางานวิจัย สร้างผลงานและส่งต่อผลงานที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
- สร้างระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา
- พัฒนาระบบ ส่งเสริม และสนับสนุนให้เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ของประเทศ
เป็น Platform ในการส่งเสริมการทางานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชน/สังคม ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ
- สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และส่งเสริมจิตวิญญาณผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Spirit) ให้แก่นักเรียน นิสติ นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า ให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม การฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรูด้ ้านบ่มเพาะธุรกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพโดยเน้นผลิตภัณฑ์
ที่มาจากผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/องค์ความรู้
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พ.ร.บ.การอุดมศึกษา (มาตรา)

หน่วยงาน

กระบวนงาน
- ส่งเสริมให้นิสติ นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ให้มีการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกับภาคอุตสาหกรรมเอกชน
- เสริมสร้างกลไก (Mechanism) ระบบการนาผลการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) จากองค์ความรู้ทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษามาเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ และสร้างผู้ประกอบการใหม่
- เป็นหน่วยงานกลางที่เป็นเวทีในการเชื่อมโยง ทาหน้าที่เป็น Platform เชื่อมโยงการ
ทางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน เพือ่ ให้เกิดการขยายผลต่อยอดในการนาผลงานไปใช้
ประโยชน์

หมวด 5 ข้อมูลการอุดมศึกษา
มาตรา 42 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและหน่วยงานภาคเอกชน สอ.(ศทอ) UniNet
สอ.(ศทอ)
ตามลักษณะทีส่ ภาประกาศกาหนด ส่งข้อมูลเกีย่ วกับการอุดมศึกษาและ
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารจัดการข้อมูลอุดมศึกษา
การอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวงตามทีไ่ ด้การร้องขอ ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 43 ให้กระทรวงมีหน้าที่จัดทาฐานข้อมูลการอุดมศึกษาของ
สอ.(ศทอ) UniNet
สอ.(ศทอ)
ประเทศ โดยรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลที่
สพบ. ขอเพิ่มข้อมูล
- จัดทาฐานข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา
เกี่ยวกับการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สพบ.
ประโยชน์ในการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
- จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา เช่น ฐานข้อมูล
ทุนพัฒนาอาจารย์,
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หน่วยงาน

กระบวนงาน
- ฐานข้อมูลทาเนียบผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ เป็นต้น
- จัดทาฐานข้อมูลการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูลผู้ดารงตาแหน่ง
อธิการบดี นายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผูท้ รงคุณวุฒิ,
ฐานข้อมูลคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญตามความต้องการของประเทศ (10
อุตสาหกรรม) เป็นต้น

หมวด 6 ทรัพยากรอุดมศึกษา
(ส่วนที่ 1 การจัดสรรทรัพยากรในการจัดการอุดมศึกษา)
มาตรา 44 (3) จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการผลิต สานักงานบริหาร
สพบ.
กาลังคนระดับสูงเฉพาะทาง
กองทุน
- ดาเนินโครงการจัดสรรทุนพัฒนาคณาจารย์ตามความต้องการของประเทศ เพื่อสร้าง
สพบ. ขอเพิ่มข้อมูล
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
- ดาเนินโครงการจัดสรรทุนพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
ของคณาจารย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
มาตรา 44 (4) จัดสรรเงินเข้ากองทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่าแก่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สานักงานบริหาร
กองทุน
(ส่วนที่ 3 กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา)
มาตรา 49 - มาตรา 59 ว่าด้วยเรื่องของกองทุนเพื่อพัฒนาการ
สานักงานบริหาร
อุดมศึกษา
กองทุน
หมวด 7 การควบคุมและกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา 60 วรรค 1 กากับดูแลกิจการอุดมศึกษาโดยทั่วไปให้เป็นไป
ทุกสานัก
ตามวัตุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา และให้สอดคล้องกับกฎหมาย
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษารวมถึงการควบคุม
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 60 วรรค 2 แจ้งสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ดาเนินการแก้ไขใน
กรณีที่มีปญ
ั หาการดาเนินการหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรา 61 กากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามกฎหมาย
มาตรา 62 กากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสนับสนุนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา หากไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานให้
กมอ. เสนอรัฐมนตรีสั่งให้แก้ไขการดาเนินการหยุดดาเนินการหรืออื่นใด
มาตรา 63 กากับให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัตหิ ลักสูตรทีไ่ ม่ต่ากว่า
มาตรฐาน
มาตรา 64 ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระงับ
ที่ไม่ได้มาตรฐาน
มาตรา 65 ตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เสนอ
รัฐมนตรีสั่งให้หยุดดาเนินการ ประกาศที่ไม่รับรองมาตรฐานให้
ประชาชนทราบ
มาตรา 66 ให้ กมอ. หรือผู้ที่ได้รบั แต่งตั้ง เข้าไปตรวจสอบ สั่งให้บุคคล
มาให้ถ้อยคา ส่งหลักฐาน
มาตรา 67 กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไขการจัดเรียนการสอนนอก
ที่ตั้ง
มาตรา 68 กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไขการจัดเรียนการสอนผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิธีอื่น

หน่วยงาน

กระบวนงาน

สมอ
สมอ
สมอ

สมอ
สมอ
สมอ

สมอ
สมอ
สมอ
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มาตรา 69 เมื่อตรวจสอบตามมาตรา 65 แล้ว ให้ กมอ. ประกาศรับรอง
หลักสูตรก่อนมีผู้เรียนจบ
มาตรา 70 เมื่อ กมอ. ประกาศรับรองแล้ว ให้แจ้งต่อองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล และสภาวิชาชีพ
มาตรา 71 ให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษา มี
การประเมินคุณภาพภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่ กมอ. ประกาศ
มาตรา 72 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาประเมินคุณภาพภายในแล้ว ให้
รายงานต่อสภาสถาบัน และนาผลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแจ้ง กมอ. ทราบเพื่อให้เป็นข้อมูลสาหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก/เพื่อเสนอแนะไปยังรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
มาตรา 73 การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินคุณภาพภายนอก
โดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ หรือหน่วยงานรัฐ/เอกชน
ที่ กมอ. ประกาศกาหนด
มาตรา 74 เมื่อดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้นแล้ว ให้แจ้ง
ผลการประเมินต่อสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา 75 ถ้าผลการประเมินปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดมีการจัด
การศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ กมอ. แจ้งให้
สถาบันอุดมศึกษานั้นดาเนินการแก้ไขรบปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ กมอ.กาหนด

หน่วยงาน

กระบวนงาน

สมอ
สมอ
สมอ
สมอ

สมอ

สมอ
สมอ
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พ.ร.บ.การอุดมศึกษา (มาตรา)
มาตรา 76 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมร่วม กมอ. ทาหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ตาม
มาตรา 77
มาตรา 77 สถาบันอุดมศึกษาใดไม่พอใจคาสั่งของ กมอ. อาจอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รบั
แจ้งคาสั่ง
มาตรา 78 เพื่อประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการอุดมศึกษา รัฐมนตรี
อาจเสนอสภาเพื่อเสนอต่อ ครม. ให้มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วน
งานในสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการ
อุดมศึกษาได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภากาหนด
มาตรา 79 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการอุดมศึกษา หลักธรร
มาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการ ห้ามมิให้ผู้ใด จ้าง วาน ใช้
ให้ผู้อื่นทาผลงานทางวิชาการ

หน่วยงาน

กระบวนงาน

สมอ

สมอ

สมอ

สมอ สพบ

หมวด 8 การคุ้มครองผู้เรียน
มาตรา 80 ถ้าสั่งให้มีการแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน/ระงับการเปิดสอน สมอ
หลักสูตรที่ไม่มีมาตรฐาน/ไม่รับรองมาตรฐานหลักสูตรและมีผู้ได้รับ
ผลกระทบ ให้ กมอ. กาหนดมาตรการแก้ไขเยียวยา
มาตรา 81 ห้ามมิให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภา
สพบ.
สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
ใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยทุจริต ครอบงาให้ผู้เรียนกระทาหรือไม่กระทาการ
ใด
หมวด 9 บทกาหนดโทษ
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พ.ร.บ.การอุดมศึกษา (มาตรา)

หน่วยงาน
(ส่วนที่ 1 โทษทางปกครอง)

กระบวนงาน

มาตรา 82 ให้เพิกถอนในอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ถ้าดาเนินการ สสอ.
เพื่อการพาณิชย์ในการแสวงหากาไรจากการเรียนการสอน" +มาตรา30
มาตรา 83 ถ้าหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 42 ให้มีหนังสือเตือนให้ สอ (ศทอ) สพบ
ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนด ให้ดาเนินการปรับทางปกครองไม่เกิน (สนก)
500,000 บาท และต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละ 5,000 บาท
จนกว่าจะปฏิบตั ิตามที่กระทรวงร้องขอ"
(ส่วนที่ 2 โทษทางอาญา)
มาตรา 84 ผู้ใดฝ่าฝืนคาวินิฉัยชี้ขาดหรือคาสั่งตามมาตรา 60 วรรคสอง สพบ(สนก)
ให้ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ
ทั้งจาและปรับ
มาตรา 85 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามคาสั่ง สพบ(สนก)
ตามมาตรา 64 วรรคสอง อันเป็นที่สุด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 86 ผู้ในฝ่าฝืนมาตรา 79 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือ สพบ(สนก)
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 87 นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภา
สพบ(สนก)
สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใด ฝ่าฝืน
มาตรา 81 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมืน่
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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พ.ร.บ.การอุดมศึกษา (มาตรา)
ในกรณีที่การฝ่าฝืนมาตรา 81 เป็นการใช้ตาแหน่งหน้าที่
ครอบงาให้ผู้เรียนกระทาการในทางเพศ ผู้กระทาต้องระวางโทษหนัก
เป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัตไิ ว้ในวรรคหนึ่ง

หน่วยงาน

กระบวนงาน
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