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บทคัดย่อ 
 รายงานการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาข้อกฎหมายของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายดังกล่าว การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary research) 
โดยวิเคราะห์เอกสาร ต ารา บทความ รายงานการวิจัย ข้อกฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ 
แผนงาน นโยบายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาด้วยวิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) พบว่าพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 มีปัญหากฎหมาย การไม่ก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบหลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ปัญหาการไม่ได้ก าหนดขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ์ ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึ กษาที่ได้รับ
ค าสั่งให้หยุดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ปัญหาช่องว่างทางกฎหมายกรณีการให้ผู้อื่นท า
ผลงานทางวิชาการ และการท าผลงานทางวิชาการให้ผู้อื่น และปัญหาการก าหนดภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาไม่สอดคล้องกันกับข้อกฎหมาย ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการแสวงหาก าไร 
 
ค าส าคัญ กฎหมายการอุดมศึกษา, สถาบันอุดมศึกษา 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study issues on Law of the Higher Act 2019, and 
guidelines to improve. This research were documentary research, analyze documents, texts, articles, 
research reports, Constitutional Law of the Kingdom of Thailand, Acts, related policy and plans. Results 
from content analysis, the research finds that, the problem of Law of the Higher Act not determining the 
duration for examining the curriculum of the Higher Education Standard Committees. The problem of not 
determining the extension of time for appeal of the Appeal Committees, in the case that Higher Education 
Institutions are ordered to stop teaching and learning in accordance with the curriculum under 
consideration. Problem of Legal gaps in case of other to do academic work, and doing academic work for 
other. The problem of determination of the duties of the Higher Education Standard Committee are 
inconsistence of the law, in case of Higher Education Institutions organize education for commerce 
focusing on profit. 
 
Keywords: Law of the Higher Act, Higher education institutions 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการให้และการรับความรู้ 
ประสบการณ์ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างจิตส านึก การ
เพ่ิมพูนทักษะ การท าความเข้าใจให้กระจ่าง การอบรม
ปลูกฝังค่านิยม การถ่ายทอดศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ของสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บุคคลมีความเจริญงอก
งามทางปัญญา มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมส าหรับ
การประกอบอาชีพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม  
มีค่านิยมที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สมหมาย 
ปวะบุตร, 2558) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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 สาโรช บัวศรี กล่าวว่า การศึกษาคือความเจริญ
งอกงาม เป็นการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนงอกงาม (สาโรช บัวศรี, 2549)  
 การศึกษา หมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม  
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (ชาญณรงค์ 
พรรุ่งโรจน์, 2555) 
 สถาบันการศึกษานับว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ดังจะ
เห็นได้จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 ท่ีได้ก าหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ เพราะเป็นกระบวนการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความงอกงามของบุคคลในสังคม 
(กุหลาบ ปุริสาร, 2558) 
 สถานการณ์อุดมศึกษาในช่วงปี พ.ศ.2550-2560 
มีการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา 
ทั่วโลก รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย มีความ
พยายามในการพัฒนา และปรับตัวเพ่ือรองรับกับความ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสภาพการแข่งขันที่
รุนแรงมากข้ึน การเปิดหลักสูตรและสาขาวิชามีความ
หลากหลายเพ่ิมข้ึน และเป็นตัวเลือกส าคัญที่จะตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2550) 
 ประกอบกับความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษา เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน  
ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรเอกชน และผู้ประกอบการ
ในการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา กระบวนการพัฒนา
ทางวิชาการ หลักสูตร และการเรียนการสอนล้าสมัย 
ไม่มีความเป็นสากล รัฐบาลจึงมีแนวคิดให้จัดต้ังกระทรวง
การอุดมศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่ก าหนดให้รัฐต้อง
จัดการศึกษารัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุ ม ชน  สั งคม  และประ เทศชา ติ  (รั ฐธรรม นู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560) 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการไม่ก าหนด
ระยะเวลาในการตรวจสอบหลักสูตรของคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ปัญหาการก าหนดระยะเวลาการ
พิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ไม่
สอดคล้องกับหลักการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ปัญหาช่องว่างทางกฎหมาย
กรณีการให้ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการ และการท าผลงาน
ทางวิชาการให้ผู้อื่น ปัญหาการก าหนดภาระหน้าที่ของ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาไม่สอดคล้องกันกับ
ข้อกฎหมาย ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการ
พาณิชย์ที่มุ่งเน้นการแสวงหาก าไร   
 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทาง
กฎหมาย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary research) 
ประกอบด้วย ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา และ
พระราชบัญญัติต่าง ๆ แผนงานพัฒนาชาติ นโยบายของ
รัฐบาล กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ผลงานวิจัย หนังสือ 
ต ารา บทความ รายงานการศึกษา วิทยานิพนธ์ และเอกสาร
ในรูปแบบอื่น ๆ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ของ
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 สาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติ แบ่งออกเป็น 9 หมวด ดังน้ี 
  หมวดที่  1 บททั่ วไป  เป็ นเรื่ องเก่ี ยวกั บ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดสรร
งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาของรัฐ  
  หมวดที่ 2 หลักการของการจัดการอุดม 
ศึกษา การจัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ต้อง
เป็นไปตามหลักการ ได้แก่หลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ หลักความ
เสมอภาค และที่ส าคัญคือต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  ห ม ว ดที่  3  ป ร ะ เภ ท แ ล ะ ก ลุ่ ม ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน 
ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้จัด
สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้ โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมาย  
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการด าเนินการ 
ที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม  



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2563 

39 

  หมวดที่ 4 หน้าที่และอ านาจของสถาบัน 
อุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปน้ี 
การจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  การ
บริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมถึงหน้าท่ีและอ านาจอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  หมวดที่  5 ข้ อมู ลการอุ ดมศึ กษา  เพ่ื อ
ประโยชน์ในการจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการตรวจสอบ
สถาบันอุดมศึกษา ให้สถาบัน อุดมศึกษามีหน้าที่ส่งข้อมูล
เก่ียวกับการจัดการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา การวิจัย
และนวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการ และข้อมูลอื่นที่
เก่ียวข้องให้แก่กระทรวง 
  หมวดที่  6 ทรัพยากรอุ ดมศึ กษา  เป็ น
รายละเอียดเกี่ยวกับการท าค าขอ และการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการอุดมศึกษา 
  หมวดที่  7 การควบคุมและก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา เป็นการก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจ
ห น้ าที่  ใน ก ารก ากั บ ดู แ ล โดยทั่ ว ไป ซึ่ ง กิ จ ก าร ขอ ง
สถาบั นอุดมศึกษ า ให้ เป็ น ไปตาม วัต ถุป ระส งค์ ขอ ง
สถาบันอุดมศึกษา และให้สอดคล้องกับกฎหมายนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สภานโยบาย
ก าหนด ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตลอดจนนโยบาย
ของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา 
  หมวดที่ 8 การคุ้มครองผู้เรียน ในกรณีที่มี
การสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หรือไม่ หรือมีการไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
หลักสูตร อันมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนหรือการ
ส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน ให้คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาก าหนดมาตรการเพ่ือให้สถาบัน อุดมศึกษาน้ัน 
ด าเนินการเพ่ือแก้ไขและเยียวยาผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย 
  หมวดที่  9 เป็นบทก าหนดโทษทั้ งทาง
ปกครองและทางอาญา ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งกฎหมายการอุดมศึกษา 
 การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ ดังน้ี (พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562) 
  (1) พัฒนาทรัพยากรบุ คคล ให้มี ค วาม
เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา หรือวิชาชีพที่ตนเองถนัด สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้ 

  (2) พัฒนาบุคคลให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และทักษะที่จ าเป็น 
เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือรองรับสังคม
โลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหา
สังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
   (3) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และต้องเชื่อมโยงกับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรม
เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคล และ
การศึกษาตลอดชีวิต  
 การจัดการอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง และ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องเป็นไปตามการดังน้ี (1) หลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคม (2) หลักเสรีภาพทางวิชาการ  
(3) หลักความเป็นอิสระ (4) หลักความเสมอภาค และ  
(5) หลักของธรรมาภิบาล  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่าพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 มีปัญหาข้อกฎหมาย ดังน้ี 
  1. ปัญหาการไม่ก าหนดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบหลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าเมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมั ติหลักสูตร
การศึกษาแล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องแจ้งต่อส า นักงาน
ปลัดกระทรวง จึงจะเปิดสอนตามหลักสูตรน้ันได้ และให้เป็น
หน้าท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่จะต้อง
ตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับแจ้งว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาสั่งให้อุดมศึกษา
แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และในกรณีจ าเป็นเพ่ือป้องกัน
ความเสียหาย คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะสั่ง
ให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการด าเนินการตามหลักสูตร
การศึกษาน้ันไว้ก่อนก็ได้ 
   ปัญหาทางกฎหมายของมาตรา 55 
วรรคสอง คือ ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ
หลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเอาไว้
ด้วย ซึ่งหากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาใช้เวลา
ในการพิจารณาค่อนข้างนานมาก จนกระทั่งนักศึกษาเรียน
และสอบได้ครบตามจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตร และถือว่า
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เป็นผู้มีคุณสมบัติในการส าเร็จการศึกษาแล้ว หากผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาออกมา
ว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อนักศึกษา
หรือบัณฑิตคือ ไม่สามารถเข้าท างานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน เพราะถือว่าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน รวมถึงไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาไปสมัครศึกษา
ต่อในระดับการศึกษาที่สูงข้ึน ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา จึงควรมีผลการพิจารณาในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
เพราะหากหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน สถาบันอุดมศึกษาจะได้
ด าเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที ก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อ
นักศึกษา 
   ในส่วนของผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษา
น้ัน เมื่อผู้เรียนเห็นว่าตนได้ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวน้ันแล้ว 
ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานอันเป็นประโยชน์แก่
ตนเอง และหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนได้ และไม่สามารถ
ใช้วุฒิการศึกษา ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนได้ เป็นเหตุให้
ผู้เรียนได้รับความเสียหาย จึงถือว่าเป็นการกระท าละเมิดต่อ
ผู้เรียน ผู้เรียนย่อมย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองให้สถาบันอุดมศึกษา
รับผิดได้ ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวมาน้ี ย่อมส่งผลเป็นความ
เสียหายต่อภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย  
  2. ปัญหาการก าหนดระยะเวลาการพิจารณา
อุทธรณ์ ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สืบเน่ืองจาก
บทบัญญัติของมาตรา 55 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา ก าหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มีอ านาจสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขปรับปรุง
หลักสูตรการศึ กษ าให้ เป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด 
และอาจจะสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรการศึกษาน้ันไว้ก่อนก็ได้ เพ่ือป้องกัน
ความเสียหาย สถาบัน อุดมศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับค าสั่ง
ระงับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ันของ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา สามารถอุทธรณ์ต่อ
คณ ะกรรมการ พิจ ารณ าอุ ท ธรณ์ ได้ภ ายใน  30 วัน 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้ว
เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ และค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
   จึงมีปัญหาทางกฎหมายของพระราช 
บัญญัติการอุดมศึกษา ที่จะต้องวิเคราะห์ว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษา
ได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว หาก
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ วินิจฉัยไม่แล้วเสร็จภายใน 
60 วันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ จะขยายเวลาออกไปอีกได้
หรือไม่ หรือจะเกิดผลทางกฎหมายอย่างไร  

   คณะผู้วิจัยได้ศึกษาโดยเปรียบเทียบกับ
การอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่ก าหนด
หลักเกณฑ์ ข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการออกค าสั่งทางปกครอง การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ ท่ีก าหนดว่า หากมีเหตุจ าเป็นในกรณีที่ผู้พิจารณา
อุทธรณ์ไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว และให้
ขยายเวลาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ไม่เกิน 30 วัน (พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
   การที่มาตรา 45 วรรคสองแห่งพระราช 
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ก าหนดหลักเกณฑ์
และระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง โดยให้มีการขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้
อีกระยะเวลาหน่ึง เพ่ือให้ประชาชนเกิดความมั่นใจได้ว่า 
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินการด้วยรอบคอบ เป็นธรรม 
ปราศจากความล าเอียง และถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงควรก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของมาตรา 45 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  3. ปัญหาช่องว่างทางกฎหมายกรณีการให้
ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการ และการท าผลงานทางวิชาการ
ให้ผู้อื่น พระราชบัญญัติการอุดมศึกษาได้บัญญัติหลักเกณฑ์
ในการท าผลงานวิชาการว่า ห้ามมิให้มีการจ้าง วาน ใช้ ให้
ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือน าไปเสนอในหลักสูตร
การศึกษา น าไปใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ น าไปใช้
ในการเลื่อนต าแหน่ง เลื่ อนวิทยฐานะ หรือเพ่ือ ให้ ได้
เงินเดือนที่สูงข้ึน ไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
และห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้าง หรือรับด าเนินการท าผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือให้ ผู้ อื่นน าผลงานทางวิชาการน้ันไปใช้
ประโยชน์ เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือโดยสุจริตตามสมควร 
ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
   โดยที่ข้อความในบทบัญญัติของมาตรา 
70 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาที่ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด 
จ้าง วาน ใช้...” ซึ่งเป็นข้อความที่ใช้ในกฎหมายอาญาหลาย
มาตรา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือห้าม ปราม ป้องกัน ไม่ให้
บุคคลกระท าความผิดในทางอาญา นอกจากน้ีในประมวล
กฎหมายอาญายังมีข้อความอื่น ๆ ที่ถือว่าเป็นพฤติการณ์
การกระท าความผิดในทางอาญา เช่น “การทุจริต การใช้
อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม การใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ
ข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด” ซึ่งพฤติการณ์ที่กล่าวมาน้ีล้วน
แต่ถือว่าเป็นความผิดในทางอาญาท้ังสิ้น  
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   ปัญหาข้อกฎหมายในกรณีน้ี คือ การ
บัญญัติถ้อยค าท่ีไม่ครอบคลุมพฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นความผิด
ทางอาญาด้วย ซึ่งอาจมีบางกรณีที่ผู้กระท าไม่ได้จ้าง วาน ใช้ 
ให้ท าผลงานทางวิชาการโดยตรง แต่กระท าการอันมี
ลักษณะมีอ านาจเหนือ เพ่ือบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งของ
ตนเองอันเป็นพฤติการณ์การครอบง า หรือใช้เล่ห์กล เล่ห์
เหลี่ยมให้ผู้อื่นท าผลงานวิชาการให้ตนเองซึ่งเป็นการใช้
อุบาย กระท าการใด ๆ อันไม่ซื่อตรงซึ่งเป็นการทุจริต ใช้
อุบายให้เข้าใจผิด หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด 
อันเป็นพฤติการณ์การหลอกลวง ผู้ใดกระท าพฤติการณ์
ดังกล่าวมาน้ีเพ่ือให้ผู้อื่นท าผลงานวิชาการให้ตนเอง และ
ผู้ใดรับท าผลงานวิชาการให้ผู้อื่นโดยทุจริต คือกระท าเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเอง หรือผู้อื่น อันเป็นการทุจริตทางวิชาการ หรือการฉ้อ
ฉลทางวิชาการ ย่อมถือว่าได้กระท าความผิด และควรได้รับ
การลงโทษด้วยเช่นเดียวกัน 
  4. ปัญหาการก าหนดภาระหน้าที่ของ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาไม่สอดคล้องกันกับ
ข้อกฎหมาย ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการ
พาณิชย์ที่มุ่งเน้นการแสวงหาก าไร พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษาได้บัญญัติห้ามสถาบันอุดมศึกษา การจัดการ
ศึกษาที่มุ่งเน้นการหาก าไร กรณีที่พบว่าสถาบันอุดมศึกษา
จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการหาก าไร พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษาก าหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
หรือ กมอ. มีอ านาจสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาน้ันแก้ไข หรือ
หยุดการกระท าดังกล่าว ดังน้ัน หากสถาบันอุดมศึกษาใดจัด
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการหาก าไร ย่อมเป็นการกระท าท่ีขัดต่อ
กฎหมายการอุดมศึกษา มาตรา 31 วรรค 3 
   เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2562 มาตรา 26 (1)- (8) ที่บัญญัติถึงอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา หรือ กมอ. แล้วเห็น
ว่า กฎหมายไม่ ได้บัญญั ติอย่างชัดเจนว่าคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มีอ านาจหน้าที่สั่งให้สถาบันอุดมศึกษา
แก้ไขหรือยุติการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย แต่มีบทบัญญัติ
ของมาตรา 26 (8) ท่ีก าหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มีอ านาจตามที่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของ กมอ. ดังน้ัน จึงอนุโลมได้ว่าการที่ 
กมอ.สั่งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขหรือยุติการกระท าที่ขัด
ต่อกฎหมาย เป็นการใช้อ านาจตามมาตรา 26 (8) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 
   เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ กกอ. กลับพบว่า
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มีบทบัญญัติที่ชัดเจนในการให้อ านาจ
แก่ กกอ. ในการสั่งยับยั้ง หรือสั่งให้สถาบันอุดมศึกษายุติการ
กระท าที่ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการที่สถาบันอุดมศึกษาไม่
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง ดังที่ปรากฎใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 17 (11) ที่ก าหนดให้ กกอ.  
มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการเพ่ือยับย้ังหรือยุติการด าเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง หรือสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายของพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา 
 1. เพ่ือเป็นการคุ้มครองให้ผู้ เรียนได้ศึกษาใน
หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีองค์ความรู้ทางวิชาการ เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม 
และเพ่ือไม่ให้สถาบันอุดมศึกษาถูกฟ้องข้อหาละเมิด ในกรณี
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตรวจสอบหลักสูตร
ล่าช้า หรือไม่ให้การรับทราบหลักสูตรของสถาบัน อุดมศึกษา
ในขณะที่ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว หรือได้
เรียนมาเป็นระยะเวลาหน่ึง หรือใกล้จะส าเร็จการศึกษาแล้ว 
จึงเห็นว่าควรมีการแก้ไขข้อความของมาตรา 55 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา โดยใช้ข้อความต่อไปน้ี  
  “ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่จะต้องตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาท่ีได้รับ
แจ้งตามวรรคหน่ึง ว่าเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา 54 
หรือไม่ ภายใน.....วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่
อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ขยาย
ระยะเวลาตรวจสอบออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน นับแต่
วันที่ครบก าหนดดังกล่าว ในกรณีที่เห็นว่าไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา สั่งให้
สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อ
สถาบันอุดมศึกษาได้แจ้งการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตาม
ค าสั่ งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแล้ว 
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะต้องพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายใน.......วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง และในกรณี
จ าเป็นเพ่ือป้องกันความเสียหาย คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษา จะสั่ งให้ สถาบันอุดมศึกษาระงับการ
ด าเนินการตามหลักสูตรการศึกษาน้ันไว้ก่อนก็ได้” 
  หากคณะกรรมการมาตรฐานมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พิจารณาหลักสูตรไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้นับแต่วันได้รับเรื่อง ย่อมถือได้ว่าเป็นการละเลย
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การปฏิบั ติหน้าที่  หรือปฏิบั ติหน้าที่ ล่าช้ าเกินสมควร 
สถ าบั น อุ ด ม ศึ กษ าส าม ารถ ฟ้ อ งศ าลป กค รอง  ให้
คณะกรรมการมาตรฐานมาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งผลการ
พิจารณาหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองก าหนด
ได้ (พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9) 
 2. เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้
พิจารณาอุทธรณ์ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างถ่ีถ้วน ไม่เร่งรัด
จนเกินไป ในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาประโยชน์ให้แก่
ผู้ เรียนในหลักสู ตรการศึกษาดังกล่ าว รวมถึงเพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาได้ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย จึงเสนอให้แก้ไขข้อความของ
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ดังน้ี 
  “สถาบันอุดมศึกษาอาจอุทธรณ์ค าสั่งของ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามมาตรา 55 วรรค
สอง ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่ง การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการ
บังคับตามค าสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะให้ทุเลาการบังคับ
ตามค าสั่งน้ันไว้ก่อน 
  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ วินิจฉัย
อุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วัน
ได้รับอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ มีหนังสือแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทราบก่อนครบ
ก าหนดเวลาดังกล่าว ในการน้ี ให้ขยายระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณ์ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดดังกล่าว ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ให้เป็นที่สุด” 
  กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป ย่อม
ถือได้ว่าเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าเกินสมควร ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยเทียบเคียงกับแนวค า
วินิจฉัยของศาลปกครอง ดังน้ี 
   ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 346/2553 ผู้
ฟ้องคดี ย่ืนค าขออนุญาตต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เพ่ือขอเข้าท าประโยชน์และ
อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย และป่าแม่
กกฝั่งขวา แต่อธิบดีกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งว่า เน่ืองจากพ้ืนที่
ที่ขออนุญาตเป็นพ้ืนที่เตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติล า
น้ ากก หากมีการอนุญาตอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการได้ จึงเห็นควรให้พิจารณาระงับการอนุญาตรายน้ี  
ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 เพ่ือ

อุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงเป็นกรณีที่จึงอธิบดีกรมป่าไม้
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
ผู้ฟ้องคดีจึงมีค าขอให้ศาลปกครองมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ให้อธิบดีกรมป่าไม้ พิจารณาอุทธรณ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน
ระยะเวลาท่ีศาลก าหนด 
 3. เพ่ือให้ครอบคลุมไปถึงพฤติการณ์ที่ถือว่าเป็น
การกระท าความผิดในทางอาญา เพ่ือป้องกันบุคคลที่ให้ผู้อื่น
ท าผลงานทางวิชาการ และผู้รับท าผลงานทางวิชาการให้
ผู้อื่น ใช้ช่องว่างในทางกฎหมาย เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง หรือผู้อื่น และ
เพ่ือป้องกันการกระท าที่ถือว่าเป็นการทุจริตหรือฉ้อฉลทาง
วิชาการ จึ งเสนอให้ แก้ไขข้อความในมาตรา 70 แห่ ง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ดังน้ี  
  “เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการ
อุดมศึกษา หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริตทาง
วิชาการ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าโดยทุจริต จ้าง วาน ใช้ ขู่เข็ญ 
ข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม 
ใช้อุบายหลอกลวง ให้ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการเพ่ือไปใช้
ในการเสนอเป็นส่ วนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตร
การศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเพ่ือไปใช้ในการท าผลงานซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของการขอต าแหน่งทางวิชาการ หรือเสนอขอ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อน
วิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินอื่นในระดับที่
สูงข้ึน ท้ังน้ี ไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม”  
  และแก้ไขข้อความของมาตรา 70 วรรคสอง
ให้สอดคล้องกัน ดังน้ี  “ห้ามมิให้ผู้ ใดกระท าโดยทุจริต 
รับจ้าง หรือรับด าเนินการตามวรรคหน่ึง เพ่ือให้ผู้อื่นน า
ผลงานทางวิชาการน้ันไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการตาม
วรรคหน่ึง เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือโดยสุจริตตามสมควร” 
 4. เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาสั่งการ กรณีที่
พบว่าสถาบันอุดมศึกษากระท าการที่ขัดต่อกฎหมาย และ
เพ่ือให้บทบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ.2562 สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ตาม
พระราชบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 จึงขอเสนอให้แก้ไข
บทบัญญัติของมาตรา 31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 โดยใช้ข้อความดังต่อไปน้ี 
  “การจัดการศึกษาที่มุ่ งเน้นการหาก าไร
ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลักจะกระท ามิได้ ในกรณีที่
การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดมีลักษณะดังกล่าว 
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ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาสั่งสถาบันอุดมศึกษาให้
แก้ไขหรือยุติการกระท าดังกล่าว” 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
อันเป็นกฎหมายที่ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนย่อมเห็นได้ว่า
สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างพ้ืนฐาน
ของการพัฒนาก าลังคนของประเทศ และการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าตามนโยบายของ
รัฐบาล ประกอบกับปัจจุบันมีการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก รวมทั้งได้มีการจัดการด้านการ
อุดมศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือให้การจัดการอุดมศึกษาและ
การพัฒนาบุคลากรของประเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และ
มาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มี
ความเป็นอิสระทางวิชาการ สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนง
ต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการ
สร้างนวัตกรรมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจน
สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการ และมี
ทักษะข้ันสูงในการประกอบอาชีพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของภาครัฐและเอกชนได้อย่างแท้จริง และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และแก้ปัญหาให้แก่สังคมส่วนรวมได้ 
อันจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการ
สอน คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  1. ผู้ที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาควร
ท าการศึกษาข้อกฎหมาย เพ่ือให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการส่ง
หลักสูตรให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา 
การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และการท า
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย  
  2. ปรับปรุงเน้ือหาของพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา ตามประเด็นปัญหาที่คณะผู้วิจัยค้นพบ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาปัญหาข้อกฎหมายของพระราช บัญญัติ
การอุดมศึกษา พ .ศ . 2562 ในประเด็นอื่ น  ๆ  รวมถึง
ข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค อันเกิดจากข้อกฎหมายดังกล่าว 

 2. ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอ านาจ หน้าที่
กระบวนการ และข้ันตอนการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ของ
คณะบุคคลต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้แก่คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา หรือ กมอ. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
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