
มาตรฐานการอุดมศึกษาและ
แนวทางการน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

วันที่  14 กันยายน 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ที่มาของมาตรฐานการอุดมศึกษา

ร่าง มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ

พ.ศ. ...

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 
พ.ศ.2549

มาตรฐานการ
อุดมศึกษาฉบับใหม่

พันธกิจอุดมศึกษา 4 ด้าน การบริหารจัดการ

กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561



ร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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 ก าหนดผลลัพธ์การศึกษาที่ต้องการ (Desired Outcomes of 
Education หรือ DOE) เพื่อใช้เป็นกรอบผลลัพธ์ที่เป็นคุณลักษณะ
ทั้งในระหว่างที่ก าลังศึกษาและหลังจากส าเร็จการศึกษา ทั้งใน
บทบาทการเป็นผู้ร่วมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และเป็นพลเมืองไทย
ที่สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ 

 ก าหนดผลลัพธ์ของการศึกษาในรูปของคุณลักษณะของคนไทย 4.0 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ใช้เป็นกรอบใน
การจัดท ามาตรฐานการศึกษาขั้นต่ าส าหรับแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา



ผลลัพธ์ผู้เรียน (Learner Outcomes)
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(สกศ. ก าลังน าเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณา)



Desired Outcomes of Education (DOE)
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ระดับอุดมศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง และมีความ
เป็นผู้น า เพื่อสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และ
สังคม

ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม โดยบูรณาการข้ามศาสตร์ สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า และเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก

กล้าต่อต้านการกระท าในสิ่งที่ผิด ร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์การ
พัฒนาท่ียั่งยืน ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสขุในสงัคมไทย
และประชาคมโลก

บุคคลผู้เรียนรู้
(Learner Person)

เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
(Innovative Co-creator)
เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน

ผู้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active Citizen)

สร้างสันติสุข



ความแตกต่างของมาตรฐานการอุดมศึกษา
ฉบับเดิมและฉบับใหม่
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ฉบับเดิม (พ.ศ.2549) ฉบับใหม่ (พ.ศ.2561)

ประกอบด้วย มาตรฐาน 3 ด้าน คือ 
(1) ด้านคุณภาพบัณฑิต
(2) ด้านการบริหารจัดการการ

อุดมศึกษา
(3) ด้านการสร้างและพัฒนาสงัคม

ฐานความรู้ และสังคมแห่งการ
เรียนรู้

ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน คือ
(1) ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
(2) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
(3) ด้านการบริการวิชาการ
(4) ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
(5) ด้านการบริหารจัดการ



ความแตกต่างของมาตรฐานการอุดมศึกษา
ฉบับเดิมและฉบับใหม่ (ต่อ)
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ฉบับเดิม (พ.ศ.2549) ฉบับใหม่ (พ.ศ.2561)

มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
 บัณฑิตมีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน
 บัณฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต 

โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
 บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ

มาตรฐานด้านผลลัพธผ์ู้เรียน 
 บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ

รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner Person)
 ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

(Co- Creator)
 พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) 

กล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาท
ของ Thai citizen และ Global 
citizen



ความแตกต่างของมาตรฐานการอุดมศึกษา
ฉบับเดิมและฉบับใหม่ (ต่อ)

8

ฉบับเดิม (พ.ศ.2549) ฉบับใหม่ (พ.ศ.2561)

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา 
 ธรรมาภิบาลของการบริหาร

การอุดมศึกษา
 พันธกิจของการบริหารการ

อุดมศึกษา (ตามพันธกิจ 4 
ด้าน)

มาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม
มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการ
เรียนรู้



ความแตกต่างของมาตรฐานการอุดมศึกษา
ฉบับเดิมและฉบับใหม่ (ต่อ)
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ฉบับเดิม (พ.ศ.2549) ฉบับใหม่ (พ.ศ.2561)
 ผู้เรียนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์

ของตน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ

 การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 การด าเนินงานตามพันธกิจอุดมศึกษาทั้ง 4 

ด้านอย่างมีดุลยภาพ โดยประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน

 ผลลัพธ์ผู้เรียน
- ผู้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน
- ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
- เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

 ผลลัพธ์ของงานวิจัยและนวัตกรรม 
- ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของประเทศ 
- ผลงานวิจัยและนวัตกรรมน าไปสู่การสร้าง

คุณภาพชีวิต สร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีด
ความสามารถของประเทศ



ความแตกต่างของมาตรฐานการอุดมศึกษา
ฉบับเดิมและฉบับใหม่ (ต่อ)
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ฉบับเดิม (พ.ศ.2549) ฉบับใหม่ (พ.ศ.2561)
 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ

- ความเข้มแข็งและความย่ังยืนของผู้เรียน ครอบครัว 
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

- ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
- ความรู้ความเข้าใจของศิลปวัฒนธรรมไทย
- ความคงอยู่ของศิลปวัฒนธรรม
- ความสามารถในการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย

และต่างประเทศอย่างเหมาะสม
- ความสามารถในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มของ

ศิลปวัฒนธรรม



ความแตกต่างของมาตรฐานการอุดมศึกษา
ฉบับเดิมและฉบับใหม่ (ต่อ)
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ฉบับเดิม (พ.ศ.2549) ฉบับใหม่ (พ.ศ.2561)
 ผลลัพธ์การบริหารจัดการ

- ผลลัพธ์สูงสุด (Ultimate Outcomes) ตามที่
คาดหวังของมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน



แนวคิดของการน ามาตรฐานการอุดมศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ
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แนวทางการน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล

การก าหนดนโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน 
ตามพันธกิจ 4 ด้าน

การวางกลยุทธ์ 
ก าหนดตัวบ่งชี้

การพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์และ
บุคลากร

การวางระบบการท างานและการก ากบั
ติดตามให้เป็นไปตามแผน

การประเมินเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/กลยุทธ์/ทิศทาง/แผน ฯลฯ

การประกัน
คุณภาพ

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
 อัตลักษณ์สถาบัน
 ความได้เปรียบเชิง

พื้นที่
ธรรมาภิบาล

การ
บูรณาการ

ฐานข้อมูล
และ

เทคโนโลยี



มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
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ค าอธิบาย
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ผลลัพธ์
ผู้เรียน

ความหมาย

Learner เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  และความรอบรู้ด้านตา่ง ๆ  ในการสร้างสัมมา
อาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  มี
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม  ความเพียร  มุ่งมั่น  มานะ  บาก
บั่น  และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

Co-creator เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีทักษะศตวรรษที่  ๒๑  มีความสามารถในการบรู
ณาการศาสตร์ตา่ง ๆ  เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสงัคม  มีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก  สามารถสร้าง
โอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง  ชุมชน สังคม  และประเทศ 

Active citizen เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้
คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย  ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและ
เสริมสร้างสนัตสิขุ อย่างยั่งยืนท้ังในระดบัครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และ
ประชาคมโลก



ตัวอย่าง การเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
และผลลพัธ์ผูเ้รียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ TQF มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
ด้าน ประเด็น Learner Co-Creator Active Citizen

1. คุณธรรม
จริยธรรม

ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม

  

รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม   

สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้ง
ทางค่านิยม

 

พัฒนานิสัยและปฏิบัติตนตามศีลธรรม   
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ TQF มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

ด้าน ประเด็น Learner Co-Creator Active Citizen

2. ความรู้ สามารถเข้าใจ นึกคิดและน าเสนอข้อมูลได้  

สามารถวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงใน
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ได้

 

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา

สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้   

สามารถใช้คความรู้ หลักการ ทฤษฎีและ
กระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหา/สถานการณ์ใหม่ฯ ที่ไม่ได้
คาดคิดมาก่อนได้

  

ตัวอย่าง การเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 
และผลลพัธ์ผูเ้รียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา



ตัวอย่าง การเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 
และผลลพัธ์ผูเ้รียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ TQF มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
ด้าน ประเด็น Learner Co-Creator Active Citizen

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

สามารถท างานเป็นกลุ่ม   

ภาวะผู้น า และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม

  

สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเอง

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ

 

สามารถสื่อสารทั้งการพูด เขียน และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 



ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ

มีคุณธรรม ความเพียร 
มุ่งมั่น มานะ บากบั่น 

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคม

รอบรู้

ผลลัพธ์ผู้เรียน (Learner Outcomes)
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บุคคลผู้มีความรู้ (Learner Person)



สร้างโอกาสและเพิม่มูลค่า
ให้ตนเอง ชุมชน สังคม 

ประเทศ

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
บูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนา

หรือแก้ไขปัญหาสังคม

ทักษะศตวรรษที่ 21

ผลลัพธ์ผู้เรียน (Learner Outcomes)

19

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creator)

ความเป็นผู้ประกอบการ



รู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทย

ยึดม่ันในความถูกต้อง

กล้าหาญทางจริยธรรม

เสริมสร้างสันติสุข
อย่างยั่งยืน

ร่วมมือรวมพลังเพื่อ
สร้างสรรค์การพัฒนา

ผลลัพธ์ผู้เรียน (Learner Outcomes)

20

พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

21

 พึงก าหนดนโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิต/การพัฒนา
ผู้เรียนให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของ
ประเทศ ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ และตาม
ความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่

 พึงก าหนดนโยบายการจัดบริการหลักสูตรด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และน าไป
ประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทจริงได้



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

22

มีการออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ เหมาะกับ
ความต้องการของผู้เรียน ทุกหลักสูตรต้องก าหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ตามวิสัยทัศน์
และจุดเน้นของหลักสูตร
พึงส่งเสริมการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบ

ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยให้
อิสระกับหลักสูตรในการด าเนินการ



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

23

ก ากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการการพัฒนาคณาจารย์ สร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่แก้ปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในยุค

ดิจิทัล



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

24

ก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรมีการติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรูข้องผู้เรียน
รายงานการด าเนินการที่เป็นไปตามผลลัพธ์

ผู้เรียน



มาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม

25



สร้างและ
ประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ใหม่

ผลงานวิจัย
ตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ความต้องการ

จ าเป็นของประเทศ

สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทาง

ปัญญา

การสร้างคุณภาพชีวิต 
การสร้างโอกาส 

มูลค่าเพิ่ม และขีด
ความสามารถของ

ประเทศ

ผลลัพธ์ของการวิจัยและ
นวัตกรรมมีผลกระทบสูง

ต่อการพัฒนาผู้เรียน 

เครือข่ายความ
ร่วมมือ

เชื่อมโยงกับสภาพ
เศรษฐฏิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อม

การวิจัยและนวัตกรรม

26



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

27

 พึงก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม ตามจุดเน้นและ
อัตลักษณ์ และตามความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่
ของสถาบัน

 พึงส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัย นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมทางสังคม ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญา ที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

28

พึงพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาให้มีความสามารถในการสร้างผลงานวิจัย
และนวัตกรรม
จัดหาแหล่งทุนวิจัยและทรัพยากรเพื่อการวิจัย
พึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางสังคม 



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

29

พึงส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยแก่ผู้เรียนที่น าไปสู่การ
ร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม
พึงจัดให้มีหน่วยงานและระบบบริหารจัดการงานวิจัย 

นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา สามารถน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการ
พัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคม



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

30

ก ากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรม
ทุกระดับที่เกี่ยวข้องของสถาบัน 
ประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีต่อ

การพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าเพิ่ม 
และการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ



มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ

31



เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
ตามระดับความเชี่ยวชาญ

และอัตลักษณ์

การบริการวิชาการ

32

การบริหารจัดการที่ประสาน
ความร่วมมือ

มีความโปร่งใส ชัดเจน 
และตรวจสอบได้ 

มีผลลัพธ์ที่น าไปสู่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและ

ความยั่งยืน



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

33

 พึงก าหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชน สังคม และประเทศ ตามจุดเน้นและอัต
ลักษณ์ และตามความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ 

 พึงก ากับดูแลกระบวนการให้บริการวิชาการ มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตอบสนองและสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ตามความเชี่ยวชาญ
และอัตลักษณ์



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

34

 พึงประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

 พึงส่งเสริมการบริหารหรือการจัดท าหลักสูตรที่บูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้ง การ
ส่งเสริมการเผยแพร่การบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

35

 ก ากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการบริการวิชาการ 
และมีการก ากับติดตามผลการให้บริการวิชาการอย่าง
เป็นระบบ และต่อเนื่อง



มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

36



มีการจัดการเรียนรู้ การ
วิจัย หรือการบริการ

วิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบ
สาน การสร้างความรู้ 

ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม

มีการปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย

และต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม ตามศักยภาพ

และอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน 

เกิดความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย / การสร้างโอกาส
และมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน 

ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

37



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

38

 พึงก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธ ารงรกัษา สืบสาน หรือการ
พัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของ
สถาบัน

 พึงส่งเสริมการจัดท าหลกัสูตรหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการ
สาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในจุดร่วมบนความแตกต่างของวัฒนธรรมที่
หลากหลายทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างสรา้งสรรค์



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

39

 พึงส่งเสรมิการจัดระบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเสรมิสร้างศักยภาพด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของผู้เรยีน โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเนน้การใช้
ฐานความรู้  และระบบความคดิในลกัษณะสหวิทยาการ ทีผู่้เรียนสามารถ
น าองค์ความรู้ไปใช้ในวิชาชีพและเป็นทักษะชีวิตต่อไป

 พึงส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการ ที่สืบสาน ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรมของไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม 
เกิดสุนทรียทางศลิปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

40

พึงมีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ให้บุคคลทั่วไป
มาใช้บริการได้และเป็นรากฐานที่เข้มแข็งในสังคม 
พึงสนับสนุนให้มีงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ตลอดจน

ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศ



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

41

 ก ากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
และมีการก ากับติดตามผลการด าเนนิการอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง

 สถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณ์ที่เก่ียวข้องกับศลิปวัฒนธรรม พึงส่งเสรมิ
การจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนรูแ้ก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างโอกาสและมูลคา่เพิม่ 
สามารถประยุกต์และผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สอดรับ
กับสังคมโลกสมัยใหม่



มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ

42



01

02

05

04

03

มีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ มกีาร
บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว 
โปร่งใสและตรวจสอบได้

มีหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการ โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน สังคม สถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน

มีระบบประกันคุณภาพ มีการ
ก ากับให้การจัดการศึกษาและ
การด าเนินงานตามพันธกิจ

การบริหารจัดการ

43



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

44

 พึงก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ เพื่อ
เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์ และ
มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน และการ
ประเมินผลลัพธ์

 พึงถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติทั้งระยะสั้น ระยะยาว แก่บุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่น ๆ มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลลัพธ์ที่
โดดเด่น
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มีกระบวนการรับฟังและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อค้นหาความต้องการและข้อก าหนดด้าน
หลักสูตรและการบริการวิชาการ 
พึงมีระบบบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สร้าง

บรรยากาศในการท างานที่เกื้อหนุนการน าศักยภาพของ
บุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ ท าให้บุคลากรผูกพันและทุ่งเท
กับเป้าหมายขององค์กร
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 พึงก าหนดแนวทางหรือวิธีการที่สะท้อนถึงการส่งเสริมให้เกิด
ธรรมาภิบาล รวมทั้งส่งเสริมการก ากับดูแลอย่างมีความ
รับผิดชอบ

 พึงส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการด าเนินงานให้มี
ความคล่องตัวในทุกพันธกิจ ตลอดจนบริหารความเสี่ยงโดยรวม
ของสถาบันอุดมศึกษา

 พึงใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆ ที่มี
จุดเน้นอย่างเดียวกัน ทั้งในและต่างประเทศ
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มีระบบประกันคุณภาพที่รับประกันความส าเร็จตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน และเป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 
มกีารน าผลการประกันคุณภาพไปทบทวนเพื่อปรับแผน

กลยุทธ์ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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 มีการติดตามรายงานผลลัพธ์รวมทั้งการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานในด้านที่ส าคัญ ได้แก่ 
1) ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2) ผลลัพธด์้านระบบปฏิบัติการ 
3) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
4) ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล
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 สภาสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตามภาระหน้าที่ที่
ก าหนดในกฎหมายอย่างครบถ้วน 

 สภาสถาบันอุดมศึกษาก ากับดูแลให้การด าเนินงานทุก
พันธกิจมคีุณภาพและเป็นไปตามที่กระทรวง
ศึกษาธิการก าหนด 

 สภาสถาบันอุดมศึกษาก ากับดูแลให้การด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาและของสภาสถาบันมีธรรมาภิบาล
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