แนวทางการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
(๑.๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
เป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
(๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ ต่างๆ เพื่อพัฒ นาหรื อแก้ไขปัญหาสั งคม มีคุณลั กษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศ
(๑.๓) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่ งยืนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
แนวทางการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
๑. สถาบั น อุดมศึกษาพึงกาหนดนโยบายและทิ ศทางการผลิ ต บัณ ฑิต/การพัฒ นาผู้ เรี ย นให้
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศ ตาม
ระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน และตามความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิง
พื้นที่ของสถาบัน
๒. สถาบันอุดมศึกษาพึงกาหนดนโยบายการจัดบริการหลักสูตรด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้ง
แบบให้ปริญญากับแบบไม่ให้ปริญญา เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิตของคนไทย
หรือผู้สนใจเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือหลักสูตรระยะสั้น
ที่มีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบบูรณาการซึ่งตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน และนาไปประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทจริงได้
๓. สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ทั้งระดับปริญญา
บัณฑิตหรือระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละคณะ/สถาบัน มีการออกแบบหลักสูตรหรือรายวิชาที่ปรับเหมาะ
กับความต้องการของผู้เรียน มีหลักสูตรหรือรายวิชาที่เป็นความร่วมมือกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน
ผู้ใช้บัณฑิต มีรายวิชาที่เชื่อมโยงสาระความรู้ที่เป็นวิทยาการก้าวหน้าและเชื่อมโยงกับการนาไปใช้ได้ใน
ชีวิตจริง ทุกหลักสูตรต้องมีการกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ตามวิสัยทัศน์และจุดเน้น
ของหลักสูตร ได้แก่ การเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวั ตกรรม และพลเมืองที่
เข้มแข็ง ซึ่งกาหนดในมาตรฐานการอุดมศึกษา
๔. สถาบั น อุดมศึ ก ษาพึ งส่ งเสริ ม การจั ด การศึก ษาและการจัด การเรี ยนรู้แ บบยื ดหยุ่ น และ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยให้อิสระกับหลักสูตรในการดาเนินการ ทั้งนี้ ให้มีการกากับติดตาม
ให้ได้คุณภาพทั้งหลักสูตรแบบให้ปริญญาและไม่ให้ปริญญา
ส าหรั บ หลั กสู ตรแบบให้ ป ริญ ญาต้ องมี ก ารกากั บติ ดตามให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ
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๕. สถาบันอุดมศึกษากากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ทั้งการ
ประกั น คุ ณ ภาพและการพั ฒ นาคณาจารย์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ด้ า นความรู้ ค วามสามารถในเนื้ อ หาวิช าที่
รับผิดชอบ สามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนา
ศาสตร์ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม
การเรียนรู้ที่แก้ปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ในยุคดิจิทัล
๖. สถาบันอุดมศึกษากากับดูแลให้ทุกหลักสูตรมีการติดตามและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ของ
ผู้เรียนที่กาหนดในแต่ละหลักสูตรระหว่างการศึกษาแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม และรายงานการดาเนินการ
ที่เป็นไปตามผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน สาหรับผู้เรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาแบบให้ปริญญา

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ผ ลงานวิ จั ย ที่ เ ป็ น การสร้ า งและประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ สร้ า งสรรค์
นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม
ตามศักยภาพและอัตลั กษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่ว มมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรม
มีผ ลกระทบสู งต่อการพัฒ นาผู้ เรี ย น การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูล ค่าเพิ่ม และขีด
ความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
แนวทางการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
๑. สถาบันอุดมศึกษาพึงกาหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
เชื่อมโยงกับ สภาพเศรษฐกิจ สั งคม ศิล ปวัฒ นธรรม หรือสิ่ งแวดล้ อม ตามจุดเน้นและอัตลั กษณ์ ข อง
ประเภทของสถาบัน และตามความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของสถาบัน
๒. สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัย นวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ทางสังคม ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญา ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็นของสังคม
ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและของประเทศ โดยยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก
๓. สถาบันอุดมศึกษาพึงพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีความสามารถ
ในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุนวิจัย การจัด สรร
งบประมาณ และทรั พ ยากรให้ เ พี ย งพอในการสร้ า งผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรม ตลอดจนบู ร ณาการ
ทรัพยากรเพื่อทาให้งานวิจัยบรรลุเป้าหมายตามความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านทรัพยากรและใน
เชิงพื้นที่
๔. สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมทางสังคม กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ตลอดจนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยผ่ านการวิ จัย การผลิ ตบัณฑิต และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อการ
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน
๕. สถาบั น อุดมศึกษาพึงส่งเสริมการบูร ณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการวิจัยแก่ผู้เรียนที่นาไปสู่การร่วมสร้างสรรค์ งานวิจัยและนวัตกรรมให้กับประเทศและในโลก
อนาคต
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๖. สถาบั น อุดมศึกษาพึงจั ดให้ มีห น่ว ยงานและระบบบริห ารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และ
ทรัพย์สินทางปัญญา ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัยและ
สถาบัน และสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชน
สังคม ซึ่งนาไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันให้กับประเทศ
๗. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาก ากั บ ดู แ ลให้ มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการวิ จั ย และนวั ตกรรมทุ ก ระดับที่
เกี่ยวข้องของสถาบัน และการประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเพิ่มขีด
ความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการ
บริ ห ารจั ดการที่ป ระสานความร่ ว มมือระหว่า งสถาบัน อุดมศึก ษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนาไปสู่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
แนวทางการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
๑. สถาบันอุดมศึกษาพึงกาหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชน สังคม และประเทศ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของประเภทของสถาบัน และตามความได้เปรียบเชิง
ทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของสถาบัน ทั้งนี้ ควรให้ความสาคัญกับการบริการวิชาการที่ครอบคลุมทั้งการ
บริการวิชาการแบบมีรายได้ แบบให้เปล่า หรือแบบไม่หวังผลกาไร มีผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้าง
คุณค่าที่พิจารณาจากรายได้ และ/หรือ สามารถสร้างคุณค่าที่ไม่เน้นรายได้
๒. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพึ ง ก ากั บ ดู แ ลกระบวนการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการที่ มี ค วามโปร่ ง ใส และ
ตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ ที่ตอบสนองและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ตามความ
เชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน
๓. สถาบันอุดมศึกษาพึงประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ทางด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับท้องถิ่น ชุมชน วิถี ชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิตหรือสุขภาพที่ดี โดยมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๔. สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมการบริหารหรือการจัดทาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม รวมทั้ง การส่งเสริมการเผยแพร่การบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ
๕. สถาบันอุดมศึกษากากับดูแลให้มี การประกันคุณภาพการบริการวิชาการ และมีการกากับ
ติดตามผลการให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจสาคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึ กษา
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การสืบสาน การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ
อย่ า งเหมาะสม ตามศั ก ยภาพและอั ต ลั ก ษณ์ ข องประเภทสถาบั น ผลลั พ ธ์ ข องการจั ด การด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่ง
แนวทางการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
๑. สถาบันอุดมศึกษาพึงกาหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย เพื่อการธารงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่า
ใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถาบัน
๒. สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมการจัดทาหลักสูตรหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการสาระ
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นและของชาติ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตื่นตัว ความภูมิใจในความเป็นไทย ความ
เข้าใจในจุดร่วมบนความแตกต่างของวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างสร้างสรรค์
๓. สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมการจัด ระบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสริมสร้างศักยภาพด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของผู้เรียน โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสานกับทักษะทางศิลปะ ระบบการเรียนรู้เชิงบูรณา
การ การหล่อหลอมทักษะการเรี ยนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ใน
วิชาชีพและเป็นทักษะชีวิตต่อไป
๔. สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสืบ
สาน ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม
ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย
๕. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพึ ง มี ฐ านข้ อ มู ล หรื อ การบริ ก าร หรื อ แหล่ ง การเรี ย นรู้ ท างด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการได้ และเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคม
ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ
๖. สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนให้มีงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือความเป็น
ไทย ที่เหมาะสมและสอดคล้องจุดเน้นและอัตลักษณ์ของประเภทของสถาบัน และตามความได้เปรียบเชิง
ทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของสถาบัน
๗. สถาบันอุดมศึกษากากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
และมีการกากับติดตามผลการดาเนิ นการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
๘. สถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม พึงส่งเสริมการจัด ทาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม ในด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้สามารถ
สร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม โดยนาจุดเด่นของอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมและจารีต
ประเพณี มาสร้ างคุณค่ าใหม่ ห รื อความได้ เปรี ยบเชิง แข่ ง ขัน ให้ กับ ประเทศบนฐานแนวคิ ดเศรษฐกิ จ
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สร้างสรรค์จากศิลปวัฒนธรรม สามารถประยุกต์และผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับ
กับสังคมโลกสมัยใหม่

มาตรฐานที่ ๕ ด้านบริหารจัดการ
(๕.๑) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
เพื่อให้ มีคุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ช าติ และความต้องการที่ห ลากหลายของ
ประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๕.๒) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารงานตามพั น ธกิ จ และวิสั ยทั ศ น์ข องสถาบั นอุ ด มศึกษา
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คานึงถึงความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใส
และตรวจสอบได้
(๕.๓) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพ มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น และ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการ
กากับให้การจัดการศึกษาและการดาเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
แนวทางการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
1. สถาบันอุดมศึกษาพึงกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการดาเนินงานตามพันธกิ จด้านการผลิตบัณฑิต /การ
พัฒนาผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ และด้า นศิล ปวัฒ นธรรมและความ
เป็น ไทย โดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้ที่สาคัญ และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนเชิง
กลยุทธ์ การดาเนินงาน การประกัน คุณภาพ และการประเมินผลลัพธ์เพื่ อให้มั่นใจว่าผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. สถาบันอุดมศึกษาพึงถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติทั้ง
ระยะสั้น ระยะยาว แก่บุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รวมทั้งจัดสรรบุคลากร ทรัพยากร
งบประมาณ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้การดาเนินงานบรรลุตามพันธกิจ มีการปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้มีผลลัพธ์ที่โดดเด่น
3. สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการรับฟังและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อค้นหา
ความต้องการและข้ อก าหนดด้ านหลั กสู ตรและการบริ การวิช าการ รวมถึงค้นหาโอกาสในการสร้ า ง
ผลงานวิจั ย และนวัตกรรม โดยน ามาผนวกกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญและ
อัตลักษณ์ของสถาบัน เพื่อสามารถนาไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนออกแบบการเรียนรู้ การ
บริการวิชาการ และการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม แบบบูรณาการที่สอดรับกับความต้องการของ
สังคมในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
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4. สถาบั น อุดมศึ ก ษาพึ งมี ร ะบบพั ฒ นาและบริห ารบุ คลากรที่มี ประสิ ทธิภ าพ สามารถสร้ า ง
บรรยากาศการมีส่วนร่วมและบรรยายกาศของการทางานที่เกื้อหนุนการนาศักยภาพของบุคลากรมาใช้
อย่างเต็มที่ ทาให้บุคลากรมีความผูกพันและทุ่มเทกับเป้าหมายขององค์กร มีความมั่นคงในอาชีพ
สถาบันอุดมศึกษาพึงมีระบบบริหารขีดความสามารถและบริหารอัตรากาลัง เพื่อนาศักยภาพ
ของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทาให้การทางานของสถาบันอุดมศึกษาประสบความสาเร็จ มีผล
การดาเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย
5. สถาบันอุดมศึกษาพึงกาหนดแนวทางหรือวิธีการที่สะท้อนถึงการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล
รวมทั้งส่งเสริมการกากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ ในประเด็นสาคัญ ได้แก่ ภาระรับผิดชอบในการ
กระทาของคณะผู้บริหาร ภาระรับผิดชอบต่อกลยุทธ์ที่กาหนด ภาระรับผิดชอบด้านการเงิน ความโปร่งใส
ในการดาเนินการ การสรรหากรรมการในระดับต่างๆ ของสถาบัน รวมถึงกรรมการสภาสถาบัน และ
นโยบายในเรื่ องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการสภาสถาบัน การตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที่ เ ป็ น อิ ส ระและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล การก ากั บ ดู แ ลการสรรหาต าแหน่ ง ผู้ น าระดั บ สู ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ
6. สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการดาเนินงานให้มีความคล่องตัว
ในทุกพันธกิจ มีการจัดระบบรวบรวม วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลที่เหมาะสมในทุกระดับและทุกส่วนงาน
เพื่ อ ใช้ ใ นการวางแผนด าเนิ น งาน การวั ด วิ เ คราะห์ ผ ลลั พ ธ์ ตลอดจนการทบทวนและปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงาน รวมถึงใช้ในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษา
7. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพึ ง ใช้ ป ระโยชน์ จากข้ อ มู ล ในเชิ ง เปรีย บเที ย บเพื่ อ มั่ น ใจว่า ผลลั พ ธ์การ
ดาเนินงานของสถาบันตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได้อย่างดีเทียบกับสถาบัน
อื่นๆ ที่มีจุดเน้นอย่างเดียวกัน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทั้งด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
8. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพที่ รั บ ประกั น ความส าเร็ จ ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน และเป็ น ไปตามกฎกระทรวงว่าด้ว ยการประกันคุณภาพการศึ กษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
อื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ตลอดจนมีการนาผลการประกันคุณภาพไปทบทวนเพื่อปรับแผนกล
ยุทธ์ในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับโลกในอนาคต
สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามรายงานผลลัพธ์รวมทั้งการปรับปรุงผลการดาเนินงานในด้านที่
สาคัญ ได้แก่
(1) ผลลั พ ธ์ ด้ า นผู้ เ รี ย น ด้ า นการวิ จั ย และนวั ต กรรม ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และผลลัพธ์ตามพันธกิจที่สาคัญอื่นๆ ของสถาบัน
(2) ผลลัพธ์ด้านระบบปฏิบัติการ ทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลิตภาพซึ่งหมายถึง
การปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีทางาน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
(3) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ทั้งด้านอัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากร
ด้านบรรยากาศการทางาน ด้านความผูกพันของบุคลากร ด้านพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
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(4) ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแล ทั้งผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากร ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ฯลฯ
9. สภาสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการตามภาระหน้าที่ที่กาหนดในกฎหมายอย่างครบถ้วน มีการ
กากับดูแลให้การดาเนินงานทุกพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน กากับดูแลให้การดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ตลอดจนกากับดูแลให้การ
ดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและของสภาสถาบันมีธรรมาภิบาล
----------------------------------------
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