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(ร่าง)  
ระเบยีบกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เรื่อง  แนวทางการปฏบิตัสิู่มาตรฐานการจัดการศกึษาระดบัอุดมศึกษา   พ.ศ. .... 
-------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแนวทางการปฏิบัติสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นไป
ตามกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ....   และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการ
อุดมศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสิบ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎกระทรวงมาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม        โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ../๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ...................... พ.ศ. 
๒๕๖๔ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม     
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ... ” 

ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนํามาตรฐาน 
การอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

ข้อ ๔  ในระเบียบน้ี  
“การอุดมศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม ผลิตและพัฒนากําลังคน
ในด้านวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับ 
ตํ่ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 

  ข้อ 5  มาตรฐานศักยภาพและความพร้อม 
   มาตรฐานศักยภาพและความพร้อม ให้หมายถึง ศักยภาพและความพร้อมในการจัดต้ังและการ
ดํารงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน รายละเอียดเป็นดังน้ี 
   5.1 ด้านกายภาพ  
     5.1.1  ทําเลท่ีต้ังและบริเวณใกล้เคียง  
    (ก) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง และตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
    (ข) เป็นเอกเทศไม่ปะปนกับสถานที่ อ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
อุดมศึกษา 
    (ค) อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมท่ีจะสามารถสร้างบรรยากาศทางวิชาการได้ดี  
    (ง) มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีพ้ืนที่สําหรับกิจกรรม 
นันทนาการ และมีพ้ืนที่สีเขียวที่เพียงพอ 
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    5.1.2  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
     ต้องมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับภารกิจของความเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
อย่างครบถ้วน ได้แก่ อาคารเพ่ือใช้เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน สํานักงานบริหาร 
ห้องพักอาจารย์ ห้องสมุด และโรงอาหาร เป็นต้น โดยคุณภาพของห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนต้องจัดให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ โดยอย่างตํ่าให้มีมาตรฐานเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  
    5.1.3  โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
     (ก) มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนินการ 
ของสถาบันอุดมศึกษา 
     (ข) มีบริการสาธารณูปโภคที่เพียงพอ เช่น มีระบบประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดและ
บําบัดของเสีย ระบบการจัดการและกําจัดขยะ ฯลฯ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และ 
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
     (ค) มีอุปกรณ์และระบบความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย โดยให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
     (ง) มีห้องสมุดที่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอและสอดคล้องกับบริบทดิจิทัลที่
ทันสมัย 
   5.2 ด้านวิชาการ  
     5.2.1  มีบุคลากรสายวิชาการที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชา
และรายวิชาที่เปิดสอน เป็นไปตามเกณฑ์ของสาขาวิชาและจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เรียน 
     5.2.2  มีระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือให้บุคลากร 
สายวิชาการมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและคงอยู่กับสถาบันอย่างมีความสุข 
     5.2.3  มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นและเหมาะสมกับสาขาวิชาที่เปิดสอน มีการ
บํารุงรักษาและพัฒนาให้มีความทันสมัยอย่างต่อเน่ือง 
   5.3 ด้านการเงิน  มีการวิเคราะห์รายรับ รายจ่าย ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ความคุ้มค่า
ของการดําเนินงาน และพยากรณ์สถานะการเงินในอนาคตอย่างน้อยห้าปี รวมท้ังจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางด้านการเงิน  
   5.4 ด้านการบริหารจัดการ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหาร มีการแต่งต้ัง 
สภาสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในเชิงบริหาร และสามารถช้ีนําการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา  
มีความรับผิดชอบ มีความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ปราศจาก 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการเล่นพรรคเล่นพวก มีระบบการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาต้ังแต่ระดับสภา
สถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารในทุกระดับให้มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โดยเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ  
  ข้อ 6  มาตรฐานการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐาน 4 ด้าน รายละเอียดเป็นดังน้ี 
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  6.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
     6.1.1 สถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิต การพัฒนาผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ความต้องการจําเป็นของชุมชน สังคม ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประเทศ ตามระดับความเช่ียวชาญและอัตลักษณ์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และตามความได้เปรียบ
เชิงทรัพยากรและเชิงพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษา  
     6.1.2 สถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบายการจัดบริการหลักสูตรด้วยรูปแบบ                
ที่หลากหลายทั้งแบบให้ปริญญากับแบบไม่ให้ปริญญา เพ่ือส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิตของคน
ไทยหรือผู้สนใจเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่มี
เน้ือหาสาระเหมาะสมกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบบูรณาการซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และนําไป
ประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทจริงได้  
     6.1.3 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหลักสูตรที่มีการกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นไปตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เสริมสร้างพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการท่ีเข้มแข็งในสาขาวิชาน้ัน ๆ และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
    สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพของศาสตร์น้ันอย่างต่อเน่ือง รวมถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
    6.1.4 สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ยุคสมัย โดยให้มีการกํากับติดตามให้ได้คุณภาพทั้งหลักสูตรแบบให้ปริญญาและไม่ให้ปริญญา 
    สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคณาจารย์ในเร่ืองการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ การประเมินผลการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการให้คําปรึกษาและการดูแล
ผู้เรียนให้ประสบความสําเร็จในการศึกษา  
    6.1.5 สถาบันอุดมศึกษากํากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
ที่เก่ียวข้อง โดยฉพาะการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร และการพัฒนา
คณาจารย์ให้ก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาที่
รับผิดชอบ  
 6.2 ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  
   6.2.1 สถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ และเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามความเช่ียวชาญ
และอัตลักษณ์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และตามความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษา 
     6.2.2 สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจน
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ตอบสนองการพัฒนาและความต้องการของชุมชน สังคม ภาครัฐ ภาคเอกชนและของประเทศ  
   6.2.3 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มี
ความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุนวิจัย การจัดสรร
งบประมาณ และทรัพยากรให้เพียงพอในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
     6.2.4 สถาบันอุดมศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ตลอดจนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยผ่านการวิจัย การผลิต
บัณฑิต และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย เพ่ือการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน  
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     6.2.5 สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน            
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยแก่ผู้เรียนที่นําไปสู่การร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมให้กับประเทศและโลก  
     6.2.6 สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานและระบบบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม 
และทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นสากล รวมทั้ง
จัดทําฐานข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัยและ
สถาบันอุดมศึกษาและสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ นําไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนา
ความเข้มแขง็ให้กับชุมชน สังคม ซึ่งนําไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันให้กับประเทศ  
     6.2.7 สถาบันอุดมศึกษากํากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมทุกระดับ และมีการประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 6.3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
   6.3.1 สถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบายและทิศทางการบริการทางวิชาการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชน สังคม และประเทศ ตามความเช่ียวชาญและอัตลักษณ์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและตามความ
ได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี ควรให้ความสําคัญกับการบริการทางวิชาการ          
ที่ครอบคลุมทั้งการบริการวิชาการแบบมีรายได้ แบบให้เปล่า และแบบไม่หวังผลกําไร มีผลงานบริการวิชาการที่
สามารถสร้างคุณค่าที่พิจารณาจากรายได้ หรือสามารถสร้างคุณค่าที่ไม่เน้นรายได้  
    6.3.2 สถาบันอุดมศึกษากํากับดูแลกระบวนการให้บริการวิชาการที่มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตอบสนองและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม ตามความเช่ียวชาญและอัตลักษณ์
ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
    6.3.3 สถาบันอุดมศึกษาประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการบริการทางวิชาการท่ีส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ 
ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ช้ีนําทิศทางและสร้างความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ ทางด้านใดด้านหน่ึงหรือ 
หลายด้านเก่ียวกับชุมชน ท้องถิ่น วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
คุณภาพชีวิตหรือสุขภาพที่ดี โดยมกีารติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
   6.3.4 สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมการบริหารหรือการจัดทําหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน   
การสอน กับการบริการวิชาการเพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม 
เรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่การบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ  
   6.3.5 สถาบันอุดมศึกษากํากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการบริการวิชาการและมีการ
กํากับติดตามผลการให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  
   6.4 ด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
    6.4.1 สถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย เพ่ือการธํารงรักษา สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยหรือการพัฒนา 
ต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามความเช่ียวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
     6.4.2 สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมการจัดทําหลักสูตรหรือรายวิชาที่เก่ียวข้อง การบริการ
ทางวิชาการ การวิจัย โดยบูรณาการสาระความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความต่ืนตัว ความ
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ภูมิใจในความเป็นไทย และศักยภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมของผู้เรียน ความเข้าใจในจุดร่วมบนความแตกต่างของ
วัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างสร้างสรรค์  
     6.4.3 สถาบันอุดมศึกษากํากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และความเป็นไทยและมีการกํากับติดตามผลการดําเนินการด้านศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทยอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

  ข้อ 7 มาตรฐานการดําเนินการเพ่ือให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ มีรายละเอียดดังน้ี 
   7.1 ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาช้ีนําและทําให้สถาบันอุดมศึกษาประสบความสําเร็จ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ภายใต้ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย และจริยธรรม รวมถึงการทําประโยชน์ให้สังคม     
โดยผ่านการกําหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา 
   7.2 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํากลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ กําหนดไว้ 
โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามกลยุทธ์และการดําเนินงานตามพันธกิจ 
ด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผู้เรียน ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ และ 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีการถ่ายทอดสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล        
  7.3  สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการรับฟังผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้ทราบ 
ความต้องการ และความคาดหวัง และนําไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การเรียนรู้  การวิจัย การสร้าง
นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ให้สอดคล้องกับความต้องการและสร้างความ
พึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้มั่นใจว่าจะประสบความสําเร็จในการดําเนินการตามพันธกิจทุกด้าน
ได้อย่างต่อเน่ือง 
  7.4 สถาบันอุดมศึกษาติดตาม ทบทวน และปรับปรุงผลการดําเนินการ โดยมีการรวบรวม 
วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมสามารถนํามาใช้สนับสนุนการตัดสินใจปรับการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล และเกิดความรู้ที่นําไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี ภายใต้บริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา  
  7.5 สถาบันอุดมศึกษาประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
ของบุคลากรทุกด้าน มีการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เพียงพอสําหรับการดําเนินการตามพันธกิจให้ประสบ
ความสําเร็จ โดยมีระบบพัฒนาและบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและ
บรรยากาศของการทํางานที่เก้ือหนุนการนําศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ ทําให้บุคลากร มีความมั่นคงใน
อาชีพ มีสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนไม่ตํ่ากว่าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกําหนด  
  7.6 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการทํางานและมีการจัดการการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
มีประสิทธิผล โดยมีการปรับปรุงตามแนวทางวงจรคุณภาพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามพันธกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
  7.7 สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามรายงานผลลัพธ์ รวมท้ังมีการปรับปรุงผลการดําเนินงานใน
ด้านที่สําคัญ ได้แก่  
     7.7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  
ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผลลัพธ์ตามพันธกิจที่สําคัญอ่ืน ๆ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการเรียนรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ และการดําเนินงานตามพันธกิจที่สําคัญอ่ืน ๆ ของสถาบัน 
อุดมศึกษา 
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     7.7.2 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถาบันอุดมศึกษา 
     7.7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร ทั้งด้านอัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร     
ด้านบรรยากาศการทํางาน ด้านความมั่นคงในอาชีพ ด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน  
     7.7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร การกํากับดูแล และการทําประโยชน์ให้สังคม  
     7.7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน การตลาด และการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
   

ประกาศ ณ วันที่        เดือน              พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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