©©ºÑºÑº··ÕÕè 4415
15 »»˜˜¡ÉÉáÃÃ¡¡ ¡¡ÑÑ¹ÂÂÒÂ¹
ÒÂ¹ ¾¾.È.2561
.È.2561

ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ¾.È.2561
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติซึง่ มุง เนนการพัฒนาคน
และสังคมไทยใหเปนรากฐานทีแ่ ข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญ
 ญา และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
เคารพกฎหมาย มีภาวะผูนํา รูรักษคุณคาความเปนไทยและรูบริบทสากล โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษาเปนการศึกษาตลอดชีวิต
สรางวิถกี ารเรียนรูข องคนไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูส กู ารรวมกันสรัางสรรคนวัตกรรม เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม ซ่งึ
กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 เปนตนไป
การออกประกาศฯมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหมนมี้ ผี ลใหยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ งมาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ.2549
และใหใชประกาศฯ ฉบับใหมแทน
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 นี้ ประกอบดวย มาตรฐาน 5 ดาน คือ 1) มาตรฐานดานผลลัพธผเู รียน 2) มาตรฐานดานการวิจยั และ
นวัตกรรม 3) มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 4) มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และ 5) มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการ โดยใหเปนไปตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน โดยเนนความรับผิดชอบตอสังคมและสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้
เพื่อใหบรรลุเปาหมายสําคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ง 5 ดาน
มีรายละเอียด ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน
1.1 เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดาน
ตางๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทกั ษะการเรียนรูต ลอดชีวติ
โดยเปนผูมีคุณธรรม ความเพียร มุงมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21
มีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตา งๆ เพือ่ พัฒนาหรือแกไข
ปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ รูเทาทัน
การเปลีย่ นแปลงของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและ
เพิ่มมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ
1.3 เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม
ยึดมั่นในความถูกตอง รูคุณคาและรักษความเปนไทย รวมมือ
รวมพลั ง เพื่ อ สร า งสรรรค ก ารพั ฒ นาและเสริ ม สร า งสั น ติ สุ ข
อยางยัง่ ยืนทัง้ ในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก

มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เปนการสรางและประยุกต
ใชองคความรูใ หม สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสนิ ทางปญญา

ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือ
สิ่งแวดลอม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน มี
เครืองขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐ
และเอกชนทั้งในและตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจําเป็นของสังคม
ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและ
นวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอการพัฒนาผูเ รียน การสรางคุณภาพ
ชีวิต หรือการสรางโอกาส มูลคาเพิ่ม และขีดความสามารถของ
ประเทศในการแขงขันระดับนานาชาติ

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทและตอบสนองความตองการของทองถิน่ ชุมชน และสังคม
ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของประเภทสถาบัน
โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความรวมมือระหวางสถาบัน
อุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ และ
มีความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการ
วิชาการนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของ
ผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู การวิจยั หรือการบริการ
วิชาการซึง่ นําไปสูก ารสืบสาน การสรางความรู ความเขาใจในศิลป
วัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และตางประเทศอยางเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณของ
ประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม
ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาส
และมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
5.1 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู
ที่ เ น น การพั ฒ นาผู เ รี ย นแบบบู ร ณาการเพื่ อ ให มี คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการ
ที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดลอม โดยการมีสว นรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5.2 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารงานตามพั น ธกิ จ และ
วิสัยทัศนของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการบริหารจัดการ
บุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
คํ า นึ ง ถึ ง ความหลากหลายและความเป น อิ ส ระทางวิ ช าการ
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มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุนคลองตัว โปรงใสและ
ตรวจสอบได
5.3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร
คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับ
ให ก ารจั ด การศึ ก ษาและการดํ า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ เป น ไป
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานอื่นๆ
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
หลังจากที่มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง
จะตองกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ประกาศใช พรอมทั้งจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดําเนินการตามแผนทีก่ าํ หนด จัดใหมกี ารประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนิน
การ เพือ่ พัฒนาสถานศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ที่กําหนด เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561

OBE Corner
... think first about what is essential that students
know or be able to do after the course or program
- what students need to know and could make
powerful use of to enhance their lives and more
effectively contribute to society. We believe that such
reflection will lead instructors to focus on a broad
synthesis of abilities that combine knowledge, skills
and values into a whole that reflects how people
really use knowledge.

outcome ...a statement of how we would recognize
if or how well students have learned what is intended
they should learn... [it] tells us what, and how well,
students are able to do someting that they were
unable, or only partially able, to do before teaching.
Good teachers have always had some idea of that...
in outcomes-based teaching and learning, we are
simply making that as explicit as we can - always
allowing for unintended but desirable outcomes.

Mark Battersby (1999)

J. Biggs and C. Tang (2011)

Good learning outcomes are focused on what
the learner will know or be able to do by the end
of a defined period of time and indicate how that
knowledge or skill will be demonstrated.

Outcomes, the end-products of the instructional
process, may be observable or internal changes in
the learner. [This shifts] the focus from objectives
derived often from content or textbook outlines to
objectives based on desired changes in the learner.

Emily Greenleaf (2008)

King J. A. & Evans K. M. (1991)


