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เกณฑ์มาตรฐานของตวับ่งชี ้
การประเมนิคุณภาพฯภายใน  

21 กรกฎาคม 2553

ศาสตราจารยเ์กยีรติคุณ ดร.กติติชยั วฒันานกิร
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ตวับ่งชีท้ี่ 1.1 กระบวนการพฒันาแผน 
1. มกีารจดัทําแผนกลยุทธท์ ีส่อดคลอ้งกบันโยบายของสภาสถาบนั 

โดยการมสีว่นรว่มของบุคลากรในสถาบนั  และไดร้บัความ
เห็นชอบจากสภาสถาบนั โดยเป็นแผนทีเ่ชือ่มโยงกบัปรชัญา
หรอืปณิธานและพระราชบญัญตัสิถาบนั  ตลอดจนสอดคลอ้งกบั
จุดเนน้ของกลุม่สถาบนั กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2551 – 2565)   และแผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

2. มกีารถา่ยทอดแผนกลยุทธร์ะดบัสถาบนัไปสูท่ ุกหนว่ยงาน
ภายใน

3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏบิตังิานประจําปีครบ 
4 พนัธกจิ คอื ดา้นการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารทาง
วชิาการ และการทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม
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ตวับ่งชีท้ี่ 1.1 กระบวนการพฒันาแผน (ต่อ) 
4. มกีารดาํเนนิการตามแผนปฏบิตังิานประจาํปีครบ 4 พนัธกจิ
5. มตีวับง่ชีข้องแผนกลยุทธ ์แผนปฏบิตังิานประจําปี และคา่

เป้าหมายของแตล่ะตวับง่ชี ้เพือ่วดัความสําเร็จของการ
ดาํเนนิงานตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตังิานประจาํปี

6. มกีารตดิตามผลการดําเนนิงานตามตวับง่ชีข้องแผนปฏบิตั ิ
งานประจําปี  อยา่งนอ้ยปีละ  2 คร ัง้  และรายงานผลตอ่
ผูบ้รหิารเพือ่พจิารณา

7. มกีารประเมนิผลการดําเนนิงานตามตวับง่ชีข้องแผนกล
ยุทธ ์อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ และรายงานผลตอ่ผูบ้รหิารและ
สภาสถาบนัเพือ่พจิารณา

8. มกีารนําผลการพจิารณา ขอ้คดิเห็น และขอ้เสนอแนะของ
สภาสถาบนัไปปรบัปรุงแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตังิาน
ประจาํปี
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 
1. มรีะบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหมแ่ละปรบัปรุงหลกัสูตรตามแนวทาง

ปฏบิตัทิ ีก่ําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา และดําเนนิการตาม
ระบบทีก่าํหนด

2. มรีะบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏบิตัทิ ีก่ําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และดาํเนนิการตามระบบทีก่าํหนด

3. ทุกหลกัสูตรมกีารดําเนนิงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศกึษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 
(การดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
หมายถงึ ตอ้งมกีารประเมนิผลตาม ”ตวับง่ชีผ้ลการดําเนนิงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา เพือ่การประกนัคุณภาพ
หลกัสูตรและการเรยีนการสอน” กรณีทีห่ลกัสูตรใดยงัไมม่ปีระกาศ
มาตรฐานคุณวุฒสิาขาหรอืสาขาวชิา ใหป้ระเมนิตามตวับง่ชีก้ลางที่
กําหนดในภาคผนวก ก)  สําหรบัหลกัสูตรสาขาวชิาชพีตอ้งไดร้บัการ
รบัรองหลกัสูตรจากสภาหรอืองคก์รวชิาชพีทีเ่ก ีย่วขอ้งดว้ย  

(หมายเหตุ: สําหรบัเกณฑม์าตรฐานที ่3 หลกัสูตรเกา่หรอืหลกัสูตร
ปรบัปรุงกอ่นปีการศกึษา 2555 ใหย้ดึตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ.2548 แทนกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต)ิ
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ตวับ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร (ต่อ) 

4. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมกํากบัใหม้กีารดําเนนิการได้
ครบถว้นท ัง้ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้ตลอดเวลาทีจ่ดัการศกึษา 
และมกีารประเมนิหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอยา่งนอ้ยตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ  กรณีหลกัสูตรทีด่ําเนนิงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอ ุดมศกึษาแหง่ชาต  ิจะตอ้ง
ควบคุมกํากบัใหก้ารดําเนนิงานตามตวับง่ชีใ้นขอ้ 3 ผา่นเกณฑ์
การประเมนิ 5 ขอ้แรกและอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 ของตวับง่ชีท้ ี่
กาํหนดในแตล่ะปี ทุกหลกัสูตร   

5. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมกํากบัใหม้กีารดําเนนิการได้
ครบถว้นท ัง้ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้ตลอดเวลาทีจ่ดัการศกึษา 
และมกีารพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมนิในขอ้ 4  
กรณ ีหล กั ส ูต รที ด่ํ า เ น นิ ง านตามกรอบมาตรฐ านค ุณว ุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต  ิจะตอ้งควบคุมกํากบัใหก้ารดําเนนิงาน
ตามตวับง่ชีใ้นขอ้ 3 ผา่นเกณฑก์ารประเมนิครบ ทุกตวับง่ชีแ้ละทุก
หลกัสูตร
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ตวับ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร (ต่อ) 

6. มคีวามรว่มมอืในการพฒันาและบรหิารหลกัสูตรระหวา่งสถาบนักบั
ภาครฐัหรอืภาคเอกชนทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวชิาชพีของหลกัสูตร มากกวา่
รอ้ยละ 30 ของจํานวนหลกัสูตรวชิาชพีท ัง้หมดทุกระดบัการศกึษา 
(เฉพาะกลุม่ ค1 และ ค2) 

7. หลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษาทีเ่นน้การวจิยัทีเ่ปิดสอน (ปรญิญาโท 
เฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) มจีํานวนมากกวา่รอ้ยละ 50 ของ
จํานวนหลกัสูตรท ัง้หมดทุกระดบัการศกึษา (เฉพาะกลุม่ ค1 และ ง)

8. หลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษาทีเ่นน้การวจิยัทีเ่ปิดสอน (ปรญิญาโท 
เฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) มจีํานวนนกัศกึษาทีศ่กึษาอยูใ่น
หลกัสูตรมากกวา่รอ้ยละ 30 ของจํานวนนกัศกึษาท ัง้หมดทุกระดบั
การศกึษา (เฉพาะกลุม่ ค1 และ ง)
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2  อาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

เกณฑก์ารประเมนิ :  สถาบนัสามารถเลอืกใชเ้กณฑก์าร
ประเมนิจาก 2 แนวทางตอ่ไปนี้

 1) แปลงคา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํทีม่คีณุวุฒิ
ปรญิญาเอกเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5 หรอื

 2) แปลงคา่การเพิม่ข ึน้ของคา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํ
ทีม่คีณุวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมาเป็น
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 อาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก(ต่อ) 
เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุม่ ข และ ค2
1) คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจําทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่าํหนดใหเ้ป็น
คะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป หรอื

2) คา่การเพิม่ข ึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจําทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก
เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา ทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 6 
ขึน้ไป 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุม่ ค1 และ ง
1) คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจําทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่าํหนดใหเ้ป็น
คะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป หรอื

2) คา่การเพิม่ข ึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจําทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก
เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา ทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 12 
ขึน้ไป
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 อาจารย์ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 

เกณฑก์ารประเมนิ : สถาบนัสามารถเลอืกใชเ้กณฑก์าร
ประเมนิจาก 2 แนวทางตอ่ไปนี้

 1) แปลงคา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํทีด่าํรงตาํแหนง่ทาง
วชิาการเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5 หรอื

  2) แปลงคา่การเพิม่ข ึน้ของคา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที่
ดาํรงตาํแหนง่ทางวชิาการเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมาเป็น
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
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ตวับ่งชีท้ี่ 2.3 อาจารย์ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ(ต่อ) 
1. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุม่ ข และ ค2

1) คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจําทีด่าํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนั ทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนน
เต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป หรอื

2) คา่การเพิม่ข ึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจําทีด่าํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนั 
เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา ทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 
12 ขึน้ไป

2. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุม่ ค1 และ ง
1) คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจําทีด่าํรงตาํแหนง่
รองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารย ์รวมกนั ทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนน
เต็ม 5  = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป หรอื

2) คา่การเพิม่ข ึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจําทีด่าํรงตาํแหนง่รอง
ศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนั เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา 
ทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 6 ขึน้ไป
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ตวับ่งชีท้ี่ 2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 

1. มแีผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารยท์ ัง้ดา้นวชิาการ 
เทคนคิการสอนและการวดัผล และมแีผนการบรหิารและ
พฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนทีม่กีารวเิคราะหข์อ้ม ูลเชงิ
ประจกัษ ์

2. มกีารบรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน
ใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่าํหนด

3. มสีวสัดกิารเสรมิสรา้งสุขภาพทีด่ ีและสรา้งขวญัและกําลงัใจ
ใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุนสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

4. มรีะบบการตดิตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุนนํา
ความรูแ้ละทกัษะจากการพฒันามาใชใ้นการจดัการเรยีนการ
สอนและการวดัผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา ตลอดจนการ
ปฏบิตังิานทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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ตวับ่งชีท้ี่ 2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และ
บุคลากรสนับสนุน (ต่อ) 

5. มกีารใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน และดแูลควบคมุใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุนถอืปฏบิตั ิ

6. มกีารประเมนิผลความสําเร็จของแผนการบรหิารและการ
พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน

7. มกีารนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการ
บรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศกึษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

1. มกีารจดัการหร อืจ ดับร กิาร เพือ่ ให น้ กัศกึษาม เีครือ่ ง
คอมพวิเตอรใ์ชใ้นอตัราไมสู่งกวา่ 8 FTES ตอ่เครือ่ง

2. มบีรกิารหอ้งสมุดและแหลง่เรยีนรูอ้ ืน่ๆ ผา่นระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์และมกีารฝึกอบรมการใชง้านแกน่กัศกึษาทุกปี
การศกึษา

3. มบีรกิารดา้นกายภาพทีเ่หมาะสมตอ่การจดัการเรยีนการ
สอนและการพฒันานกัศกึษา อยา่งนอ้ยในดา้นหอ้งเรยีน 
หอ้งปฏ บิ ตั กิ าร  อ ุปกรณ ์การศ กึษา  และจ ุด เชือ่มต อ่
อนิเตอรเ์น็ตในระบบไรส้าย
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศกึษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (ต่อ) 

4. มบีรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกทีจ่าํเป็นอืน่ๆ อยา่งนอ้ยในดา้น
งานทะเบยีนนกัศกึษาผา่นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร  ์การ
บรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล  การจดัการหรอื
จดับรกิารดา้นอาหาร และสนามกฬีา

5. มรีะบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคาร
ตลอดจนบรเิวณโดยรอบ อยา่งนอ้ยในเร ือ่งประปา ไฟฟ้า 
ระบบกําจดัของเสยี  การจดัการขยะ  รวมท ัง้มรีะบบและ
อุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัในบรเิวณอาคารตา่งๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง

6. มผีลการประเมนิคณุภาพของบรกิารในขอ้ 2 – 5 ทุกขอ้ไมต่ํา่
กวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

7. มกีารนําผลการประเมนิคณุภาพในขอ้ 6 มาใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การพฒันาการจดับรกิารดา้นกายภาพทีส่นองความตอ้งการ
ของผูร้บับรกิาร
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

1. มรีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพการจดัการเรยีนการสอน
ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญัทุกหลกัสูตร

2. ทุกรายวชิาของทุกหลกัสูตร มรีายละเอยีดของรายวชิาและ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี กอ่นการเปิดสอนในแตล่ะ
ภาคการศกึษา  ตามทีก่ําหนดในกรอบมาตรฐานคณุว ุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

3. ทุกหลกัสูตรมรีายวชิาทีส่ง่เสรมิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
และการใหผู้ เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิ ัง้ในและนอก
หอ้งเรยีนหรอืจากการทาํวจิยั
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 

4. มกีารใหผู้ม้ปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืในวชิาชพีจาก
หนว่ยงานหรอืชุมชนภายนอกเขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการ
เรยีนการสอนทุกหลกัสูตร

5. มกีารจดัการเรยีนรูท้ ีพ่ฒันาจากการวจิยั หรอืจากกระบวนการ
จดัการความรูเ้พือ่พฒันาการเรยีนการสอน

6. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ตีอ่คณุภาพการ
จดัการเรยีนการสอนและสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ ุกรายวชิา 
ทุกภาคการศกึษา โดยผลการประเมนิความพงึพอใจแตล่ะ
รายวชิาตอ้งไมต่ํา่กวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

7. มกีารพฒันาหรอืปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้ทุกรายวชิา ตามผล
การประเมนิรายวชิา
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7  ระบบและกลไกพฒันาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑติ 

1. มกีารสํารวจคณุลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ อยา่งนอ้ยสําหรบัทุกหลกัสูตรระดบั
ปรญิญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศกึษาของ
หลกัสูตร

2. มกีารนําผลจากขอ้ 1 มาใชใ้นการปรบัปร ุงหลกัส ูตรการ
จดัการเรยีนการสอน การวดัผลการศกึษาและสมัฤทธผิล
ทางการเรยีนทีส่ ง่เสรมิทกัษะอาชพีและคณุลกัษณะของ
บณัฑติทีพ่งึประสงค ์ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ

3. มกีารสง่เสรมิสนบัสนุนทรพัยากรท ัง้ดา้นบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณทีเ่อ ือ้ตอ่การพฒันาคณุลกัษณะ
ของบณัฑติ
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7 ระบบและกลไกพฒันาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑติ (ต่อ) 

4. มรีะบบและกลไกการสง่เสรมิใหน้กัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
และบณัฑติศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมการประชุมวชิาการหรอื
นําเสนอผลงานทางวชิาการในทีป่ระชุมระหวา่งสถาบนั หรอื
ทีป่ระชุมระดบัชาตหิรอืนานาชาติ

5. มกีจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมใหแ้กน่กัศกึษาระดบั
ปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาทีจ่ดัโดยสถาบนั

6. มรีะบบและกลไกสนบัสน ุนการประย ุกตใ์ชผ้ลงานจาก
วทิยานพินธข์องนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา และมกีาร
รบัรองการใชป้ระโยชนจ์รงิจากหนว่ยงานภาครฐั  หรอื
เอกชน หรอืหนว่ยงานวชิาชพี (เฉพาะกลุม่ ค 1)

7. มกีารพฒันาทกัษะนกัศกึษาในการจดัทําบทความจาก
วทิยานพินธแ์ละมกีารนําไปตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารระดบั
นานาชาต ิ (เฉพาะกลุม่ ง)
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.8    ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จดัให้กับนักศกึษา 

1. มกีารกําหนดพฤตกิรรมดา้นคณุธรรมจรยิธรรมสําหรบันกัศกึษา
ทีต่อ้งการสง่เสรมิไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร

2. มกีารถ่ายทอดหรอืเผยแพร่พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรม
สําหรบันกัศกึษาทีต่อ้งการสง่เสรมิตามขอ้ 1 ไปยงัผูบ้รหิาร 
คณาจารย ์นกัศกึษาและผูเ้ก ีย่วขอ้งทราบอยา่งท ัว่ถงึท ัง้สถาบนั

3. มีโครงการหรือกจิกรรมส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรมด้าน
คุณธรรมจรยิธรรมที ่  กําหนดในขอ้ 1 โดยระบุตวับ่งชี้และ
เป้าหมายวดัความสาํเร็จทีช่ดัเจน

4. มีการประเม ินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสร ิมคุณธรรม
จรยิธรรมของนกัศกึษาตามตวับง่ชีแ้ละเป้าหมายทีก่ําหนดในขอ้ 
3 โดยมผีลการประเมนิบรรลเุป้าหมายอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 90 ของ
ตวับง่ชี้

5. มนีกัศกึษาหรอืกจิกรรมทีเ่ก ีย่วกบันกัศกึษาไดร้บัการยกย่อง
ชมเชย  ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดย
หนว่ยงานหรอืองคก์ารระดบัชาต ิ
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1   ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

1. มกีารจดับรกิารใหค้ําปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใช้
ชวีติแกน่กัศกึษา

2. มกีารจดับรกิารขอ้มูลขา่วสารทีเ่ป็นประโยชนต์อ่นกัศกึษา
3. มกีารจดักจิกรรมเพือ่พฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและ

วชิาชพีแกน่กัศกึษา
4. มกีารจดับรกิารขอ้มูลขา่วสารทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ศษิยเ์กา่
5. มกีารจดักจิกรรมเพือ่พฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ใหศ้ษิยเ์กา่
6. มผีลการประเมนิคณุภาพของการใหบ้รกิารในขอ้ 1 – 3 ทุกขอ้

ไมต่ํา่กวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มกีารนําผลการประเมนิคณุภาพของการใหบ้รกิารมาใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการพฒันาการจดับรกิารทีส่นองความตอ้งการของ
นกัศกึษา  
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ตวับ่งชีท้ี่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศกึษา 

1. สถาบนัจดัทําแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาทีส่ง่เสรมิผล
การเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาติ
ทุกดา้น

2. มกีจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคณุภาพการศกึษาแก่
นกัศกึษา

3. มกีารสง่เสรมิใหน้กัศกึษานําความรูด้า้นการประกนัคณุภาพไป
ใชใ้นการจดักจิกรรมทีด่ําเนนิการโดยนกัศกึษาอยา่งนอ้ย 5 
ประเภทสําหรบัระดบัปรญิญาตร  ีและอยา่งนอ้ย 2 ประเภท
สาํหรบัระดบับณัฑติศกึษา จากกจิกรรมตอ่ไปนี ้

-กจิกรรมวชิาการทีส่ง่เสรมิคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์
-กจิกรรมกฬีาหรอืการสง่เสรมิสขุภาพ 
-กจิกรรมบาํเพ็ญประโยชนห์รอืรกัษาสิง่แวดลอ้ม
-กจิกรรมเสรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรม
-กจิกรรมสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม

22

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศกึษา 
(ต่อ) 

4. มกีารสนบัสน ุนใหน้กัศกึษาสรา้งเครอืขา่ยพฒันา
คณุภาพภายในสถาบนัและระหวา่งสถาบนั  และมี
กจิกรรมรว่มกนั

5. สถาบนัมกีารประเมนิความสําเร็จตามวตัถุประสงคข์อง
แผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา

6. สถาบนัมกีารนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอื
ปรบัปรุงการจดักจิกรรมเพือ่พฒันานกัศกึษา
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ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์  

1. มรีะบบและกลไกบรหิารงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค  ์เพือ่ให้
บรรล ุเ ป้าหมายตามแผนดา้นการว จิ ยัของสถาบนั  และ
ดาํเนนิการตามระบบทีก่าํหนด

2. มกีารบูรณาการกระบวนการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคก์บัการ
จดัการเรยีนการสอน

3. มกีารพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคแ์ละให้
ความรูด้า้นจรรยาบรรณการวจิยัแกอ่าจารยป์ระจาํและนกัวจิยั

4. มกีารจดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพือ่เป็นทุนวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรค์

5. มกีารสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคต์ามอตั
ลกัษณ์ของสถาบนัอยา่งนอ้ยในประเด็นตอ่ไปนี ้                          

-หอ้งปฏบิตักิารวจิยัฯ หรอืหนว่ยวจิยัฯ หรอืศนูยเ์ครือ่งมอื 
หรอืศนูยใ์หค้าํปรกึษาและสนบัสนุนการวจิยัฯ

-หอ้งสมุดหรอืแหลง่คน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวจิยัฯ
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ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ (ต่อ) 

-สิง่อํานวยความสะดวกหรอืการรกัษาความปลอดภยัในการ
วจิยัฯ  เชน่  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ระบบรกัษาความ
ปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารวจิยั

-กจิกรรมวชิาการทีส่ง่เสรมิงานวจิยัฯ เชน่ การจดัประชุม
วชิาการ การจดัแสดงงานสรา้งสรรค ์การจดัใหม้ศีาสตราจารย์
อาคนัตกุะหรอืศาสตราจารยร์บัเชญิ (visiting professor)

6. มกีารตดิตามและประเมนิผลการสนบัสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 
อยา่งครบถว้นทุกประเด็น

7. มกีารนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงการสนบัสนุนพนัธกจิดา้น
การวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคข์องสถาบนั

8. มรีะบบและกลไกเพือ่สรา้งงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคบ์น
พืน้ฐานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ หรอืจากสภาพปญัหาของสงัคม เพือ่
ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่และสงัคม และดําเนนิการ
ตามระบบทีก่าํหนด (เฉพาะกลุม่ ข และ ค 2)
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ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 ระบบและกลไกจดัการความรู้จากงานวจิยั
หรืองานสร้างสรรค์  

1. มรีะบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพรผ่ลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์
ในการประช ุมวชิาการหรอืการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอื
นานาชาต  ิและมกีารเผยแพรผ่ลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์นการ
ประชุมวชิาการหรอืการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาติ

2. มรีะบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรู ้
จากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์เพือ่ใหเ้ป็นองคค์วามรูท้ ีค่นท ัว่ไปเขา้ใจ
ได ้และดาํเนนิการตามระบบทีก่าํหนด

3. มกีารประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรอ่งคค์วามรูจ้ากงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคท์ ีไ่ดจ้ากขอ้ 2  สูส่าธารณชนและผูเ้ก ีย่วขอ้ง

4. มกีารนําผลงานงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใชใ้หเ้กดิประโยชน ์และ
มกีารรบัรองการใชป้ระโยชนจ์รงิจากหนว่ยงานภายนอกหรอืชุมชน

5. มรีะบบและกลไกเพือ่ชว่ยในการคุม้ครองสทิธิข์องงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคท์ ีนํ่าไปใชป้ระโยชน ์และดาํเนนิการตามระบบทีก่าํหนด

6. มรีะบบและกลไกสง่เสรมิการจดสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร และมกีารยืน่
จดสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร (เฉพาะกลุม่ ค1 และ ง)
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ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3 เงนิสนับสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ต่อ
จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวจิยัประจาํ 

เกณฑก์ารประเมนิ โดยการแปลงจํานวนเงนิตอ่จํานวนอาจารยป์ระจํา
และนักวจัิยประจําเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5 
เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุม่ ข และ ค2  จําแนกเป็น 3 กลุม่สาขาวชิา

1.1 กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอก
สถาบันทีกํ่าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทขึน้ไปตอ่คน  

1.2  กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอก
สถาบันที ่กําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทขึน้ไปตอ่คน

1.3 กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอก
สถาบันที ่กําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5  =  25,000 บาทขึน้ไปตอ่คน
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ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3 เงนิสนับสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ต่อ
จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวจิยัประจาํ(ต่อ) 

เกณฑป์ระเมนิเฉพาะสถาบนักลุม่ ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุม่สาขาวชิา

2.1 กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5  =  180,000 บาทขึน้ไปตอ่คน  

2.2 กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5  =  150,000 บาทขึน้ไปตอ่คน 

2.3 กลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันที ่
กําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5  =  75,000 บาทขึน้ไปตอ่คน 
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ตวับ่งชีท้ี่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม  

1. มรีะบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแกส่งัคม และ
ดาํเนนิการตามระบบทีก่าํหนด

2. มกีารบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแกส่งัคมกบัการ
เรยีนการสอน

3. มกีารบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแกส่งัคมกบัการ
วจิยั

4. มกีารประเมนิผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บรกิารทางวชิาการแกส่งัคมกบัการเรยีนการสอนและ
การวจิยั

5. มกีารนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงาน
บรกิารทางวชิาการแกส่งัคมกบัการเรยีนการสอนและ
การวจิยั
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ตวับ่งชีท้ี่ 5.2 กระบวนการบริการวชิาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม  

1. มกีารสํารวจความตอ้งการของชุมชน  หรอืภาครฐั  หรอื
ภาคเอกชน หรอืหนว่ยงานวชิาชพี เพือ่ประกอบการกําหนด
ทศิทางและการจดัทาํแผนการบรกิารทางวชิาการตามจุดเนน้
ของสถาบนั

2. มคีวามรว่มมอืดา้นบรกิารทางวชิาการเพือ่การเรยีนรูแ้ละ
เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน หรอืภาคเอกชน หรอื
ภาครฐั หรอืหนว่ยงานวชิาชพี

3. มกีารประเมนิประโยชนห์รอืผลกระทบของการใหบ้รกิารทาง
วชิาการตอ่สงัคม

4. มกีารนําผลการประเมนิในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก 
หรอืกจิกรรมการใหบ้รกิารทางวชิาการ

5. มกีารพฒันาความรูท้ ีไ่ดจ้ากการใหบ้รกิารทางวชิาการและ
ถา่ยทอดความรูสู้บ่ ุคลากรภายในสถาบนัและเผยแพรสู่่
สาธารณชน
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ตวับ่งชีท้ี่ 6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1. มรีะบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม และดาํเนนิการตาม
ระบบทีก่าํหนด

2. มกีารบูรณาการงานดา้นทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรมกบัการจดัการ
เรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา

3. มกีารเผยแพรก่จิกรรมหรอืการบรกิารดา้นทาํนุบาํรุง
ศลิปวฒันธรรมตอ่สาธารณชน

4. มกีารประเมนิผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดา้นทํานุบํารุง
ศลิปวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา

5. มกีารนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานดา้นทํานุ
บําร ุงศลิปวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรม
นกัศกึษา

6. มกีารกําหนดหรอืสรา้งมาตรฐานคุณภาพดา้นศลิปวฒันธรรมและ
มผีลงานเป็นทีย่อมรบัในระดบัชาต ิ
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ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทกุระดับของสถาบัน 

1. สภาสถาบนัปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีก่ฎหมายกําหนดครบถว้นและ
มกีารประเมนิตนเองตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดลว่งหนา้

2. ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน  ์กําหนดทศิทางการดําเนนิงาน และ
สามารถถา่ยทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั มคีวามสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ  ์มกีารนําขอ้มูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏบิตังิานและพฒันาสถาบนั

3. ผูบ้รหิารมกีารกํากบั ตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงาน
ตามทีม่อบหมาย รวมท ัง้สามารถสือ่สารแผนและผลการ
ดาํเนนิงานของสถาบนัไปยงับุคลากรในสถาบนั
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ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหาร
ทุกระดับของสถาบนั (ต่อ) 

4. ผูบ้รหิารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถาบนัมสีว่นรว่มในการ
บรหิารจดัการ ใหอ้ํานาจในการตดัสนิใจแกบุ่คลากรตาม
ความเหมาะสม

5. ผูบ้รหิารถา่ยทอดความรูแ้ละสง่เสรมิพฒันาผูร้ ว่มงาน 
เพือ่ใหส้ามารถทํางานบรรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนัเต็ม
ตามศกัยภาพ

6. ผูบ้รหิารบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล โดยคํานงึถงึ
ประโยชนข์องสถาบนัและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

7. สภาสถาบนัประเมนิผลการบรหิารงานของสถาบนัและ
ผูบ้รหิารนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบรหิารงานอยา่ง
เป็นรูปธรรม 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบันเรียนรู้  

1. มกีารกําหนดประเด็นความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรูท้ ี่
สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องสถาบนัอยา่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกจิดา้น
การผลติบณัฑติและดา้นการวจิยั

2. กําหนดบุคลากรกลุม่เป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นการผลติ
บณัฑติและดา้นการวจิยัอยา่งชดัเจนตามประเด็นความรูท้ ีก่าํหนดในขอ้ 1

3. มกีารแบง่ปนัและแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรู ้ทกัษะของผูม้ปีระสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) เพือ่คน้หาแนวปฏบิตัทิ ีด่ตีามประเด็นความรูท้ ี่
กาํหนดในขอ้ 1 และเผยแพรไ่ปสูบุ่คลากรกลุม่เป้าหมายทีก่าํหนด

4. มกีารรวบรวมความรูต้ามประเด็นความรูท้ ีก่ําหนดในขอ้ 1 ท ัง้ทีม่อียูใ่นตวั
บุคคลและแหลง่เรยีนรูอ้ ืน่ๆ ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิ ีด่มีาพฒันาและจดัเก็บอยา่ง
เ ป็ น ร ะบบ โดย เผยแพร อ่ อกมา เ ป็ นล ายล กัษณ ์อ กั ษ ร  ( Explicit 
Knowledge)

5. มกีารนําความรูท้ ีไ่ดจ้ากการจดัการความรูใ้นปีการศกึษาปจัจุบนัหรอืปี
การศกึษาทีผ่า่นมา ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร (Explicit Knowledge) และ
จากความรู ้ทกัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ทีเ่ป็น
แนวปฏบิตัทิ ีด่มีาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ
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ตัวบ่งชีท้ี่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ  

1. มแีผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มรีะบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสนิใจตามพนัธ

กจิของสถาบนั โดยอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมการจดัการ
เรยีนการสอน การวจิยั การบรหิารจดัการ และการเงนิ และ
สามารถนําไปใชใ้นการดาํเนนิงานประกนัคณุภาพ

3. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ
4. มกีารนําผลการประเมนิความพงึพอใจของผู ใ้ชร้ะบบ

สารสนเทศมาปรบัปรุงระบบสารสนเทศ
5. มกีารสง่ขอ้มูลผา่นระบบเครอืขา่ยของหนว่ยงานภายนอกที่

เก ีย่วขอ้งตามทีก่าํหนด 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง  
1. มกีารแตง่ต ัง้คณะกรรมการหรอืคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง 

โดยมผีูบ้รหิารระดบัสูงและตวัแทนทีร่บัผดิชอบพนัธกจิหลกั
ของสถาบนัรว่มเป็นคณะกรรมการหรอืคณะทาํงาน

2. มกีารวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง และปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิความ
เสีย่งอยา่งนอ้ย 3 ดา้น ตามบรบิทของสถาบนั จากตวัอยา่ง
ตอ่ไปนี ้

-ความเสีย่งดา้นทรพัยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที)่  

-ความเสีย่งดา้นยุทธศาสตร ์ หรอืกลยุทธข์องสถาบนั

-ความเสีย่งดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั

-ความเสีย่งดา้นการปฏบิตั งิาน  เชน่  ความเสีย่งของ
กระบวนการบรหิารหลกัสูตร การบรหิารงานวจิยั  ระบบงาน  
ระบบประกนัคุณภาพ
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ตัวบ่งชีท้ี่ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

-ความเสีย่งดา้นบุคลากรและความเสีย่งดา้นธรรมาภบิาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยแ์ละบุคลากร    

- ความเสีย่งจากเหตกุารณ์ภายนอก        
3. มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและ

จดัลาํดบัความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหใ์นขอ้ 2
4. มกีารจดัทําแผนบรหิารความเสีย่งทีม่รีะดบัความเสีย่งสูง 

และดาํเนนิการตามแผน
5. มกีารตดิตาม และประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผน และ

รายงานตอ่สภาสถาบนัเพือ่พจิารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร ัง้
6. มกีารนําผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัไป

ใชใ้นการปรบัแผนหรอืวเิคราะหค์วามเสีย่งในรอบปีถดัไป 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  

1. มแีผนกลยุทธท์างการเงนิทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องสถาบนั
2. มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิ หลกัเกณฑก์ารจดัสรร 

และการวางแผนการใชเ้งนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบ
ได้

3. มงีบประมาณประจําปีทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฎบิตังิานในแตล่ะพนัธ
กจิและการพฒันาสถาบนัและบุคลากร

4. มกีารจดัทํารายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบ และรายงานตอ่สภา
สถาบนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร ัง้

5. มกีารนําขอ้มูลทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะหค์า่ใชจ้า่ย และ
วเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและความม ัน่คงของสถาบนัอยา่ง
ตอ่เนือ่ง

6. มหีนว่ยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหนา้ทีต่รวจ ตดิตาม
การใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑท์ีส่ถาบนักาํหนด

7. ผูบ้รหิารระดบัสูงมกีารตดิตามผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
และนําขอ้มูลจากรายงานทางการเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการ
ตดัสนิใจ
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ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา
ภายใน  

1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีเ่หมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัพนัธกจิและพฒันาการของสถาบนั ต ัง้แตร่ะดบั
ภาควชิา หรอืหนว่ยงานเทยีบเทา่ และดาํเนนิการตามระบบทีก่าํหนด

2. มกีารกําหนดนโยบายและใหค้วามสําคญัเร ือ่งการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายใน โดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้รหิาร
สูงสุดของสถาบนั

3. มกีารกาํหนดตวับง่ชีเ้พ ิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั
4. มกีารดําเนนิงานดา้นการประกนัค ุณภาพการศกึษาภายในที่

ครบถว้น ประกอบดว้ย 1) การควบคุม ตดิตามการดําเนนิงาน และ
ประเมนิค ุณภาพ  2) การจดัทํารายงานประจําปีทีเ่ ป็นรายงาน
ประเมนิคุณภาพเสนอตอ่สภาสถาบนัและสํานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา ตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานทีม่ขีอ้มูลครบถว้น
ตามทีส่ํานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษากําหนดใน CHE QA 
Online  และ 3) การนําผลการประเมนิค ุณภาพไปทําแผนการ
พฒันาคุณภาพการศกึษาของสถาบนั 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา
ภายใน (ต่อ) 

5. มกีารนําผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในมาปรบัปรุงการ
ทํางาน และสง่ผลใหม้กีารพฒันาผลการดําเนนิงานตามตวับง่ชี้
ของแผนกลยุทธท์ุกตวับง่ชี้

6. มรีะบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้ม ูลสนบัสน ุนการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายในครบท ัง้ 9 องคป์ระกอบคณุภาพ

7. มสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการประกนัคณุภาพการศกึษา 
โดยเฉพาะนกัศกึษา ผูใ้ชบ้ณัฑติ และผูใ้ชบ้รกิารตามพนัธกจิของ
สถาบนั

8. มเีครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรู ด้ า้นการประกนัคณุภาพ
การศกึษาระหวา่งสถาบนัและมกีจิกรรมรว่มกนั

9. มแีนวปฏบิตัทิ ีด่หีรอืงานวจิยัดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาที่
หนว่ยงานพฒันาขึน้  และเผยแพรใ่หห้นว่ยงานอืน่สามารถ
นําไปใชป้ระโยชน ์  




