สรุปตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. และ สมศ. ปีการศึกษา 2554
สรุปจํานวนและชื่อตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั

จํานวน
ตัวบ่งชี้

ชื่อตัวบ่งชี้

1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

3

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนนักวิจยั ประจํา
ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
(สมศ.)
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพ
(สมศ.)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการบริหารประจํา
ส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

(3)

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่
สังคม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการ
จัดการ

(1)

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สกอ. = 10 + (1) รวมทั้งสิ้น
สมศ. = (3)

1
1

4
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สรุปเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ มี 1 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
(ปีงบประมาณ)

เกณฑ์มาตรฐาน
1. การจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย

การมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในส่วนงาน และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําส่วนงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส่วนงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบตั ิการประจําปีครบตาม
พันธกิจหลักของส่วนงาน
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปีครบตามพันธกิจหลักของ
ส่วนงาน
6.มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารประจํา
ส่วนงานเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารประจําส่วน
งานและคณะกรรมการอํานวยการประจําส่วนงานเพื่อพิจารณา
(ให้ความเห็น)
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการอํานวยการประจําส่วนงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย
มี 3 (3) ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุ
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของส่วนงาน และดําเนินการตามระบบ
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ที่กําหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการบริการ
วิชาการแก่ชมุ ชน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย
4. มีการจัดสรรงบประมาณของส่วนงาน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์
ของส่วนงานอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้- ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ฯ หรือหน่วยวิจยั หรือศูนย์เครือ่ งมือ หรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบตั ิการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของส่วนงาน

ตัวบ่งชี้
4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตอ่ จํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย (ปีงบประมาณ)

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรูท้ ี่
คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ ด้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีน่ ําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสทิ ธิบัตร และมีการ
ยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสทิ ธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
180,000 บาทต่อคน
การคํานวณ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก
จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด

ตัวบ่งชี้
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(สมศ.)

6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.)

เกณฑ์มาตรฐาน
การคํานวณ
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ x 100
จํานวนนักวิจยั ประจําทั้งหมด
(มีแบบกรอกข้อมูลเชิงปริมาณ ตามตาราง Template ของมหาวิทยาลัย)
การคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ x 100
จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด
(มีแบบกรอกข้อมูลเชิงปริมาณ ตามตาราง Template ของมหาวิทยาลัย)

7. ผลงานวิชาการที่ได้รบั การรับรอง การคํานวณ
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ x 100
คุณภาพ (สมศ.)
จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด
(มีแบบกรอกข้อมูลเชิงปริมาณ ตามตาราง Template ของมหาวิทยาลัย)

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม มี 1 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ 1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน
หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ
ต่อสังคม
4. มีการนําผลประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู้ทีไ่ ด้จากการบริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้ส่บู ุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่ส่สู าธารณชน

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ มี 4 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. คณะกรรมการบริหารประจําส่วนงานปฏิบตั ิหน้าที่ตามทีก่ ฎหมาย
7.1 ภาวะผูน้ ําของคณะกรรมการ
กําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ทีก่ ําหนด
บริหารประจําส่วนงานและ
ล่วงหน้า
ผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผน
กลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาส่วนงาน
3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ
ส่วนงานไปยังบุคลากรในส่วนงาน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. คณะกรรมการอํานวยการประจําส่วนงานประเมินผลการบริหารงาน
ของส่วนงานและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรูท้ ี่
7.2 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบัน
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส่วนงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
เรียนรู้
ด้านการวิจัย
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ทีก่ ําหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบตั ิที่ดตี าม
ประเด็นความรู้ทีก่ ําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรูท้ ี่กําหนดในข้อ 1 ทั้งทีม่ ีอยู่
ในด้านบุคคลและแหล่งเรียนรู้อืน่ ๆ ที่เป็นแนวปฏิบตั ิทีด่ ีมาพัฒนาและ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์มาตรฐาน
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit
Knowledge)
5. มีการนําความรูท้ ี่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนั หรือ
ปีการศึกษาทีผ่ ่านมาทีเ่ ป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัตทิ ี่ดมี าปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริง
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
และการตัดสินใจ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
ส่วนงาน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการวิจัย การบริหารจัดการ
และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตามที่กําหนด
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
อํานวยการประจําส่วนงานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

ตัวบ่งชี้
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รบั ผิดชอบพันธกิจหลักของส่วนงานร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของส่วนงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
งานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสีย่ งสูงและ
ดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการอํานวยการประจําส่วนงานและคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
อํานวยการประจําส่วนงานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ มี 1 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (ปีงบประมาณ)
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจําปีทีส่ อดคล้องกับแผนปฏิบตั ิงานในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนาส่วนงานและบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการอํานวยการประจําส่วนงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์
ทางการเงินและความมั่นคงของส่วนงานอย่างต่อเนื่อง
6. มีการตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มี 1 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
การดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
9.1 ระบบและกลไกการประกัน
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของส่วนงานตั้งแต่ระดับภาควิชา
คุณภาพการศึกษาภายใน
หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสํานักงาน
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิม่ เติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ โดยจัดทําในรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 2) เสนอ
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินของมหาวิทยาลัยต่อ
คณะกรรมการอํานวยการประจําส่วนงาน และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทกุ ตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของส่วนงาน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบตั ิที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาส่วนที่
ส่วนงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอืน่ สามารถนําไปใช้
ประโยชน์

