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รายงานการประชุม 
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา  ส่วนส่งเสริมวิชาการ  

ครั้งที่ 1/2554 
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2554 และวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 

ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ 
       

ผู้ที่เข้าประชุม 
1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)   ประธานคณะทํางาน 
2. นางวาสนา  ภัสสรโยธิน   คณะทํางาน 
3. นางสนทนา  สอ้ิงทอง   คณะทํางาน 
4. นางสาวก่ิงทอง  ยงยุทธมีชัย   คณะทํางาน 
5. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์   คณะทํางาน 
6. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า   คณะทํางาน 
7. นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ   คณะทํางานและเลขานุการ 
8. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน   ผู้เข้าร่วมประชุม 
9. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่   ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.10 น. 
  ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี
  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่ 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
มีการเปล่ียนแปลงตัวบ่งช้ีสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ซึ่งโดยปกติมหาวิทยาลัยจะใช้
ตัวบ่งช้ีของ สกอ. ทุกตัวบ่งช้ี และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจะนําตัวบ่งช้ีขั้นตํ่าไปดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยงาน ดังน้ัน ประธานฯ จึงเห็นสมควรให้มีการนัดประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
เพ่ือปรับปรุงตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนส่งเสริม
วิชาการ ปีการศึกษา 2553  
 
 มติ รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 4.1 การปรับปรุงตัวบ่งชี้สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
  ปีการศึกษา 2553 
 เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายวิชาการได้จัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม
สําหรับการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีที่ปรับใหม่ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สําหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกัน
ในรายละเอียดตัวบ่งช้ีที่ปรับใหม่และตัวบ่งช้ีขั้นตํ่าที่หน่วยงานควรมี และจะนําไปสู่การจัดทําคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ในการน้ี จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การ
ประเมิน สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2553 ให้สอดคล้องตามตัวบ่งช้ีที่
ปรับใหม่ของ สกอ. ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 เน่ืองจากการประชุมในวันดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ที่ประชุมจึงกําหนดให้มีการประชุมต่อเพ่ือ
ร่วมกันพิจารณารายละเอียดส่วนที่เหลือ ต้ังแต่ตัวบ่งช้ีที่ 12.1 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้นไป ในวันที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. 
 
นัดประชุมต่อในวันที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
วันที่ 21 มกราคม 2554 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 4.1 การปรับปรุงตัวบ่งชี้สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
  ปีการศึกษา 2553 
 ประธานฯ ได้ดําเนินการประชุมต่อ ต้ังแต่ตัวบ่งช้ีที่ 12.1 การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นต้นไป 
 
 มติ เห็นควรปรับปรุงตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินสําหรับการประกัน
  คุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2553 โดยมีรายละเอียด
  ปรากฏตามเอกสารประกอบรายงานการประชุม 
 
 วาระที่ 4.2 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2553 
 เลขานุการฯ ขอเสนอแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 
2553 ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการต่อไป  

 
 มติ ให้ความเห็นชอบ และมอบผู้ที่เก่ียวข้องเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ีและ
  จดัส่งให้เลขานุการฯ ภายในต้นเดือนมีนาคม 2554 เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
  (SAR) ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2553 ต่อไป  

 
เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 

(นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ) 
คณะทํางานและเลขานุการฯ 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2553 
จํานวน 4 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี ้

 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ ชนิดของตัวบง่ชี ้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ (1 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (5 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารของหน่วยงาน กระบวนการ 
ตัวบ่งช้ี 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการ 
ตัวบ่งช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 ก. ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ 

กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง กระบวนการ 
ตัวบ่งช้ี 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการส่วนส่งเสริมวิชาการ ผลผลิต 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ (1 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน กระบวนการ 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลกั (10 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ี 12.1 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย กระบวนการ 
ตัวบ่งช้ี 12.2 การดําเนินงานของคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการศึกษา

 ของสถาบันการบินพลเรือน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี 12.3 การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม่
 ช้ันปีที่ 1 

กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี 12.4 การดําเนินงานเก่ียวกับการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ กระบวนการ 
ตัวบ่งช้ี 12.5 การดําเนินงานโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิต

 และพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี 12.6 การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
 บัณฑิตศึกษา 

กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี 12.7 การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
 ปริญญาตรี 

กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี 12.8 การดําเนินงานตามโครงการหน่ึงอาจารย์หน่ึงผลงาน กระบวนการ 
ตัวบ่งช้ี 12.9 การดําเนินงานประชุมสภาวิชาการ กระบวนการ 
ตัวบ่งช้ี 12.10 การดําเนินงานประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียน

 การสอน 
กระบวนการ 
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รายละเอียดการปรบัปรุงตวับ่งชี้ เกณฑม์าตรฐาน และเกณฑ์การประเมินสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2553 
ที่ได้จากการพิจารณาในการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพากรศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครัง้ที่ 1/2554 

รายละเอียดก่อนการปรับปรุง รายละเอียดหลังการปรับปรงุ 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดวิสัยทัศน์ แผน
ดําเนินงานของหน่วยงานและมีการกําหนดตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการ

ดําเนินการ   
ไม่ครบ  

4 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
4-5 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการกําหนดวิสัยทัศน์ 
2. มีแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบั ติการ

ประจําปีที่สอดคล้องกับแผนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ของการดําเนินงาน และ
กําหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เ พื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน  

4. มีการดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
เพื่อรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

6. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานมา
ปรับปรุงพัฒนาการทํางานอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

มีการ
ดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
2 หรือ 3 

ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
4 หรือ 5 

ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
6 หรือ 7 

ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

8 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการกําหนดวิสัยทัศน์ 
2. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ

ประจําปีที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 

3. มีการ ถ่ ายทอดแผนการดํ า เนินงานและ
แผนปฏิบัติการประจําปีระดับมหาวิทยาลัย
ไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

5. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
6. มีการติดตามผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ของ

แผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุง
แผนการดํา เนินงานและแผนปฏิบั ติการ
ประจําป ี
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รายละเอียดก่อนการปรับปรุง รายละเอียดหลังการปรับปรงุ 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับ
ของหน่วยงาน 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการ

ดําเนินการ   
ไม่ครบ 5 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ  
7-8 ข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. ผู้บริหารดําเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

และใช้ศักยภาพภาวะผู้นําที่มีอยู่ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ผู้บริหารมีการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากร
ในหน่วยงานได้ รับการพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ 

3. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการของหน่วยงาน 

4. ผู้ บ ริหารมี ความสามารถ ในการบริหา ร
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้สมดุลและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. ผู้ บ ริหาร มีการ ใช้ท รัพยากรต่ า ง  ๆ  ของ
หน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผลักดัน
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติ 

6. ผู้บริหารมีความสามารถในการกํากับ ติดตาม 
ดูแลผลการดําเนินงานของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และหาทางแก้ไขและพัฒนาการ
ดําเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

7. ผู้บริหารมีการผลักดันให้หน่วยงานจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจน
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนํามาใช้ในการ
ตัดสินใจได้ 

8. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายระดับ
มหาวิทยาลัยให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารของหน่วยงาน 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

มีการ
ดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
2 หรือ 3 

ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
4 หรือ 5 

ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

6 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

7 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. ผู้บ ริหารปฏิบั ติหน้า ที่ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
2. ผู้บ ริหารมี วิสัย ทัศน์  กํ าหนดทิศทางการ

ดํา เนินงาน  และสามารถถ่ ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวาง
แผนการดําเนินงาน มีการนําข้อมูลสารสนเทศ
เป็ น ฐ าน ในก า รป ฏิบั ติ ง า นและ พัฒน า
หน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ ร่ วมงาน  เ พื่อ ใ ห้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

7. มหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงาน 



M:\QA ส่วนส่งเสรมิวิชาการ\ประชุมคณะทาํงาน QA สสว\ปี 2554\เอกสารประกอบรายงานการประชุม\1-54 พิจารณาตบช.สสว.53 ครั้งที่ 1.doc 6 

รายละเอียดก่อนการปรับปรุง รายละเอียดหลังการปรับปรงุ 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การ
เรียนรู้ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการ

ดําเนินการ   
ไม่ครบ  

4 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
4 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ
อย่างน้อย 
5 ข้อแรก  

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการแต่งตั้งคณะทํางานการจัดการความรู้

ประจําหน่วยงาน 
2. มีการทบทวนการจัดการความรู้ เ พื่อมุ่งสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ใ ห้ประชาคมของมหาวิทยาลั ย
รับทราบ 

3. มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดการความรู้ 
4. มีการจั ด ทํ าองค์ ความรู้ และ เผยแพร่ ต่อ

สาธารณชน 
5. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการ

จัดการความรู้ 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนา

กระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

มีการ
ดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

5 ข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ

การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

2. มีการทบทวนการจัดการความรู้ เ พื่อมุ่งสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ใ ห้ประชาคมของมหาวิทยาลั ย
รับทราบ 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทั กษะของผู้ มี ป ร ะสบกา รณ์ ต ร ง  ( tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ ที่กําหนดและเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ ที่
กําหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่น  ๆ ที่ เป็นแนวปฏิบั ติ ที่ ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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รายละเอียดก่อนการปรับปรุง รายละเอียดหลังการปรับปรงุ 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหาร 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการ

ดําเนินการ   
ไม่ครบ  

2 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ
อย่างน้อย 
3 ข้อแรก  

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีนโยบายในการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการ

ตัดสินใจในระดับหน่วยงาน 
2. มีการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับ

หน่วยงาน 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ของฐานข้อมูล  
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
5. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มา

ปรับปรุงฐานข้อมูล 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 
ก. ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

มีการ
ดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
5 ข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีนโยบายในการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการ

บริหารจัดการในระดับหน่วยงาน 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ภายในหน่วยงาน 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการ ส่ ง ข้อ มูลผ่ านระบบเครื อ ข่ ายของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง
มาใช้ในกระบวนการบริหารงาน 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการ

ดําเนินการ   
ไม่ครบ  

3 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
3-4 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการแต่งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง

ประจําหน่วยงาน 
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ

หรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน 
และจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผน
ดังกล่าวต้องกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ
ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากร
ทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และ
ดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของ
หน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

มีการ
ดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
3 หรือ 4 

ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

6 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการแต่งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง

ประจําหน่วยงาน 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัย

ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2. 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
มหา วิทยา ลัยไปใช้ ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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รายละเอียดก่อนการปรับปรุง รายละเอียดหลังการปรับปรงุ 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.11 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ต่ํากว่า 3.00 3.00-3.99 มากกว่าหรือ

เท่ากับ 4.00  

- 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
ต่ํากว่า
หรือ

เท่ากับ 
1.50 

1.51-
2.50 

2.51-
3.50 

3.51-
4.50 

มากกว่า
หรือ

เท่ากับ
4.51  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพกายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารหน่วยงาน 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการ

ดําเนินการ   
ไม่ครบ  

3 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
3 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ
อย่างน้อย  
4 ข้อแรก  

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
หน่วยงาน 

2. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

3. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่
ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจํา  

4. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

5. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

6. มีการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

มีการ
ดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
2 หรือ 3  

ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
4 หรือ 5 
หรือ 6 
ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
7 หรือ 8  

ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

9 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
หน่วยงาน 

2. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่
ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ การจัดทํารายงานประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําปี และประเมินคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจํา 

5. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในต่อมหาวิทยาลัยและสาธารณชน 

6. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

7. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

8. มีเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

9. มีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่ง
อ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ 
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รายละเอียดก่อนการปรับปรุง รายละเอียดหลังการปรับปรงุ 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการ

ดําเนินการ   
ไม่ครบ  

3 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
3 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ
อย่างน้อย  
4 ข้อแรก  

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดย
สอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงาน 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในต่อมหาวิทยาลัยและสาธารณชน  

4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
การดําเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ
การเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและ
สถาบันอื่น ๆ 
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รายละเอียดก่อนการปรับปรุง รายละเอียดหลังการปรับปรงุ 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการ

ดําเนินการ   
ไม่ครบ 8 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
8-9 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
ครบทุกข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2. มี ก า ร จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง คณะ ทํ า ง าน /

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. มี ก า รดํ า เ นิ น ก า รป ระชุ ม คณะ ทํ า ง าน /
คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามแผน
ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

4. ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะทํางาน/
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ครบถ้วน 

5. มีการจัด ทํารายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

6. มีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงาน 

7. มีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน 

8. ดําเนินการจัดประชุมเวที QA เพื่อให้หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเสนอผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

9. ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

10. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

มีการ
ดําเนินการ 
1-3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
6-7 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
8-9 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
10 ข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2. มี ก า ร จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง คณะ ทํ า ง าน /

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. มี ก า รดํ า เ นิ น ก า รป ระชุ ม คณะ ทํ า ง าน /
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามแผน
ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

4. ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะทํางาน/
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ครบถ้วน 

5. มีการจัด ทํารายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

6. มีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงาน 

7. มีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน 

8. ดําเนินการจัดประชุมเวที QA เพื่อให้หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเสนอผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

9. ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

10. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดก่อนการปรับปรุง รายละเอียดหลังการปรับปรงุ 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการบิน
พลเรือน 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการ

ดําเนินการ   
ไม่ครบ  

3 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
3-4 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีแผนการจัดประชุมที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจําปี 
2. มี รายละ เ อี ยดการจั ดประชุ มและ มี การ

ประสานงานการจัดประชุม 
3. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถาบันการบิน
พลเรือน 

4. มีการสรุปรายงานการประชุมแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนําสู่การปฏิบัติ 

5. มีการติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุม 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการบิน
พลเรือน 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

มีการ
ดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
5 ข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีแผนการจัดประชุมที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจําปี 
2. มี ร ายละ เ อียดการจั ดประชุ มและ มีการ

ประสานงานการจัดประชุม 
3. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถาบันการบิน
พลเรือน 

4. มีการสรุปรายงานการประชุมแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนําสู่การปฏิบัติ 

5. มีการติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุม 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 การดําเนินงานของเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการ

ดําเนินการ   
ไม่ครบ  

3 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
3-4 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการครบ

ทุกข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ/ 

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ/ 

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และสรุปรายงาน
การประชุมแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. มีการจัด ทําแผนปฏิบั ติการ  งบประมาณ
โครงการเครือข่ายฯ 

4. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
5. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

เพื่อรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

- ตัดตัวบ่งชี้นี้ออกในปีการศึกษา 2553 เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงให้งานเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไปอยู่ในความดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 19 
ตุลาคม 2552 - 
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รายละเอียดก่อนการปรับปรุง รายละเอียดหลังการปรับปรงุ 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 การเตรียมความพร้อมด้าน
การศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการ

ดําเนินการ   
ไม่ครบ 4 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
ครบทุกข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานในการเตรียม

ความพร้อมด้านการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 1 

2. มีการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเตรียม
ความพร้อมด้านการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 1 

3. มีการกําหนดรูปแบบ/กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ด้านการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 

4. ดําเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้าน
การศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 

5. มีการประเมินผลกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ด้านการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 

6. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในครั้งต่อไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 การเตรียมความพร้อมด้าน
การศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

มีการ
ดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
5 ข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานในการเตรียม

ความพร้อมด้านการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 1 

2. มีการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเตรียม
ความพร้อมด้านการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 1 

3. มีการกําหนดรูปแบบ/กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ด้านการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 

4. ดําเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้าน
การศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 

5. มีการประเมินผลกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ด้านการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 
และนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในครั้งต่อไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.5 การดําเนินงานเกี่ยวกับการมอบ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการ

ดําเนินการ   
ไม่ครบ  

4 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
4-5 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการจัดทําแผน ขั้นตอนและรายละเอียดของ

การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ 
3. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดวิธีสรรหา

และสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสมควรได้รับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

4. สภาวิชาการใ ห้ความเ ห็นชอบ  และสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพิจารณาอนุมัติ
บุคคลที่ควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

5. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประกาศ
อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

6. ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับ
พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 การดําเนินงานเกี่ยวกบัการมอบ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

มีการ
ดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
5 ข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการจัดทําแผน ขั้นตอนและรายละเอียดของ

การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ 
3. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดวิธีสรรหา

และสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสมควรได้รับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

4. สภาวิชาการใ ห้ความเ ห็นชอบ  และสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพิจารณาอนุมัติ
บุคคลที่ควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
พร้อมจัดทําประกาศอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ 

5. ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับ
พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
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รายละเอียดก่อนการปรับปรุง รายละเอียดหลังการปรับปรงุ 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.6 การดําเนินงานโครงการเครือข่าย
เชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการ

ดําเนินการ   
ไม่ครบ  

5 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
5-6 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการทํา MOU ร่วมกันระหว่างสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัย 
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้ง

จํานวนทุนและจํานวนเงิน ที่จัดสรรให้แก่
มหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา 

3. สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ป ระก าศ ร า ยชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ ทุ นฯ  และแจ้ ง
มหาวิทยาลัยทราบ 

4. ผู้ได้รับทุนฯ ดําเนินการตามทุนที่ได้รับจัดสรร 
5. ติดตามรายงานความก้าวหน้า/รายงานการใช้

งบประมาณของผู้ได้รับทุนฯ 
6. แจ้งรายงานความก้าวหน้า/รายงานการใช้

งบประมาณของผู้ได้รับทุนฯ แก่ส่วนการเงิน
และบัญชี และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

7. แจ้งปิดโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.5 การดําเนินงานโครงการเครือข่าย
เชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

มีการ
ดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
6 ข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการทํา MOU ร่วมกันระหว่างสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัย 
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้ง

จํานวนทุน จํานวนเงินที่จัดสรร และรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ 
ให้แก่มหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา 

3. ผู้ได้รับทุนฯ ดําเนินการตามทุนที่ได้รับจัดสรร 
4. ติดตามรายงานความก้าวหน้า/รายงานการใช้

งบประมาณของผู้ได้รับทุนฯ 
5. แจ้งรายงานความก้าวหน้า/รายงานการใช้

งบประมาณของผู้ได้รับทุนฯ แก่ส่วนการเงิน
และบัญชี และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

6. แจ้งปิดรายงานการสํา เ ร็จการศึกษาและ
โครงการที่ ดํ า เนินการเส ร็จสิ้นแล้วไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.7 การดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการ

ดําเนินการ   
ไม่ครบ  

4 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
4-5 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการกําหนดเกณฑ์การจัดกิจกรรมเพื่อการ

จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ประสานงานและแจ้งสํานักวิชาเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปีตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

3. มีการตรวจสอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

4. จัดส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณให้ฝ่าย
วางแผนเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

5. มีการตรวจสอบการขอใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.6 การดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

มีการ
ดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
5 ข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการกําหนดเกณฑ์การจัดกิจกรรมเพื่อการ

จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ประสานงานและแจ้งสํานักวิชาเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปีตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

3. มีการตรวจสอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

4. จัดส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณให้ฝ่าย
วางแผนเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

5. มีการตรวจสอบการขอใช้งบประมาณและ
ติดตามผลการดํ า เนินงานใ ห้ เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ 
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รายละเอียดก่อนการปรับปรุง รายละเอียดหลังการปรับปรงุ 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.8 การดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการ

ดําเนินการ   
ไม่ครบ  

3 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
3-4 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการกําหนดเกณฑ์การจัดกิจกรรมเพื่อการ

จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. ประสานงานและแจ้งสํานักวิชาเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปีตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

3. มีการตรวจสอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

4. จัดส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณให้ฝ่าย
วางแผนเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

5. มีการตรวจสอบการขอใช้งบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.7 การดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

มีการ
ดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
5 ข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการกําหนดเกณฑ์การจัดกิจกรรมเพื่อการ

จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. ประสานงานและแจ้งสํานักวิชาเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปีตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

3. มีการตรวจสอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

4. จัดส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณให้ฝ่าย
วางแผนเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

5. มีการตรวจสอบการขอใช้งบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.9 การดําเนินงานตามโครงการหนึ่ง
อาจารย์หนึ่งผลงาน 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการ

ดําเนินการ   
ไม่ครบ  

5 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
5-6 ข้อแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการหนึ่งอาจารย์

หนึ่งผลงาน 
2. แจ้งสํานักวิชาเพื่อให้คณาจารย์ส่งสรุปผล

โครงการฯ ประจําปี และข้อเสนอโครงการฯ ใหม่
ที่จะดําเนินการต่อไป 

3. มีการรวบรวมผลงานโครงการฯ ประจําปีและ
ข้อเสนอโครงการฯ ใหม่ที่จะดําเนินการต่อไป 
เพื่อจัดทํารายงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน 

4. จัดส่งรายงานโครงการฯ ให้สํานักวิชา/สาขาวิชา 
เพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของผลงาน
ก่อนเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

5. เสนอรายงานโครงการฯ ต่อสภาวิชาการเพื่อ
รับทราบ 

6. จัดส่งรายงานโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ให้สํานักวิชา/
สาขาวิชา 

7. จัดส่งรายงานโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ พร้อม
ผลงานของคณาจารย์ให้ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา เพื่อเผยแพร่และจัดทําฐานข้อมูล
ผลงานของคณาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.8 การดําเนินงานตามโครงการหนึ่ง
อาจารย์หนึ่งผลงาน 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

มีการ
ดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
5 ข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการหนึ่งอาจารย์

หนึ่งผลงาน 
2. แจ้งสํานักวิชาเพื่อให้คณาจารย์ส่งสรุปผล

โครงการฯ ประจําปี และข้อเสนอโครงการฯ ใหม่
ที่จะดําเนินการต่อไป 

3. มีการรวบรวมผลงานโครงการฯ ประจําปีและ
ข้อเสนอโครงการฯ ใหม่ที่จะดําเนินการต่อไป 
เพื่อจัดทํารายงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน 

4. จัดส่งรายงานโครงการฯ ให้สํานักวิชา/สาขาวิชา 
เพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและเสนอ
รายงานโครงการฯ ต่อสภาวิชาการเพื่อรับทราบ 

5. จัดส่งรายงานโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ให้สํานักวิชา/
สาขาวิชา และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
เพื่อเผยแพร่และจัดทําฐานข้อมูลผลงานของคณาจารย์ 
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รายละเอียดก่อนการปรับปรุง รายละเอียดหลังการปรับปรงุ 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.10 การดําเนนิงานประชุมสภาวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการ

ดําเนินการ   
ไม่ครบ 5 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
5-7 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
ครบทุกข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการกําหนดแผนการประชุมสภาวิชาการ 
2. จัดประชุมตามแผนที่ตั้งไว้จํานวนครั้งตั้งแต่ร้อยละ 

85 ขึ้นไป 
3. จัดส่งวาระการประชุมให้กรรมการสภาวิชาการ 

ศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ 
4. แจ้งมติสภาวิชาการให้หน่วยงานต้นเรื่องทราบ

และปฏิบั ติ โดยเฉลี่ยไม่ เกิน  3 วันทําการ
หลังจากวันประชุม 

5. จัด ทํารายงานการประชุมและเ วียนแจ้ ง
กรรมการสภาวิชาการเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม  โดย เฉลี่ ย ไ ม่ เกิ น  10  วัน ทําการ 
หลังจากการประชุม 

6. จัดทําสรุปมติการประชุมภายหลังการรับรอง
รายงานการประชุมจากที่ประชุมสภาวิชาการ
และเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบเพื่อเก็บ
เป็นข้อมูลอ้างอิง 

7. นําสรุปมติสภาวิชาการขึ้นเว็บไซต์ของส่วน
ส่งเสริมวิชาการเพื่อการสืบค้น 

8. มีการติดตามการดํา เนินงานตามมติสภา
วิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.9 การดําเนนิงานประชุมสภาวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

มีการ
ดําเนินการ 
1-2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
6-7 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
8 ข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการกําหนดแผนการประชุมสภาวิชาการ 
2. จัดประชุมตามแผนที่ตั้งไว้จํานวนครั้งตั้งแต่

ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
3. จัดส่งวาระการประชุมให้กรรมการสภาวิชาการ 

ศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ 
4. แจ้งมติสภาวิชาการให้หน่วยงานต้นเรื่องทราบ

และปฏิบั ติ โดยเฉลี่ยไม่เกิน 3 วันทําการ
หลังจากวันประชุม 

5. จัด ทํารายงานการประชุมและเวียนแจ้ ง
กรรมการสภาวิชาการเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม  โดยเฉ ลี่ยไ ม่ เกิน  10 วัน ทําการ 
หลังจากการประชุม 

6. จัดทําสรุปมติการประชุมภายหลังการรับรอง
รายงานการประชุมจากที่ประชุมสภาวิชาการ
และเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบเพื่อเก็บ
เป็นข้อมูลอ้างอิง 

7. นําสรุปมติสภาวิชาการขึ้นเว็บไซต์ของส่วน
ส่งเสริมวิชาการเพื่อการสืบค้น 

8. มีการติดตามการดําเนินงานตามมติสภา
วิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.11 การดําเนินงานประชุมเพื่อ
ประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการ

ดําเนินการ   
ไม่ครบ 4 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
ครบทุกข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการจัดทําแผนการประชุมเพื่อประเมินภารกิจ

การจัดการเรียนการสอน 
2. จัดการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียน

การสอนตามแผนที่ตั้งไว้ 
3. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียน

การสอนจากสํานักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ 
และสรุปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไข
ปัญหา 

4. รวบรวมข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน และปัญหา
ในการจัดการเรียนการสอนมาจัดทําเป็น
เอกสารประกอบการประชุมและจัดส่งให้
หน่วยงานต่าง ๆ ศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วัน
ทําการก่อนการประชุม 

5. จัดทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยไม่เกิน 
15 วันทําการหลังจากที่มีการประชุมและเสนอ
สภาวิชาการรับทราบ 

6. เวียนแจ้งรายงานการประชุมให้ผู้บริหาร/
คณบดี/หัวหน้าสาขาวิชา/หน่วยงานต่าง ๆ 
ภายหลังจากที่สภาวิชาการรับทราบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.10 การดําเนินงานประชุมเพื่อ
ประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

มีการ
ดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
6 ข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการจัดทําแผนการประชุมเพื่อประเมินภารกิจ

การจัดการเรียนการสอน 
2. จัดการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียน

การสอนตามแผนที่ตั้งไว้ 
3. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียน

การสอนจากสํานักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ 
และสรุปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
แก้ไขปัญหา 

4. รวบรวมข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน และปัญหา
ในการจัดการเรียนการสอนมาจัดทําเป็น
เอกสารประกอบการประชุมและจัดส่งให้
หน่วยงานต่าง ๆ ศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วัน
ทําการก่อนการประชุม 

5. จัดทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยไม่เกิน 
15 วันทําการหลังจากที่มีการประชุมและเสนอ
สภาวิชาการรับทราบ 

6. เวียนแจ้งรายงานการประชุมให้ผู้บริหาร/
คณบดี/หัวหน้าสาขาวิชา/หน่วยงานต่าง ๆ 
ภายหลังจากที่สภาวิชาการรับทราบ 

 


