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แนวปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ให้มีการ

ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
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การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 

1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษา จะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้ 

บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการ
ดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและ
ภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ า เป็นที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ  

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน 
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัว
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้ 
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับสากลการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพ
ชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation)              
มีความโปร่งใส ( transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่ งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลัก                 
ธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละละดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
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8) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
และมีการปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาจึง
ได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่
ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  

10) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม   และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้
1) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

โดยระบบ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษา 

3) ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ก าหนดขึ้นโดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และได้มาตรฐาน 

4)  เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์(goals) 
ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

5) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงานในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
มหาวิทยาลัย 

6) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

7) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็น ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 

ที่มา: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
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2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ 
“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ 
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษา ในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง
ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สาธารณชน 

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและ
แก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพ 
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่
ต่างกัน รวมทั้ง มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความ
หลากหลายทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อน
ภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละ
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กลุ่มเหล่านี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ 
อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่
เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน  โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการ
ประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการ
ประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ 
เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจาก ภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้าย
หน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น        
4 กลุ่ม คือ  

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  
จัดฝึกอบรม สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน 
มหาวิทยาลัยสนับสนุน รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข มหาวิทยาลัยที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ในระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค 
เพ่ือรองรับการด ารงชีพ มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง หมายความถึง มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ่ม สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้น
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสอง
ด้าน รวมทั้งมหาวิทยาลัยอาจมีบทบาทในการพัฒนา ภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริกา ร 
มหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็น มหาวิทยาลัยที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
และลักษณะที่ 2 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นระดับปริญญาตรี 

กลุ่ม ง มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
และเน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็น
ผู้น าทางความคิดของประเทศ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับ
สากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
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ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม 
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว  
 2.3 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   

 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ได้ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
2553 
 ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้ 
 “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม  
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น  
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)   
 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ  ประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา  การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ  เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง  ให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่
ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และ แนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 ข้อ 4 เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ 3 แล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ  ที่ต้องการให้มีการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจาก  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ส านักงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน คุณภาพภายนอก ให้ส านักงาน
ด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ  สถานศึกษา และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะ ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือให้ สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ในการด าเนินการตามวรรคสอง ส านักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่
ได้รับการรับรองจาก ส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาได้ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการด าเนินการ  



- 12 - 
 

(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ)                 

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ข้อ 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บ
ข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิดปิดภาคการศึกษาแบบเดิม 
หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิดปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน  

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 
ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนมิถุนายน  – 
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป  

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มา
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้
งบประมาณกลางปีหรือ งบประมาณพิเศษก็ได้ 
 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
1. หลักสูตร คณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี

การศึกษา 
2. หลักสูตร คณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย เก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้ 

และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และมหาวิทยาลัย  
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผ่านระบบ TNSU QA Online  
4. คณะน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 
5. คณะประเมินตนเอง และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว  
6.  วิทยาเขต น าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะ มาจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองระดับวิทยาเขต 
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7. วิทยาเขต ประเมินตนเอง และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ หลักสูตร คณะ พร้อมน าผลการ
ประเมินเสนอ คณะกรรมการวิทยาเขตเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาวิทยาเขตในปีการศึกษาถัดไป  

8.  มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะ และวิทยาเขต มาจัดท า
รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย 

9. มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินเสนอผู้บริหาร สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
เพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปีการศึกษาถัดไป  

10. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้บริหาร คณะกรรมการวิทยาเขต สภาวิชาการ สภา
มหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และแผนยุทธศาสตร์  

11. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online และ
เอกสารเพ่ิมเติมตามบริบทของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในทุกปีการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัย ตามล าดับโดย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบเอกสารเพ่ิมเติมตามบริบทของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ทั้งนี้ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็น
หลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้ง ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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จ านวนและคุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
ระดับคณะและวิทยาเขต  
จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 
- ประธานกรรมการ จ านวน 1  คน 
- กรรมการ  จ านวน  2  คน 
-  เลขานุการ  จ านวน  1  คน   
คุณสมบัต ิ
1. ประธานกรรมการ  

- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ  

- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป  

  -  เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะมหาวิทยาลัย (ประธาน) ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. กรรมการ  
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

   - กรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ประเมินที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ) 

 
 

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

 

 ระบบ กลไก และขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 ความเชื่อมโยงการข้อมูลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
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(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ)                 
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(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ) 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
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(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ) 

ความเชื่อมโยงการข้อมูลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
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(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ) 

แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) วิทยาเขต 17 แห่ง 

 ก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติ และ 
ผู้รับผิดชอบ  
ตัวบ่งชี้  

 

ผู้บริหาร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ผู้บริหาร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(กลุ่มประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 
ระดับอุดมศึกษา) 

1. จัดท านโยบายการประกันคุณภาพฯ เสนอต่ออธิการบดี 
2. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย เพื่อจัดท าระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

3.จัดท าเป็นท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

งานประกัน
คุณภาพ 
การศึกษาฯ 

น านโยบายสุ่การปฎิบัติ และจัดท าระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาเขตท่ีสอคดล้องกับท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ 1.จัดท ารายละเอียดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ เกณฑ์ ตามตัวบ่งชี้ท่ี
รับผิดชอบ 

2. จัดท าคู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ 

1.ศึกษารายละเอียดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ เกณฑ์ ตามคู่มือการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในรับผิดชอบ 

 ถ่ายทอดมาตรฐาน  
     ตัวบ่งชี้ไปยัง

ผู้รับผิดชอบ  
น าไปสู่การปฏิบัติ 

 

ผู้บริหาร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ผู้บริหาร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 จัดประชุมชี้แจงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แก่
ผู้รับผิดชอบและบุคลากรทุกคน 

งานประกัน
คุณภาพ 
การศึกษาฯ 

ประชุมชี้แจงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แก่
ผู้รับผิดชอบและบุคลากรทุกคน 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ ชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการด าเนินงานตามคู่มือด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้แก่ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ทุกคน 

ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ 

ชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการด าเนินงานตามคู่มือ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แก่ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ทุกคน 

 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
 

ผู้บริหาร ก ากับติดตามการด าเนินงานงานตามระบบและกลไกการประเมิน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยก าหนด 

ผู้บริหาร 1.ก ากับติดตามผลการด าเนินงานทุกระดับ ตามระบบและกลไก
การประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยก าหนด 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ 
2.จัดปฏิทินการประเมินฯและรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร 

งานประกัน
คุณภาพ 

1.จัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ)                 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) วิทยาเขต 17 แห่ง 
 3.สังเคราะห์ผลการประเมินฯ เป็นรายงานผลการด าเนินงานระดับ

หาวิทยาลัย 
4.รวบรวบรายงานผลการประเมินทุกระดับเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

การศึกษาฯ 
 

2.รับการประเมินตามปฏิทินท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ท่ีรับผิดขอบ  ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ท่ีรับผิดขอบ 

 น าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

 

ผู้บริหาร ก ากับ ติดตามตามด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามข้อเสนอแนะท่ีคณะกรรมการประเมินและสภามหาวิทยาลัยให้
ข้อเสนอแนะ 

ผู้บริหาร ก ากับติดตามการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ท่ีคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตให้
ข้อเสนอแนะ 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานการปรับปรุงแผนพัฒนา
คุณภาพจากผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

งานประกัน
คุณภาพ 
การศึกษาฯ 

ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานการปรับปรุงแผนพัฒนา
คุณภาพจากผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะท่ีคณะกรรมการประเมินคณะกรรมการประเมินและ
และคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตให้ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะท่ีคณะกรรมการประเมินคณะกรรมการประเมิน
และและคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตให้ข้อเสนอแนะ 
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(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ) 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

 

นิยามศัพท์ 
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(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ) 

นิยามศัพท์ 

ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้ได้ผล

ออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

อาจารย์  หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548) 

ส าหรับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หรือเงินงบประมาณ
หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง   ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญา
จ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีที่ประเมิน 
ดังนี้ 

9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน                     ไม่สามารถน ามานับได้ 

  
คุณภาพการศึกษา  (Education Quality) หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและ

ภารกิจของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจน
ปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัดการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย 
จริยธรรม 

จริยธรรม (Ethics) หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง ดีงามเหมาะสมทั้งตามหลัก
กฎหมายและคุณธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน เพ่ือให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ  หรือนอกเวลาราชการ โดย
มหาวิทยาลัย ได้มีการค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 
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นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ  หรือนอกเวลาราชการ โดย
มหาวิทยาลัยมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์  และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 
 

นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 
อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้ เริ่ม
บังคับใช้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ  คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” 
หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือ สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและ
ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  
แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี ภาระหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดย
จะเป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ยกเว้น พหุวิทยาการ  หรือ             
สหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 

ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใช้ค าพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นิยามอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรจะหมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่ง กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได  ้โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  
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นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ท างาน  

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด               

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ 

ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก และเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง 

อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วน
อ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกัน ไม่ใช่
กิจกรรมที่ท าโดยคน คนเดียว  

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ
รายงาน สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ระดับคณะ และ ต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วม
เป็นกรรมการพิจารณาด้วย  

การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใ ช้ในการ
ปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ  

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัย (organization wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการ
ด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  
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การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้อง
ไปแสดงในต่างประเทศ อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม  

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ  ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น
ด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25  

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ  ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มา
จากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ  ์(Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์
และตีความข้อมูลตลอดจน สรุปผลอย่างเป็นระบบ  

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจาก แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อัน
ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์ และ คุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน 
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่(1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม 
ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อ ประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง 
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(Performance Arts) ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ 
(Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ  

แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่ เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัย หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลา 
แนวโน้มแสดงผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยตามล าดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูล
ในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ ในทางสติติ อาจจ าเป็นต้องแสดงจ านวนข้อมูลมากกว่านี้
เพ่ือยืนยันแนวโน้มระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอ หา
กรอบเวลาสั้น ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่
สื่อความหมายได้ชัดเจน 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จ 
หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็น
เอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน หรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมี
หลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้
ว่าจ้างในการท าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็น
ผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงาน
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้
รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่ าวคือ ระบุชื่อ
เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความ วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูล
การจัดอันดับ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of 
Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือ ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา  

แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนด
ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ 
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ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยควรคลอบคลุมทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ 
เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยมหาวิทยาลัยน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผน
ด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถ ผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหา
ส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการ
ใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่มหาวิทยาลัยใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้น
บังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่ง
เงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสม
ของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือมหาวิทยาลัยจะต้องมีการระดมทุนด้วย
วิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุน ของการ
ด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทาง 
การเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็น
แผนที่ถ่ายทอดแผน กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้า
โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ  
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์

ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์
ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น  

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือ
หลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน  

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์เคมี)  

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา (ที่มา : 
คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 
ตุลาคม 2549)  
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หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป (เช่น ระดับ จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์การกลาง ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา
วิชาชีพ)  

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน  ี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทาง
ศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและ
พึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับ
ใช้ในภาครัฐ มี 10 องค์ประกอบ ดังนี้  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงาน ที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ  

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากร ทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะ 
เวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างสถาบันอุดมศึกษา 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทัง้ การแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี           
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้           
ทุกขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่
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 ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ 
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการ ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ  

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร 
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะ ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มี ข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็น ที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หมายถึง รายการแข่งขันกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ เช่น กีฬาโอลิมปิกเกมส์ กีฬาโอลิมปิกเยาวชน กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์-มาเชียล
อาร์ทเกมส์ กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ กีฬาซีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยโลก กีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย กีฬานักเรียน
อาเซียน กีฬานักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย กีฬาชิงแชมป์โลกของแต่ละชนิดกีฬา  กีฬาชิงชนะเลิศแห่ง
เอเชีย กีฬาที่จัดหรือรับรองโดยสหพันธ์กีฬานานาชาติ รวมถึงรายการจัดการแข่งขันกีฬาที่มีประเทศต่างๆ
เข้าร่วมตั้งแต่ 3 ประเทศ ขึ้นไปโดยเป็นรายการแข่งขันที่จัดเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

การแข่งขันกีฬาระดับชาติ หมายถึง รายการแข่งขันกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันระดับประเทศ เช่น 
กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย 
รวมถึงกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่จัดโดยสมาคมกีฬา  

นวัตกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์วิธีการ การบริหารจัดการ  หรือ ในงานอ่ืนใด ทั้งนี้ ซึ่ง

เป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ส่วนที่ 5 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ส าหรับการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2566 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
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ระดับคณะ  

ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะ  

จ านวน 6 มาตรฐาน 24  ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
1. ผลลัพธ์ผู้เรียน 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตทุกหลักสูตรของคณะ 

1.2 บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท ารวมกับ
ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทที่ได้รบัการตพีิมพ์หรือ
เผยแพร่ 
     ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิต
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ประเด็นที่ 2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
 
 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ด้จากการแปลงค่า 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตร
ของคณะรวมกับค่าเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ด้จาก
แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของ
คณะ (กรณีมีหลักสูตรปริญญาโท) 
     ประเด็นที่ 1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ด้
จากการแปลงคา่ร้อยละของจ านวนบัณฑิต
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี  ทุกหลักสูตรของคณะ 
     ประเด็นที่ 2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ด้จาก
การแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกหลักสูตรของคณะ 

1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ  
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
(เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563) 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ยที่เปน็ผู้สรา้งหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นคะแนนระหว่าง  
0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

1.4 นักศึกษาชัน้ปสีุดทา้ยที่สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
(เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563) 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 
 

2. ผลลัพธ์การวิจัย
และนวัตกรรม 

2.1 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ า
คณะ  

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วง
น้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าคณะ เป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 เกณฑ์
แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา 
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่
เน้นระดับปริญญาตรี) 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)    
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และ            
คณะศิลปศาสตร์) เป็นคะแนนเต็ม 5 =  
ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

2.2 ผลงานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ของ
อาจารย์ประจ าคณะ 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวน
ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชนข์องอาจารย์
ประจ าคณะ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50  
ขึ้นไป 

3. ผลลัพธ์การ
บริการวิชาการ 

3.1 ผู้รับบริการทางวชิาการ 
  

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวน
ผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ 
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

4. ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทยการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬา
ไทย 

4.1 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทีไ่ด้รับ
การฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่  
หรือวิจัย 
 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนกิจกรรม
การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทยทั้งหมดของ
คณะ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
ขึ้นไป 

5. การบริหาร
จัดการ 

 

5.1 คุณภาพ
หลักสูตร 
 

5.1.1 หลักสูตรที่ขึ้น
ทะเบียนในฐานข้อมูล
หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai 
Qualifications 
Register: TQR)   
(เริ่มใช้ประเมินปี
การศึกษา 2565) 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตร
ที่ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Register: TQR)  
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 
 

5.1.2 หลักสูตรวิชาชีพที่
ผ่านการรับรอง  
จากองค์กรหรือสภา
วิชาชีพ (ถ้าม)ี   

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตร
วิชาชีพที่ผา่นการรับรองจากองค์กรหรือสภา
วิชาชีพเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 

-5- 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
5.2 การบริหารกระบวนการ  
ด้านการผลิต
บัณฑิต 
 

5.2.1 การพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการ         

เกณฑ์มาตรฐาน 6  ข้อ 

5.2.2 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี  

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

ด้านการวิจัย
และนวัตกรรม 

5.2.3 การบริหาร
งานวิจยัและนวัตกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

5.2.4 เงินสนับสนนุ
งานวิจยัและนวัตกรรม 
(เงินรายได้) 

โดยการแปลงจ านวนเงนิต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าคณะเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่
เน้นระดับปริญญาตรี) 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์)   
คะแนนเต็ม 5 = 12,500 บาทขึน้ไปต่อคน 

5.2.5 เงินสนับสนนุ
งานวิจยัและนวัตกรรม 
(เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) 

โดยการแปลงจ านวนเงนิต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าคณะเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่
เน้นระดับปริญญาตรี) 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์) 
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

ด้านการบริการ
วิชาการ 

5.2.6 การบริหารการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และความเปน็
ไทย การละเล่น
พื้นบา้นและกีฬา
ไทย 

5.2.7 การบริหารงาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย ด้าน
การละเล่นพืน้บา้น และ
กีฬาไทย 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
ด้านการ
บริหารงาน
บุคคล 

5.2.8 อาจารย์ประจ า
คณะที่มีคุณวุฒปิริญญา
เอก  

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์
ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก  
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

5.2.9 อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ  

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์
ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เปน็
คะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ด้านการบริหาร
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5.2.10 การบริหารของ
คณะเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพนัธกิจ 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ  
 

5.2.11 ผลการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตร
ของคณะ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรของคณะ 

5.3 การบริหารการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

6. อัตลักษณ์ 
   ของนักศึกษา 
   ด้านกีฬา   

6.1 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
หรือนานาชาติของนักศึกษา   
 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติ เปน็คะแนนระหว่าง 0-5 
ก าหนดให้ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพและ
คณะศิลปศาสตร์  
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
คณะศึกษาศาสตร์  
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

6.2 ความมีน้ าใจนักกีฬาของนักศึกษา 
(เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินความ              
มีน้ าใจนักกีฬาของนักศึกษาชัน้ปีสุดทา้ย 
ของคณะ 
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มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ค าอธิบายมาตรฐาน 

บัณฑิตมีสมรรถนะเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากคุณภาพบัณฑิต ภาวะการมีงานท า 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ การเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท ารวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
       ในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 

 ประเด็นที่ 2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(เริ่มใช้ประเมินในปีการศึกษา 2563) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(เริ่มใช้ประเมินในปีการศึกษา 2563) 
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แนวทางการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   งานสาขาวิชา/หัวหน้างานสาขาวิชา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตทุกหลักสูตรของคณะ 

 

สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตทุกหลักสูตรของคณะ  
 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

 

หมายเหตุ  
  การรายงานข้อมูล ให้รายงานจากผลการประเมินระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
 

 
เครื่องมือ  

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 แบบรายงานสรุปค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต 

 
เอกสารอ้างอิง  
 1. รายงานสรุปค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต 

2. รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ทุกหลักสูตรของคณะ 

3. บัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 1 ปีการศึกษาก่อนรับการประเมิน เช่น ประเมินในปีการศึกษา 2562 
ให้นับจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตรของคณะ 

 4. แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต รายบุคคล ทุกหลักสูตรของคณะ 
 5. รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ทุกหลักสูตรของคณะ 
 6. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CAR) ทุกหลักสูตรของคณะ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2   บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท ารวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ 
                                    การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ งานสาขาวิชา,งานบัณฑิตศึกษา/หัวหน้างานสาขาวิชา,หัวหน้างาน

บัณฑิตศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่เป็นงานสุจริตและ
มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้น 

 การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มีความ
น่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้
อย่างเป็นระบบ และสามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
             ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะรวมกับค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวม
ถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ (กรณีมี
หลักสูตรปริญญาโท) 
 

สูตรการค านวณ 
กรณีที่ 1 เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี  
คะแนนที่ได้ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ 
 

กรณีที่ 2 เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

คะแนนที่ได้ = 

 ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลง
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ 

+ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่า 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน

ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตร

ของคณะ  

 

 2  
 

 
 
  



- 40 - 
 

(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ)                 

ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ 
 

สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 

 ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ทุกหลักสูตรของคณะ 

 

 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

 
ประเด็นที่ 2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ 

      ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เกณฑ์การประเมิน 
  ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ 
  

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ผลรวมของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ 

 

 จ านวนหลักสูตรปริญญาโททั้งหมดของคณะ 

 
 

 
 
ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

เครื่องมือ   
 

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 แบบรายงานสรุปคะแนนจากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
เอกสารอ้างอิง  

1. รายงานสรุปคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

2. แบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รายบุคคล ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  
ทุกหลักสูตรของคณะ 

แนวทางการด าเนินงาน 
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3. รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ทุกหลักสูตรของคณะ 
4. บัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตร

ของคณะ 
5. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CAR) ทุกหลักสูตรของคณะ 

 
 
ประเด็นที่ 2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

เครื่องมือ  
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 แบบรายงานสรุปคะแนนจากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 

 

เอกสารอ้างอิง  
1. รายงานสรุปคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
2. วารสารที่ได้ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (รูปเล่มของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้) ทุก

หลักสูตรของคณะ 
3. ใบประกาศนียบัตร/หลักฐานที่รับรองว่าได้น าเสนอเผยแพร่บทความหรือผลงานทางวิชาการ ทุก

หลักสูตรของคณะ 
4. เอกสารการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของผลงาน ทุกหลักสูตรของคณะ 
5. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

หรือ กลุ่มที่ 2 ทุกหลักสูตรของคณะ 
6. บัญชีชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (งานทะเบียนและประมวลผล) ทุกหลักสูตรของคณะ 
7. รายงานสรุปผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ ทุกหลักสูตรของคณะ 
8. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CAR) ทุกหลักสูตรของคณะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
ชนิดตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   งานวิชาการ/หัวหน้างานวิชาการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
คณะมีการออกแบบหลักสูตรให้มีสาระความรู้ที่เป็นวิทยาการก้าวหน้าและเชื่อมโยงกับการน าไปใช้ใน

ชีวิตจริงทุกหลักสูตร โดยก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 3 ด้านตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้แก่ การเป็นบุคคลที่
มีความรู้ความสามารถ การเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ทั้งนี้   
การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม สร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุก

หลักสูตรของคณะ 
 

 
 
 
2 . 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ × 5 
80 

 

หมายเหตุ:  
1. เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563 
2. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ

หรือกิจกรรมในการเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยให้เก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึง
วันที่ส าเร็จการศึกษา ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

3. จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของ 
ปีการศึกษาที่รับการประเมิน ใช้ข้อมูล ณ วันที่  22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตามปฏิทินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
2563 (ฉบับที่ 3) โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง  
 
  

 จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ × 100 

 จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ 
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เครื่องมือ  
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 แบบบันทึกข้อมูลผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2 แบบรายงานข้อมูลผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม รายบุคคล   
3 แบบรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

หลักสูตร…. 
4 แบบรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

คณะ…. 
5 แบบรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะ…. 

 
เอกสารอ้างอิง  
 1. แบบบันทึกข้อมูลผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

2. แบบข้อมูลผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม รายบุคคล   
3. รายงานสรุปข้อมูลนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม หลักสูตร…. 
4. รายงานสรุปข้อมูลนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม คณะ…. 
5. รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะ…. 

 6. เอกสารกิจกรรม/โครงการนักศึกษาที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 7. เอกสารแนบเกี่ยวกับ “นวัตกรรม” เช่น งานนวัตกรรม โบรชัวร์ รูปถ่าย เอกสาร เป็นต้น 
 
 
  

แนวทางการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   งานสาขาวิชา/หัวหน้างานสาขาวิชา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 รัฐบาลมีนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้
ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้ ทั้งนี้ วิทยาเขตต้องมีการจัด
กิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ครอบคลุมนักศึกษาทุกชั้นปีอย่างต่อเนื่อ ง และจัดให้
นักศึกษาได้รับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือทราบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
แต่ละคน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 
 

สูตรการค านวณ 
1.ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

ทุกหลักสูตรของคณะ 
 

 จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกหลักสูตรของคณะ × 100 

 จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ 
2.แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน 

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกหลักสูตรของคณะ × 5 
 50 

 

หมายเหตุ  
1. เริ่มใช้ประเมินในปีการศึกษา 2563 
2. การนับจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้นับนักศึกษาที่มี

ผลการสอบภาษาอังกฤษ TNSU English Exam ได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป ตามเกณฑ์            ที่
ก าหนดในประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการสอบวัดมาตรฐานความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

3 .  จ านวนนั กศึกษาชั้ นปี สุ ดท้ าย ให้ นั บ เฉพาะนั กศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคต้นของ 
ปีการศึกษาที่รับการประเมิน ใช้ข้อมูล ณ วันที่  22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตามปฏิทินการจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 3) โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
คณะในวิทยาเขตด าเนินการ ดังนี้  
1. แจ้งประกาศการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ให้นักศึกษาทุกชั้นปีทราบ 
2. แจ้งก าหนดปฏิทินการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ให้นักศึกษาทุกชั้นปีทราบ 
3. ประสานงานรับข้อสอบจากกองส่งเสริมวิชาการ 
4. ด าเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
5. ประเมินผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
6. สรุปผลการสอบแจ้งให้นักศึกษาที่เข้าสอบทราบ 

 

เครื่องมือ  
 

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 แบบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

หลักสูตร… 
2 แบบรายงานสรุปผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกหลักสูตรของคณะ… 

     
 
เอกสารอ้างอิง 

1. รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หลักสูตร… 
2. รายงานสรุปผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกหลักสูตรของคณะ… 
3. รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3) 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน               

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถ                       

ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
5. รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

แนวทางการด าเนินงาน 
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มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม 
 

ค าอธิบายมาตรฐาน 
คณะมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่

ละคณะ ดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เพื่อให้
ได้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ การวิจัยและนวัตกรรมจะประสบความส าเร็จ และเกิดประโยชน์
จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) คณะต้องมีแผนการวิจัยและนวัตกรรม มีระบบและกลไก 
มีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  2) อาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยและนวัตกรรม
อย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมกับการจัดการเรียนการสอน และ พันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของ
คณะและ 3) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติและพันธกิจของคณะ และมีการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

 

จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1       ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี ้        ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล    ปีงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   งานวิจัยและนวัตกรรม/ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
  ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย งานวิจัย ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ ผลงานวิชาการรับใช้
สังคม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ  
          ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติ
และนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือ
เป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต ารา หรือหนังสือ หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ เป็น

คะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
   เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี) 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะที่ก าหนดไว้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์) 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะที่ก าหนดไว้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ  
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

 

1.1 ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ X 100  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 
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1.2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าคณะ × 5 
 30 

 

     2. คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 
2.1 ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ X 100  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 
 
          2.2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าคณะ × 5 
 20 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
0.40  -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า 
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก 
ประกาศ  
-  ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  

0.60  -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน 
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

0.80  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วันที่ ออกประกาศ (ซึ่ ง ไม่อยู่ ใน Beall’s list)  หรือตีพิมพ์ ใน 
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

1.00  -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  
-  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
-  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
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แนวทางการด าเนินงาน 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
-  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
-  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต ารา หรือหนังสือ หรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-  ต ารา หรือหนังสือหรืองานแปล ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

หมายเหตุ 
1. ผลงานทางวิชาการ หมายถึง งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

ต ารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ 
2. ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา  
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ  

เต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน 
กรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีที่ประเมินให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ า 

4. อาจารย์ประจ าหนึ่งคนสามารถมีผลงานทางวิชาการได้มากกว่าหนึ่งรายการ 
5. การตีพิมพ์กรณีในวารสารคร่อมปีงบประมาณ เช่น ตีพิมพ์วารสารเดือน กันยายน 2562-ธันวาคม 

2562 ให้นับในปีงบประมาณใดงบประมาณหนึ่งคือ จะนับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือ พ.ศ. 2563 
ก็ได้นับได้ครั้งเดียว 

6. ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาไม่สามารถน ามานับได้ 
 
         
   
เครื่องมือ  

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 แบบรายงานสรุปจ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ  
2 แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ (ปีงบประมาณ) 

-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทข้าราชการ 
-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทสัญญาจ้าง 

 
เอกสารอ้างอิง  

1. เอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ  ได้แก่ บทความทางวิชาการ บทความวิจัย ต ารา 
หนังสือ 

2. รายงานมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย กรณีอ้างอิงผลงานทางวิชาการที่ใช้ขอก าหนดต าแหน่ง                 
ทางวิชาการ 

3. ค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ  กรณี อ้างอิงผลงานทางวิชาการที่ใช้ของก าหนดต าแหน่ง                   
ทางวิชาการ 

4.  หลักฐานแสดงระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ เช่น ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการ รายงาน     
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ  เป็นต้น 

5.  รายงานสรุปจ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ  
6.  รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ (ปีงบประมาณ) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   งานวิจัยและนวัตกรรม/ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลงานวิจัย ถือเป็นผลงานวิชาการที่เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความจ าเป็นของสังคม/ชุมชน ภาครัฐ เอกชน ประเทศ 
ตามบริบทของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ที่เป็นการแสดงถึงคุณภาพของผลงานวิจัย 
โดยการไปใช้ประโยชน์จ าแนกเป็น 4 ด้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ คือ การอ้างอิงผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือที่
ประชุมทางวิชาการจากบุคคลกลุ่มต่างๆ หรือนักวิชาการ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือการ
น าผลงานวิจัยมาใช้ตามวัตถุประสงค์ การได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพ่ือให้ความรู้ในกรอบของผลงานวิจัยจาก
หน่วยงานต่างๆ  
 2. ด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย คือ การน านโยบาย/ กฎหมาย/มาตรการ ที่เป็นผลมาจากงานวิจัย 
มาใช้ในองค์กร/ คณะ/ สถาบัน/ การบริหาร/ ก าหนดนโยบาย การมีหลักฐานการน าข้อมูลไปประกอบการ
ตัดสินใจ 
 3. ด้านการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม คือ การมีหลักฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยใน
ชุมชน/ ท้องถิ่นได้รับ หนังสือเรียนเชิญให้ความรู้จากชุมชน/องค์กร/หน่วยงาน ในพ้ืนที่ต่างๆ 
 4. ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คือ พิจารณาจากการมีหลักฐานการเจรจาทางธุรกิจ โดยไม่นับ 
การยื่น/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ประจ าคณะ เป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
  

สูตรการค านวณ 
 

1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ 
 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ × 100  จ านวนผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะ 

 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์  

ของอาจารย์ประจ าคณะ X 5 
 50 
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แนวทางการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
1. ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ ให้นับจากผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าที่

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และน าไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

2. ผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะให้นับจากผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าคณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
ในปี พ.ศ. 2561 จากเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 

3. อาจารย์ประจ าคณะ เป็นอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล 
ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณท่ีตรงกับปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน 

4. การนับผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ถ้ามีการน าผลการวิจัย 1 เรื่องไปใช้ประโยชน์หลายด้าน ให้นับได้ 1 
เรื่องเท่านั้น 

 
 
 
 
 

เครื่องมือ  

 

 
เอกสารอ้างอิง  
 1. หลักฐานแสดงการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน เช่น 

1.1 ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ   เช่น รูปถ่าย หนังสือเชิญ หรือเอกสารที่แสดงได้ว่ามีการน า
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้จริง การน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผล
จากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ บันทึก ผลการทดสอบวัด
ความรู้/ ทักษะของนักศึกษาที่แสดงได้ว่านักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้นหรื อมี
พฤติกรรมระหว่างการเรียนดีขึ้น ฯลฯ 

1.2 ด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เช่น หนังสือรับรองการน าไปใช้เชิงนโยบายหรือน าข้อมูลไป
ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร/ก าหนดนโยบาย ฯลฯ 

1.3 ด้านการใช้ประโยชนเชิงชุมชน/ สังคม เช่น หนังสือเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้จากงานวิจัย
ภายในชุมชน/หน่วยงาน/ องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน ภาพถ่าย หนังสือขอบคุณ ฯลฯ 

1.4 ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย  
2. รายงานสรุปจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ 

 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 แบบรายงานสรุปจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ 
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มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ 
 
ค าอธิบายมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ก าหนดให้มีประเด็นยุทธศาสตร์ในกพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในชาติ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่ายกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างคนไทย ให้มีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาประชากรในประเทศ   

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการตามความความเชี่ยวชาญและเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้ศาสตร์ทางการกีฬามุ่งส่งเสริมให้ผู้รับบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทุกคนมีสุขภาวะ
ที่ดี โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการบริการวิชาการ จะน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของท้องถิ่น  
ชุมชน และสังคมต่อไป  

 
จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการ  
   



- 53 - 
 

(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ผู้รับบริการทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ/ 

  หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมตามความความ
เชี่ยวชาญและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ศาสตร์ทางการกีฬามุ่งส่งเสริมให้ผู้รับบริการทางวิชาการทุก
คนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่ายกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทุกชุมชน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีนโยบายการให้บริการทางวิชาการ ตามความเชี่ยวชาญในคณะวิชาดังนี้ 

1. คณะศึกษาศาสตร์ ให้บริการด้านพลศึกษาและกีฬา การฝึกสอนทักษะกีฬา การฝึกอบรม                  
ผู้ตัดสินกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา ผู้น าการออกก าลังกาย ด้านจิตอาสา และพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

2. คณะศิลปศาสตร์ ให้บริการด้านนันทนาการ ด้านการท่องเที่ยว การสื่อสารการกีฬา การจัดการ
กีฬา  ธุรกิจสุขภาพ ด้านจิตอาสาและพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

3. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การให้ค าแนะน าการออกก าลังกาย การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ด้านจิตอาสาและ
พัฒนาชุมชน ฯลฯ 
 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ก าหนดเป้าหมายจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการ ระดับ
คณะๆ ละ 10,800  คน ต่อปี (เดือนละ 900 คน) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ เป็นคะแนนระหว่าง  
0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ  
   1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  

     จ านวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ  x 100 10,800  
   
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =   ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  x 5 90  
 

หมายเหตุ 
1. การนับจ านวนผู้รับบริการวิชาการให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมินและนับซ้ าได้ 
2. การบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในคณะ สามารถด าเนินการได้ตามความ

เชี่ยวชาญของตนเอง เช่น บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีความสามารถด้านการตัดสิน
กีฬาสามารถให้บริการวิชาการการตัดสินกีฬาได้ หรือ อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้าน
กีฬา สามารถให้บริการวิชาการ การตัดสินกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา หรือ เป็นวิทยากรบรรยาย
ภาษาอังกฤษตามความสามารถในวิชาชีพของตนเองได้ เป็นต้น 
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แนวทางการด าเนินงาน 

 
  
 
 
เครื่องมือ 

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 แบบรายงานการให้บริการทางวิชาการ  
2 แบบรายงานสรุปจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการ  

 
เอกสารอ้างอิง  

1. รายงานการให้บริการทางวิชาการ 
2. รายงานสรุปจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการ 
3. ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

บริการวิชาการแก่สังคม  
4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการทางวิชาการ 
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มาตรฐานที่ 4  ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
 
ค าอธิบายมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยมีหน้าที่จัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม ตามศักยภาพและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ เรียน  ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีภารกิจหลักด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ด้วยวิธีการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือวิจัยตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
และก าหนดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบตามจังหวัดต่างๆ ให้กับวิทยาเขตครอบคลุมทั่วภูมิภาคภายในประเทศ โดย
มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับเยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจ เกิดความรู้สึกรักและหวง
แหนศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยของท้องถิ่นตนเอง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย   
 
จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1      การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือวิจัย 
ชนิดตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ/ 

  หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
    การละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทย คือ กิจกรรมที่ด าเนินการจัดท าขึ้นในเขตพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

ของวิทยาเขต ตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง กลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบส าหรับวิทยาเขต โดย
มุ่งเน้นการด าเนินงานในลักษณะของ การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ การวิจัย และภายหลังจากการด าเนินงานทั้ง 
4 แบบที่กล่าวมา วิทยาเขตสามารถน าผลการด าเนินงานไปต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางวัฒนธรรม  โดยมี
รายละเอียดดังนี้   
          1. การละเล่นพ้ืนบ้าน หมายถึง การละเล่นที่เป็นของชาวบ้าน เกิดจากความต้องการความบันเทิง 
ความสนุกสนานร่วมกันของท้องถิ่น การละเล่นพ้ืนบ้านของไทยเป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ ทั้งยังช่วยสร้าง
ความสามัคคีให้แก่คนในแต่ละภาค  

2. กีฬาไทย หมายถึง กีฬาที่มีต้นก าเนิดมาจากคนไทยไม่ว่าจะมาจากการละเล่นหรือศิลปะป้องกัน
ตัวจากชนชาติไทยมาตั้งแต่โบราณ มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ประจ าประเทศที่เป็นที่รู้จัก และปรากฏ
อยู่ในประวัติศาสตร์ไทย และสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นไทย โดยการด าเนินกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
ไทยมีลักษณะของการด าเนินงาน 4 แบบ ดังต่อไปนี้ 

  1) ฟ้ืนฟู หมายถึง ท าให้กลับเจริญงอกงามข้ึนมาใหม่ 
  2) อนุรักษ์ หมายถึง การดูแล รักษา เพ่ือให้คงคุณค่า 
  3) เผยแพร่ หมายถึง การประชาสัมพันธ์ การน าเสนอผลการด าเนินงาน เพ่ือท าให้บุคคลหรือ

หน่วยงานรู้จักกันอย่างแพร่หลาย   
  4) วิจัย หมายถึง การศึกษา การค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดยมีระเบียบวิธีการด าเนินงานที่เป็น

ที่ยอมรับ เชื่อถือได้ตามหลักทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นประเด็นการศึกษาของการละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทย   
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ก าหนดเป้าหมายจ านวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
ไทย ระดับคณะในวิทยาเขต จ านวน  2  กิจกรรมต่อป ี
 

 

เกณฑ์การประเมิน 
       โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
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แนวทางการด าเนินงาน 

สูตรการค านวณ  
         1. ค านวณค่าร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ  

 
    จ านวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยทั้งหมด 

ของคณะ  x 100 
2 

  
        2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
    ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยทั้งหมด

ของคณะ  x 5 
100  

 
หมายเหตุ 

1. การจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ต้องด าเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ เผยแพร่  หรือ วิจัย 

2. การวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ยัง
ไม่ได้น าไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ก็ได้  

 3. การนับจ านวนกิจกรรมให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน 
4. ในการด าเนินงานกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยสามารถด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ 

 
 
 

  
 
เครื่องมือ 

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทย 5 ปี  

 
เอกสารอ้างอิง  

1. แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 5 ปี 
2. ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
3. ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต........ เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  
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มาตรฐานที่ 5  การบริหารจัดการ   
 

ค าอธิบายมาตรฐาน 
 คณะต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมี การก ากับดูแลการท างานของคณะให้มี
ประสิทธิภาพ และบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล 
การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 

จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  คุณภาพหลักสูตร 

5.1.1 หลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและ    
        มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
        (Thai Qualifications Register : TQR) 
        (เริ่มใช้ประเมินในปีการศึกษา 2565) 

  5.1.2 หลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจากองค์กรหรือสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารกระบวนการ 
  5.2.1 การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
  5.2.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  5.2.3 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
  5.2.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 
  5.2.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
  5.2.6 การบริหารการบริการวิชาการแก่สังคม 

5.2.7 การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
ด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

  5.2.8 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  5.2.9 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  5.2.10 การบริหารของคณะเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 
  5.2.11 ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1.1  หลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
                                     ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications   
                                     Register : TQR)  
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า    
ปีการเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   งานสาขาวิชา,งานบัณฑิตศึกษา/ 
  หัวหน้างานสาขาวิชา, หัวหนา้งานบัณฑิตศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 หลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ  ระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register : TQR) จะแสดงให้สาธารณชนรับรู้ว่าหลักสูตรมีการจัด
การศึกษาไดคุ้ณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register : TQR) เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

 

สูตรการค านวณ 
 

1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register : TQR)  

 จ านวนหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(Thai Qualifications Register : TQR) 

 
×  100 

 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ขึน้ทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(Thai Qualifications Register : TQR) 

 
 

×  5  100 
 

หมายเหตุ เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2565 
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ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

1. ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ในตัวบ่งชี้ 2.2 เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนดใน มคอ.2 อย่างไร และน าไปสู่การพิจารณาปรับปรุงผล
การเรียนรู้แต่ละด้านอย่างไร 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การก าหนดผลการเรียนรู้ และการก าหนดรายวิชา ความสัมพันธ์กับอัตรา
การได้งานท าของบัณฑิตของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และการผลิตผลงานวิจัยของบัณฑิตหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างไร 

3. การเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในหลักสูตรได้แก้ปัญหาในการรับนักศึกษาที่ระบุใน มคอ.2 
อย่างไร และเชื่อมโยงกับพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการเรียนรายวิชาในหลักสูตรอย่างไร 

4. การพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ 3.2 น าไปสู่การท าให้บัณฑิตเป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์และ
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรอย่างไร และได้พัฒนาให้บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
เชื่อมโยงกับการท างานในสายวิชาชีพอย่างไร 

5. หากอัตราการคงอยู่และ/หรืออัตราการส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าที่ควรจะเป็นมีสาเหตุมาจากปัจจัย
อะไรบ้าง และน าไปสู่การปรับปรุง การบริหาร และการพัฒนาหลักสูตรอย่างไร 

6. ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้ 3.3 น าไปสู่การรับนักศึกษา การเตรียม
ความพร้อม และ/หรือ การพัฒนานักศึกษาอย่างไร 

7. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวข้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรอย่างไร และน าไปสู่การพิจารณาพัฒนาอาจารย์อย่างไร 

8. การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลต่อการบริหารและพัฒนาหลักสูตรอย่างไร และผล
จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าไปสู่การปรับปรุงระบบการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การบริหาร และการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างไร 

9. อะไรที่แสดงว่าหลักสูตรทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ 

10.  มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้
ในมคอ.2 อย่างไร ความเชื่อมโยงที่เห็นชัดเจนเป็นอย่างไร 

11.  การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก ากับ ติดตาม และการให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษาส่งผลต่ออัตราการส าเร็จการศึกษา และผลงานทางวิชาการของนักศึกษาอย่างไร 

12.  ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ เครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ และการทวนสอบผล
การประเมินเป็นอย่างไร 

13.  การจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 มีผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
อย่างไร 

14.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน มคอ.2 ข้อ 7  มีความเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ 
5.2 และ 5.3 อย่างไร ข้อ 9 การพัฒนาทางวิชาการ/หรือวิชาชีพของอาจารย์เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้า ของ
ศาสตร์ของหลักสูตรอย่างไร และข้อ 11 ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่น าไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอย่างไร 

15.  หลักสูตรมีการระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการอสนที่
ส่งผลให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรชัดเจนและครบถ้วนหรือไม่อย่างไร 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
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แนวทางการด าเนินงาน   
 

เครื่องมือ  
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 แบบรายงานสรุปจ านวนหลักสูตรที่ข้ึนทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

เอกสารอ้างอิง 
1. แบบสรุปจ านวนหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรฯ เช่น รายงานผลการประเมิน TQR  

หนังสือรับรอง เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1.2 หลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจากองค์กรหรือสภาวิชาชีพ (ถ้ามี)  
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล      ปีการศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   งานสาขาวิชา/หัวหน้างานสาขาวิชา 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี จะต้องจัดท าหลักสูตรตามกรอบแนวคิดที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาสมรรถนะ (Competency based) ของผู้เรียนสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และต้องผ่านการรับรอง
จากองค์กรหรือสภาวิชาชีพ เพ่ือให้บัณฑิตได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจากองค์กรหรือสภาวิชาชีพเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

 

สูตรการค านวณ 
 

1.ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจากองค์กรหรือสภาวิชาชีพ  
 
 
 
 

2.แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจาก

องค์กรหรือสภาวิชาชีพ ×  5 
 100 

 

 

หมายเหตุ   
1. เริ่มใช้ประเมินในปีการศึกษา 2563 
2. หลักสูตรที่มีองค์กรหรือสภาวิชาชีพ คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ 

หลักสูตรสาขาพลศึกษา สาขาพลศึกษาส าหรับบุคคลพิเศษ สาขาสุขศึกษา สาขาพลศึกษาและ                    
สุขศึกษา 

3. องค์กรหรือสภาวิชาชีพที่รับรองหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ คือ คุรุสภา 
  

จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจากองค์กรหรือสภาวิชาชีพ 
จ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดของคณะ × 100 
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แนวทางการด าเนินงาน   

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. คณะวิชา และคณะในส่วนกลางด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามขั้นตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
จนเสนอผ่านสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

2. น าหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการลงในระบบ CHE Curriculum Online 
: CHECO และจัดท ารูปเล่มน าเสนอคณะในส่วนกลาง  

3. คณะในส่วนกลางรวบรวมหลักสูตรทุกหลักสูตรน าเสนอคุรุสภา เพ่ือขอการรับรองปริญญาทาง
การศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 

4. คณะในวิทยาเขตจัดท าเอกสารเพ่ือเตรียมการรับรองปริญญาทางการศึกษา แบบค าขอรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ของครุสภา 

5. คณะในวิทยาเขตจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และบุคลกร เพ่ือรอการรับรองตามที่คุรุสภาแจ้ง
ก าหนดการมาประเมินเพื่อการรับรอง 

6. คณะกรรมการประเมินเพ่ือการรับรองฯ มาด าเนินการประเมินในวิทยาเขตตามก าหนดการ  
7. คณะกรรมการด าเนินการประเมิน และสรุปผลไปยังคุรุสภา 
8. คุรุสภา แจ้งผลการประเมินไปยังวิทยาเขต 
9. วิทยาเขตรับทราบผลการประเมิน และประชาสัมพันธ์แจ้งให้หน่วยงาน นักศึกษา และบุคลากรทราบ

ผลการประเมิน  
 

เครื่องมือ  
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 แบบรายงานสรุปจ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจากองค์กรหรือสภาวิชาชีพ 
 

 

เอกสารอ้างอิง  
1. รายงานสรุปจ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจากองค์กรหรือสภาวิชาชีพ 
2. เอกสารรับรองจากองค์กรหรือสภาวิชาชีพ (คุรุสภา) 
3. มคอ.2 ทุกหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรวิชาชีพของคณะ 
4. คู่มือการรับรองปริญญาทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นคุณวุฒิในการ

รับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.1 การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ          
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ   
ปีการเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   งานสาขาวิชา/หัวหน้างานสาขาวิชา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีการปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้อง ตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับหน่วยงาน 
ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา จะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ
แก่สังคม ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้  

คณะได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนานักศึกษา และให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ จึงได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ โดยการจัดการเรียนการสอน
ที่มีการบูรณาการครอบคลุมมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม และด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
 ในหลักสูตรควรมีการก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้ครอบคลุมมาตรฐานการ
อุดมศึกษา 3 ด้าน ซึ่งสามารถเลือกรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้ อาจมีเพียง 1 รายวิชา หรือมากกว่า 1 รายวิชา 
ก็ได ้
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการก าหนดนโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
2. มีระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
3. มีแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ  
4. มีการด าเนินงานตามแผน  
5. มีการติดตาม  และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
6. มีการน าผลการด าเนินงานไปวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 
  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 
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แนวทางการด าเนินงาน 
 
 
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 1 มีการก าหนดนโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ศึกษาเอกสาร กฎหมาย  ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 

ระดับอุดมศึกษา  
2. จัดท า (ร่าง) ประกาศ เรื่อง นโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ  
3. เสนอ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง นโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ระดับอุดมศึกษา ต่อผู้บริหาร

พิจารณา 
4. ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
5. เสนอผู้บริหารลงนามในประกาศ เรื่อง นโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ  

 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1  (ร่าง) ประกาศนโยบายการพัฒนาผู้เรียน แบบบูรณาการ  
 

เอกสารอ้างอิง  
1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต............. เรื่อง นโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบ

บูรณาการ 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต............. เรื่อง นโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบ

บูรณาการ   คณะ................................... 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 2 มีระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยเขต.......... 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือจัดท าระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ  
3. เผยแพร่ระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 

เครื่องมือ 
-ไม่มี- 

 

เอกสารอ้างอิง  
แผนภาพระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ  
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 3   มีแผนการการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
2. จัดท าแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ที่สอดคล้องกับนโยบาย  ระบบและกลไก การพัฒนา

ผู้เรียนแบบบูรณาการ 
 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 (ร่าง) แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
 

เอกสารอ้างอิง  
แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 

 
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 4   มีการด าเนินงานตามแผน  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ตามแผนการพัฒนาผู้เรียน

แบบบูรณาการ 
 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
 

เอกสารอ้างอิง  
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 5  มีการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ติดตาม ผลการด าเนินงานตามการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ตามแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบ

บูรณาการ 
2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ  

 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
 

เอกสารอ้างอิง  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 

 
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 6  มีการน าผลการด าเนินงานไปวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
2. จัดท าแผนพัฒนาการด าเนินงานการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 

 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 (ร่าง) แผนพัฒนาการด าเนินงานการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ  
 

เอกสารอ้างอิง  
แผนพัฒนาการด าเนินงานการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ/ 

หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรมนักศึกษา 

หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตครอบคลุมตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนด
เพ่ิมเติมตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, 
Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตครอบคลุมตาม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 
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แนวทางการด าเนินงาน   
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามี               

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น มคอ.2 ของสาขาตนเองทุกสาขา 
2. จัดประชุมสโมสรนักศึกษาประจ าคณะ 
3. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาของคณะ 

 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
เอกสารอ้างอิง  

1. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
2. หนังสือเชิญประชุม  
3. รายงานการประชุม 

 
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที ่2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ บัณฑิต

ครอบคลุมตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานกิจกรรมนักศึกษา  

 

เครื่องมือ 
 -ไม่มี- 
 

เอกสารอ้างอิง  
 1. รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที ่3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 

   การศึกษาให้กับนักศึกษา  
 2.จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา  
 

เครื่องมือ 
           -ไม่มี- 
 

เอกสารอ้างอิง  
รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. รวบรวมรายงานผลโครงการพัฒนานักศึกษาทุกโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ 
3. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  

 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
 

เอกสารอ้างอิง  
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. รวบรวมรายงานผลโครงการพัฒนานักศึกษาทุกโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ 
3. จัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 (ร่าง) รายงานผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา  

 
เอกสารอ้างอิง  

รายงานผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที ่6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. รวบรวมรายงานผลโครงการพัฒนานักศึกษาทุกโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ 
3. จัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
4. จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  

 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 (ร่าง) แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
เอกสารอ้างอิง  

1. แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
2. รายงาน ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3. รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนานักศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2.3   การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   งานวิจัยและนวัตกรรม/ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
             คณะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็น
ระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ตั้งแต่การ
ก าหนดนโยบายและทิศทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวิทยาเขต บริบทของคณะ โดยมีการ
ก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม ระบบและกลไก แผนการวิจัยและนวัตกรรมและมีการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน ตลอดจนมีการน าผลการด าเนินงานมาวางแผนเพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงานงานให้มีคุณภาพ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการก าหนดนโยบายและทิศทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 
2. มีระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรม 
3. มีแผนการวิจัยและนวัตกรรม 
4. มีการด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
6. มีการน าผลการด าเนินงานไปวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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แนวทางการด าเนินงาน  
 
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 1 มีการก าหนดนโยบายและทิศทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  พันธกิจมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นโยบายของคณะ วิทยาเขต เพ่ือน ามา
วิเคราะห์นโยบายและทิศทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมของคณะ 

2. จัดท าร่างนโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมของคณะ 
3. เสนอนโยบายและทิศทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมของคณะให้ผู้บริหารลงนามและประกาศใช้ 

 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต… คณะ… เรื่อง นโยบาย 
ทิศทาง และแนวปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม 

 
เอกสารอ้างอิง  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขต… คณะ… เรื่อง นโยบาย ทิศทาง และ                     
แนวปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต… เรื่อง นโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการ
วิจัยและนวัตกรรม 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการวิจัยและ
นวัตกรรม 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 2 มีระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม จัดท าระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรม

ของคณะ 
2. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรมให้กับบุคลากรของคณะ

รับทราบน าสู่การปฏิบัติ 
 

เครื่องมือ  
-ไม่มี- 

 

เอกสารอ้างอิง 
1. ระเบียบวาระการประชุม 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. รายงานการประชุมฯ 
4. ภาพแสดงระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรม 
5. ค าสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต… เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ

นวัตกรรม 
    

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 3 มีแผนการวิจัยและนวัตกรรม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดท าแผนการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้อง

กับนโยบายและทิศทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 
 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 (ร่าง) แผนการวิจัยและนวัตกรรม 
 

เอกสารอ้างอิง  
1. ระเบียบวาระการประชุม 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. รายงานการประชุมฯ 
4. แผนการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา…  
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 4 มีการด าเนินการตามแผน 
ขั้นตอนเนินงาน 
 1. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม 

2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม 
 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม  
 

เอกสารอ้างอิง  
 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 5  มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามแผนด้าน                

การวิจัยและนวัตกรรม 
2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม 
3. จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม 

 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม   
2 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม  
 

เอกสารอ้างอิง  
1. ระเบียบวาระการประชุม 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. รายงานการประชุม 
4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา… 
5. รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา… 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 มีการน าผลการด าเนินงานไปวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนการวิจัยและนวัตกรรม 
2. จัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์รายงานการด าเนินงานตาม

แผนการวิจัยและนวัตกรรม 
 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 (ร่าง) แผนพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม   
 
เอกสารอ้างอิง 

1. ระเบียบวาระการประชุม 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. รายงานการประชุมฯ 
4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา… 
5. รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา… 
6. แผนพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา… 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   งานวิจัยและนวัตกรรม/ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม คือ เงินสนับสนุนงานวิจัย

และนวัตกรรม ดังนั้น คณะจึงต้องส่งเสริมสนับสนุนจัดหาแหล่งทุนและจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมจาก                  
เงินรายได้ของคณะให้กับอาจารย์ภายในคณะเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยและนวัตกรรม 

   

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5   
 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
    กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
    กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์) 
    จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 =12,500 บาทขึ้นไปต่อคน 
 

สูตรการค านวณ   
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

 

1.1 ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ  

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 

 
          1.2 แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ X5 25,000 
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แนวทางการด าเนินงาน 

2. คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 
2.1 ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ  

     
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 

 
           2.2 แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ X5 12,500 
 
หมายเหตุ 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ให้นับจ านวนเงินจากค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ และ ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ระหว่าง
ปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะให้นับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน กรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ในปีที่ประเมินให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ า 

 
 
 
 
เครื่องมือ  

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 แบบรายงานสรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของ (เงินรายได้)  
2 แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ (ปีงบประมาณ) 

-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทข้าราชการ 
-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทสัญญาจ้าง 

 

เอกสารอ้างอิง  
1. เอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ และ ค าขอตั้งงบประมาณ

รายจ่าย (เงินรายได้) ระหว่างปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
2. รายงานสรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 
3. รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ (ปีงบประมาณ) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   งานวิจัยและนวัตกรรม/ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม คือ เงินสนับสนุนงานวิจัย

และนวัตกรรม ดังนั้น คณะจึงต้องสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะขอทุนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยและนวัตกรรม 

นอกจากนั้นเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินยังเป็นตัวบ่งชี้                    
ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ประจ าในคณะ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
    กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
    กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์) 
    จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

สูตรการค านวณ   
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

 

1.1 ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

     
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ  

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 
 
           1.2 แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ X5 
50,000 
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แนวทางการด าเนินงาน 

2. คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 
2.1 ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

     
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ  

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 
 
           2.2 แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ X5 
25,000 

 
หมายเหตุ 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  ให้นับจ านวนเงิน  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ที่คณะได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณท่ีตรงกับปีการศึกษาที่ได้รับการประเมิน 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะให้นับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณท่ีตรงกับปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน กรณีท่ีมีอาจารย์
บรรจุใหม่ในปีที่ประเมินให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ า 

 
 
 
 
เครื่องมือ  

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 แบบรายงานสรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  
2 แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ (ปีงบประมาณ) 

-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทข้าราชการ 
-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทสัญญาจ้าง 

 

เอกสารอ้างอิง  
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2. หนังสือบันทึกข้อความจัดสรรเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
3.   รายงานสรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  
4.   รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ (ปีงบประมาณ)  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.6  การบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม  
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ/ 

  หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คณะควรค านึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผน
บริการวิชาการประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีการก าหนดนโยบายและทิศทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
2. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
3. มีแผนการบริการวิชาการแก่สังคม 
4. มีการด าเนินงานตามแผน  
5. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
6. มีการน าผลการด าเนินงานไปวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

  

เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 
 
หมายเหตุ 
 เริ่มใช้ประเมินในปีการศึกษา 2563 
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แนวทางการด าเนินงาน   
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 1 มีการก าหนดนโยบายและทิศทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในชาติด้านสุขภาวะ ประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
2561 พันธกิจการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นโยบายของคณะ 
นโยบายวิทยาเขต เพ่ือน ามาวิเคราะห์นโยบายและทิศทางด้านการบริการวิชาการของคณะ  

2. จัดท าร่างนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 
3. เสนอประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม   

ของคณะ ให้ผู้บริหารลงนามและประกาศใช้  
 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 (ร่าง) นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

เอกสารอ้างอิง  
1. ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย หลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

บริการวิชาการแก่สังคม 
2. ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต........... เรือ่ง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม  
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 2 มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม จัดท าระบบและกลไกบริการวิชาการแก่สังคมของ

คณะ 
3. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมให้กับบุคลากรของคณะ

รับทราบน าสู่การปฏิบัติ 
 

เครื่องมือ  
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. ระเบียบวาระการประชุม 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. รายงานการประชุมฯ 
4. ภาพแสดงระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย 
5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 3 มีแผนการบริการวิชาการแก่สังคม  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือจัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคมที่

สอดคล้องกับประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ  
 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 (ร่าง) แผนบริการวิชาการแก่สังคม  
 

เอกสารอ้างอิง 
1. ระเบียบวาระการประชุม 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. รายงานการประชุมฯ 
4. แผนบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2562 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 4 มีการด าเนินการตามแผน 
 

ขั้นตอนเนินงาน 
 1. ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม  
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม  

 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
 

เอกสารอ้างอิง  
1. โครงการ/กิจกรรมตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม  
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม  
3. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม  

 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 5  มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามแผนด้าน

บริการวิชาการแก่สังคม 
2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม 
3. จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม  

 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
2 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผน 
3 แบบรายผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
4 แบบติดตามการบริการวิชาการแก่สังคม    

 

เอกสารอ้างอิง  
1.  ระเบียบวาระการประชุม 
2.  หนังสือเชิญประชุม 
3.  รายงานการประชุมฯ 
4.  รายงานผลการด าเนินงานตามแบบก ากับติดตามการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2562 

 
  



- 85 - 
 

(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 6 มีการน าผลการด าเนินงานไปวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
       1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม  
       2. จัดท าแผนพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์รายงานการ

ด าเนินงานตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม  
 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 (ร่าง) แผนพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่สังคม  
 
เอกสารอ้างอิง 

1.  ระเบียบวาระการประชุม 
2.  หนังสือเชิญประชุม 
3.  รายงานการประชุมฯ 
4.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2562 
5.  แผนพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2563 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.7  การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและ 
                                        กีฬาไทย  
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ/ 

  หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของของมหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ  ซึ่ง

ต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเน้นการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น  
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีการก าหนดนโยบายด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  
2. มีระบบและกลไกการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
3. มีแผนการด าเนินงานด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
4. มีการด าเนินงานตามแผน  
5. มีการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
6. มีการน าผลการด าเนินงานไปวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

 

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 
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แนวทางการด าเนินงาน 
 
  
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 1 มีการการก าหนดนโยบายด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 พันธกิจการการ

ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นโยบาย
ของคณะ นโยบายวิทยาเขต เพ่ือน ามาวิเคราะห์นโยบายและทิศทางด้านการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยของคณะ  

2. จัดท าร่างนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทยของคณะ 

3. เสนอประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยของคณะ ให้ผู้บริหารลงนามและประกาศใช้ 

 เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1  (ร่าง) ประกาศ นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

 
เอกสารอ้างอิง  

1. ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  

2. ประกาศน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต .... เรื่อง  โยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยของวิทยาเขต  
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 2 มีระบบและกลไกการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะคณะกรรมการบริหารงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย  
2. ประชุมคณะกรรมการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย จัดท า ระบบและ

กลไกทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  
3. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน

และกีฬาไทย ให้กับบุคลากรของคณะรับทราบน าสู่การปฏิบัติ 
 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย  

 

เอกสารอ้างอิง 
1. ระเบียบวาระการประชุม 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. รายงานการประชุมฯ 
4. ภาพแสดงระบบและกลไกทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยของมหาวิทยาลัย 
5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและ กีฬาไทย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 3 มีแผนการด าเนินงานด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย เพ่ือจัดท า
แผนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยที่สอดคล้องกับประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยของคณะ  
 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 (ร่าง) แผนงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  
 

เอกสารอ้างอิง  
1. ระเบียบวาระการประชุม 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. รายงานการประชุมฯ 
4. แผนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 4 มีการด าเนินการตามแผน 
 

ขั้นตอนเนินงาน 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น

พ้ืนบ้านและกีฬาไทย   
 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
 

เอกสารอ้างอิง  
 1. โครงการ/กิจกรรมตามแผนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย  

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 5  มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย เพ่ือติดตาม

การด าเนินงานตามแผนด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและ

กีฬาไทย 
3. จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

  

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 แบบติดตามการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  
 
เอกสารอ้างอิง  

1.  ระเบียบวาระการประชุม 
2.  หนังสือเชิญประชุม 
3.  รายงานการประชุมฯ 
4.  รายงานผลการด าเนินงานตามแบบก ากับติดตามการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน

และกีฬาไทยปีการศึกษา 2562  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 6 มีการน าผลการด าเนินงานไปวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย เพ่ือ

วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย  

2. จัดท าแผนพัฒนาการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยที่สอดคล้องกับผล
การวิเคราะห์รายงานการด าเนินงานตามแผนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย  

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 (ร่าง) แผนพัฒนาด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย  
 

เอกสารอ้างอิง 
1. ระเบียบวาระการประชุม 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. รายงานการประชุมฯ 
4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย  

ปีการศึกษา 2562 
5. แผนพัฒนาด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ปีการศึกษา 2563  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.8 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล       ปีการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   คณะ/รองคณบดี  
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัย เพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง  
0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 

สูตรการค านวณ 
 

1.ค านวณค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 

 
 
2.แปลงค่าร้อยละที่

ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =   ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X5 40 
 
หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ ส าหรับกรณีที่
บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อให้ใช้
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ให้ค านวณ
ตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ า 

 
  

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ × 100 
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เครื่องมือ  
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 
- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทข้าราชการ 
- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทสัญญาจ้าง 

 

เอกสารอ้างอิง  
1. รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 

- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทข้าราชการ 
- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทสัญญาจ้าง 

2. วุฒิการศึกษา 
3. ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

แนวทางการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.9  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล          ปีการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   คณะ/รองคณบดี  
  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

สูตรการค านวณ 
1.ค านวณค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

 
 

 
2.แปลงค่า

ร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง 

ทางวิชาการ X5 
60 

 
หมายเหตุ  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อให้ใช้ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์
ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเก่ียวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ า 

2. การนับให้นับอาจารย์ที่บรรจุในกรณีดังต่อไปนี้ 
การประเมินในปีการศึกษา 2562  
ระดับปริญญาโท บรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2558 
ระดับปริญญาเอก บรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 

3. การนับอาจารยป์ระจ าตามสญัญาจ้าง ให้นับที่มปีระสบการณ์สอนในระดบัอุดมศึกษา ดังนี้ 
    ระดับปริญญาโท  4 ปี   - ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิให้นับระยะเวลา 4 ปี  
            - ในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ให้นบัระยะเวลา 3 ใน 4 ของระยะเวลาทีส่อนจริง 
   ระดับปริญญาเอก  1 ปี  - ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิให้นับระยะเวลา 1 ปี  

    - ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับระยะเวลา 3 ใน 4 ของระยะเวลาที่สอนจริง 
  

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ × 100 
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เครื่องมือ  
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 
- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทข้าราชการ 
- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทสัญญาจ้าง 

 

เอกสารอ้างอิง  
 1. รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 

- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทข้าราชการ 
- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทสัญญาจ้าง 

 2. ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 
 

หมายเหตุ 
 การนับวันที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ ให้นับ ณ วันที่มีการพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แนวทางการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.10  การบริหารของคณะเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษาและปีงบประมาณ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การ

ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มี
ศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล โดยคณะมีการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์คณะ...มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต... พ.ศ. 2561 – 2565 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และมีการทบทวนยุทธศาสตร์
เพ่ือพัฒนาและวางแผนการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะ ตลอดจนมี
การบริหาร ทั้งด้านการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร การบริหารความเสี่ยง  การจัดการความรู้ 
การประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของวิ ทยาเขต เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของคณะและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องตามพันธกิจ

และวิสัยทัศน์ของคณะ 
2. มีการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสในการแข่งขัน 
3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ลดลง 
4. มีการก าหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้อง กับพันธกิจของคณะ ด าเนินการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ใน

ตัวบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นที่ก าหนด เผยแพร่และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  
5. มีการติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

 

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 

หมายเหตุ 
1. เกณฑ์ข้อที่ 1, ข้อที่ 2 ,ข้อที่ 3 ให้ใช้ข้อมูลตามปีงบประมาณท่ีตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน 
2. เกณฑ์ข้อที่ 4 และข้อที่ 5  ให้ใช้ข้อมูลตามปีการศึกษาที่รับการประเมิน 
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แนวทางการด าเนินงาน   
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 1  มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของคณะและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
สอดคล้องตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  งานแผนและงบประมาณ/หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ จัดท าระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของคณะ  
3. ทบทวนยุทธศาสตร์ของคณะและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องตามพันธกิจและ

วิสัยทัศน์ของคณะ 
3.1 การทบทวนยุทธศาสตร์ 

1) ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
(SWOT Analysis) 

2) ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยุทธศาสตร์  
    3) น าเสนอยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 
   4) เผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ  

5) ประชุมบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงานไปสู่
การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.2 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

   2) ประชุมคณะกรรมการฯ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
3) น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 
4) เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

4. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและรายงานผลการ  ด าเนินงานหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 

5. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการวิทยาเขต  
เพ่ือพิจารณา  

    กลุ่มบริหารทั่วไป (งานแผนและงบประมาณ) ติดตามและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอ
ต่อรองอธิการบดี และคณะกรรมการวิทยาเขตเพ่ือพิจารณาปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1  
(1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...)  

6. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป    
1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์  
2) ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยุทธศาสตร์โดยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ วิทยาเขต

ไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 
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เครื่องมือ  
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 คู่มือการด าเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) 

 
เอกสารอ้างอิง 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ฉบับทบทวน) 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต... เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาเขต 
4. ยุทธศาสตร์วิทยาเขต (ฉบับทบทวน) 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คณะ... เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ 
6. ยุทธศาสตร์คณะ (ฉบับทบทวน) 
7. การประชุมคณะกรรมการฯ จัดท าระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของคณะ 

1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
2) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ     
3) วาระการประชุมคณะกรรมการฯ     
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ    
5) ระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของคณะ 

8. การทบทวนยุทธศาสตร์ของคณะและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องตามพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของคณะ 

8.1 การทบทวนยุทธศาสตร์ 
1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
2) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
3) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ     
4) วาระการประชุมคณะกรรมการฯ     
5) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ    
6) สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์คณะ (ฉบับทบทวน) 
7) ยุทธศาสตร์คณะ (ฉบับทบทวน)  
8) แผ่นซีดีไฟล์ข้อมูลยุทธศาสตร์คณะ (ฉบับทบทวน)  

  9) รูปภาพหน้าเว็บไซต์แสดงการเผยแพร่ข้อมูลยุทธศาสตร์คณะ (ฉบับทบทวน) 
10) วาระการประชุมบุคลากรที่มีการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงาน   
11) รายงานการประชุมบุคลากรที่มีการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงาน    

8.2 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ  
3) วาระการประชุมคณะกรรมการฯ     
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
5) สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
6) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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  7) รูปภาพหน้าเว็บไซต์แสดงการเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
9. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

1) ส าเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
2) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

10. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการวิทยาเขต 
เพ่ือพิจารณา  

1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 1  
(1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 

2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 2  
(1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 

3) สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 1  
(1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...)  

4) สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 2  
(1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 

5) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 1  
(1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 

6) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 2  
(1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 

11. การน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์  
 ต่อไป    

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและยุทธศาสตร์ 

2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
3) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ   
4) วาระการประชุมคณะกรรมการฯ 
5) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
6) สรุปมติการประชุมคณะกรรมการฯ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 2  มีการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ  
 บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสในการแข่งขัน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  งานสาขาวิชา,งานการเงินและบัญชี (วิทยาเขต)/ 
 หัวหน้างานสาขาวิชา, หัวหนา้งานการเงินและบัญชี (วิทยาเขต) 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร และรายงานต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิตของวิทยาเขต เพ่ือรับฟังการชี้แจงการด าเนินงาน 
2. ทุกคณะในวิทยาเขตน าข้อมูลจากงานบุคคล งานพัสดุ และงานทะเบียนจัดส่งให้ มาจัดท าข้อมูล

ค่าใช้จ่ายทางตรง ของแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
- แบบฟอร์ม คณ.1 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (รายบุคคล) 
- แบบฟอร์ม คณ.2 ข้อมูลค่าใช้จ่ายทางตรง ในการสอนรายหลักสูตร 
- แบบฟอร์ม คณ.3 ข้อมูลค่าใช้จ่ายทางตรง ในการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร 

3. ทุกคณะในวิทยาเขตจัดท าแบบฟอร์ม คณ.4 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะ ที่ไม่สามารถ
ระบุได้โดยตรงว่าเป็นของหลักสูตรใด และด าเนินการปันส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แต่ละหลักสูตร  

4. ทุกคณะในวิทยาเขตจัดท าแบบฟอร์ม คณ.5 ข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม จากการด าเนินงาน
ของวิทยาเขต โดยใช้ข้อมูลที่งานการเงินและบัญชีจัดส่งให้  

5. ทุกคณะในวิทยาเขตจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรระหว่างปัจจุบันกับปีที่ผ่า นมา  
แบบฟอร์ม คณ.6 

6. ทุกคณะในวิทยาเขตจัดท ารายงานเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรระหว่างปัจจุบันกับปีที่     
ผ่านมา  แบบฟอร์ม คณ.7  และวิเคราะห์ เพ่ือหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วย           
รายหลักสูตร ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสในการแข่งขัน 

7. ทุกคณะในวิทยาเขตเสนอรายงานต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรต่อรองอธิการบดี  
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เครื่องมือ  
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 
 

แบบฟอร์มการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร ตามตัวบ่งช้ีที่ 5.2.10 เกณฑ์
ข้อ 2 
- การจัดท าข้อมูล ส าหรับคณะ ประกอบด้วย  
แบบฟอร์ม คณ.1 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (รายบุคคล) 
แบบฟอร์ม คณ.2 ข้อมูลค่าใช้จ่ายทางตรง ในการสอนรายหลักสูตร 
แบบฟอร์ม คณ.3 ข้อมูลค่าใช้จ่ายทางตรง ในการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาของ

หลักสูตร 
แบบฟอร์ม คณ.4 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนจากการด าเนินงานของคณะ 
แบบฟอร์ม คณ.5 ข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม จากการด าเนินงานของวิทยาเขต 
- รายงานต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร 
แบบฟอร์ม คณ.6 รายงานต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร 
แบบฟอร์ม คณ.7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ........... และปีที่ผ่านมา 
 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร และรายงานต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตของวิทยาเขต 

2. รายงานการประชุม 
3. หนังสือส่งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานบุคคล งานพัสดุ งานทะเบียน และงานการเงิน

และบัญชี 
4. หนังสือเสนอรายงานต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 3  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับ
ที่ลดลง  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  งานประกันคุณภาพการศึกษา/หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

1.1 จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต...........คณะ.......... เรื่อง 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 1.2 เสนอ ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต..............คณะ........... เรื่อง นโยบาย
การบริหารความเสี่ยง ให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขต ....... 
ลงนาม 

1.3 แจ้งเวียน ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต.............คณะ.............. เรื่อง 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้บุคลากรในคณะ 

2. มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ................... 
2.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ.... เพื่อจัดท าระบบและกลไกการบริหารความ

เสี่ยงของคณะ 
2.3 แจ้งเวียน แผนภาพระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงของคณะ ให้บุคลากรในคณะ 
2.4 แจ้งเวียนคู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้บุคลากรในคณะ 

3. มีแผนบริหารความเสี่ยง 
3.1 บุคลากรในคณะจัดท าแบบการระบุปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM-1)   
3.2  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ... รวบรวมข้อมูลจากข้อ 3.1 เพ่ือจัดท า (ร่าง) 

แผนบริหารความเสี่ยง คณะ...  
3.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 

คณะ...  
3.4 เสนอแผนบริหารความเสี่ยง คณะ ... ตามข้อ 3.3 ให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ ประจ าวิทยาเขต .......  
3.5 แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงคณะให้กับบุคลากรในคณะรับทราบ 

4.  มีการด าเนินงานตามแผน 
4.1 ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง 
4.2 บุคลากรในคณะที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลแบบติดตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

(RM-2) 
5. มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

5.1 หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ.. รวบรวมข้อมูลแบบติดตามผลการด าเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง (RM-2) ตามข้อ 4.2 เพ่ือจัดท า (ร่าง) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
คณะ...  

5.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
คณะ...  
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5.3 เสนอ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง คณะ... ให้รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ประจ าวิทยาเขต .......  

6. แจ้งเวียน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
7. มีการน าผลการบริหารความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน

การวางแผนในรอบปีถัดไป 
เครื่องมือ  

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 (ร่าง) ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะ 
2 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง คณะ... 
3 แบบการระบุปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM-1) 
4 แบบติดตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง (RM-2) 
5 (ร่าง) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง คณะ.... 

 
เอกสารอ้างอิง  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต...........เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของ คณะ...  

2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต........เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
3. ระเบียบวาระการประชุม 
4. หนังสือเชิญประชุม 
5. สรุปรายงานการประชุม 
6. แผนภาพระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงของคณะ 
7. แผนบริหารความเสี่ยงของคณะ 
8. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของคณะ 
9. หลักฐานการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 4 มีการก าหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้อง กับพันธกิจของคณะ ด าเนินการรวบรวม
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นที่ก าหนด เผยแพร่และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได ้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  งานประกันคุณภาพการศึกษา/หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อก าหนดประเด็นความรู้ให้ที่สอดคล้องกับ 
พันธกิจของคณะอย่างน้อย 1 ประเด็น 

2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ของคณะ  
3. จัดโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือแหล่ง 

เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นที่ก าหนดในข้อ 1 
4. เก็บรวบรวมความรู้เพ่ือจัดท าเป็นองค์ความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากข้อ 3  

เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ได้ เช่น จัดท าเป็นเอกสาร แผ่นพับ ผ่านเว็บไซต์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ บันทึกแจ้ง เป็นต้น  

5. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
เสนอต่อรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต  

 
เครื่องมือ 

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 คู่มือการจัดการความรู้ 
2 (ร่าง) หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้ 
3 (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต......เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดการความรู้  
 

เอกสารอ้างอิง  
1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต........เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  
2. ระเบียบวารการประชุม 
3. หนังสือเชิญประชุม 
4. สรุปรายงานการประชุม 
5. รายงานผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในตัว

บุคคลหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นที่ก าหนดเพ่ือจัดท าเป็นองค์ความรู้ 
6. เอกสารแสดงองค์ความรู้ ตามประเด็นที่ก าหนด 
7. เอกสารการเผยแพร่องค์ความรู้ ตามประเด็นที่ก าหนด 
8. แผนการจัดการความรู้ 
9. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 5 มีการติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ  
 ประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  คณะ/รองคณบดี 
  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดท าระบบและกลไกการติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
2. ด าเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรที่เปิดสอน 
3. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรเสนอผู้บริหารคณะเพ่ือพิจารณา 
4. ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้บริหารมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น 

 

เครื่องมือ  
      - ไม่มี- 
 

เอกสารอ้างอิง  
1. ระบบและกลไกการติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร  
3. เอกสารการน ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร เสนอ

ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา เช่น หนังสือน าส่ง รายงานการประชุม (กรณีน าเสนอในที่ประชุม) เป็นต้น 
4. รายงานสรุปข้อเสนอแนะของผู้บริหารที่น ามาปรับปรุงหลักสูตร 
5. รายงานการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้บริหารมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น 

เช่น ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายงานการเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรปีที่ผ่านมากับปีที่รับการประเมิน เป็นต้น 
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แนวทางการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.11  ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  งานประกันคุณภาพการศึกษา/หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ จะสามารถสะท้อนได้ว่าคณะไดม้ีการติดตามและ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งมีผลการ
ด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 

เกณฑ์ประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 

 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะ  
 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

 
 
 
 

 

เครื่องมือ  
-ไม่มี- 

 

เอกสารอ้างอิง  
 1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (CAR) 
 2. รายงานผลคะแนนการประเมินระดับหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  งานประกันคุณภาพการศึกษา/หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 คณะในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่

ก าหนดไว้ใน มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  มาตรา 62 และ 63 
แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  มาตรา 55 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563 

โดยคณะต้องมีการด าเนินงานที่ประกอบด้วยการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล ทั้งนี้ ให้
ครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าคณะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีการก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
2. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
3. มีแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
4. มีการด าเนินงานตามแผน  
5. มีการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
6. มีการน าผลการด าเนินงานไปวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

 

เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 
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แนวทางการด าเนินงาน  
 
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 1 มีการก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ศึกษาเอกสาร กฎหมาย  ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา 

2. จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต.........เรื่อง  นโยบาย และแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

3. เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง  นโยบาย และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ต่อผู้บริหารพิจารณา 

4. ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
5. เสนอลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต.........เรื่อง  นโยบาย และแนว

ปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 (ร่าง) ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา 

 
เอกสารอ้างอิง  

             ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต.........เรื่อง  นโยบาย และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 2  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

วิทยาเขต........ 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือจัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
3. เผยแพร่ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

เครื่องมือ 
 

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 

เอกสารอ้างอิง  
1. ระเบียบวารการประชุม 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. สรุปรายงานการประชุม 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

วิทยาเขต........ 
5. แผนภาพระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 3 มีแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  
1. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือจัดท าแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. เผยแพร่แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปยังผู้รับผิดชอบ  
3. จัดท าปฏิทินการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เครื่องมือ 
 

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 (ร่าง) แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

- แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
- แบบรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผน 
- แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม 

เอกสารอ้างอิง  
1. ระเบียบวาระการประชุม 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. สรุปรายงานการประชุม 
4. แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 4   มีการด าเนินงานตามแผน  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตาม

แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

เครื่องมือ  
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

2 แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ  
 

เอกสารอ้างอิง  
1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 

2562-2566 ระดับคณะ 
2. คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
3. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
4. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 5  มีการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ติดตาม ผลการด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามปฏิทิน และโครงการ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายใน 
 
เครื่องมือ 

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
 

เอกสารอ้างอิง  
1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 6  มีการน าผลการด าเนินงานตามแผนไปวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน เพ่ือวางแผนการจัดท าแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษาถัดไป 
2. ประชุมผู้รับผิดชอบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เช่น รับการประเมินปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในปีการศึกษา 2561 

3. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
 

เครื่องมือ 
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 (ร่าง) แผนพัฒนาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2 (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

เอกสารอ้างอิง  
1. ระเบียบวาระการประชุม 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. สรุปรายงานการประชุม 
4. แผนพัฒนาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
5. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
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มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา 
 

ค าอธิบายมาตรฐาน  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านกีฬา มุ่งส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล โดยอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติคือ 
“ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”  
  ทักษะดี  หมายถึง   มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 มีน้ าใจนักกีฬา หมายถึง   มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นที่ยอมรับของสังคม  

พัฒนาสังคม  หมายถึง  มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยึดมั่นในการปกครอง   
 ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข 

โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ทางการกีฬา สะท้อนให้เห็นถึงอัต
ลักษณด์้านกีฬาของนักศึกษาแต่ละคณะ  

 

จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที ่6.1 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที ่6.2 ความมีน้ าใจนักกีฬาของนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานกีฬา /หัวหน้างานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล จ าเป็นต้องมีการ

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการสร้างประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ เพ่ือให้มีทักษะและความช านาญ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางการกีฬาของ
นักศึกษาแต่ละคณะ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ เป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 แบ่งกลุ่มตามคณะ ดังนี้ 

- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
- คณะศิลปศาสตร์ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
- คณะศึกษาศาสตร์ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

สูตรการค านวณ 
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

1.1 ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ  
 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ  

X 100 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะ  
 

1.2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ  X 5 
20 

       
2. คณะศิลปศาสตร์ 

2.1 ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ  
 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ  X 100 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะ  

 
2.2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ  X 5 
20 
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แนวทางการด าเนินงาน 

3. คณะศึกษาศาสตร์ 
3.1 ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ  

 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ  X 100 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะ  
 

3.2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ  X 5 
60 

 
หมายเหตุ 

1. การนับจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มากกว่า 1 รายการ ให้นับเพียงครั้งเดียวต่อคนไม่
นับซ้ า 

2. การนับจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ให้ใช้ข้อมูล  ณ วันที่ 
31 พฤษภาคมของปีการศึกษาที่รับการประเมิน ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่
ส าเร็จการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

 
 
 
 

เครื่องมือ  
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 

1 แบบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของบุคลากรและนักศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

2 แบบสรุปจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 
เอกสารอ้างอิง  

1. รายงานสรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของบุคลากรและนักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

2. รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
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แนวทางการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 ความมีน้ าใจนักกีฬาของนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล    ปีการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานกีฬา /หัวหน้างานกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
ความมีน้ าใจนักกีฬาแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

เป็นที่ยอมรับของสังคม ความมีน้ าใจนักกีฬาก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ในการปฏิบัติตน สอนให้รู้จักการ
ยอมรับตนเองและผู้อ่ืน ความเสียสละ ความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ความมีมารยาท ความยุติธรรม ความมีวินัย
นักกีฬา และความมุ่งมั่นในเกมกีฬา ให้มีทักษะทางด้านสังคม สอนให้รู้จักการท างานเป็นทีม เพราะทักษะของ
การท างานเป็นทีม ท าให้ทุกคนเข้าใจในบทบาทของตนเอง ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม ซึ่งการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาอย่างสม่ าเสมอจะสามารถปลูกฝังความมีน้ าใจนักกีฬาได้ อันสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินความมีน้ าใจนักกีฬาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ =   ผลรวมของคะแนนผลการประเมินความมีน้ าใจนักกีฬาของศึกษาชั้นปีสุดท้าย  จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. เริ่มใช้ประเมินในปีการศึกษา 2563 
2. จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของปี 

การศึกษาที่รับการประเมิน ใช้ข้อมูล ณ วันที่  22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตามปฏิทินการจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 3) โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง 

 
  
 
เครื่องมือ  

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 แบบรายงานผลการประเมินความมีน้ าใจนักกีฬาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายรายบุคคล 
2 แบบรายงานผลการประเมินความมีน้ าใจนักกีฬาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายรายคณะ 

 
เอกสารอ้างอิง  

1. รายงานผลการประเมินความมีน้ าใจนักกีฬาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายรายบุคคล 
2. รายงานผลการประเมินความมีน้ าใจนักกีฬาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายรายคณะ 
3. รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (จากมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 และ 1.4) 
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ส่วนที่ 6 
 

 

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผล 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

คณะต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์
ของคณะ โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
ขั้นต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น หรือจุดเด่นของคณะ 
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุสสณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคณะต้องควบคุมให้มีการด าเนินงาน
ตามระบบคุณภาพที่ก าหนดและมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะ ๆ โดยที่มีกลไกการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมี
การประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป และ
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด  โดย
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 ระดับคณะ 

การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจตามพันธกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา และ 1 พันธกิจที่เป็นบริบทของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งระบบการบริหาร
จัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

มาตรฐานที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 ระดบัคุณภาพต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 ระดบัคุณภาพต้องปรบัปรุง 
2.51 – 3.50 ระดบัคุณภาพพอใช้ 
3.51 – 4.50 ระดบัคุณภาพด ี
4.51 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 4 - - 1.1,1.2,
1.3,1.4 

  

2 2 - - 2.1,2.2   
3 1 - - 3.1   
4 1 - - 4.1   
5 14 5.1.1, 

5.1.2, 
5.2.3, 
5.2.4, 
5.2.5, 
5.2.8, 
5.2.9 

5.2.1, 
5.2.2, 
5.2.6, 
5.2.7, 
5.2.10,

5.3 
 

5.2.11   
 
 
  

6 2 - - 6.1, 6.2,   
รวม 24 7 6 11   
ผลการประเมิน 

 
     

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมินปีการศึกษา 2562 คือ 1.3, 1.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.6, 6.2 
 

 คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย  
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 - มาตรฐานที่ 6 
 

จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ส่วนที่ 7 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
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(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ระดับคณะ เกณฑ์การประเมิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ 

คณะ วิทยาเขต มหาวิทยาลัย 

1. ผลลัพธ์ผู้เรียน 1.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตทุกหลักสูตรของคณะ 

งานสาขาวชิา/ 
หัวหน้างานสาขาวิชา 

กลุ่มส่งเสริมวิชาการ/
หัวหน้างานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

- คณะ / 
- หัวหน้ากลุ่มวิจัยและ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.2 บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท ารวมกับผลงาน
ของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
     ประเด็นที่ 1 
(ปริญญาตรี) บัณฑิต
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า
หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
   ประเด็นที่ 2 (ปริญญา
โท) ผลงานของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ด้จากการแปลงค่า 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตร
ของคณะรวมกับค่าเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ด้จาก
แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของ
คณะ (กรณีมีหลักสูตรปริญญาโท) 
     ประเด็นที่ 1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ด้
จากการแปลงคา่ร้อยละของจ านวนบัณฑิต
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี  ทุกหลักสูตรของคณะ 
     ประเด็นที่ 2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ด้จาก
การแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกหลักสูตรของคณะ 

งานสาขาวชิา, 
งานบัณฑิตศึกษา/ 
หัวหน้างานสาขาวิชา, 
หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมวิชาการ/
หัวหน้างานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

- คณะ / 
- หัวหน้ากลุ่มมาตรฐาน

การศึกษา, 
ส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัย/หัวหน้ากลุ่ม
มาตรฐานการศึกษา 

-121- 



- 122 - 
 

(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ)                 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ระดับคณะ เกณฑ์การประเมิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ 

คณะ วิทยาเขต มหาวิทยาลัย 
1.3 นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่

เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม  

      (เริ่มใช้ประเมินปี
การศึกษา 2563) 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายท่ีเป็นผู้สร้างหรือผูร้่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 =     ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

งานวิชาการ/ 
หัวหน้างานวิชาการ 

กลุ่มส่งเสริมวิชาการ/
หัวหน้างานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

- คณะ / 
หัวหน้ากลุ่มวิจยัและ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

1.4 นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ี
สอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

      (เริ่มใช้ประเมินปี
การศึกษา 2563) 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ัน
ปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ก าหนด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 =   ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

งานสาขาวิชา/ 
หัวหน้างานสาขาวิชา 

กลุ่มส่งเสริมวิชาการ/
หัวหน้างานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

- คณะ / 
- หัวหน้ากลุ่มมาตรฐาน

การศึกษา 
 

2. ผลลัพธ์การวิจัย
และนวัตกรรม 

2.1 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าคณะ  

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตาม
สาขาวิชา 
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2  
(สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี) 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ) เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
(คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์)  
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 

งานวิจัยและนวัตกรรม/ 
หัวหน้างานวิจัยและ
นวัตกรรม 

กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา/  
หัวหน้างานวิจัยและ
นวัตกรรม 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา  
/หัวหน้ากลุม่วิจัยและ
นวัตกรรม 
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(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ) 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ระดับคณะ เกณฑ์การประเมิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ 

คณะ วิทยาเขต มหาวิทยาลัย 
2.2 ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ของอาจารย์
ประจ าคณะ 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย
ที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารยป์ระจ าคณะ 
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

งานวิจัยและนวัตกรรม/ 
หัวหน้างานวิจัยและ
นวัตกรรม 

กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา/  
หัวหน้างานวิจัยและ
นวัตกรรม 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา  
/หัวหน้ากลุม่วิจัยและ
นวัตกรรม 

3. ผลลัพธ์การ
บริการวิชาการ 

3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการ 
  

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนผู้รับบริการ
ทางวิชาการทั้งหมดของคณะเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

งานกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ/ 
หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

กลุ่มกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ/ 
หัวหน้างานบริการชุมชน
และสังคม 

กองกิจการนักเรียน
นักศึกษาและกิจการพิเศษ/ 
หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 

4. ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทยการละเล่น
พ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 

4.1 การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทยที่ไดร้ับการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่  
หรือวิจัย 

 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนกิจกรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยท้ังหมดของ
คณะ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ข้ึนไป 

งานกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ/ 
หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

กลุ่มกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ/ 
หัวหน้างานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

กองกิจการนักเรียน
นักศึกษาและกิจการพิเศษ/ 
หัวหน้ากลุ่มศลิปวัฒนธรรม
และกิจการพิเศษ 

5. การบริหาร
จัดการ 

 

5.1 คุณภาพหลักสูตร 
 5.1.1 หลักสูตรที่ข้ึน

ทะเบียนในฐานข้อมูล
หลักสตูรที่มีคณุภาพ
และมาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications 
Register: TQR)   
(เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 
2565) 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตร
ที่ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Register: TQR) เป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 
 

งานสาขาวชิา, 
งานบัณฑิตศึกษา/ 
หัวหน้างานสาขาวิชา, 
หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมวิชาการ/ 
หัวหน้างานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

กองส่งเสริมวิชาการ/ 
- หัวหน้ากลุ่มมาตรฐาน

การศึกษา, 
- คณะ /หัวหน้ากลุ่ม

มาตรฐานการศึกษา 
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(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ)                 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ระดับคณะ เกณฑ์การประเมิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ 

คณะ วิทยาเขต มหาวิทยาลัย 
 5.1.2 หลักสูตรวิชาชีพท่ี

ผ่านการรับรอง  
 จากองค์กรหรือ
สภาวิชาชีพ (ถ้ามี)   

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนหลักสตูร
วิชาชีพท่ีผ่านการรับรองจากองค์กรหรือสภา
วิชาชีพเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป  

งานสาขาวิชา/ 
หัวหน้างานสาขาวิชา 

กลุ่มส่งเสริมวิชาการ/ 
หัวหน้างานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

กองส่งเสริมวิชาการ/ 
- หัวหน้ากลุ่มมาตรฐาน

การศึกษา, 
คณะ /หัวหน้ากลุม่
มาตรฐานการศึกษา 

5.2 การบริหารกระบวนการ 
 5.2.1 การพัฒนาผูเ้รียน

แบบบูรณาการ         
เกณฑ์มาตรฐาน 6  ข้อ งานสาขาวิชา/ 

หัวหน้างานสาขาวิชา  
กลุ่มส่งเสริมวิชาการ/ 
หัวหน้างานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

กองส่งเสริมวิชาการ/ 
- หัวหน้ากลุ่มมาตรฐาน

การศึกษา,  
คณะ /หัวหน้ากลุม่
มาตรฐานการศึกษา 

5.2.2 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี  

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ งานกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ/ 
หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

กลุ่มกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ/ 
ผู้ช่วยฝา่ยกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ 

กองกิจการนักเรียน
นักศึกษาและกิจการพิเศษ/ 
หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 

 5.2.3 การบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ งานวิจัยและนวัตกรรม/ 
หัวหน้างานวิจัยและ
นวัตกรรม 

กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา/  

หัวหน้างานวิจัยและ
นวัตกรรม 

กองวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา/ 
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและ
นวัตกรรม 
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(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ) 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ระดับคณะ เกณฑ์การประเมิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ 

คณะ วิทยาเขต มหาวิทยาลัย 
5.2.4 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรม 
(เงินรายได้) 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้น
ระดับปริญญาตรี) 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ)  
คะแนนเตม็ 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์)    
คะแนนเตม็ 5 = 12,500 บาทขึ้นไปต่อคน 

งานวิจัยและนวัตกรรม/ 
หัวหน้างานวิจัยและ
นวัตกรรม 

กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา/  
หัวหน้างานวิจัยและ
นวัตกรรม 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา  
/หัวหน้ากลุม่วิจัยและ
นวัตกรรม 

5.2.5 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรม 
(เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้น
ระดับปริญญาตรี) 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ)  
คะแนนเตม็ 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์)   
คะแนนเตม็ 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

งานวิจัยและนวัตกรรม/ 
หัวหน้างานวิจัยและ
นวัตกรรม 

กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา/  
หัวหน้างานวิจัยและ
นวัตกรรม 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา  
/หัวหน้ากลุม่วิจัยและ
นวัตกรรม -124- 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ระดับคณะ เกณฑ์การประเมิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ 

คณะ วิทยาเขต มหาวิทยาลัย 
 5.2.6 การบริหารการ

บริการวิชาการแก่สังคม 
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ งานกิจการนักศึกษาและ

กิจการพิเศษ/ 
หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ 

กลุ่มกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ/ 
หัวหน้างานบริการชุมชน
และสังคม 

กองกิจการนักเรียน
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ/ 
หัวหน้ากลุ่มบริการ
วิชาการ 

 5.2.7 การบริหารงาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย ด้าน
การละเล่นพืน้บา้น 
และกีฬาไทย 

เกณฑ์มาตรฐาน 6  ข้อ งานกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ/ 
หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ 

กลุ่มกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ/ 
หัวหน้างานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

กองกิจการนักเรียน
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ/ 
หัวหน้ากลุ่มบริการ
วิชาการ 

 5.2.8 อาจารย์ประจ า
คณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์
ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก  
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

คณะ/รองคณบดี กลุ่มบริหาร/  
หัวหน้างานบุคคล 

คณะ/  
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.2.9 อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ  

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์
ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

คณะ/รองคณบดี กลุ่มบริหาร/  
หัวหน้างานบุคคล 

คณะ/  
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ) 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ระดับคณะ เกณฑ์การประเมิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ 

คณะ วิทยาเขต มหาวิทยาลัย 
 5.2.10 การบริหาร

ของคณะเพื่อ
สนับสนนุการ
ด าเนินงานตามพนัธ
กิจ 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ     

เกณฑ์ข้อ 1 มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของคณะ
และจัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปีที่
สอดคล้องตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะ 

งานแผนและงบประมาณ/
หัวหน้างานแผนและ
งบประมาณ 

งานแผนและงบประมาณ/ 
หัวหน้างานแผนและ
งบประมาณ 

กองนโยบายและแผน/  
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

เกณฑ์ข้อ 2 มีการจดัท ารายงานตน้ทุนต่อ
หน่วยรายหลักสตูร เพื่อวิเคราะหค์วามคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสตูร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโอกาสในการแขง่ขัน 

งานสาขาวิชา, 
งานการเงินและบัญชี วิทยาเขต/  
หัวหน้างานสาขาวิชา, 
หัวหน้างานการเงินและบัญช ี
วิทยาเขต 

กลุ่มบรหิาร/ 
หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
  

กองกลาง/ 
หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ี
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับทีล่ดลง 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา/ 
หัวหน้างานประกันคณุภาพ
การศึกษา 

กลุ่มบรหิาร/ 
หัวหน้างานควบคุมภายใน
และบรหิารความเสี่ยง 

กองการเจ้าหน้าที/่ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

เกณฑ์ข้อ4 มีการก าหนดประเด็นความรู้ที่
สอดคล้อง กับพันธกิจของคณะ ด าเนินการ
รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในตัวบคุคลหรือแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นที่ก าหนด เผยแพร่
และน าความรูไ้ปใช้ประโยชนไ์ด้ 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา/ 
หัวหน้างานประกันคณุภาพ
การศึกษา 

กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา/ 
หัวหน้างานประกันคณุภาพ
การศึกษา 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา/ 
หัวหน้ากลุ่มประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการติดตามการด าเนินการ
ประกันคณุภาพหลักสตูรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคณุภาพคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

คณะ/รองคณบด ี คณะ/รองคณบด ี คณะ/คณบด ี
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(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ)                 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ระดับคณะ เกณฑ์การประเมิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ 

คณะ วิทยาเขต มหาวิทยาลัย 
5.2.11 ผลการประเมิน
หลักสตูรทุกหลักสูตร
ของคณะ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิหลักสตูรทุก
หลักสตูรของคณะ 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา/ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา/ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คณะ/  
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5.3 การบรหิารการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา/ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา/ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กองวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา/ 
หัวหน้ากลุ่มประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

6. อัตลักษณ์ 
   ของนักศึกษา 
   ด้านกีฬา   

6.1 การเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติของนักศึกษา   
 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาตหิรือ
นานาชาติ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพและ
คณะศิลปศาสตร์  
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
คณะศึกษาศาสตร์  
เป็นคะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

ส านักงานกีฬา / 
หัวหน้างานกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ 

ส านักงานกีฬา/  
หัวหน้าส านักงานกีฬา 

ส านักกีฬา/ 
ผู้อ านวนการส านักกีฬา 

6.2 ความมีน้ าใจนักกีฬาของ
นักศึกษา 
(เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา2563) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิความมี
น้ าใจนักกีฬาของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของ
คณะ 

ส านักงานกีฬา / 
หัวหน้างานกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ 

ส านักงานกีฬา/  
หัวหน้าส านักงานกีฬา 

ส านักกีฬา/ 
ผู้อ านวนการส านักกีฬา 
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ส่วนที่ 8 

 

ปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
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ปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 
 
 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2562      ปีการศึกษา 2563 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย 

  -17-               

2. ก าหนดนโยบาย ประชุมจัดท า หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติฯ
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินฯ 

                 

3. เสนอหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติฯมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์
การประเมินฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

                 

4. ถ่ายทอดตัวบ่งช้ีไปยังผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีทุกระดับ 
(หลักสูตร/คณะ/วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย) 

                 

5. ทุกหน่วยงานด าเนินงานตามคู่มือด าเนินงานฯ ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

                 

6. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีทุกระดับจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) และบันทึกข้อมูลในระบบ TNSU QA Online 

                 

7. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ก าหนดปฏิทินการประเมิน
คุณภาพภายในและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทุกระดับ  

                 

7.1 ประเมินระดับหลักสูตร                  

7.2 ประเมินระดับคณะ วิทยาเขต                  

7.3 ประเมินระดับมหาวิทยาลัย                  

 

-131- 



- 132 - 
 

(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ)                 

 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2562      ปีการศึกษา 2563 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

8. คณะกรรมการประเมินทุกระดับ กรอกข้อมูลรายงานผลการ
ประเมิน (CAR) ในระบบ TNSU QA Online 

                 

9. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับต่อ
ผู้บริหาร บุคลากร สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

                 

10. ส่งรายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับที่
ผ่านสภาไปยังวิทยาเขต/ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
แล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

                 

11. ทุกหน่วยงานน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินไปจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/ 
ยุทธศาสตร์ ท้ังในระดับหลักสูตร/ คณะ/ วิทยาเขต/ 
มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 

 

 เครื่องมือการด าเนินงาน 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ว่าดว้ยระบบ หลักเกณฑ์  

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
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เครื่องมือการด าเนินงาน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้รวบรวม fiel เครื่องมือส าหรับใช้ในการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีให้ Download ได้จาก website มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
(www.tnsu.ac.th) โดยกดเลือกท่ี “เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา” โดยเรียงล าดับ file ตามล าดับ           
ตัวบ่งชี้ไว้ดังนี้ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ ล าดับที ่ ชื่อเครื่องมือ รหัสชื่อ file 

1. ผลลัพธ ์
ผู้เรียน 

1.1 1 
แบบรายงานสรุปค่าเฉลี่ยของคะแนนผล
การประเมินบัณฑิต 

QA-F 1.1-1 

1.2 

2 
แบบรายงานสรุปคะแนนจากการแปลงค่า
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

QA-F 1.2-1 

3 

แบบรายงานสรุปคะแนนจากแปลงค่าร้อย
ละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

QA-F 1.2-2 

1.3 

4 
แบบบนัทึกข้อมูลผู้สรา้งหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

QA-F 1.3-1 

5 
แบบรายงานข้อมูลผู้สร้างหรือผูร้่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม รายบุคคล   

QA-F 1.3-2 

6 
แบบรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาชัน้ปี
สุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม หลักสูตร…. 

QA-F 1.3-3 

7 
แบบรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม คณะ…. 

QA-F 1.3-4 

8 
แบบรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย คณะ…. 

QA-F 1.3-5 

1.4 
9 

แบบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
หลักสูตร… 

QA-F 1.4-1 

10 
แบบรายงานสรุปผลการสอบภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกหลักสูตรของคณะ… 

QA-F 1.4-2 

2. ผลลัพธ ์
การวิจัยและ 
นวัตกรรม 2.1 

11 
แบบรายงานสรุปจ านวนผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าคณะ  

QA-F 2.1-1 

12 
แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 
(ปีงบประมาณ) 

QA-F 2.1-2 

http://www.tnsu.ac.th/
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ ล าดับที ่ ชื่อเครื่องมือ รหัสชื่อ file 

2.2 13 
แบบรายงานสรุปจ านวนผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ 

QA-F 2.2-1 

3 ผลลัพธ ์
การบริการ 
วิชาการ 

3.1 
14 แบบรายงานการให้บริการทางวิชาการ  QA-F 3.1-1 

15 
แบบรายงานสรุปจ านวนผู้รับบริการทาง
วิชาการ  

QA-F 3.1-2 

4  ผลลัพธ ์
ศิลปวัฒนธรรม 
และความเปน็
ไทยด้านการ 
ละเล่นพืน้บา้น 
และกีฬาไทย 

4.1 16 
(ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมการละเล่น
พื้นบา้น และกีฬาไทย 5 ปี 

QA-F 4.1-1 

5 การบริหาร
จัดการ 

5.1.1 17 

แบบรายงานสรุปจ านวนหลักสตูรที่ขึ้น
ทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

QA-F 5.1.1-1 

5.1.2 18 
แบบรายงานสรุปจ านวนหลักสตูรวิชาชพีที่
ผ่านการรับรองจากองค์กรหรือสภาวิชาชีพ 

QA-F 5.1.2-1 

5.2.1  

19 
(ร่าง) ประกาศนโยบายการพัฒนาผู้เรียน 
แบบบูรณาการ 

QA-F 5.2.1-1 

20 (ร่าง) แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ QA-F 5.2.1-3 

21 
รายงานผลการด าเนนิงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนการพัฒนาผู้เรยีนแบบ
บูรณาการ 

QA-F 5.2.1-4 

22 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 

QA-F 5.2.1-5 

23 
(ร่าง) แผนพัฒนาการด าเนนิงานการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ  

QA-F 5.2.1-6 

5.2.2 

24 (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา QA-F 5.2.2-1 

25 (ร่าง) รายงานผลการด าเนนิงานโครงการ  QA-F 5.2.2-4 

26 
(ร่าง) รายงานผลการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา  

QA-F 5.2.2-5 

27 (ร่าง) แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  QA-F 5.2.2-6 

5.2.3   28 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต… คณะ… เร่ือง นโยบาย 

QA-F 5.2.3-1 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ ล าดับที ่ ชื่อเครื่องมือ รหัสชื่อ file 

ทิศทาง และแนวปฏิบัติการวิจยัและ
นวัตกรรม 

29 (ร่าง) แผนการวิจัยและนวัตกรรม QA-F 5.2.3-3 

30 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม  

QA-F 5.2.3-4 

31 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
วิจัยและนวัตกรรม   

QA-F 5.2.3-5-1 

32 
แบบรายงานผลการเบิกจา่ยตามแผนการ
วิจัยและนวัตกรรม  

QA-F 5.2.3-5-2 

33 
(ร่าง) แผนพัฒนาดา้นการวิจัยและ
นวัตกรรม   

QA-F 5.2.3-6 

5.2.4 34 
แบบรายงานสรุปจ านวนเงินสนบัสนนุ
งานวิจยัและนวัตกรรมของ (เงินรายได้)  

QA-F 5.2.4-1 

  35 
แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ า
คณะ (ปีงบประมาณ) 

QA-F 5.2.4-2 

5.2.5  36 
แบบรายงานสรุปจ านวนเงินสนบัสนนุ
งานวิจยัและนวัตกรรม (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) 

QA-F 5.2.5-1 

5.2.6 

37 
แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ า
คณะ (ปีงบประมาณ) 

QA-F 5.2.4-2 

38 
(ร่าง) นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการบริการวิชาการแก่สงัคม 

QA-F 5.2.6-1 

39 
(ร่าง) ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม 

QA-F 5.2.6-2 

40 (ร่าง) แผนบริการวชิาการแก่สังคม QA-F 5.2.6-3 

41 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

QA-F 5.2.6-4 

42 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผน QA-F 5.2.6-5-1 

43 แบบรายงานผลการเบิกจา่ยตามแผน QA-F 5.2.6-5-2 

44 
แบบรายผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

QA-F 5.2.6-5-3 

45 แบบติดตามการบริการวชิาการแก่สังคม    QA-F 5.2.6-5-4 

46 
(ร่าง) แผนพัฒนาดา้นบริการวิชาการแก่
สังคม  

QA-F 5.2.6-6 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ ล าดับที ่ ชื่อเครื่องมือ รหัสชื่อ file 

5.2.7   

47 

 (ร่าง) ประกาศ นโยบาย หลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการทะนบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเลน่พื้นบา้นและกีฬา
ไทย 

QA-F 5.2.7-1 

48 
(ร่าง) ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารงานทะนบุ ารุงศลิปวฒันธรรม
การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทย  

QA-F 5.2.7-2 

49 
(ร่าง) แผนงานทะนบุ ารุงศิลปวฒันธรรม
การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทย  

QA-F 5.2.7-3 

50 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม  

QA-F 5.2.7-4 

51 
แบบติดตามการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทย  

QA-F 5.2.7-5 

52 
(ร่าง) แผนพัฒนาดา้นทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน่พื้นบา้นและกีฬา
ไทย  

QA-F 5.2.7-6 

5.2.8 
53 

แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ า
คณะ 

QA-F 5.2.8-1 
5.2.9 

5.2.10 

54 

คู่มือการด าเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบั อุดมศึกษา  
(การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาต)ิ 

QA-F 5.2.10-1-1 

55 แบบรายงานการจัดท าข้อมูล ส าหรับคณะ 
QA-F 5.2.10-2-1 

56 รายงานต้นทนุต่อหน่วยรายหลกัสูตร 

57 
(ร่าง) ประกาศนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงของคณะ 

QA-F 5.2.10-3-1 

58 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง คณะ... QA-F 5.2.10-3-2 

59 
แบบการระบปุัจจัยเสี่ยงและการประเมิน
ความเสี่ยง (RM-1) 

QA-F 5.2.10-3-3 

60 
แบบติดตามผลการด าเนนิงานการบริหาร
ความเสี่ยง (RM-2) 

QA-F 5.2.10-3-4 

61 
(ร่าง) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
คณะ.... 

QA-F 5.2.10-3-5 

62 คู่มือการจัดการความรู้ QA-F 5.2.10-4-1 

63 
(ร่าง) หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จาก
การจัดการความรู้ 

QA-F 5.2.10-4-2 
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(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ) 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ ล าดับที ่ ชื่อเครื่องมือ รหัสชื่อ file 

64 
(ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขต......เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้  

QA-F 5.2.10-4-3 

65 
(ร่าง) ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติ 
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา 

QA-F 5.3-1 

5.3 

66 
(ร่าง) ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

QA-F 5.3-2 

67 
(ร่าง) แผนการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

QA-F 5.3-3 

68 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

QA-F 5.3-4-1 

69 
แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับคณะ  

QA-F 5.3-4-2 

70 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

QA-F 5.3-5-1 

71 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

QA-F 5.3-5-2 

72 
(ร่าง) แผนพัฒนาการด าเนนิงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

QA-F 5.3-6-1 

73 (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  QA-F 5.3-6-2 

6. อัตลักษณ ์
ของนักศึกษา 
ด้านกีฬา 6.1 

74 
แบบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของบุคลากรและนักศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

QA-F 6.1-1 

75 แบบสรุปจ านวนนักศึกษาทั้งหมด QA-F 6.1-2 

6.2 
76 

แบบรายงานผลการประเมินความมีน้ าใจ
นักกีฬาของนักศึกษาชัน้ปสีุดทา้ยรายบุคคล 

QA-F 6.2-1 

77 
แบบรายงานผลการประเมินความมีน้ าใจ
นักกีฬาของนักศึกษาชัน้ปสีุดทา้ยรายคณะ 

QA-F 6.2-2 
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(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ)                 

  

 



- 141 - 
 

(IQA TNSU : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ) 
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